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วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึน้ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือก าหนดนโยบายดา้นการ
บริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองคก์ร โดยอาศัยหลักการพื้นฐานของการก ากั บดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate 
Governance) ใหม้ีระบบหรือกระบวนการบริหารจดัการความเสี่ยง เพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ไดอ้ย่างเหมาะสม 
โดยก าหนดองคป์ระกอบ ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบตัิ
หนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิผล ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้อบหมาย 

 
องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
โดยคดัเลือกจากกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร และ/หรือผู้ทรงคณุวุฒิท่ีมีความรูค้วามช านาญดา้นการบริหารความ
เสี่ยง หรือมีความรูค้วามช านาญในอุตสาหกรรมท่ีบริษัทด าเนินธุรกิจ ทั้งนี ้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างนอ้ย 3 คน และตอ้งเป็นกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ท่าน 

2. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไมด่  ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท 
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผูแ้ตง่ตัง้เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยอาจเป็นผูบ้งัคบับญัชา

สงูสดุท่ีดแูลสว่นงานบริหารความเสี่ยง หรือบคุคลอื่นท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร 

 

กำรแต่งตัง้ วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และกำรพ้นต ำแหน่ง 

1. กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ  (คราวละ 3 ปี นับ
จากวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแตง่ตัง้) 

2. เมื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรือมีเหตุใดท่ีกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่สามารถ
ด ารงต าแหน่งไดจ้นครบวาระ อาทิเช่น พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือการครบวาระการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยงตามท่ีก าหนด หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ซึ่งมีผลใหจ้ านวนกรรมการไม่ครบ
ตามองคป์ระกอบ คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตัง้กรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่ เพ่ือทดแทนต าแหน่งท่ีว่างลง
ภายใน 3 เดือนนบัแตว่นัท่ีจ านวนกรรมการไมค่รบถว้น เพ่ือใหเ้กิดความตอ่เน่ืองในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และด ารงต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึง่ตนเขา้มาแทน 

3. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบริหารความเสี่ยงพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
- เสียชีวิต 
- ลาออก 
- ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตอ้งห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  (รวมทั้งท่ีไดร้ับการแก้ไข

เพ่ิมเติม) 
- ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทลงมติใหอ้อก 
- ศาลมีค  าสั่งใหอ้อก 
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ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที ่และควำมรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  โดยตรง ตามหน้าท่ีและความ
รบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงตอ้งมีความรบัผิดชอบ ในการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อ
บคุคลภายนอก 

1. พิจารณา และใหค้วามเห็นต่อร่างนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงบริษัทก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ และอนุมตัิ พรอ้มมอบหมายใหฝ่้ายบริหารเป็นผูป้ฏิบัติตามนโยบายและแนวทางท่ี       
วางไว ้รวมถงึก าหนดหนา้ท่ีใหฝ่้ายบริหารตอ้งรายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. พิจารณา และให้ความเห็นในการก าหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรบัได ้(Risk Appetite) และความเบ่ียงเบนของ
ระดบัความเสี่ยงท่ียอมรบัไดข้องบริษัท (Risk Tolerance) ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัการก าหนดกลยุทธ ์และเป้าหมาย
ของบริษัท 

3. ทบทวน และปรบัปรุงระบบการจดัการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหม้ีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างตอ่เน่ือง 
และก าหนดใหม้ีการประเมินผล และติดตามการบริหารความเสี่ยงทัง้ในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบาย และแนวทางท่ีก าหนดไวอ้ย่างสม ่าเสมอ 

4. จดัใหม้ีการประเมิน และวิเคราะหค์วามเสี่ยงท่ีส  าคญัในดา้นต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณปั์จจุบันอย่างเป็น
ระบบและตอ่เน่ือง เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการประเมินความเสี่ยงไดค้รอบคลมุทุกขัน้ตอนของการด าเนินธุรกิจตามแนวทาง
ของหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมถงึเสนอแนะมาตรการป้องกนัในการด าเนินการกรณีท่ีระดบัความเสี่ยง
ไมเ่ป็นไปตามท่ีก าหนด หรือลดระดบัความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้

5. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพ่ิมการติดตามความเสี่ยงท่ีมีความส าคัญต่อบริษัท และด าเนินการให้
บริษัทมีการจดัการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอ  านาจใหฝ่้ายบริหาร หรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งชีแ้จงขอ้มลูเป็นลายลกัษณอ์กัษร หรือ 
เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือชีแ้จง หรือใหข้อ้มลูดว้ยวาจา ส  าหรบัความเสี่ยง และการปฏิบตัิ
หน้าท่ีตามความรับผิดชอบ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร ทั้งนี ้ให้ผู ้บริหาร และเจ้าหน้าท่ี                  
ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดร้บัเชิญสอบถาม หรือขอขอ้มลูถือเป็นหนา้ท่ีในการใหค้วามรว่มมือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

7. ก ากบัดแูล รวมทัง้สนบัสนนุใหม้ีการด าเนินงานดา้นการบริหารความเสี่ยงเพ่ือการตอ่ตา้นดา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่นให้
เพียงพอเหมาะสม 

8. ปฏิบตัิหนา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตอ้งประชุมร่วมกนัอย่างนอ้ยไตรมาสละครัง้ และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตาม

ความเหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร  โดยมีการก าหนดวาระการประชุมและแจง้ให้

กรรมการทราบลว่งหนา้และใหข้อ้มลูที่เก่ียวขอ้งอย่างเพียงพอ 

2. การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตอ้งมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองไม่นอ้ยกว่า

กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 
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3. ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการบริหาร

ความเสี่ยงท่ีเหลือเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในการประชมุ 

4. มติท่ีประชมุของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีมาประชมุครบองคป์ระชมุ  

5. กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึง่เป็นผูท่ี้มีสว่นไดเ้สียในเรื่องใด จะไมเ่ขา้รว่มในการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนัน้ ๆ 

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญฝ่ายบริหารหรือบคุคลที่เก่ียวขอ้ง หรือบุคคลท่ีเห็นสมควรเขา้รว่มประชมุใน

วาระการประชมุนัน้ๆ และขอขอ้มลูตามความจ าเป็น และเหมาะสมกบัวาระการประชมุ 

7. เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าหนา้ท่ีบนัทกึการประชุม และจดัท ารายงานการประชุมพรอ้มเอกสาร

ประกอบการประชมุ 

 

กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ รบัทราบ และจดัท ารายงาน

ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง เพ่ือตระหนกัถงึความเสี่ยงส าคญัท่ีบริษัทเผชิญอยู่ และปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสถานะความเสี่ยงของบริษัท

ในอนาคต อย่างนอ้ยไตรมาสละครัง้ 

 

กำรประเมินผลกำรปฏบิัตงิำน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร       
ความเสี่ยงทั้งรายคณะ และรายบุคคลอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานในหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร       
ความเสี่ยง อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และรายงานผลประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท ทัง้นีเ้พ่ือน าผลการประเมินมาปรบัปรุง     
การด าเนินงานใหม้ีประสิทธิภาพ และบรรลวุตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไว ้
 
กำรทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะท าการสอบทาน และทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม ่าเสมอ            
ไม่นอ้ยกว่าปีละ 1 ครัง้ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าเนือ้หาในกฎบัตรมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละกลยุทธใ์นการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัท 

 

กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นีใ้หม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562  เป็นตน้ไป และจะท าการ
ทบทวนประจ าทกุปี 

 
       ............................................................... 

                                                                                                                           (นายสมใจนกึ เองตระกลู) 

                                                                                      ประธานคณะกรรมการ 


