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กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 
 
 
 

  ประวตักิารแกไ้ข 

10 01/01/64 ทบทวน ประจ ำปี 2563 

09 01/01/63 ทบทวน ประจ ำปี 2562 

08 01/01/62 ทบทวน ประจ ำปี 2561 

07 01/01/61 ทบทวน ประจ ำปี 2560 

06 23/12/59 ทบทวน ประจ ำปี 2559 

05 22/12/58 ทบทวน ประจ ำปี 2558 

04 26/12/57 ทบทวน ประจ ำปี 2557 

03 01/08/57 แกไ้ขรหัสเอกสำร 

02 03/12/56 ทบทวน ประจ ำปี 2556 

01 25/05/55 แกไ้ขรำยละเอยีดตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยงำนกำรประชมุ 

แกไ้ขคร ัง้ที ่ วนัทีบ่งัคบัใช ้ รายละเอยีดการแกไ้ข 
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วตัถปุระสงค ์

 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจัดตัง้ขึน้มำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก ำหนดนโยบำยดำ้นบริหำร      

ควำมเสีย่ง ซึง่อำศัยหลักกำรพืน้ฐำนของกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี(Good Corporate Governance) โดยมกีำร

เชือ่มโยงกับวสิัยทัศน์ พันธกจิ และเป้ำหมำยของบรษัิท และใหม้กีรอบกำรบรหิำรจัดกำรควำมเสีย่งบรษัิทตำม

แนวทำงสำกล ใหค้รอบคลุมทัง้บรษัิท รวมทัง้ก ำกับดูแลใหม้รีะบบ หรอืกระบวนกำรบรหิำรจัดกำรควำมเสีย่งที่

อำจสง่ผลกระทบตอ่ฐำนะกำรเงนิ และผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิท รวมถงึควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัทำงธรุกจิ

ในระยะยำว 

 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 

 1. คณะกรรมกำรบรษัิทเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และประธำนกรรมกำรบรหิำร     

ควำมเสีย่ง โดยคัดเลอืกจำกกรรมกำร และ/หรอืผูบ้รหิำร และ/หรอืผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวำมรูค้วำมช ำนำญดำ้นกำร

บรหิำรควำมเสีย่ง หรอืควำมรูค้วำมช ำนำญในอตุสำหกรรมทีบ่รษัิทด ำเนนิธุรกจิอยู ่ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรหิำร

ควำมเสีย่งประกอบไปดว้ยกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งอยำ่งนอ้ย 3 คน 

 2. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยอำจเป็น

ผูบ้ังคับบัญชำสูงสุดทีดู่แลส่วนบรหิำรควำมเสีย่ง หรอืบุคคลอืน่ทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งเห็นสมควร 

เพือ่ชว่ยเหลอืกำรด ำเนนิงำนของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งเกีย่วกบักำรนัดหมำยกำรประชมุ จัดเตรยีมวำระ

กำรประชมุ น ำสง่เอกสำรกำรประชมุ และบนัทกึรำยงำนกำรประชมุ 

 

วาระการด ารงต าแหนง่  

 

 1. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี นับจำกวันที่คณะกรรมกำร

บรษัิทมมีตแิตง่ตัง้ 

 2. กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีพ่น้จำกต ำแหน่งตำมวำระ อำจไดรั้บแต่งตัง้ใหก้ลับเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง   

ไดอ้กี หำกไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษัิท 

 3. นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งพน้จำกต ำแหน่งเมือ่ 

  3.1 ตำย 

  3.2 ลำออก 

  3.3 ขำดคุณสมบัต ิหรอืมลีักษณะตอ้งหำ้มตำมพระรำชบญัญัตบิรษัิทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

  3.4 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิทลงมตใิหอ้อก 

  3.5 ศำลมคี ำสัง่ใหอ้อก 

 

สทิธกิารออกเสยีง 

 

 ก ำหนดใหก้รรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 1 คน มสีทิธอิอกเสยีงได ้1 เสยีง กำรวนิจิฉัยชีข้ำดของทีป่ระชมุ

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ใหถ้อืเสยีงขำ้งมำก ถำ้คะแนนเสยีงเท่ำกันใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีง

เพิม่ขึน้อกี 1 เสยีง เป็นเสยีงชีข้ำด ทัง้นี้ หำกกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งคนใดมสีว่นไดเ้สยีในเรือ่งทีพ่จิำรณำ 

กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งคนนัน้ตอ้งไมร่ว่มพจิำรณำใหค้วำมเห็นในเรือ่งนัน้ 
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การประชุม 

 

 1. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งตอ้งมกีำรประชมุอย่ำงนอ้ยไตรมำสละครัง้ และมกีำรประชมุพเิศษ

ตำมควำมเหมำะสม โดยมกีำรก ำหนดวำระกำรประชมุ และแจง้ใหก้รรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทรำบลว่งหนำ้ และ

ใหข้อ้มลูอยำ่งเพยีงพอ 

 2. กำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งตอ้งมกีรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งเขำ้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

ไมน่อ้ยกวำ่กึง่หนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

 3. ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สำมำรถปฏบิัตหินำ้ที่ได ้      

ใหก้รรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ทีเ่หลอืเลอืกกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งคนหนึง่เป็นประธำนในกำรประชมุ 

 4. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งอำจเชญิฝ่ำยบรหิำร หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืบคุคลทีเ่ห็นสมควร 

เขำ้รว่มประชมุในวำระกำรประชมุนัน้ๆ และขอขอ้มลูตำมควำมจ ำเป็น และเหมำะสมกบัวำระกำรประชมุ 

 5. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ท ำหนำ้ทีบ่นัทกึกำรประชมุ และจัดท ำรำยงำนกำรประชมุ

พรอ้มเอกสำรประกอบกำรประชมุ 

 

ขอบเขตอ านาจ หนา้ที ่และความรบัผดิชอบ 

 

 1. พจิำรณำ และใหค้วำมเห็นต่อร่ำงนโยบำย และกรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่งบรษัิท ก่อนน ำเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบรษัิท เพือ่พจิำรณำเห็นชอบ และอนุมตั ิพรอ้มมอบหมำยใหฝ่้ำยบรหิำรเป็นผูป้ฏบิตัติำมนโยบำย 

และแนวทำงที่วำงไว ้รวมถงึก ำหนดหนำ้ทีใ่หฝ่้ำยบรหิำรตอ้งรำยงำนผลกำรปฏบิัตติ่อคณะกรรมกำรบรหิำร 

ควำมเสีย่ง 

 2. พิจำรณำ และใหค้วำมเห็นในกำรก ำหนดระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได ้(Risk Appetite) และ       

ควำมเบีย่งเบนของระดับควำมเสีย่งทีย่อมรับไดข้องบรษัิท (Risk Tolerance) ทีม่คีวำมสอดคลอ้งกบักำรก ำหนด    

กลยทุธ ์และเป้ำหมำยของบรษัิท  

 3. ทบทวน และปรับปรงุระบบกำรจัดกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษัิทใหม้ปีระสทิธภิำพ และประสทิธผิล

อยำ่งตอ่เนือ่ง และก ำหนดใหม้กีำรประเมนิผล และตดิตำมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัง้ในภำวะปกต ิและภำวะวกิฤต

ใหส้อดคลอ้งกบันโยบำย และแนวทำงทีก่ ำหนดไวอ้ยำ่งสม ำ่เสมอ 

 4. จัดใหม้ีกำรประเมนิ และวเิครำะห์ควำมเสี่ยงที่ส ำคัญในดำ้นต่ำงๆ ใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์

ปัจจุบันอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรประเมนิควำมเสีย่งไดค้รอบคลุมทุกขัน้ตอนของกำร

ด ำเนินธุรกจิตำมแนวทำงของหลักเกณฑก์ำรก ำกับดูแลกจิกำรทีด่ี รวมถงึเสนอแนะมำตรกำรป้องกันในกำร

ด ำเนนิกำรกรณีทีร่ะดับควำมเสีย่งไมเ่ป็นไปตำมทีก่ ำหนด หรอืลดระดับควำมเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดับทีย่อมรับได ้

 5. สอบทำนรำยงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพิม่กำรตดิตำมควำมเสีย่งที่มคีวำมส ำคัญต่อบรษัิท และ

ด ำเนนิกำรใหบ้รษัิทมกีำรจัดกำรควำมเสีย่งอยำ่งเหมำะสม 

 6. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง มีอ ำนำจใหฝ่้ำยบรหิำร หรือบุคคลที่เกี่ยวขอ้งชีแ้จงขอ้มูลเป็น     

ลำยลักษณ์อักษร หรอื เขำ้ร่วมประชมุกับคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพือ่ชีแ้จง หรอืใหข้อ้มูลดว้ยวำจำ 

ส ำหรับควำมเสีย่ง และกำรปฏบิตัหินำ้ทีต่ำมควำมรับผดิชอบ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งเห็นควร ทัง้นี ้     

ใหผู้บ้รหิำร และเจำ้หนำ้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดรั้บเชญิสอบถำม หรอืขอขอ้มูลถอืเป็นหนำ้ทีใ่นกำรใหค้วำมร่วมมอื

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

 7. ก ำกับดูแล รวมทัง้สนับสนุนใหม้กีำรด ำเนนิงำนดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่งเพือ่กำรต่อตำ้นกำรทุจรติ 

คอรรั์ปชัน่ โดยกำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นกำรทจุรติ และคอรรั์ปชัน่ และทบทวนมำตรกำรตอ่ตำ้นดำ้นกำรทจุรติ 

คอรรั์ปชัน่ใหเ้พยีงพอเหมำะสม 

 8. ปฏบิตัหินำ้ทีอ่ ืน่ตำมทีไ่ดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิท 
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 การรายงาน 

 

 1. รำยงำนกำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ

คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อทรำบอย่ำงนอ้ยทุก 6 เดือน เพื่อใหแ้น่ใจว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ    

คณะกรรมกำรบรษัิทรับทรำบ และตระหนักถงึควำมเสีย่งส ำคัญทีบ่รษัิทเผชญิอยู ่และปัจจัยทีอ่ำจสง่ผลกระทบ

ตอ่สถำนะควำมเสีย่งของบรษัิทในอนำคต 

 2. ในกรณีทีม่เีรือ่งส ำคัญซึง่อำจสง่ผลกระทบต่อบรษัิทอยำ่งมนัียส ำคัญ ตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำร

บรษัิทภำยใน 1 วัน นับตัง้แตว่ันทีท่รำบ 

 

การประเมนิผลคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 

 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งก ำหนดใหม้กีำรประเมนิผลกำรปฏบิัตงิำนของคณะกรรมกำรบรหิำร   

ควำมเสี่ยงทั ้งรำยคณะ และรำยบุคคลอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนในหนำ้ที่ของคณะ

กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง อยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และรำยงำนผลกำรประเมนิตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท ทัง้นี้ เพือ่

น ำผลกำรประเมนิมำปรับปรงุกำรด ำเนนิงำนใหม้ปีระสทิธภิำพ และบรรลวุัตถปุระสงคท์ีก่ ำหนดไว ้ 

 

การทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง จะท ำกำรสอบทำน และทบทวนควำมเหมำะสมของกฎบัตร           

อยำ่งสม ่ำเสมอ ไมน่อ้ยกว่ำปีละ 1 ครัง้ เพือ่ใหม้ั่นใจว่ำเนื้อหำในกฎบัตรมคีวำมสอดคลอ้งกับวัตถปุระสงค์ และ       

กลยทุธใ์นกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษัิท 

 

 

 

 

 

 

  


