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กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี ่ยง ("คณะกรรมการ") ได้รับการมอบหมายให้ควบคุม 
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหเ้ป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน 
ปี 2560 ("CG Code") และหมวดที่ 3/1 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม โดยมุ่งเน้นท่ีเรื่องของการปฏิบัติงานในเรื่องระบบการบรหิารความเสีย่ง รวมถึงการพิจารณาหลักการปฏบิัติที่ดีในเรือ่ง
ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนและดำเนินการในนามของคณะกรรมการบริษัท  
ให้บริษัทดำเนินการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม  
CG Code โดยเช่ือมโยงกับบริบท วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัท และเพื่อกำหนดกรอบการบริหารความเสีย่งตาม
แนวทางสากลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง รายงานความ
คืบหน้าของความเสี่ยงและมาตรการบริหารความเสี่ยงตามกำหนดให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ รวมไปถึงเสนอ ทบทวนและ
ดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อ
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท จึงมีการพิจารณากำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. วัตถุประสงค ์

1.1 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยง
ทั้งหมดในองค์กร 

1.2 กำหนด ทบทวน และประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงานความคืบหน้าของ
ความเสี่ยงและมาตรการบริหารความเสี่ยงภายในระยะเวลาที่กำหนด 

1.3 ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายในและการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

1.4 สนับสนุนและส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทให้มีความโปร่งใส น่าเช่ือถือและตรวจสอบได้ 

1.5 สื่อสารและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่กรรมการ  ผู้บริหาร และ
พนักงานเพื่อความเข้าใจอันเป็นอันหนึ่งเดียวและตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

1.6 กำกับดูแลและตรวจสอบกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิผลเพื่อเพ่ิมความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

1.7 ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท ซึ่งรวมถึงความ
เสี่ยงด้านกลยุทธ์และการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวการปฏิบัติ นโยบาย และกระบวนการในการติดตาม
และลดความเสี่ยงดังกล่าว 
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2. องค์ประกอบ 

2.1 ประธานและสมาชิกของคณะกรรมการจะได้รับการคัดเลือกจากกรรมการและแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
บริษัท 

2.2 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการของบริษัทอย่างน้อยสาม (3) คน คณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ต้องเป็นกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น
คณะกรรมการจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2.3 ผู้บริหารในฝ่ายกำกับดูแลกิจการหรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจะเป็น
เลขานุการของคณะกรรมการ 

3. วาระการดำรงตำแหน่ง 

ประธานและสมาชิกมีวาระการดำรงตำแหน่งตามเงื ่อนไขของการเป็นคณะกรรมการบริษัท สมาชิกของ
คณะกรรมการทีห่มดวาระมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งใหม่ 

4. การพ้นจากตำแหน่ง 

สมาชิกของคณะกรรมการ จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

4.1 พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทตามวาระ 

4.2 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นคณะกรรมการ 

4.3 คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง 

4.4 เสียชีวิต 

4.5 ลาออก ทั้งนี้ หากสมาชิกประสงค์จะลาออกให้แจ้งการลาออกต่อประธานกรรมการ โดยการลาออกใหม้ผีล
ตั้งแต่วันท่ีประธานกรรมการได้รับใบลาออก 

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทสรรหา
บุคคลที ่ม ีค ุณสมบัติครบถ้วนและได้ร ับการเห็นชอบโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการแทน เพื่อให้จำนวนกรรมการคงอยู่ครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดย
บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดำรงอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของสมาชิกที่ตนแทนเท่านั้น 

5. คุณสมบัติ 

สมาชิกของคณะกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

5.1 เป็นกรรมการบริษัท  

5.2 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

5.3 มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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5.4 มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแล
กิจการของบริษัท 

5.5 มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีการติดตามต่อการเปลี่ยนแปลงของการกำกับดูแลกิจการในระดับสากลอยา่ง
ต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อไป 

5.6 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับจริยธรรมองค์กร การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงให้
คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และฝ่าย
จัดการให้เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน สำหรับกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงาน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ัน ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับ
การดำเนินธุรกิจ ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และเข้าใจบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเป็นอย่างดี 

6. หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

6.1 กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ีสามารถใช้ได้กับทั่วทั้งองค์กร 

6.2 ทบทวนและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละสอง (2) ครั้งและทุกช่วงเวลาที่
ระดับความเสี่ยงเปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้ความสนใจและติดตามสัญญาณของความเสี่ยงตลอดจนรายการที่
ผิดปกติ รวมถึงความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริต 

6.3 รายงานความคืบหน้าความเสี ่ยงและมาตรการบริหารความเสี ่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

6.4 เสนอและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที ่ด ีและนโยบายต่อต้านคอร์ร ัปชั ่นของบริษัท  
ต่อคณะกรรมการบริษัท 

6.5 พัฒนาและทบทวนกระบวนการหรือแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื ่อนำเสนอหรือ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท 

6.6 ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

6.7 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

6.8 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท 

6.9 ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีอยู่ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1) และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 รายงานแบบ 56-1 ฉบับเดียวจะใช้
แทนและแทนท่ีรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 

6.10 เสนอแนะและให้คำแนะนำแก่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี ่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือ
คณะทำงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญและการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนประเมินวิธีการที่
เหมาะสมในการปรับปรุงฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
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6.11 พิจารณาแนวปฏิบัติ เสนอนโยบาย หรือ แนวปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจตามหลักกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานอย่างสม่ำเสมอ 

6.12 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบโดยแบ่งปันความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท 

6.13 คณะกรรมการจะประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื ่อช่วยคณะกรรมการตรวจสอบในการ
ตรวจสอบความเสี่ยงของบริษัท ตามหน้าท่ีที่ได้มอบหมายของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตร 

6.14 จูงใจ และสร้างการรณรงค์ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร 

7. ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการ 

7.1 คณะกรรมการมีอำนาจเชิญสมาชิกของฝ่ายจัดการ กรรมการ และ/หรือผู้รับผิดชอบใดๆ เข้าร่วมการ
ประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ หารือ ช้ีแจง หรือตอบปัญหาใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับขอบเขต
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

7.2 คณะกรรมการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างเหมาะสมโดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายจัดการ
เพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการจะได้รับข้อมูลที่เพียงพอและเป็นข้อมูลเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏบิตัิตาม
ความรับผิดชอบและหน้าท่ีของคณะกรรมการได้ 

7.3 คณะกรรมการอาจร้องขอให้บริษัทว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุน ทบทวนและ
สอบสวน เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

8. การประชุมของคณะกรรมการ 

8.1 คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละสอง (2) ครั้งหรือตามความเหมาะสมและ
ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม 

8.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการหรือเลขานุการของคณะกรรมการตามคำสั่งของ
ประธานคณะกรรมการ จัดส่งหนังสือเรียกประชุมดังกล่าวไปยังสมาชิกของคณะกรรมการไม่น้อยกวา่เจ็ด 
(7) วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม ในกรณีที่จำเป็นหรือเร่งด่วนอาจเรียกประชุมโดยวิธีการอื่นและอาจกำหนด
วันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ 

8.3 ในการประชุมแต่ละครั ้ง จะต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมมากกว่ากึ ่งหนึ ่งของจำนวน
คณะกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม 

8.4 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้ประธานกรรมการมอบหมายให้กรรมการ
คนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีเร่งด่วนและประธานไม่สามารถมอบหมายหน้าท่ีประธานได้ 
ให้กรรมการที่เหลือคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชุม 

8.5 สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงคนละหนึ่ง (1) เสียง  

8.6 ในการลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ทั้งนี ้หากในที่ประชุมมีสมาชิกเพียง
สอง (2) คน การลงมติต้องเป็นเอกฉันท์ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงช้ี
ขาด 
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8.7 สมาชิกของคณะกรรมการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในเรื่อง ใด จะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื ่องดังกล่าว ยกเว้นในกรณีที ่ธุรกรรมนั้นดำเนินการภายใต้นโยบายและหลักเกณฑ์ที่
พิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) โดยต้องเป็นไป
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท 

8.8 คณะกรรมการอาจปรึกษาหารือกับที ่ปร ึกษาอิสระหากจำเป็นด้วยค่าใช้จ ่ายของบร ิษัท ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

8.9 กำหนดให้มีเลขานุการของคณะกรรมการ โดยเลขานุการคณะกรรมการจะต้องบันทึกรายงานการประชุม
และลงนามโดยประธานคณะกรรมการ 

9. การรายงานของคณะกรรมการ 

9.1 รายงานการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการและการควบคุมการบริหารความเสี ่ย งของบริษัทต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททุกหก (6) เดือน 

9.2 รายงานเรื่องสำคัญอื่นใดต่อคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม 

9.3 เลขานุการคณะกรรมการจะจัดทำรายงานความคืบหน้าและสถานะของการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีของทั้งบริษัท 

10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานและนำส่งผลการประเมินและความเห็นของการประเมินผลประจำปี
ต่อคณะกรรมการบริษัท 

11. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

กฎบัตรฉบับน้ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 13/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 
และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 17 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป  
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