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บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

กฏบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 

บทที ่1 
ขอ้ความเบือ้งตน้ 

 

ขอ้ (1) กฎบตัรนี้เรยีกว่า “กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษิทั ไทย อะโกร เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 
(มหาชน)” 

 

ขอ้ (2) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง จดัตัง้ขึน้เพื่อ ท าหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบรษิทั รบัผดิชอบใน
การพฒันาดา้นการบรหิารความเสีย่งภายในบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่งต่อเนื่อง ซึง่เป็นองคป์ระกอบส าคญัทีท่ าให้
บรษิทับรรลุตามวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ 
 

ขอ้ (3) ในกฎบตัรนี้  
“บรษิทั” หมายถงึ บรษิทั ไทย อะโกร เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 
 “ความเสีย่ง” หมายถงึ เหตุการณ์ทีไ่ม่พงึประสงค ์ทีจ่ะส่งผลกระทบใหว้ตัถุประสงคห์รอืเป้าหมาย

ของบรษิทัเบีย่งเบนไป หรอื สถานการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมาย  ทัง้ทางดา้นกลยุทธ ์
การเงนิ การด าเนินงาน และกฎระเบยีบหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

“การบรหิารความเสีย่ง” หมายถงึ กระบวนการทีใ่ชใ้นการระบุความเสีย่ง วเิคราะหค์วามเสีย่ง และ
การก าหนดแนวทางควบคมุเพือ่ป้องกนัหรอืลดความเสีย่ง 

“การบรหิารความเสีย่งโดยรวมขององคก์ร” หมายถงึ การบรหิารปจัจยั และควบคมุกจิกรรม รวมทัง้
กระบวนการปฏบิตังิานต่าง ๆ โดยตอ้งลดมลูเหตุแต่ละโอกาสทีจ่ะท าใหอ้งคก์รเสยีหาย  การท าใหร้ะดบัความเสีย่ง
และขนาดของความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้  ทัง้ในปจัจุบนัและอนาคตอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้ประเมนิได ้ควบคมุได ้และ
ตรวจสอบได ้อยา่งมรีะบบ โดยค านึงถงึการบรรลุวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมาย และการไปสูว่สิยัทศัน์ขององคก์ร 

 “ผูบ้รหิาร” หมายถงึ กรรมการ กรรมการบรหิาร ผูจ้ดัการ พนักงานระดบัผูจ้ดัการฝา่ยขึน้ไปหรอืผู้
ด ารงต าแหน่งเทยีบเท่าทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่นทีม่อี านาจจดัการของบรษิทัและบรษิทัย่อย และรวมถงึบุคคลทีบ่รษิทัหรอื
บรษิทัยอ่ยท าสญัญาใหม้อี านาจทัง้หมดหรอืบางสว่นในการบรหิารงานของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

 
บทที ่2 

องคป์ระกอบและคณุสมบตั ิ
 

ขอ้ (4) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบด้วยผูบ้รหิารและบุคคลทีม่เีหมาะสม จากทุกหน่วยงาน
ภายในบรษิัทฯ เพื่อใหม้ัน่ใจได้ว่าครอบคลุมความรบัผดิชอบ ในการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร ซึ่งได้รบัการ
แต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั 
 

ขอ้ (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และควรไดร้บัการอบรมและเสรมิสรา้งความรูอ้ย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอในเรื่องที่
เกีย่วขอ้งต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  เพือ่ใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้และควร
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ไดเ้พิม่พนูความรูเ้กีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัอยา่งต่อเนื่องเพือ่เพิม่ประสทิธผิลของคณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง  

 

ขอ้ (6) ก าหนดใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
 

ขอ้ (7) กรรมการบรหิารความเสีย่งรวมทัง้ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง มวีาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 1 (หนึ่ง) ปี กรรมการบรหิารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจจะได้รบัการแต่งตัง้ใหม่อกีกไ็ด้ 
นอกจากพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบรหิารความเสีย่งจะพน้จากต าแหน่งเมือ่ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
 ในกรณีกรรมการบรหิารความเสีย่งลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง กรรมการบรหิาร

ความเสีย่งจะต้องแจ้งต่อบรษิทัล่วงหน้า 1 (หนึ่ง) เดอืนพรอ้มด้วยเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบรษิทัจะได้พจิารณา
แต่งตัง้กรรมการอืน่ทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นทดแทนบุคคลทีล่าออก  

(3) พน้สภาพจากการเป็นพนกังานของบรษิทั 
(4) คณะกรรมการบรษิทัลงมตใิหอ้อกหรอืถกูถอดถอน 

 
ขอ้ (8) ใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งแต่งตัง้บุคคลทีเ่หมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง  ตามแต่จะเห็นสมควร โดยมหีน้าที่ความรบัผดิชอบต่อการเตรยีมความพรอ้ม ส าหรบัการจดัประชุม 
เตรยีมวาระการประชมุ เอกสารประกอบการประชมุ และจดัสง่ใหแ้ก่กรรมการบรหิารความเสีย่งทุกคนทราบก่อนการ
ประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั เพื่อใหก้รรมการบรหิารความเสีย่งได้สอบทานขอ้มูลอย่างละเอยีด หรอืขอขอ้มูล
เพิม่เตมิก่อนการประชุม และมหีน้าทีจ่ดัส่งรายงานการประชุมใหแ้ก่กรรมการบรหิารความเสีย่งทุกคนภายใน 7 วัน
หลงัจากการประชมุแต่ละครัง้  การรบัรองรายงานการประชุมจะด าเนินการในการประชุมคณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่งครัง้ต่อไป  นอกจากนี้เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งยงัมหีน้าทีจ่ดัเตรยีมขอ้มลู ส าหรบัรายงานต่อ
คณะกรรมการรตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัดว้ย 

 

ขอ้ (9) เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนแต่อย่างใด  ยกเวน้ กรณีที่
เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นกรรมการบรหิารความเสีย่งดว้ย จงึมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในฐานะ
กรรมการบรหิารความเสยีงเทา่นัน้ 

 

บทที ่3 
ขอบเขตและอ านาจหน้าที ่

 

ขอ้ (10) คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงมหีน้าทีท่ีส่ าคญัตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั
ดงัต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงานการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั รวมถงึใหค้ าแนะน า
แก่คณะกรรมการ และฝ่ายจดัการในเรื่องการบรหิารความเสีย่งระดบัองค์กร  ทัง้นี้ต้องครอบคลุมความเสีย่งทัง้ 4 
ประเภท ไดแ้ก ่

 ความเสีย่งดา้นการเงนิ (Financial Risks) 
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 ความเสีย่งดา้นการด าเนินงาน (Operational Risks) 
 ความเสีย่งดา้นธุรกจิ (Business Risks) 
 ความเสีย่งจากกลยทุธแ์ละเหตุการณ์ (Strategic and Event Risks) 
 

(2) ก ากบัดแูลและสนบัสนุนใหม้กีารบรหิารความเสีย่งโดยรวมขององคก์ร (Enterprise Wide Risk 
Management) โดยมุ่งเน้นเพิม่การใหค้วามส าคญัและค านึงถงึความเสีย่ง (Risk Awareness) ในแต่ละปจัจยัเพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจ ในการใชท้รพัยากร และกระบวนการต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 

(3) ศกึษา วเิคราะห์ และประเมนิความเสี่ยง แนวโน้ม ทีเ่กดิและอาจเกดิขึน้ ซึ่งมผีลกระทบต่อ
บรษิทัทัง้ภายในและภายนอก  

(4) น าเสนอแผนงานและรายงานทีเ่กีย่วกบัความเพยีงพอของการด าเนินการตามแผนงาน และ
ระบบการควบคมุความเสีย่งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั อยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

(5) ท าหน้าทีเ่ป็นศนูยร์วมในการก ากบัดแูลความเสีย่งทีม่นียัส าคญัต่าง ๆ  
(6) ปฏบิตังิานอืน่ ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
(7) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอาจปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญอสิระได ้ในกรณีทีจ่ าเป็นดว้ยคา่ใชจ้่าย

ของบรษิทัฯโดยตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทักอ่นด าเนินการ  
 

บทที ่4 
การประชมุ 

 

ขอ้ (11) ใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ นอกจากนี้ประธาน
กรรมการบรหิารความเสีย่ง หรอืกรรมการบรหิารความเสีย่งเกนิกว่ากึง่หนึ่ง อาจเรยีกประชุมคณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งเพิม่เตมิไดต้ามทีจ่ะเหน็สมควรและเหมาะสม 

ขอ้ (12) ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งแต่ละครัง้จะต้องมกีรรมการบรหิารความเสี่ยงมา
ประชุมด้วยตนเองเกินกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมที่จะพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้  ถ้าประธาน
กรรมการบรหิารความเสีย่งไม่อยู่ในทีป่ระชุม ใหก้รรมการบรหิารความเสีย่งทีม่าประชุมเลอืกกรรมการบรหิารความ
เสีย่งคนหนึ่งเป็นประธาน 

ขอ้ (13) การออกเสยีงลงมตใินที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งใหถ้อืเสยีงขา้งมากเป็นมตขิองที่
ประชุมโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด  ทัง้นี้ ให้บันทึกความเ ห็นของ
กรรมการบรหิารความเสีย่งทีเ่หน็ชอบและมคีวามเหน็แยง้ในรายงานการประชมุในเรือ่งที่ลงมตนิัน้ ๆ ดว้ย 

ขอ้ (14) กรรมการบรหิารความเสีย่งผูใ้ดมสี่วนได้เสยีเป็นการส่วนตวัในเรื่องใด หรอืมสี่วนไดเ้สยีใด ๆ ใน
เรือ่งพจิารณาจะเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ๆ ไมไ่ด้ 

ขอ้ (15) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมอี านาจเชญิผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืผูท้ีเ่หน็สมควรเขา้ร่วมประชุม หรอื
ขอใหช้ีแ้จงในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งได ้
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บทที ่5 
เบด็เตลด็ 

 
 

ขอ้ (16) กฎบตัรนี้ใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่ วนัที ่ 20 กนัยายน 2556 เป็นตน้ไป 
การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงกฎบตัรนี้จะกระท าได้เมื่อได้รบัอนุมตัจิากทีป่ระชุมอคณะกรรมการบรษิัท

เทา่นัน้ 
 

 
 


