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กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภบิาลและบริหารความเสี'ยง 
  
 คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ตระหนักถึงความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี (Good Corporate 
Governance) และเพื�อให้สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติม โดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 4) พ.ศ. 
2551 จึงเห็นสมควรกาํหนดใหมี้กฎบตัรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี�ยง ดงันี�  
  

1. วตัถุประสงค์ 
  
 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี�ยง จดัตั�งขึ�นเพื�อทาํหนา้ที�สนบัสนุนการปฏิบติัหน้าที�
และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ดา้นธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี�ยงของบริษทั ซึ� งจะ
ช่วยสนบัสนุนการดาํเนินกิจการต่างๆ ให้บรรลุความสําเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�กาํหนดไว ้เพื�อ
เป็นการสร้างมูลค่าเพิ�ม ความเชื�อมั�นใหก้บัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน 
 

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
  
 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี�ยง ตอ้งมีจาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน ประกอบดว้ย ประธาน
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี� ยง และกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี� ยง โดย
คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูแ้ต่งตั�งกรรมการบริษทั และ/หรือบุคคลอื�น ทั�งที�มีฐานะเป็นพนักงาน หรือ 
ลูกจา้งของบริษทั และ/หรือบุคคลภายนอก ให้ดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว ทั�งนี�  ตอ้งมีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอที�จะทาํหนา้ที�ดา้นธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี�ยง 
 

3. วาระการดํารงตําแหน่ง 
  
 3.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี�ยง มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 1 ปี นบัจาก
วนัที�คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติแต่งตั�ง และเมื�อครบวาระ หากคณะกรรมการบริษทัฯ ยงัไม่ไดมี้มติแต่งตั�ง
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี�ยงชุดใหม่ ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความ
เสี�ยงชุดเดิมปฏิบติัหน้าที�ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษทัฯ จะแต่งตั�งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสี�ยงชุดใหม่  แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี�ยงชุดเดิมที�หมดวาระลง ใน
การแต่งตั�งตอ้งกระทาํภายใน 2 เดือน นบัแต่วนัครบวาระของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความ
เสี�ยงชุดเดิม ทั�งนี� กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี�ยงซึ� งพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
แต่งตั�งใหม่อีกได ้
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 3.2 ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี�ยงวา่งลง เพราะสาเหตุอื�นนอกจากถึง
คราวออกตามวาระและยงัคงเหลือวาระไม่นอ้ยกวา่ 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั�งกรรมการธรร
มาภิบาลและบริหารความเสี�ยง แทนตาํแหน่งที�วา่งในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คราวถดัไป บุคคล
ซึ� งเขา้เป็นกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี�ยงแทนดงักล่าว จะอยู่ในตาํแหน่งได้เพียงเท่าวาระที�
เหลืออยูข่องกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี�ยงที�ตนแทน 
 3.3 กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี�ยง พน้จากตาํแหน่งเมื�อ 
  (ก) ครบกาํหนดตามวาระ 
  (ข) ลาออก 
  (ค) ถึงแก่กรรม 
  (ง) คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 
 3.4 กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี�ยง ที�ลาออกก่อนครบวาระการดาํรงตาํแหน่งให้แจง้ต่อ
บริษทัล่วงหนา้ 1 เดือน พร้อมเหตุผล 
  

4. การประชุม 
  
 4.1 วาระการประชุม มีการกาํหนดวนั เวลา สถานที� และวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 
7 วนั พร้อมเอกสารประกอบที�เพียงพอ และตอ้งจดัทาํรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 4.2 จาํนวนครั� งการประชุม คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี�ยง ตอ้งประชุมกนัอย่าง
นอ้ยปีละ 2 ครั� ง และอาจเรียกประชุมเพิ�มเติมตามความจาํเป็น 
 4.3 ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี�ยง ตอ้งมีกรรมการ
ธรรมาภิบาลและบริหารความเสี�ยงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของจาํนวนกรรมการธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสี�ยงทั�งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที�ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหาร
ความเสี�ยงไม่อยูใ่นที�ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ใหก้รรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี�ยง
ที�มาประชุมเลือกกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี�ยงคนหนึ�ง เป็นประธานในที�ประชุม 
 4.4 การลงคะแนนเสียง มติที�ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี�ยง ให้ถือเสียงขา้ง
มากของกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี�ยงที�เขา้ร่วมประชุม กรรมการธรรมาภิบาลและบริหาร
ความเสี�ยงคนหนึ�งมีเสียงหนึ�งเสียงในการลงคะแนน ทั�งนี�  กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี�ยง ที�มี
ส่วนไดเ้สียในเรื�องที�พิจารณา ไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�น ถา้คะแนนเสียง
เท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกหนึ�งเสียงเป็นเสียงชี�ขาด 
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5. อาํนาจดําเนินการ 
  
 5.1 มีอาํนาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบริษทัที�เกี�ยวขอ้งมาชี� แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม 
หรือส่งเอกสารตามที�เห็นวา่เกี�ยวขอ้งจาํเป็น 
 5.2 ปรึกษาจากผูเ้ชี�ยวชาญ หรือที�ปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือจา้งที�ปรึกษา หรือผูเ้ชี�ยวชาญภายนอก
ในกรณีจาํเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
 5.3 มีอาํนาจแต่งตั�งคณะทาํงาน เพื�อดาํเนินการดา้นธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี�ยงทั�งองคก์ร 
 

6. หน้าที'และความรับผดิชอบ 
  
 6.1 ด้านธรรมาภิบาล 
  6.1.1 กาํหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ หลักการกาํกับดูแลกิจการ 
จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน นโยบายต่อตา้นการคอร์
รัปชัน และระเบียบปฏิบติั ให้สอดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั และ
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งอยา่งต่อเนื�อง 
  6.1.2 กาํหนดแนวทางการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั 
พร้อมทั�งติดตามดูแล และประเมินผลการปฏิบติังาน 
  6.1.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีการปฏิบติัตามหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการ และนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั 
  6.1.4 ทบทวน แก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี�ยง และนาํเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อพิจารณาอนุมติั 
  6.1.5 ปฏิบติัการอื�นใด ตามที�คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 
  
 6.2 ด้านการบริหารความเสี'ยง 
  6.2.1 พิจารณาสอบทาน และนํา เสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี� ยง  ให้แก่
คณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อพิจารณาอนุมติั 
  6.2.2 พิจารณาสอบทานและใหค้วามเห็นชอบความเสี�ยงที�ยอมรับได ้(Risk Appetite) และนาํเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื�อรับทราบ รวมทั� งรายงานความเสี� ยงและการจัดการความเสี� ยงที�สําคัญต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งสมํ�าเสมอ 
  6.2.3 กาํกบัดูแลกิจการการพฒันาและการปฏิบติัตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี�ยงอยา่ง
ต่อเนื�อง เพื�อให้กลุ่มบริษทัฯ มีระบบบริหารความเสี�ยงที�มีประสิทธิภาพทั�วทั�งองคก์รและมีการปฏิบติัตาม
อยา่งต่อเนื�อง 
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  6.2.4 สอบทานรายงานการบริหารความเสี�ยง เพื�อติดตามความเสี�ยงที�มีสาระสาํคญั และดาํเนินการ
เพื�อใหม้ั�นใจวา่ องคก์รมีการจดัการความเสี�ยงอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 
  6.2.5 ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกบัความเสี�ยงที�สําคญั และมีฝ่ายตรวจสอบ
ภายในเป็นผูส้อบทานเพื�อใหม้ั�นใจวา่ บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในที�เหมาะสมต่อการจดัการความเสี�ยง 
รวมทั�งการนาํระบบการบริหารความเสี�ยงมาปรับใชอ้ยา่งเหมาะสมและมีการปฏิบติัตามทั�วทั�งองคก์ร 
  6.2.6 ให้คาํแนะนาํและคาํปรึกษากบัคณะทาํงานธรรมาภิบาลและบริหารความเสี�ยง (CG&RM 
Team) เพื�อพฒันาระบบการบริหารความเสี�ยงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  6.2.7 ปฏิบติัการอื�นใดเกี�ยวกบัการบริหารความเสี�ยงที�คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 
 

7. การรายงาน 
  
 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี�ยง รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งนอ้ยปีละ 1 
ครั� ง 
 

--------------------------------------------- 
 
  กฎบตัรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี�ยงฉบบันี�  ได้รับอนุมติัโดยมติที�ประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ ครั� งที� 6/2562 เมื�อวนัที� 19 มิถุนายน 2562 โดยมีผลใชบ้งัคบัตั�งแต่วนัที� 19 มิถุนายน 
2562 เป็นตน้ไป 
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       ประธานกรรมการบริษทัฯ  

 


