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กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง (Risk Management Committee : RMC) เพื่อช่วย
กลัน่กรองงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นการถ่วงดุลอ านาจการด าเนินงานของทกุ
หนว่ยงานในองค์กร (Business Unit) ให้สามารถบริหารจดัการความเสีย่ง ซึง่เป็นเหตกุารณ์ความไมแ่นน่อน อนัจะน าไปสู ่
“โอกาส” หรือ “อปุสรรค” ทางธุรกิจได้อยา่งมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่งจะท าหน้าที่ก าหนด
กรอบการบริหารความเสี่ยง ประเมินระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ก าหนดกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง ติดตาม และ
รายงานประเด็นความเสีย่งได้อยา่งเหมาะสม ทนัตอ่เหตกุารณ์ ช่วยหลกีเลีย่งการปฏิบตัิที่ผิดพลาด ลดผลกระทบที่ไมอ่าจ
คาดหมายตอ่องค์กร พร้อมสง่เสริมให้ระบบการก ากบัดแูลกิจการที่ดีมีความโปร่งใส และมีประสทิธิผลมากยิ่งขึน้  
  

2. องค์ประกอบและคุณสมบตั ิ

1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง จ านวนไมน้่อยกวา่ 5 ทา่น ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร 

และ/หรือพนกังานในกลุม่บริษัท 
3) คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้กรรมการบริหารความเสีย่ง 1 ทา่น เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถแต่งตัง้พนกังานของบริษัท จ านวน 1 คน ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะ

กรรมการบริหารความเสีย่ง 
 

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 

1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้น
ต าแหนง่ตามวาระ อาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท อีกได้ 

2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดย
จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ ถือหุ้นพร้อมกับการครบวาระการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท  

3) กรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกผู้ที่มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่เข้าด ารงต าแหน่งแทนนัน้  จะอยู่ใน
ต าแหนง่ได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนเข้าแทน 
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4. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1) ก ากบัดแูล และสนบัสนนุให้มีการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรสอดคล้องกบักลยทุธ์และเป้าหมาย
ทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป 

2) พิจารณาและระบคุวามเสีย่งที่ส าคญัของการประกอบธุรกิจของบริษัท เช่น ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ ความเสีย่งด้านการ
ด าเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง และความเสี่ยงด้านช่ือเสียง
และภาพลกัษณ์ เป็นต้น รวมถึงพิจารณาก าหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
(Risk Appetite) ความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)  พร้อมจัดท าคู่มือแนวทางการ
จดัการบริหารความเสีย่ง   

3) สือ่สารนโยบาย และแนวทางการจดัการบริหารความเสีย่ง แก่ทกุหนว่ยงานในองค์กรในฐานะ Risk Owner พร้อมจดัให้
มีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) วิเคราะห์และทบทวนความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อยอย่าง
สม ่าเสมอ พร้อมจดัท าตวัชีว้ดัด้านความเสีย่ง (Key Risk Indicators)   

4) ก ากบัดแูลให้มีแผนจดัการความเสี่ยง หรือกระบวนการบริหารจดัการความเสีย่ง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท
รวมทัง้การติดตาม ควบคมุและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในองค์กร พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางในการควบคมุ หรือบรรเทาเพื่อลดระดบัความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรับได้  

5) ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง และระบบการจดัการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ
และแผนการปฏิบตัิงาน โดยให้รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทรับทราบและในกรณีที่มีปัจจยัหรือเหตกุารณ์ส าคญัซึง่
อาจจะมีผลกระทบตอ่บริษัทอยา่งมีนยัส าคญัต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว 

6) มีอ านาจขอข้อมลูจากหน่วยงานตา่งๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเร่ืองเก่ียวเนื่อง
กบัการบริหารความเสีย่งได้ 

7) ทบทวนและแก้ไขคู่มือการบริหารจดัการความเสี่ยง ให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เป็นประจ า
ทกุปี 

8) สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทัง้องค์กร รวมทัง้เค ร่ืองมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ให้มี
ประสทิธิภาพ รวมถึงสง่เสริมวฒันธรรมบริหารความเสีย่งในองค์กร 

9) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 
5. การประชุม 

1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องให้มีการประชมุอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ และมีอ านาจในการเรียกประชมุเพิ่ม
ได้ตามความจ าเป็น  

2) ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธานท่ีประชมุ ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งไมอ่ยูใ่น
ที่ประชุมหรือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชมุเลือกกรรมการบริหารความเสีย่งคน
หนึง่เป็นประธานที่ประชมุ 
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3) วาระการประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุจะต้องจดัสง่ให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ลว่งหน้าก่อน

วนัประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นหรือเร่งดว่น จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื่น หรือก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้  

4) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  จึงจะครบเป็นองค์
ประชมุ  

5) มติที่ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถือเสยีงข้างมากของกรรมการท่ีร่วมประชมุ โดยกรรมการหนึง่คนมี
เสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด ทัง้นี ้
กรรมการทีม่ีสว่นได้เสยีในเร่ืองใดจะต้องไมเ่ข้าร่วมการพิจารณาหรือลงมติ  

 
6. การรายงาน 

1) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง จะต้องรายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่และข้อเสนอแนะอื่นๆ ตอ่คณะกรรมการบริษัท
หลงัจากที่มีการประชมุหรือตามที่เห็นเหมาะสม 

2) ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หากพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระท าซึง่อาจ
มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริหารความ
เสีย่งรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามล าดบั เพื่อการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขได้
ทนัตอ่เวลา 

3) จดัท ารายงานการท าหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาตอ่ผู้ ถือหุ้น เพื่อเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ าปี โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
(1) จ านวนครัง้ในการประชมุ 
(2) จ านวนครัง้ที่คณะกรรมการบริหารความเสีย่งแตล่ะคนเข้าร่วมประชมุ 
(3) ผลการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัรที่ก าหนดไว้ 

 

7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งจะทบทวนกฎบตัรนีท้กุปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลีย่นแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 
 

 
 
 
 
 


