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กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อเป็นการด าเนินการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Governance) และถ่วงดุลอ านาจ 
(Check and Balance) บริษทัแบ่งแยกหนา้ท่ีดา้นการบริหารความเส่ียงออกจากงานดา้นท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 
(Business Unit) โดยมีฝ่ายดูแลการปฏิบติังานท าหนา้ท่ีในการบริหารความเส่ียง 

อน่ึง เพื่อให้การจัดการด้านความเส่ียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้บริษทัจัดตั้ ง
คณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
ติดตามประเด็นความเส่ียงและจดัการความเส่ียงใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและทนัต่อเหตุการณ์ 

2. องคป์ระกอบคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2.1 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะถูกแต่งตั้ งโดยคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงประกอบด้วย
กรรมการบริษทัอย่างน้อย 3 คนและตอ้งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงจะเป็นผูค้ดัเลือกสมาชิก 1 คน ให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

2.2 ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งแต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง โดยอาจเป็นหัวหน้าสายงานสนับสนุนธุรกิจ หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงเห็นสมควรซ่ึงบุคคลดงักล่าวตอ้งมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวขอ้งกบังานดา้นการ
บริหารความเส่ียงของบริษทั 

3. วาระในการด ารงต าแหน่ง 

3.1 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีและตามวาระการด ารง
ต าแหน่งของการเป็นกรรมการบริษทั กรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับ
แต่งตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งตอไปอีกวาระหน่ึงได ้

3.2 กรรมการบริหารความเส่ียงอาจพน้จากต าแหน่ง ดว้ยเหตุดงัต่อไปน้ี 

(ก) พน้สภาพจากการเป็นกรรมการบริษทั และ/หรือพนกังานของบริษทั 

(ข) ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  
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(ค) ตาย 

(ง) ลาออก  

(จ) คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

3.3. ในกรณีท่ีกรรมการบริหารความเส่ียงประสงค์จะขอลาออกก่อนครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง จะตอ้งแจ้งให้บริษทัทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยท าจดหมายแจ้งเหตุผลต่อประธาน
กรรมการบริษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาแต่งตั้งกรรมการอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ี
ระบุไวใ้นกฎบตัรฉบบัน้ีแทนกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีลาออก 

4. ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

4.1 พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงธุรกรรมของบริษทัให้ครอบคลุมความเส่ียง ท่ี
ส าคญั อาทิ ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ (Strategy Risk), ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ (Operation 
Risk), ความเส่ียงทางด้านการเงิน (Financial Risk), ความเส่ียงทางดา้นกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั (Compliance Risk) และความเส่ียงทางด้านอ่ืนๆ อาทิ ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง, 
ความเส่ียงจากโรคระบาด ความเส่ียงทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ 

4.2 พิจารณาและทบทวนแนวทางและเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกบัลกัษณะและขนาดความเส่ียงแต่ละดา้นของธุรกรรมท่ีบริษทัด าเนินการ 

4.3 พิจารณาและทบทวนการก าหนดเพดานความเส่ียง และมาตรการในการด าเนินการกรณีท่ีไม่
เป็นไปตามเพดานความเส่ียงท่ีก าหนด (CORRECTIVE MEASURES) 

4.4 ติดตามผลการประเมินความเส่ียงทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ  

4.5 ประเมินความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นส าหรับ
ธุรกรรมท่ีจะจดัตั้งขึ้นใหม่รวมถึงก าหนดแนวทางการป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับ
ธุรกรรม 

4.6 รายงานสถานะความเส่ียงของบริษทั แนวทางท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข รวมถึงผลการด าเนินการต่อ
คณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส 

4.7 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัเป็นคราวๆ ไป 
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5. การประชุมและรายงาน 

5.1 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ต้องมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ  1 คร้ัง และมีการ
ประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการก าหนดวาระการประชุมและแจง้ใหก้รรมการทราบ
ล่วงหนา้และใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอ 

5.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงสามารถกระท าผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้โดยการ
ด าเนินการจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามท่ีกฎหมายก าหนด 

5.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะตอ้งน าส่งเอกสารประกอบการประชุม
ให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั เพื่อให้คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียงมีเวลาพอสมควรในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ หรือเรียกขอขอ้มูลประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติม เวน้แต่กรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะ
ก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได ้ทั้งน้ี หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ บริษทัสามารถจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 

5.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมในการประชุมแต่ละ
คร้ังอย่างน้อยก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทั้งหมด จึงจะ
ครบเป็นองคป์ระชุม 

5.5 ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารความเส่ียงไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้ าท่ี
ได ้ใหก้รรมการท่ีเหลือเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

5.6 มติท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีมา
ประชุมครบองคป์ระชุม 

5.7 กรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด จะไม่เขา้ร่วมในการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองนั้น ๆ 

5.8 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้เห็นสมควร
เขา้ร่วมประชุม หรือใหช้ี้แจงในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้

5.9 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง หรือหน้า ท่ี อ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายต่อ
คณะกรรมการบริษทั อยา่งนอ้ยไตรมาสละคร้ัง 
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6. การประเมินผลคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และรายงานให้
คณะกรรมการบริษทัรับทราบ ทั้งน้ีเพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

 

กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 และได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 
3/2565 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 

 

 

 

 

 


