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กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

บทบาท 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งของ มีหน้าที่สร้างความตระหนกัและ การร่วมมือรับผิดชอบ ตลอดจนก ากบัดแูล และ

สนบัสนนุให้การบริหารความเสีย่งเป็นสว่นหนึง่ขององค์กร เพื่อให้เป็นไปตามกฎบตัรฉบบันี ้รวมทัง้ก าหนดนโยบายด้านการบริหาร

ความเสีย่งให้ครอบคลมุทัง้องค์กรเพื่อลดผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งเหมาะสม 

การแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ 

1. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง (“คณะอนกุรรมการ”) ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ ของบริษัทฯ จ านวนไมน้่อยกวา่ 3 คน 

โดยมีกรรรมการอิสระของบริษัทฯ อยา่งน้อย 1 คน เป็นกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2. สมาชิกของคณะอนกุรรมการ ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทฯ 

3. คณะกรรมการบริษัท จะเลอืกสมาชิกคนหนึง่ของคณะอนกุรรมการ ที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นประธาน

คณะอนกุรรมการ ซึง่ประธานคณะอนกุรรมการจะต้องเป็นกรรมการอิสระ 

4. หากมเีหตใุดที่ท าให้จ านวนกรรมการ ของคณะอนกุรรมการมีจ านวนน้อยกวา่ 3 คน คณะกรรมการบริษัท จะต้องแตง่ตัง้

กรรมการเพื่อด ารงต าแหนง่แทนภายใน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีต าแหนง่ดงักลา่ววา่งลง ทัง้นีเ้พื่อเกิดความตอ่เนื่องในการ

ด าเนินงานของคณะอนกุรรมการชดุนี ้ โดยบคุคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต าแหนง่ได้เทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่อง

กรรมการบริหารความเสีย่งที่ตนเข้ามาด ารงต าแหนง่แทน 

5. เลขานกุารคณะอนกุรรมการจะได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของ

คณะอนกุรรมการในเร่ืองที่เก่ียวข้อง กบัการจดัประชมุ การจดัท าวาระการประชมุ การสง่เอกสารการประชมุ และเก็บ

รักษารายงานการประชมุ รวมถึงเร่ืองอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

1. จดัให้มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

2. การเรียกประชมุคณะอนกุรรมการ ให้ประธานคณะอนกุรรมการ หรือเลขานกุารคณะอนกุรรมการ  โดยค าสัง่ของ

คณะอนกุรรมการ สง่หนงัสอืประชมุ วาระการประชมุ และเอกสารประกอบการพิจารณาวาระตา่งๆ ลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 

วนั ก่อนวนัประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นเร่งดว่น จะแจ้งนดัประชมุด้วยวิธีอื่น หรือก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

3. ในการประชมุคณะอนกุรรมการ ต้องมกีรรมการบริหารความเสีย่ง มาประชมุไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการ ที่

บริษัทแตง่ตัง้จึงครบองค์ประชมุ 

4. ในกรณีที่ประธานคณะอนกุรรมการ ไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสีย่ง 

เลอืกกรรมการบริหารความเสีย่งคนหนึง่เป็นประธานในที่ประชมุ 
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5. การออกเสยีงในท่ีประชมุคณะอนกุรรมการ ให้ถือเอาความเห็นทีเ่ป็นสว่นเสยีงข้างมาก ในกรณีที่คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้

ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด อยา่งไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการบริหารความเสีย่ง

คนอื่นๆ ที่มิได้ลงมตเิห็นด้วย ให้น าเสนอเป็นความเห็นแย้ง ตอ่คณะอนกุรรมการบริษัท 

6. คณะอนกุรรมการ ซึง่มีสว่นได้สว่นเสยีในเร่ืองพิจารณาใด ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

7. เลขานกุารคณะอนกุรรมการ ไมม่ีสทิธ์ิออกเสยีง 

8. ก าหนดให้เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จดบนัทกึรายงานการประชมุให้แล้วเสร็จ

ภายใน 7 วนั นบัจากวนัท่ีได้ประชมุ และน าสง่คณะอนกุรรมการ และประธานอนกุรรมการ เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมของ

คณะอนกุรรมการ และเพื่องา่ยตอ่การอ้างอิง 

9. ให้ประธานคณะอนกุรรมการ เป็นผู้รายงานการประชมุตอ่ที่ประชมุ คณะอนกุรรมการบริษัท ในคราวถดัไปเพื่อทราบทกุ

ครัง้  

การเข้าร่วมประชมุ องค์ประชมุ การลงมติ 

สมาชิกของคณะอนกุรรมการ ควรเข้าร่วมประชมุทกุครัง้ ส าหรับองค์ประชมุจะถือเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมด

ของสมาชิก และต้องมีกรรมการอิสระอยา่งน้อยหนึง่คนเข้าร่วมประชมุ เมื่อครบองค์ประชมุแล้ว ท่ีประชมุมีอ านาจในการ

ด าเนินการในนามของคณะอนกุรรมการ 

การพ้นจากต าแหนง่ 

1. การพ้นจากต าแหนง่ หมายความถึง การพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการของบริษัท หรือครบวาระ หรือการลาออก หรือ  

การคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหนง่ หรือถงึแกก่รรม 

2. กรณีทีส่มาชิกลาออกจากต าแหนง่ก่อนครบก าหนดวาระ สมาชิกจะต้องแจ้งการลาออกนัน้เป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงั

บริษัทฯ 

วาระการด ารงต าแหนง่ 

1. การด ารงต าแหนง่ของสมาชิกของคณะอนกุรรมการมีระยะเวลา 2 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

2. สมาชิกของคณะอนกุรรมการ อาจได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ขึน้อยูก่บัการพิจารณา

ของคณะกรรมการบริษัท 

การรายงานผลการปฏิบตัิงาน 

1. ประธานคณะอนกุรรมการจะต้องรายงานอยา่งเป็นทางการตอ่คณะกรรมการบริษัทเมื่อมีการด าเนินการหลงัจากที่มกีาร

ประชมุในแตล่ะครัง้ ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

2. คณะอนกุรรมการต้องให้ค าแนะน าเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท ในการด าเนินการหรือปรับปรุงตามความจ าเป็น 
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การประเมินผลการปฏิบตัิงานด้วยตนเอง 

คณะอนกุรรมการจะจดัให้มีการทบทวนผลการปฏิบตัิงานของตนเองเป็นลายลกัษณ์อกัษรและรายงานผลการประเมินตอ่

คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่การด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ และการให้ค าแนะน าในการ

เปลีย่นแปลงใดๆ ตามความจ าเป็นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการมีหน้าที่ และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

1. เปา้หมายและกลยทุธ์ด้านความยัง่ยืน: เพื่อความเช่ือมโยงและสอดคล้องของเปา้หมายและกลยทุธ์ด้านความยัง่ยืนของ

บริษัทฯ ระหวา่งผู้บริหารระดบัสงูและคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. การบริหารความเสีย่ง: 

• วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดความเสีย่ง และอาจสง่ผลกระทบ ตอ่การปฏิบตัิภารกิจ

ของบริษัทฯ และรายงานความเสีย่ง ที่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่คณะกรรมการบริษัท อีกทัง้ ก าหนด 

กลยทุธ์การบริหารความเสีย่ง ให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเสีย่ง อยา่งเหมาะสม และมี

ประสทิธิภาพ 

• ทบทวนความพอเพียง ความมีประสทิธิภาพของระบบ บริหารความเสีย่ง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข

ปรับปรุง และรายงานความคืบหน้าตอ่คณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม 

• เสนอแนะแนวทางการบริหารความเสีย่งตา่งๆทีเ่ก่ียวกบัการด าเนนิธุรกิจตา่งๆ ของบริษัทอยา่งเหมาะสม และมี

ประสทิธิภาพสอดคล้องตอ่ทิศทางกลยทุธ์ แผนธุรกิจและสภาวการณ์ที่เปลีย่นแปลง 

• ก ากบัดแูล สนบัสนนุและพฒันาการบริหารความเสีย่งในทกุระดบัทัว่ทัง้องค์กร 

• ก าหนดนโยบายให้ค าแนะน า ก ากบัดแูลและสนบัสนนุการจดัท าแผนการบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกิจ 

 (Business Continuity Management Plan: BCM) เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิ 

แผนการบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกิจ ควรระบขุ้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

1) การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) 

2) การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) 

3) แผนการกู้คืนการด าเนินงานให้กลบัคืนสูส่ภาพการด าเนินงานตามปกติ (Recovery Plan) 

4) การฝึกอบรม ทดสอบและประเมินผล (Training, Exercising and Auditory) 

5) แผนการติดตอ่สือ่สารกบัผู้ที่เก่ียวข้องทกุอยา่ง (Communication) 

 

3. อนกุรรมการทกุคณะมีหน้าที่ท าแบบประเมินตนเองทัง้รายบคุคล และรายคณะ เป็นประจ าทกุปี เพื่อน าไปประมวนผล 

และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  เพื่อน าไปเปิดเผยในรายงานประจ าปี  
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4. ประธานอนกุรรมการมีหน้าที่จดัท ารายงาน ผลการด าเนินงาน ของอนกุรรมการ เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

และน าไปเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

5. จดัท ารายงานคณะอนกุรรมการ โดยต้องมีข้อมลูอยา่งน้อย ตามทีต่ลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด โดยเปิดเผย

ไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

6. สอบทาน และปรับปรุงกฎบตัรคณะอนกุรรมการ อยูเ่สมอ เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์ และหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

7. รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะอนกุรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

8. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะอนกุรรมการ เป็นประจ าทกุปี เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข การด าเนินการตอ่ไป 

9. ในการปฏิบตัิหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง อาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระ เพื่อพิจารณาเห็นวา่มคีวาม

จ าเป็นและเหมาะสม ดดยบริษัทฯ เป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จา่ย 

 

คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งจะได้รับคา่ตอบแทนตามที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเทา่นัน้ 

 

การทบทวนและปรับปรุงกฎบตัร 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งจะท าการทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสีย่งทกุปี และจะเสนอแนะการ

แก้ไขเปลีย่นแปลงตามทีเ่ห็นสมควร 

 

 

 

 

 


