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กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง จดัตัง้ขึน้เพื่อช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการบรษิทัในการก าหนดนโยบายดา้นการ
บรหิารความเสีย่งใหค้รบคลุมทัง้องคก์ร ก ากบั ดแูลใหม้รีะบบหรอืกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่ง  เพื่อลดผลกระทบ
ต่อธุรกจิของบรษิทัอย่างเหมาะสม  

2. องคป์ระกอบ 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  ประกอบดว้ยสมาชกิจ านวนอย่างน้อย  3  คน ทัง้นี้ กรรมการบรหิารความเสีย่ง
ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นกรรมการบรษิทั 

ทัง้นี้ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คน ด ารงต าแหน่งเป็นประธาน
กรรมการบรหิารความเสีย่ง และแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเพื่อช่วยเหลอืในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเกีย่วกบัการนดัหมายประชุม จดัเตรยีมวาระการประชุม น าสง่เอกสารประกอบการประชุม 
และบนัทกึรายงานการประชุม 

3. คณุสมบติัของกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบรหิารความเสีย่งตอ้งเป็นบุคคลผูม้คีุณสมบตั ิดงันี้ 

(1) เป็นผู้มคีวามรูค้วามสามารถ มคีวามซื่อสตัย์สุจรติ มจีรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ และมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะ
อุทศิความรูค้วามสามารถและปฏบิตัหิน้าทีแ่ก่บรษิทัได้ 

(2) มคีุณสมบตัคิรบถว้นและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั หรอืเขา้
เป็นหุ้นส่วน หรอืกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึง่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของ
บรษิัท ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนหรอืผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัททราบก่อนที่จะมมีติ
แต่งตัง้ 

4. การแต่งตัง้และวาระการด ารงต าแหน่ง 

(1) ให้คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้แต่งตัง้บุคคลที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 3. ขา้งต้น เพื่อด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยกรรมการบรหิารความเสีย่งมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไป
ตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั (กรณีกรรมการบรหิารความเสีย่งด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัดว้ย) ทัง้นี้ 
กรรมการบรหิารความเสีย่งซึง่พน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิารความเสีย่งไดอ้กี 

นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้  กรรมการบรหิารความเสีย่งพน้ต าแหน่งเมื่อ 
(ก) พน้สภาพจากการเป็นกรรมการบรษิทั (เฉพาะในกรณีทีก่รรมการบรหิารความเสีย่งด ารงต าแหน่ง

เป็นกรรมการบรษิทัดว้ย) 
(ข) ตาย 
(ค) ลาออก 
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(ง) ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการบรหิารความเสีย่งตามกฎบตัรนี้  
(จ) คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

กรรมการบรหิารความเสีย่งคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ื่นหนงัสอืลาออกต่อประธานกรรมการบรษิทั 

(2) ในกรณีที่กรรมการบรหิารความเสีย่งครบวาระการด ารงต าแหน่งหรอืไม่อาจด ารงต าแหน่งจนครบก าหนด
วาระได ้ซึง่สง่ผลใหม้จี านวนกรรมการบรหิารความเสีย่งต ่ากว่า 3 คน ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้กรรมการบรหิารความ
เสีย่งรายใหม่ให้ครบถ้วนในทนัทหีรอือย่างช้าภายใน 3 เดอืนนับแต่วนัที่จ านวนกรรมการบรหิารความเสีย่งไม่ครบถ้วน 
เพื่อใหเ้กดิความต่อเนื่องในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

5. อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ 

(1) พจิารณาประเมนิและทบทวนลกัษณะความเสีย่งทีบ่รษิทัประสบอยู่หรอืคาดว่าจะเกดิขึน้และสง่ผลกระทบต่อ
บรษิทั (Identification of Risk) และก าหนดระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องบรษิทั (Risk Appetite) 

(2) พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทัง้ภายนอกและภายในบรษิัทให้มีความครอบคลุม และ
สอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละทศิทางของธุรกจิ ทัง้นี้ ตอ้งครอบคลุมความเสีย่งอย่างน้อย 4 ประการ ดงันี้ 

(ก) ความเสีย่งทางการเงนิ (Financial Risk) 

(ข) ความเสีย่งดา้นการด าเนินงาน (Operational Risk) 

(ค) ความเสีย่งดา้นกลยุทธก์ารด าเนินธุรกจิ (Strategic Risk) 

(ง) ความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ (Compliance Risk) 

(3) พจิารณาก าหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏบิตัิในการบรหิารความเสีย่งให้สอดคล้องกบันโยบายการบรหิาร
ความเสีย่ง ใหส้ามารถประเมนิ ตดิตามผล และก ากบัดแูลระดบัความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

(4) พจิารณาก าหนดโครงสรา้งและแต่งตัง้คณะท างานบรหิารความเสีย่ง เพื่อท าหน้าที่ประเมนิและติดตามผล
การจดัการความเสีย่ง 

(5) พจิารณาก าหนดงบประมาณและวธิกีารตอบสนองต่อความเสีย่งทีเ่กดิขึน้และอาจเกดิขึน้กบับรษิัท เพื่อใช้
เป็นกฎเกณฑใ์นการปฏบิตังิานตามสถานการณ์ความเสีย่งแต่ละประเภทเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ 

(6) ทบทวนความเหมาะสมและเพยีงพอของนโยบาย กลยุทธ ์และแนวปฏบิตัใินการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 
เพื่อให้มัน่ใจว่านโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏบิตัิดงักล่าวมีความสอดคล้องกบักลยุทธ์และทิศทางธุรกจิของบรษิัท และ
สามารถก ากบัดแูลระดบัความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

(7) รายงานเกี่ยวกบัความเสีย่ง ผลของการบรหิารความเสีย่ง  และการจดัการความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการ
บรหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เป็นประจ าทุกๆ ระยะเวลา 3 เดอืน 

(8) ทบทวน ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งให้สอดคลอ้งกบั
สภาวการณ์ และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

(9) ประเมนิผลและรายงานผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  และเสนอใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณา รวมถงึจดัท ารายงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพื่อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั 
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(10) ด าเนินการอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท หรอืตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัท
ก าหนด 

6. การประชมุ 

(1) ใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งตามทีป่ระธานกรรมการบรหิารความเสีย่งเห็นสมควร แต่ให้
มกีารประชุมอย่างน้อย 4 ครัง้ในแต่ละปี เป็นรายไตรมาส 

(2) ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ให้ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งหรอืบุคคลซึ่ง
ไดร้บัมอบหมายสง่หนงัสอืนัดประชุม พรอ้มระเบยีบวาระและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการบรหิารความเสีย่งทุก
ท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหก้รรมการบรหิารความเสีย่งไดม้เีวลาศกึษาขอ้มูลอย่างเพยีงพอ เวน้
แต่เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทั ใหส้ามารถแจง้การนดัประชุมโดยวธิอีื่นหรอืก าหนดวนั
ประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้

7. องคป์ระชมุและการลงคะแนนเสียง 

(1) ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ต้องมกีรรมการบรหิารความเสีย่งเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
กึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบรหิารความ
เสีย่งไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการบรหิารความเสีย่งซึ่งมาประชุมเลอืกกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งคนใดคนหนึ่งท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม 

(2) การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเอาเสยีงขา้งมาก 
(3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่ งมีสิทธิออกเสียงหนึ่ งเสียง เว้นแต่

กรรมการบรหิารความเสีย่งซึ่งมสี่วนได้เสยีงในเรื่องใด จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ทัง้นี้ ในกรณีที่คะแนน
เสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

(4) ใหป้ระธานกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นผูร้ายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพจิารณา
ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบทุกไตรมาส 

กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งนี้ ใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่ 31 มกราคม 2561  เป็นตน้ไป 

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

 (นายจกัรกฤศฏิ ์ พาราพนัธกุล) 

     ประธานกรรมการบรษิทั 

 บรษิทั เอน็บดี ีเฮลทแ์คร ์จ ากดั  


