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กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

1. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) ของบริษัท ได้ก าหนดให้มี

หน้าที่ รวมทั้งขอบเขตและความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคญั

ในการพัฒนาระบบบริหารความเส่ียงที่เป็นระบบขึ้นภายในองค์กร ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือส าคัญประการ

หนึ่งของการบริหารจัดการของบริษัท คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะให้การสนับสนุน และปฎิบัติ

การในนามของคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงอาศัยหลักการพ้ืนฐานของการก ากับดูแลกิจการขององคก์รที่

ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายของ

องค์กร และให้มีกรอบการบริหารจัดการความเส่ียงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise 

Risk Management Framework : COSO ERM) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเส่ียง

ทั่วทั้งองค์กร รวมถึงนโยบายและแนวทางปฎิบัติเพ่ือต่อต้านการคอร์รัปชั่น ปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่ง

ของวัฒนธรรมของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร สามารถเชื่อมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทมุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วย

กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร รวมกันต้ังแต่ 3 ท่านขึ้นไป ซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

โดยกรรมการที่มิใช่กรรมการบริหารด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียง โดยที่คณะ

กรรมการบริหารความเ ส่ียง จะแต่งต้ังกรรมการบริหารความเส่ียงคนหนึ่งเ ป็นประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง  

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 

3.1 ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดในกฎบัตรนี้ ซ่ึง

ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เข้าด ารงต าแหน่งใน

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยให้กรรมการบริหารความเส่ียงที่ด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการของบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการของบริษัท และให้

กรรมการบริหารที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 

3 ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งต้ัง ทั้งนี้ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน 

3.2 กรรมการบริหารความเส่ียงอาจได้รับการแต่งต้ังกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งต่อไปอีกตามที่

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าสมควร 

3.3 นอกเหลือจากการพ้นจากต าแหน่งตามข้อ 3.1 กรรมการบริหารความเส่ียง จะพ้นต าแหน่งเมือ่ 

(ก) ถึงแก่ความตาย 

(ข) ลาออก 

(ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 

(ง) คณะกรรมการบริษัท มีมตใิห้พ้นจากต าแหนง่ 

3.4 คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจในการแต่งต้ังกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน์

ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพ่ือทนแทนกรรมการบริหารความเส่ียงที่พ้นจาก
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ต าแหน่งตามข้อ 3.1 หรือ 3.3 ก็ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังเข้าเป็นกรรมการบริหารความ

เ ส่ียงทดแทน ตามข้อ 3.3 จะอยู่ ในต าแหน่งได้ เ พียงเท่ ากับวาระที่ ยัง เหลืออยู่ของ

กรรมการบริหารความเส่ียงที่พ้นจากต าแหน่ง 

3.5 กรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียงว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการบริษัทได้

ก าหนดไว้ในกฎบัตรนี้ 

3.6 บุคคลที่เข้ามาแทนต าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียงที่ว่างลง จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่า

วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าแทนที่ 

4. ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ        

4.1 พิจารณาสอบทานและน าเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง (ซ่ึงประกอบด้วย 

นโยบายการบริหารความเส่ียง โครงสร้างและกระบวนการบริหารความเส่ียง) รวมถึงการสอบ

ทานและทบทวนเป็นประจ าอย่างน้อยทุกปี เพ่ือให้แน่ใจว่ากรอบการบริหารความเส่ียงมี

ประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และแผนธุรกิจของ

บริษัทก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ

นโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงดังกล่าว  

4.2 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และน าเสนอแก่

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบ 

4.3 ก ากับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฎิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงอย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ือให้กลุ่มบริษัทมีระบบบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการ

ปฎิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 

4.4 สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียงเพ่ือติดตามความเส่ียงอันเป็นสาระส าคัญ และ

ด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเส่ียงอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการ

ด าเนินธุรกิจบริษัท และสามารถบริหารจัดการความเส่ียงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ

สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเส่ียง 

4.5 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเส่ียงที่ส าคัญ และมีหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อ

การจัดการความเส่ียง รวมทั้งการน าระบบการบริหารความเส่ียงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมี

การปฏิบัติตามทั่วทั้งองคก์ร 

4.6 รายงานผลการบริหารความเส่ียงที่ส าคัญและการจัดการความเส่ียงที่ส าคัญให้กับ

คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม ่าเสมอ 

4.7 ให้ค าแนะน าและค าปรึกษากับคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง (Sub Risk-Management 

Committee : SRM) และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะท างานเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง 

รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ

บริหารความเส่ียง 

4.8 พิจารณาแต่งต้ังอนุกรรมการ และ/หรือบุคลากรเพ่ิมเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการ

บริหารความเส่ียง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะท างาน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความ

เส่ียงตามความเหมาะสม รวมทั้งก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือประโยชน์ในการ

ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 
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4.9 ปฎิบัติตามนโยบายและแนวทางปฎิบัติเพ่ือต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทอย่างเคร่งครัด 

4.10 ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงอาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระเมื่อ

พิจารณาเห็นว่ามีความจ าเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

4.11 ส่ือสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงาน เกี่ยวกับความเส่ียงและการควบคุมภายในกับ

คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ 

4.12 ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ทั้งนี้ ผู้บริหาร และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้อง

รายงานหรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือสนับสนุน

การปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

5. การรายงาน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบผลการ

บริหารความเส่ียงหรือส่ิงที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยส าคัญในที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัททุกคร้ัง เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบและตระหนักถึงความเส่ียงที่ส าคัญของบริษัท 

รวมถึงปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององคก์รในอนาคต กรณีที่คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงพิจารณาเห็นว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วน อาจท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อน

ถึงการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังถัดไปก็ได้ 

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี และรายงาน

ปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท

รับทราบ 

7. การประชุม 

7.1 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน และ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอาจเรียกประชุมเพ่ิมเติมตามที่เห็นสมควร หรือเมื่อมี

การเรียกร้องขอจากกรรมการบริหารความเส่ียง หรือประธานกรรมการบริษัทให้พิจารณา

ประเด็นปัญหาที่จ าเป็นหรือหารือร่วมกัน โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการบริหารความ

เส่ียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทั้งหมด 

7.2 กรรมการบริหารความเส่ียงทุกท่านต้องเข้าร่วมประชุมทุกคร้ัง ยกเว้นในกรณีมีเหตุจ าเป็นไม่

อาจเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ ต้องแจ้งให้ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงทราบล่วงหน้า 

7.3 ให้ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหาร

ความเส่ียงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเส่ียงที่มา

ประชุมเลือกกรรมการบริหารความเส่ียงคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 

7.4 ต้องจัดให้มีการประชุมเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือ

คณะท างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเส่ียง และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบ

บัญชี อย่างสม ่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

7.5 การลงมติของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ให้กระท าได้โดยการใช้คะแนนเสียงข้างมาก 

กรรมการบริหารความเส่ียงหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเท่ากันให้

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการบริหารความ



 

 กฏบัตรคณะกรรมการบริหารควมเส่ียง  

เส่ียงผู้ซ่ึงที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเร่ืองที่พิจารณาจะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มี

สิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้น 

7.6 การจัดส่งหนังสือประชุมให้แก่คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการ

ประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีเวลาในการพิจารณาเร่ือง

ต่างๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมจะต้องมี

รายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุม

เร่ืองต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมบริษัท เว้นแต่กรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้ง

การนัดประชุมโดยวิ ธี อ่ืน หรือก าหนดวันประชุมให้ เ ร็วกว่านั้นก็ได้  โดยให้ เลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม  

7.7 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงอาจเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ 

ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียงเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 

                           กฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนมุัติจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท คร้ังที ่ 6/2564 

เมื่อวันที ่11 พฤศจกิารยน 2564 โดยให้มีผลบังคบัใชต้ั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิการยน 2564  เป็นต้นไป 

 

 

 

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

     (นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ) 

     ประธานกรรมการ 

         บริษัท พีเอ็มซ ีเลเบิล แมททีเรียลส์ จ ากัด 
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