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กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดตั้งขึ้นเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการ
บริหารความเสี่ยงที่ส าคัญโดยรวมของบริษัทฯ ให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ เพ่ือให้มั่นใจว่าการด าเนินการตาม
นโยบายและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใต้ระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ        
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความชัดเจน เรื่องอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นชอบให้จัดท ากฎบัตรฉบับนี้ขึ้น 
 
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอำจประกอบด้วยผ ู ้บร ิหำรของบริษ ัท และ /หรือ
บุคคลภำยนอกอีกจ ำนวนหนึ่ง 

(2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยต าแหน่ง และก าหนดให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
3. คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(1) เป็นบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์ เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
และ/หรือ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง 

(2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มที ่

(3) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้อง    
ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ 

 
4. วาระการด ารงต าแหน่ง 

(1) ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ข้างต้น เพ่ือ
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง  มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท  (กรณี
กรรมการบริหารความเสี่ยง ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย)  ทั้งนี้ กรรมการบริหารความ
เสี่ยง ซึ่งพ้นต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงได้อีก 
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(2) นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นต าแหน่งเมื่อ 
(ก) ตาย 
(ข) ลาออก 
(ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงตามกฎบัตรนี้ 
(ง) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

(3) กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธาน
กรรมการบริษัท 

(4) ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ซึ่งส่งผล
ให้มีจ านวนกรรมการบริหารความเสี่ ยงต่ า กว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่ งตั้ ง
กรรมการบริหารความเสี่ยงรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่
จ านวนกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ครบถ้วน เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
5. ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  

(1) พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทฯ ประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและ
ส่งผลกระทบต่อบริษัท (Identification of Risk) และก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ
บริษัท (Risk Appetite) 

(2) พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในบริษัทฯ ให้มีความ
ครอบคลุม และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ ทั้งนี้ ต้องครอบคลุมความเสี่ยง      
อย่างน้อย 4 ประการ ดังนี้ 
(ก) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) 
(ข) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) 
(ค) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ (Strategic Risk) 
(ง) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

(3) พิจารณาก าหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และก ากับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้

(4) พิจารณาก าหนดโครงสร้างและแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง เพ่ือท าหน้าที่ประเมินและ
ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง 

(5) ทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัท เพ่ือให้มั่นใจว่านโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์
และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถก ากับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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(6) ทบทวน ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

(7) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมถึงจัดท ารายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง          
เพ่ือเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท 

(8) ด าเนินการอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการ
บริษัทก าหนด 

 
6. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    

(1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
เห็นสมควร แต่ให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งในแต่ละปี  

(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือ
บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการ
ประชุมให้กรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพ่ือให้
กรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน   
เพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือก าหนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

(3) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุม  
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม        
ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้      
ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่
เป็นประธานในที่ประชุม 

(4) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก 
(5) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่

กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้เสียงในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียง   
ชี้ขาด 

(6) ให้ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นผู้รำยงำนผลกำรประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทในครำวถัดไปเพื่อทรำบทุกครั้ง 
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 
 

 

 

……………………………..…………….. 
(นำยณรงค์ฤทธิ์  ถำวรวิศิษฐพร) 

ประธำนกรรมกำรบริษัท 
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จ ำกัด (มหำชน) 

 
 


