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กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. บทน า 

บรษิัทตระหนกัถึงความส าคญัในการบรหิารความเส่ียงที่อาจจะมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้
มีการแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง เพื่อก าหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเส่ียงใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร รวมทัง้
ก ากับดูแลให้มีระบบ หรือกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง ทบทวน ติดตาม ปัจจัยความเส่ียงและผลกระทบดา้น 
ต่าง ๆ พรอ้มใหค้  าเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบรษิัทอย่างเหมาะสม  

2. องคป์ระกอบ  

2.1. คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมการบรษิัทอย่างนอ้ย 
3 คน และตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน  

2.2. คณะกรรมการบรษิัท หรือคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงคดัเลือกกรรมการอิสระ หรือกรรมการบรหิารความเส่ียง 1 
คน เพื่อด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

2.3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงแต่งตัง้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อ
ช่วยเหลือในการด าเนินงานเก่ียวกับการนดัหมายการประชุม จดัเตรียมวาระการประชมุ น าส่งเอกสารประกอบการ
ประชมุ และบนัทึกรายงานการประชมุ 

3. คุณสมบัต ิ

3.1 ตอ้งเป็นบุคคลที่มีความรูค้วามสามารถและประสบการณท์ี่จะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย ์
สจุรติ มีจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอทุิศความรู ้ความสามารถและปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่บรษิัท
อย่างเต็มที่ 

3.2 ตอ้งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรพัยก์ าหนด หรือตามหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยก์ าหนด 
รวมทั้งตอ้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้ับความไวว้างใจให้บริหารจัดการกิจการที่มี
มหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด 

3.3 เป็นผูม้ีความรู ้ความช านาญ ประสบการณ ์และความเขา้ใจเก่ียวกบัความเส่ียงของกิจการเป็นอย่างดี 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง 

4.1. วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการบริษัท โดย
กรรมการบริหารความเส่ียงที่ครบวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหก้ลับเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้ีก ตามที่คณะกรรมการ
บรษิัทเห็นว่าเหมาะสม  

4.2. กรรมการบรหิารความเส่ียงอาจพน้จากต าแหน่ง ดว้ยเหตดุงัต่อไปนี ้

4.2.1. พน้สภาพจากการเป็นกรรมการบรษิัท และ/หรือพนกังานของบรษิัท 
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4.2.2. ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  

4.2.3. ตาย 

4.2.4. ลาออก  

4.2.5. คณะกรรมการบรษิัทมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

4.3. ในกรณีที่กรรมการบริหารความเส่ียงประสงคจ์ะขอลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัท
ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั โดยท าจดหมายแจง้เหตผุลต่อประธานกรรมการบรษิัท เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทั 
ไดพ้ิจารณาแต่งตัง้กรรมการอื่นที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามที่ระบุไวใ้นกฎบตัรฉบบันีแ้ทนกรรมการบริหารความเส่ียง
ที่ลาออก 

5. อ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบ 

5.1. ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง ระดบัความเส่ียงที่ยอมรบัได ้ (Risk Appetite) และระดบัความเส่ียงสงูสุดที่
องคก์รจะยอมรบั (Risk Tolerance) และน าเสนอนโยบายการบริหารความเส่ียงใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนมุตัิ ซึ่งตอ้งครอบคลมุถึงความเส่ียงประเภทต่าง ๆ ทัง้จากภายนอกและภายในองคก์รที่ส  าคญั  

5.2. วางกลยทุธแ์ละแผนการด าเนินการในการบริหารความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียง โดยสามารถ
ประเมิน ติดตาม และดแูลปรมิาณความเส่ียง โดยเฉพาะความเส่ียงที่ส  าคญัของบรษิัทใหอ้ยู่ในระดบัท่ีองคก์รก าหนด 

5.3. ควบคมุ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบรหิารความเส่ียง และดแูลใหบ้รษิัทด าเนินการตามนโยบายบรหิารความ
เส่ียงที่บรษิัทก าหนด ตลอดจนการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่ผูก้  ากบัดแูลก าหนด 

5.4. สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง และด าเนินการเพื่อให้มั่นใจไดว้่าองคก์รมีการจัดการความเส่ียงอย่าง
เหมาะสม และมีความเพียงพอของนโยบายและระบบการบรหิารความเส่ียง โดยรวมถึงความมปีระสิทธิผลของระบบ 
และการปฏิบตัิตามนโยบายที่ก าหนด 

5.5. พิจารณาการปรบัปรุง แกไ้ข และใหค้วามเห็นต่อนโยบาย แผนงาน และกระบวนการบริหารความเส่ียงดา้นต่าง  ๆ 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

5.6. รายงานสถานะความเส่ียงของบรษิัท แนวทางที่ตอ้งปรบัปรุงแกไ้ข รวมถึงผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการบรษิัท
ทกุไตรมาส  

5.7. ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทเป็นคราว ๆ ไป 
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6. การประชุม 

6.1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งจัดใหม้ีการประชุมอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมได้
ตามที่เห็นสมควรและจ าเป็น เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบ 

6.2. การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิัท หรือ ณ ที่อื่นใด
ตามที่ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงจะก าหนด หรือประธานกรรมการบริหารความเส่ียงจะก าหนดใหจ้ดัการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี ้ การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงสามารถกระท าผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกสไ์ด ้โดยการด าเนินการจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามที่กฎหมายก าหนด 

6.3. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะตอ้งน าส่งเอกสารประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงเป็นการล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีเวลาพอสมควรในการ
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอขอ้มลูประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เวน้แต่กรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรกัษาสิทธิหรือ
ประโยชนข์องบริษัท จะก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้ทัง้นี ้หากการประชมุในคราวนัน้เป็นการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์บรษิัทสามารถจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้

6.4. ในการประชมุแต่ละครัง้ จะตอ้งมีกรรมการบรหิารความเส่ียงมารว่มประชมุดว้ยตนเองไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวน
กรรมการบรหิารความเส่ียงทัง้หมด จึงจะถือว่าครบเป็นองคป์ระชมุ  

6.5. ให้ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงไม่
สามารถเขา้ร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชุมเลือกกรรมการบริหารความเส่ียงคนหนึ่ง เป็น
ประธานในที่ประชมุเพื่อปฏิบตัิหนา้ที่แทนเป็นครัง้คราว 

6.6. การลงมติออกเสียงเพื่อชีข้าดในเรื่องที่ประชมุ ใหถื้อเอาความเห็นที่เป็นเสียงขา้งมากเป็นส าคญั โดยกรรมการบรหิาร
ความเส่ียงหน่ึงคนมีหนึ่งเสียง ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี ้
ขาด  

7. การรายงาน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนา้ที่ตอ้งรายงานผลการปฏิบัติงานใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบ  ในการประชุม
คณะกรรมการบรษิัททกุครัง้ 

8. การประเมินผลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงดว้ยวิธีประเมินผลการท างานของตนเอง (self-
assessment) โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะ และรายบุคคล  และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บรษิัท  

กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงนีใ้หม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป และจะพิจารณา
ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงทกุปี 

กฎบตัรคณะกรรมบรหิารความเส่ียงนีใ้หม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 
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