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เรือ่ง 
 

กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 
 
 
 

  ประวตักิารแกไ้ข 

11 01/01/65 แกไ้ของคป์ระกอบคณะกรรมการ 

10 01/01/64 ทบทวน ประจ าปี 2563 

09 01/01/63 ทบทวน ประจ าปี 2562 

08 01/01/62 ทบทวน ประจ าปี 2561 

07 01/01/61 ทบทวน ประจ าปี 2560 

06 23/12/59 ทบทวน ประจ าปี 2559 

05 22/12/58 ทบทวน ประจ าปี 2558 

04 26/12/57 ทบทวน ประจ าปี 2557 

03 01/08/57 แกไ้ขรหัสเอกสาร 

02 03/12/56 ทบทวน ประจ าปี 2556 

01 25/05/55 แกไ้ขรายละเอยีดตามทีร่ะบไุวใ้นรายงานการประชมุ 

แกไ้ขคร ัง้ที ่ วนัทีบ่งัคบัใช ้ รายละเอยีดการแกไ้ข 



   กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 

 
 หนา้ : 1/3 

 

 

วตัถปุระสงค ์

 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดตัง้ขึน้มา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดนโยบายดา้นบริหาร      

ความเสีย่ง ซึง่อาศัยหลักการพืน้ฐานของการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance) โดยมกีาร

เชือ่มโยงกับวสิัยทัศน์ พันธกจิ และเป้าหมายของบรษัิท และใหม้กีรอบการบรหิารจัดการความเสีย่งบรษัิทตาม

แนวทางสากล ใหค้รอบคลุมทัง้บรษัิท รวมทัง้ก ากับดูแลใหม้รีะบบ หรอืกระบวนการบรหิารจัดการความเสีย่งที่

อาจสง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงนิ และผลการด าเนนิงานของบรษัิท รวมถงึความสามารถในการแขง่ขนัทางธรุกจิ

ในระยะยาว 

 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 

 1. คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และประธานกรรมการบรหิาร     

ความเสีย่ง โดยคัดเลอืกจากกรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิาร และ/หรอืผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามรูค้วามช านาญดา้นการ

บรหิารความเสีย่ง หรอืความรูค้วามช านาญในอตุสาหกรรมทีบ่รษัิทด าเนนิธุรกจิอยู ่ทัง้นี้ คณะกรรมการบรหิาร

ความเสีย่งประกอบไปดว้ยกรรมการบรหิารความเสีย่งอยา่งนอ้ย 3 คน 

 2. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยอาจเป็น

ผูบ้ังคับบัญชาสูงสุดทีดู่แลส่วนบรหิารความเสีย่ง หรอืบุคคลอืน่ทีค่ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเห็นสมควร 

เพือ่ชว่ยเหลอืการด าเนนิงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเกีย่วกบัการนัดหมายการประชมุ จัดเตรยีมวาระ

การประชมุ น าสง่เอกสารการประชมุ และบนัทกึรายงานการประชมุ 

 

วาระการด ารงต าแหนง่  

 

 1. กรรมการบรหิารความเสีย่งมวีาระการด ารงต าแหน่งเทา่กบัระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการ

บรษัิท โดยจะครบวาระการด ารงต าแหน่งพรอ้มกับการครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิทในการประชมุ

ใหญส่ามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

 2. กรรมการบรหิารความเสีย่งทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บแต่งตัง้ใหก้ลับเขา้ด ารงต าแหน่ง   

ไดอ้กี หากไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท 

 3. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบรหิารความเสีย่งพน้จากต าแหน่งเมือ่ 

  3.1 ตาย 

  3.2 ลาออก 

  3.3 ขาดคุณสมบัต ิหรอืมลีักษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

  3.4 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทลงมตใิหอ้อก 

  3.5 ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

 

สทิธกิารออกเสยีง 

 

 ก าหนดใหก้รรมการบรหิารความเสีย่ง 1 คน มสีทิธอิอกเสยีงได ้1 เสยีง การวนิจิฉัยชีข้าดของทีป่ระชมุ

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ใหถ้อืเสยีงขา้งมาก ถา้คะแนนเสยีงเท่ากันใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีง

เพิม่ขึน้อกี 1 เสยีง เป็นเสยีงชีข้าด ทัง้นี้ หากกรรมการบรหิารความเสีย่งคนใดมสีว่นไดเ้สยีในเรือ่งทีพ่จิารณา 

กรรมการบรหิารความเสีย่งคนนัน้ตอ้งไมร่ว่มพจิารณาใหค้วามเห็นในเรือ่งนัน้ 

 

 

 

 



   กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 

 
 หนา้ : 2/3 

 

การประชุม 

 

 1. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งตอ้งมกีารประชมุอย่างนอ้ยไตรมาสละครัง้ และมกีารประชมุพเิศษ

ตามความเหมาะสม โดยมกีารก าหนดวาระการประชมุ และแจง้ใหก้รรมการบรหิารความเสีย่งทราบลว่งหนา้ และ

ใหข้อ้มลูอยา่งเพยีงพอ 

 2. การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งตอ้งมกีรรมการบรหิารความเสีย่งเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

ไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

 3. ในกรณีที่ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏบิัตหินา้ที่ได ้      

ใหก้รรมการบรหิารความเสีย่ง ทีเ่หลอืเลอืกกรรมการบรหิารความเสีย่งคนหนึง่เป็นประธานในการประชมุ 

 4. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอาจเชญิฝ่ายบรหิาร หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืบคุคลทีเ่ห็นสมควร 

เขา้รว่มประชมุในวาระการประชมุนัน้ๆ และขอขอ้มลูตามความจ าเป็น และเหมาะสมกบัวาระการประชมุ 

 5. เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ท าหนา้ทีบ่นัทกึการประชมุ และจัดท ารายงานการประชมุ

พรอ้มเอกสารประกอบการประชมุ 

 

ขอบเขตอ านาจ หนา้ที ่และความรบัผดิชอบ 

 

 1. พจิารณา และใหค้วามเห็นต่อร่างนโยบาย และกรอบการบรหิารความเสีย่งบรษัิท ก่อนน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษัิท เพือ่พจิารณาเห็นชอบ และอนุมตั ิพรอ้มมอบหมายใหฝ่้ายบรหิารเป็นผูป้ฏบิตัติามนโยบาย 

และแนวทางที่วางไว ้รวมถงึก าหนดหนา้ทีใ่หฝ่้ายบรหิารตอ้งรายงานผลการปฏบิัตติ่อคณะกรรมการบรหิาร 

ความเสีย่ง 

 2. พิจารณา และใหค้วามเห็นในการก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ้(Risk Appetite) และ       

ความเบีย่งเบนของระดับความเสีย่งทีย่อมรับไดข้องบรษัิท (Risk Tolerance) ทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัการก าหนด    

กลยทุธ ์และเป้าหมายของบรษัิท  

 3. ทบทวน และปรับปรงุระบบการจัดการบรหิารความเสีย่งของบรษัิทใหม้ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล

อยา่งตอ่เนือ่ง และก าหนดใหม้กีารประเมนิผล และตดิตามการบรหิารความเสีย่งทัง้ในภาวะปกต ิและภาวะวกิฤต

ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย และแนวทางทีก่ าหนดไวอ้ยา่งสม า่เสมอ 

 4. จัดใหม้ีการประเมนิ และวเิคราะห์ความเสี่ยงที่ส าคัญในดา้นต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์

ปัจจุบันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อใหม้ั่นใจว่าการประเมนิความเสีย่งไดค้รอบคลุมทุกขัน้ตอนของการ

ด าเนินธุรกจิตามแนวทางของหลักเกณฑก์ารก ากับดูแลกจิการทีด่ี รวมถงึเสนอแนะมาตรการป้องกันในการ

ด าเนนิการกรณีทีร่ะดับความเสีย่งไมเ่ป็นไปตามทีก่ าหนด หรอืลดระดับความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดับทีย่อมรับได ้

 5. สอบทานรายงานการบรหิารความเสีย่ง เพิม่การตดิตามความเสีย่งที่มคีวามส าคัญต่อบรษัิท และ

ด าเนนิการใหบ้รษัิทมกีารจัดการความเสีย่งอยา่งเหมาะสม 

 6. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มีอ านาจใหฝ่้ายบรหิาร หรือบุคคลที่เกี่ยวขอ้งชีแ้จงขอ้มูลเป็น     

ลายลักษณ์อักษร หรอื เขา้ร่วมประชมุกับคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ชีแ้จง หรอืใหข้อ้มูลดว้ยวาจา 

ส าหรับความเสีย่ง และการปฏบิตัหินา้ทีต่ามความรับผดิชอบ ตามทีค่ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเห็นควร ทัง้นี ้     

ใหผู้บ้รหิาร และเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดรั้บเชญิสอบถาม หรอืขอขอ้มูลถอืเป็นหนา้ทีใ่นการใหค้วามร่วมมอื

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 7. ก ากับดูแล รวมทัง้สนับสนุนใหม้กีารด าเนนิงานดา้นการบรหิารความเสีย่งเพือ่การต่อตา้นการทุจรติ 

คอรรั์ปชัน่ โดยการประเมนิความเสีย่งดา้นการทจุรติ และคอรรั์ปชัน่ และทบทวนมาตรการตอ่ตา้นดา้นการทจุรติ 

คอรรั์ปชัน่ใหเ้พยีงพอเหมาะสม 

 8. ปฏบิตัหินา้ทีอ่ ืน่ตามทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

 

 

 

 

 



   กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 

 
 หนา้ : 3/3 

 

 การรายงาน 

 

 1. รายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่างนอ้ยทุก 6 เดือน เพื่อใหแ้น่ใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบ และ    

คณะกรรมการบรษัิทรับทราบ และตระหนักถงึความเสีย่งส าคัญทีบ่รษัิทเผชญิอยู ่และปัจจัยทีอ่าจสง่ผลกระทบ

ตอ่สถานะความเสีย่งของบรษัิทในอนาคต 

 2. ในกรณีทีม่เีรือ่งส าคัญซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อบรษัิทอยา่งมนัียส าคัญ ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการ

บรษัิทภายใน 1 วัน นับตัง้แตว่ันทีท่ราบ 

 

การประเมนิผลคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งก าหนดใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการบรหิาร   

ความเสี่ยงทั ้งรายคณะ และรายบุคคลอย่างสม ่าเสมอ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในหนา้ที่ของคณะ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และรายงานผลการประเมนิตอ่คณะกรรมการบรษัิท ทัง้นี้ เพือ่

น าผลการประเมนิมาปรับปรงุการด าเนนิงานใหม้ปีระสทิธภิาพ และบรรลวุัตถปุระสงคท์ีก่ าหนดไว ้ 

 

การทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะท าการสอบทาน และทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตร           

อยา่งสม ่าเสมอ ไมน่อ้ยกว่าปีละ 1 ครัง้ เพือ่ใหม้ั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรมคีวามสอดคลอ้งกับวัตถปุระสงค์ และ       

กลยทุธใ์นการบรหิารความเสีย่งของบรษัิท 

 

 

 

 

 

 

  


