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กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
1. วัตถุประสงค์   

คณะกรรมกำรบริษัทฯ  ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงข้ึนเพื่อก ำหนดนโยบำยและกรอบกำรบรหิำร
ควำมเสี่ยง และก ำกับดูแลให้มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  เพื่อลดผลกระทบจำกปัจจัยเสี่ยง
ต่ำงๆ ทั้งภำยนอกและภำยในองค์กรต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ได้อย่ำงเหมำะสม  โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ  ได้
ก ำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบเพื่อให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงสำมำรถปฏิบัติ
หน้ำท่ีได้อย่ำงมีประสิทธิผล  ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย  

 
2. องค์ประกอบ และ คุณสมบัติ 

2.1 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงประกอบด้วย  กรรมกำรบริษัทฯ จ ำนวนไม่น้ อยกว่ำ 3 คน โดยต้องมี
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงน้อย 1 คน  เป็นกรรมกำรอิสระ และให้ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ เป็น
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงร่วมด้วย 

2.2 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ต้องเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนที่
เป็นปัจจัยต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

2.3 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง สำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบัติงำนในฐำนะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ให้บรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 

3. การแต่งต้ัง วาระการปฏิบัติงานและการพ้นจากต าแหน่ง 
3.1 กำรแต่งตั้งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  คณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้งกรรมกำรบริหำร

ควำมเสี่ยง (แล้วแต่กรณี) 
3.2 กำรแต่งตั้งประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธำนคณะกรรมกำร

บริหำรควำมเสี่ยง หรือ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะคัดเลือกกรรมกำรในคณะให้ด ำรงต ำแหน่งประธำนคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงก็ได้ 

3.3 กำรแต่งตั้งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
1) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง หรือ ให้ผู้ด ำรง  

ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสำยงำนบริหำรควำมเสี่ยง ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้โดย
ต ำแหน่ง (ถ้ำมี) 

2) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยงเกี่ยวกับกำรก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงนัดหมำยประชุม จัดเตรียม
วำระกำรประชุมตำมที่ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงสั่งกำร น ำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม 
และบันทึกรำยงำนกำรประชุม 

 3.4  วำระกำรปฎิบัติงำน 
1) ให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีวำระกำรปฏิบัติงำนตำมวำระของกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

โดยกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรเสนอช่ือและแต่งตั้งเข้ำด ำรง 
ต ำแหน่งใหม่อีกได้ 
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2) กรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ  ให้
คณะกรรมกำรบริษัทฯ  แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีจ ำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก ำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ 

3) บุคคลที่เข้ำมำแทนต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ว่ำงลง จะอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่
เหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน 

 3.5  กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 
1. กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 

1.1. ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ 
1.2. พ้นสภำพกำรเป็นกรรมกำรบริษัทฯ 
1.3. ตำย 
1.4. ลำออก 
1.5. ขำดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด 
1.6. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ลงมติให้ออก 

2. กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ให้ยื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษัทฯ โดยกำร
ลำออกมีผลนับแต่วันที่ใบลำออกไปถึงบริษัทฯ 

3. กำรเปลี่ยนประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ไม่มีผลต่อกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยงท่ำนอ่ืน 

4. ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 
4.1 ก ำหนดกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง(ซึ่งประกอบด้วย นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง) โครงสร้ำงและกระบวนกำร

บริหำรควำมเสี่ยง) รวมถึงกำรสอบทำนและทบทวนเป็นประจ ำอย่ำงน้อยทุกปี   เพื่อให้แน่ใจว่ำกรอบกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล  และสอดคล้องกับทิศทำงกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ  
ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อทรำบ 

4.2 พิจำรณำและอนุมัติกำรก ำหนดระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้(Risk Appetite) ของบริษัทฯ ก่อนน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อทรำบ 

4.3 ก ำกับดูแล ติดตำม และสอบทำนกำรรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญ พร้อมท้ังให้ค ำแนะน ำและให้ควำมเห็น
ในผลกำรประเมินควำมเสี่ยง มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง และแผนจัดกำรควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัทฯ เพื่อให้
มั่นใจว่ำมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจบริษัทฯ และสำมำรถ
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่ำงๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  สอดคล้องกับนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง 

4.4 ก ำหนดและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้
มีประสิทธิผลและมีควำมเพียงพอ สอดคล้องตำมสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

4.5 ให้กำรสนับสนุนเพื่อพัฒนำกำรบริหำรควำมเสี่ยงและเครื่องมือสนับสนุนกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่ำงๆ ในทุกระดับทั่ว
ทั้งองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรปรับปรุง และพัฒนำระบบกำร
บริหำรควำมเสี่ยงภำยในองค์กรอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 

4.6 รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ส ำคัญให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุกำรณ์ ซึ่ง
อำจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่ำงมีนัยส ำคัญ 

4.7 รับผิดชอบต่อกำรอื่นใดที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
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4.8 ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอำจขอควำมเห็นจำกที่ปรึกษำอิสระเมื่อพิจำรณำเห็นว่ำมี

ควำมจ ำเป็นและเหมำะสม  โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภำระค่ำใช้จ่ำย 
4.9 สื่อสำรแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสำนงำนเกี่ยวกับควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

อย่ำงสม่ ำเสมอ 
5. การประชุม 

5.1 จ ำนวนครั้งกำรประชุม 
1) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงต้องประชุมร่วมกันอย่ำงน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง และประธำนคณะกรรมกำร

บริหำรควำมเสี่ยงอำจเรียกประชุมเพิ่มเติมตำมที่เห็นสมควร หรือเมื่อมีกำรเรียกร้องขอจำกกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง หรือประธำนกรรมกำรบริษัทฯ ให้พิจำรณำประเด็นปัญหำที่จ ำเป็นต้องหำรือร่วมกัน 

2) กำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ให้ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยส่งหนังสือนัดประชุม  โดยระบุวัน เวลำ สถำนที่ และกิจกำรที่จะประชุมไปยังกรรมกำรทุกคน
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษำสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ 
จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และก ำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำนั้นก็ได้ 

5.2  ผู้เข้ำร่วมประชุม 
      1)   กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำร 
            บริหำรควำมเสี่ยง ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นประธำน 
            ในที่ประชุม 

2) ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงไม่อยู่ ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ที่มำประชุมเลือกกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธำนในท่ีประชุม 

3) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง อำจเชิญผู้บริหำรของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้ำร่วมประชุมหรือขอให้
ช้ีแจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ 

4) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจะต้องเข้ำร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง 
5.3  กำรลงคะแนนเสียง 
      1)    มติที่ประชุมได้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในกำรลงคะแนน ถ้ำคะแนน 
เสียงเท่ำกันให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขำด 

3) กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีกำรลงมติ  ไม่มีสิทธิออกเสียง และจะต้องไม่อยู่ในที ่
ประชุมเมื่อมีกำรพิจำรณำวำระที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องนั้น 

 
6. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีหน้ำที่รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ  รับทรำบผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
หรือสิ่งที่ต้องด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขอย่ำงมีนัยส ำคัญในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกครั้ง  เพื่อให้คณะกรรมกำร
บริษัท รับทรำบและตระหนักถึงควำมเสี่ยงที่ส ำคัญของบริษัทฯ รวมถึงปัจจัยที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของ
องค์กรในอนำคต  กรณีที่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงพิจำรณำเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน  อำจท ำรำยงำนเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ  ก่อนถึงกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ  ครั้งถัดไปก็ได้ 
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7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงต้องประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็นประจ ำทุกปี  และรำยงำนปัญหำอุปสรรคที่
เป็นเหตุให้กำรปฏิบัติงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์(หำกมี)  เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบ 
 

8. ค่าตอบแทนกรรมการ 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนท ำหน้ำที่พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทน ประธำนคณะกรรมกำร

บริหำรควำมเสี่ยง และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติ
จำกท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 
 

9. หลักเกณฑ์อื่นๆ 
กรณีอื่นใดที่มิได้ก ำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้  ให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงใช้ดุลยพินิจในกำรน ำแนว

ปฏิบัติที่ก ำหนดตำมมำตรฐำนและแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ัวไปมำประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมในแต่ละกรณี 
      

       กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 

 

ประกาศ ณ วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2564 

 

 
ลงชื่อ............................................................................ 

         (นายเวทย์  นุชเจริญ) 
                                                                           ประธานคณะกรรมการบริษัท 
                                                                      บริษัท สยามราชธานี จ ากัด (มหาชน) 
 

 
 
 
 
 
 
 


