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กฎบัตร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ทําหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริ ษทั รับผิดชอบในการสอดส่ องดูแล
กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
จะต้องมีแผนการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ผล และครอบคลุมความเสี่ ยงทั้งหมด รวมถึงการกําหนด
ประเมิน ลดความเสี่ ยง ติดตามความเสี่ ยง และรายงานความเสี่ ยงให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับทราบ
2. องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
2.1 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั
2.2 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประกอบด้วย กรรมการบริ ษทั อย่างน้อย 3 คน และอาจจะมี
ผูบ้ ริ หารที่เหมาะสม
3. วาระการดํารงตําแหน่ ง
3.1 กรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อพ้นตําแหน่งแล้ว อาจ
ได้รับการแต่งตั้งใหม่อีก แต่ไม่เกิน 3 วาระต่อเนื่อง (วาระแรกของการดํารงตําแหน่งต่อเนื่อง
เริ่ มนับตั้งแต่ กฎบัตร ฉบับลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 อนุมตั ิโดย คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)
3.2 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(1) ครบกําหนดตามวาระ
(2) พ้นจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั
(3) ลาออก
(4) ตาย
(5) คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
3.3 เมื่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการสรรหา
และค่าตอบแทน

เป็ นผูเ้ สนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

เป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ ยงต่อ

คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการให้ครบตามที่ได้กาํ หนด
ไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้ามาเป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จะอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงวาระที่ยงั
เหลืออยูข่ องกรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่งตนเข้ามาแทน
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4. ขอบเขตอํานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั โดย
มีขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
4.1 พิจารณาและอนุมตั ินโยบายการบริ หารความเสี่ ยง วัตถุประสงค์ และกรอบการบริ หารความเสี่ ยง
(Enterprise Risk Management Framework) สําหรับเป็ นกรอบการปฏิบตั ิงานในกระบวนการบริ หาร
ความเสี่ ยงขององค์กร ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
โดยนโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริ หารความเสี่ ยงจะได้รับการทบทวนเป็ นประจําทุกปี หรื อ
เมื่อมีความเสี่ ยงใหม่ที่มีนยั สําคัญต่อการ กําหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริ ษทั เพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั
4.2 กํากับดูแลให้มีการระบุความเสี่ ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่ งผลต่อ
บริ ษทั ฯ ให้ไม่ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ และมีการประเมินความเสี่ ยงผลกระทบ
(impact) และโอกาส (likelihood) ที่เกิดขึ้นของความเสี่ ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อจัดลําดับความเสี่ ยงและ
เลือกใช้วิธีการจัดการความเสี่ ยง (risk treatment) ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงวิเคราะห์ติดตามและรายงาน
อย่างเป็ นระบบ
4.3 มีอาํ นาจแต่งตั้งคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงตามความจําเป็ น
4.4 ติดตามการดําเนินการบริ หาร ความเสี่ ยง รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอย่าง
เป็ นระบบ
4.5 รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอเกี่ยวกับการบริ หาร การดําเนินงาน และสถานะความ
เสี่ ยงของบริ ษทั และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่ งที่ตอ้ งดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายและกลยุทธ์ที่กาํ หนด
4.6 มีหน้าที่ประเมินโอกาสและผลกระทบการเกิดการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เพื่อกําหนดมาตรการป้องกันหรื อ
ลดความเสี่ ยง ที่มีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งติดตามประเมินผลและทบทวนความเพียงพอของนโยบายและ
แนวทางการบริ หารความ เสี่ ยงที่กาํ หนด
4.7 รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความ
เสี่ ยง และแผนปฏิบตั ิการ เพื่อจัดการความเสี่ ยงที่เหลืออยูข่ องบริ ษทั เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มีการบริ หาร
ความเสี่ ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
4.8 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่มีสาระสําคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็ นผูส้ อบทาน เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
4.9 ให้คาํ แนะนํา และคําปรึ กษา กับคณะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งพิจารณา
แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการบริ หารความเสี่ ยง
4.10 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ต้องมีการเข้าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปี ละ
1 ครั้ง
4.11 ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยงตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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4.12 โดยฝ่ ายบริ หาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรื อนําเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงให้
บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5. การประชุ มคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
5.1 จํานวนครั้งการประชุ ม
5.1.1 คณะกรรมการฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และสามารถเรี ยกประชุม
เพิ่มเติมได้ตามกําหนดเวลาที่เห็นสมควร
5.1.2 เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรี ยมความพร้อม
สําหรับการประชุม การจัดการประชุม เตรี ยมวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม
จัดส่ งวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการทุกคนภายในระระย
เวลาที่เพียงพอ เพื่อให้กรรมการได้สอบทานข้อมูลอย่างละเอียด หรื อขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อน
การประชุม ภายหลังการประชุมเลขานุการต้องจัดส่ งรายงานการประชุมให้แก่กรรมการทุก
คน หลังจากการประชุมแต่ละครั้ง การรับรองรายงานการประชุมจะดําเนินการในการ
ประชุมคระกรรมการบริ หารความเสี่ ยงครั้งต่อไป
5.2 ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
5.2.1 ในการประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการ จึงจะครบองค์ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการ ซึ่งมาประชุมเลือก กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
5.2.2 เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จะต้องเข้าร่ วมประชุมด้วยทุกครั้ง และในกรณี ที่มี
เหตุจาํ เป็ นที่ทาํ ให้เลขานุการบริ หารความเสี่ ยง ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ บริ ษทั หรื อคณะ
กรรมการบริ หารความ เสี่ ยง อาจมอบหมายบุคคลเข้าร่ วมประชุมและทําหน้าที่แทน
5.2.3 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงอาจเชิญบุคคลที่รับผิดชอบ หรื อเกี่ยวข้องกับเรื่ องที่อยูใ่ น
วาระการประชุมเข้าร่ วมประชุม หรื อนําเสนอข้อมูลได้
5.2.4 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ต้องมีการเข้าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่าง
น้อย ปี ละ 1 ครั้ง
5.3 การลงคะแนนเสียง
5.3.1 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม/มติที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมและ
ออก เสี ยงลงคะแนนโดยให้กรรมการบริ หารหนึ่งคนมีเสี ยงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ
ซึ่งมีส่วนได้เสี ยใน เรื่ องใดไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสี ยง เพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
5.3.2 บันทึกรายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง หรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายเป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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6. การรายงาน ต่ อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องต่อไปนี้
6.1 เมื่อเกิ ดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หรื อมีการ
เปลี่ยนแปลงกรอบความเสี่ ยง ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
6.2 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรอบความเสี่ ยง นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่านโยบาย และระบบการบริ หารความเสี่ ยงได้นาํ ไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิภาพ
และเกิดประสิ ทธิผลต่อบริ ษทั
7.การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จะทําการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง และรายงานผลการ
ประเมินประจําปี ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ปี ละครั้ง
8.ค่ าตอบแทน
ให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณา และผ่านการเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
บริ ษทั โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
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