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กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการบริษัทไดม้ีการแต่งตัง้ คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง (Risk Management Committee : RMC) เพื่อช่วย
กลั่นกรองงานดา้นการบรหิารความเส่ียงใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นการถ่วงดลุอ านาจการด าเนินงานของทกุหน่วยงาน
ในองคก์ร (Business Unit) ใหส้ามารถบรหิารจดัการความเส่ียง ซึ่งเป็นเหตกุารณค์วามไม่แน่นอน อนัจะน าไปสู่ “โอกาส” หรือ 
“อุปสรรค” ทางธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะท าหนา้ที่ก าหนดกรอบการบริหาร
ความเส่ียง ประเมินระดบัความเส่ียงที่ยอมรบัได ้ก าหนดกลยทุธก์ารจดัการความเส่ียง ติดตาม และรายงานประเด็นความเส่ียง
ไดอ้ย่างเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ ์ช่วยหลีกเล่ียงการปฏิบัติที่ผิดพลาด ลดผลกระทบที่ไม่อาจคาดหมายต่อองคก์ร พรอ้ม
ส่งเสรมิใหร้ะบบการก ากบัดแูลกิจการที่ดีมีความโปรง่ใส และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึน้  

  
2. องคป์ระกอบและคุณสมบตั ิ

1) คณะกรรมการบรษิัท เป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
2) คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง จ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร 

และ/หรือพนกังานในกลุ่มบรษิัท 
3) คณะกรรมการบรษิัท แต่งตัง้กรรมการบรหิารความเส่ียง 1 ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง  
4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง สามารถแต่งตัง้พนกังานของบริษัท จ านวน 1 คน ท าหนา้ที่เป็นเลขานุการคณะ

กรรมการบรหิารความเส่ียง 
 

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 

1) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเส่ียงที่พน้
ต าแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท อีกได ้

2) คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดย
จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นพรอ้มกับการครบวาระการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษิัท  

3) กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียงว่างลง ใหค้ณะกรรมการบริษัท เลือกผูท้ี่มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มเขา้เป็นกรรมการบริหารความเส่ียง โดยกรรมการบริหารความเส่ียง ที่เข้าด ารงต าแหน่งแทนนัน้ จะอยู่ใน
ต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเขา้แทน 
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4. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

1) ก ากับดูแล และสนบัสนุนใหม้ีการด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงองคก์รสอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละเป้าหมาย
ทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณท์ี่เปล่ียนแปลงไป 

2) พิจารณาและระบคุวามเส่ียงที่ส  าคญัของการประกอบธุรกิจของบรษิัท เช่น ความเส่ียงดา้นกลยทุธ ์ความเส่ียงดา้นการ
ด าเนินงาน ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และความเส่ียงดา้นชื่อเสียง
และภาพลักษณ ์เป็นตน้ รวมทั้งความเส่ียงที่เกิดขึน้ใหม่ ที่อาจมีผลกระทบกับบริษัทในระยะยาว พิจารณาก าหนด
กรอบนโยบายการบริหารความเส่ียง ระดบัความเส่ียงที่ยอมรบัได ้(Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนของระดบัความ
เส่ียงที่ยอมรบัได ้(Risk Tolerance)  พรอ้มจดัท าคู่มือแนวทางการจดัการบรหิารความเส่ียง 

3) ส่ือสารนโยบาย และแนวทางการจดัการบริหารความเส่ียง แก่ทกุหน่วยงานในองคก์รในฐานะ Risk Owner พรอ้มจดัให้
มีการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) วิเคราะห์และทบทวนความเส่ียงของบริษัท และบริษัทย่อยอย่าง
สม ่าเสมอ พรอ้มจดัท าตวัชีว้ดัดา้นความเส่ียง (Key Risk Indicators)   

4) ก ากับดูแลใหม้ีแผนจดัการความเส่ียง หรือกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบรษิัท
รวมทัง้การติดตาม ควบคุมและประเมินผลการบริหารความเส่ียงของแต่ละหน่วยงานในองคก์ร พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะ
แนวทางในการควบคมุ หรือบรรเทาเพื่อลดระดบัความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้ 

5) ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียง และระบบการจดัการบริหารความเส่ียง รวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ
และแผนการปฏิบตัิงาน โดยใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรบัทราบและในกรณีที่มีปัจจยัหรือเหตกุารณส์ าคญัซึ่ง
อาจจะมีผลกระทบต่อบรษิัทอย่างมีนยัส าคญัตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาโดยเรว็ 

6) มีอ านาจขอขอ้มลูจากหน่วยงานต่างๆ ของบรษิัท และบริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องเก่ียวเนื่อง
กับการบริหารความเส่ียงได้ ตลอดจนอาจเชิญผู้ที่ เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี ้แจงและให้ข้อมูลตามที่คณะ
กรรมการบรหิารความเส่ียงเห็นสมควร 

7) ส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มลู และประสานงานเก่ียวกบัความเส่ียง และการควบคมุภายในกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
8) แต่งตัง้คณะท างาน เพื่อช่วยปฏิบตัิงานดา้นบรหิารความเส่ียงไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม 
9) ทบทวนและแกไ้ขคู่มือการบริหารจดัการความเส่ียง ใหท้นัสมยัและเหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ เป็นประจ า

ทกุปี 
10) สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเส่ียงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ให้มี

ประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสรมิวฒันธรรมบรหิารความเส่ียงในองคก์ร 
11) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นใดในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัการบรหิารความเส่ียงตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

 
5. การประชุม 

1) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะตอ้งใหม้ีการประชมุอย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ และมีอ านาจในการเรียกประชมุเพิ่ม
ไดต้ามความจ าเป็น  
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2) ใหป้ระธานกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นประธานท่ีประชมุ ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงไม่อยู่ใน
ที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการบริหารความเส่ียงที่มาประชมุเลือกกรรมการบรหิารความเส่ียงคน
หน่ึงเป็นประธานท่ีประชมุ 

3) วาระการประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุจะตอ้งจดัส่งใหแ้ก่คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ล่วงหนา้ก่อน

วนัประชมุ เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นหรือเรง่ด่วน จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่น หรือก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้  

4) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งมีกรรมการร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง  จึงจะครบเป็นองค์
ประชมุ  

5) มติที่ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงจะถือเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีร่วมประชมุ โดยกรรมการหนึ่งคนมี
เสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด ทั้งนี ้
กรรมการที่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดจะตอ้งไม่เขา้รว่มการพิจารณาหรือลงมติ  

 
6. การรายงาน 

1) คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง จะตอ้งรายงานผลการปฏิบตัิหนา้ที่และขอ้เสนอแนะอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบรษิัท
หลงัจากที่มีการประชมุหรือตามที่เห็นเหมาะสม 

2) ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง หากพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าซึ่งอาจ
มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใหค้ณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัท ตามล าดบั เพื่อการด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขได้
ทนัต่อเวลา 

3) จดัท ารายงานการท าหนา้ที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาต่อผูถื้อหุน้ เพื่อเปิดเผยไวใ้น
รายงานประจ าปี โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
(1) จ านวนครัง้ในการประชมุ 
(2) จ านวนครัง้ที่คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงแต่ละคนเขา้รว่มประชมุ 
(3) ผลการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัรที่ก าหนดไว ้

 

7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงจะทบทวนกฎบตัรนีท้กุปี และจะเสนอแนะการแกไ้ขเปล่ียนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้
คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 

 

8.   การประเมินผลการปฏบิัติงาน 

      คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงจะท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และรายงานผล
การประเมินต่อคณะกรรมการบรษิัท เป็นประจ าทกุปีอย่างนอ้ย 1 ครัง้ต่อปี 
 


