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กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

1. วัตถุประสงค ์
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน สรา้งความเชื่อมั่น ใหแ้ก่ผู้มีส่วนไดเ้สีย และเพื่อใหบ้ริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน 

รวมทัง้ ก่อใหเ้กิดความชัดเจนในเรื่ององคป์ระกอบ วาระการด ารงต าแหน่ง อ านาจหนา้ที่  ความรบัผิดชอบ และ
การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้จัดท ากฎบัตรคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงขึน้ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ที่ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย และสอดคลอ้งกับ
หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

2. องคป์ระกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
1) เป็นกรรมการของบรษิัทและไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท 
2) ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 คน 
3) ใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความ

เสี่ยง 
4) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อใหส้ามารถปฏิบตัิหนา้ที่และแสดง

ความคิดเห็นไดโ้ดยอิสระ 

3. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยสอดคลอ้งกับวาระการด ารง

ต าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการบริหาร ความเสี่ยงที่พน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการ
แต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัทฯ อีกได ้

2) กรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ  
ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้
กรรมการบริหารความเสี่ยงมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้ าหนดไว ้โดยบุคคลที่เขา้เป็น
กรรมการบริหารความเสี่ยงจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความ
เสี่ยงซึ่งตนเขา้มาแทน 

4. กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 
1) กรรมการบรหิารความเสี่ยงพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

1.1) ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทฯ 
1.2) พน้สภาพการเป็นกรรมการบรษิัทฯ 
1.3) ตาย 
1.4) ลาออก 
1.5) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดั 
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1.6) คณะกรรมการบรษิัทฯ ลงมติใหอ้อก 
2) กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทฯ 

โดยการลาออกมีผลนบัแต่วนัที่ใบลาออกไปถึงบรษิัทฯ 
3) การเปลี่ยนประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่มีผลต่อการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงท่านอื่น 

5. ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที ่และควำมรับผิดชอบ 
1) ก าหนดและทบทวนนโยบายกรอบการบรหิารความเสี่ยงองคก์รที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 
2) ก ากับดแูลและสนบัสนุนใหม้ีการด าเนินงานดา้นการบรหิารความเสี่ยงองคก์รสอดคลอ้งกับกลยุทธแ์ละ

เปา้หมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป 
3) ใหข้อ้เสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ ย งและควบคุมภายใน  (Risk Management and Internal Control Committee: RMCC (ระดับ
จดัการ) เพื่อน าไปด าเนินการ 

4) พิจารณารายงานผลการบรหิารความเสี่ยงองคก์ร และใหข้อ้คิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ รวมทัง้
แนวทางการก าหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการ
บรหิารความเสี่ยงองคก์รใหแ้ก่ RMCC เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

5) พิจารณา และอนุมตัิแผนการบริหารความสี่ยงประจ าปี และน าเสนอคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ  

6) ก ากบัดแูล แผนจดัการความเสี่ยง และระบบหรือกระบวนการบรหิารจดัการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบ
ต่อธุรกิจของบรษิัทฯ รวมทัง้การติดตามและ ประเมินผลการปฏิบตัิตามกรอบการบรหิารความเสี่ยงทั่วทัง้
องคก์ร เพื่อใหม้ั่นใจว่า บรษิัทฯ มีการจดัการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม 

7) สนบัสนุนและพฒันาการบรหิารความเสี่ยงในทกุระดบัทั่วทัง้องคก์ร รวมทัง้ เครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ รวมถึงสง่เสรมิวฒันธรรมบรหิารความเสี่ยง 

8) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองคก์รใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ รบัทราบ และในกรณีที่มีปัจจยั หรือ
เหตกุารณส์  าคญัซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนยัส  าคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพื่อทราบและพิจารณาโดยเรว็ที่สดุ 

9) ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง อย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้  
10) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทฯ มอบหมาย 
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6. กำรประชุม 
1) ใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ 
2) ในการเรียกประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงใหป้ระธานกรรมการบรหิารความเสี่ยงหรือเลขานกุาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในฐานะที่ เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษาสิทธิ 
และประโยชนข์องบรษิัทจะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ได ้

3) กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดต้องไม่อยู่ในที่ประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลอื่น เช่น กรรมการผูจ้ดัการ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสาย
งานต่างๆ และหัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้มีการ
ประชุมแยกต่างหากร่วมกับบุคคลอื่นนเช่นว่านั้น หากเห็นว่ามีประเด็นหรือขอ้พิจารณาที่ควรหารือกัน
เป็นการเฉพาะ 

7. องคป์ระชุม 
1) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตอ้งมีกรรมการบรหิารความเสี่ยงมาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่ง

หนึ่งของจ านวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการบริหารความ
เสี่ยงซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการบรหิารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 

2) การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

8. กำรรำยงำน 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง และ

รายงานสรุปผลการปฏิบตัิงานเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท 
 
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนีอ้นุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  3/2564 

เม่ือวนัที่ 9 มิถนุายน 2564 และใหม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 9 มิถนุายน 2564 

 

 
 

 
………………………………………..……….… 

(นำยกิตติศักดิ ์อมรชัยโรจนก์ุล) 
ประธานกรรมการบรษิัท 


