
 
 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
 คณะกรรมการบริษัท บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 

16 ธันวาคม 2564 ไดมีมติอนุมัติใหใชกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้โดยมีขอความรายละเอียด

ดังตอไปนี้:- 
 

บทท่ี 1 

วัตถุประสงค 
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง    

ที่รัดกุม มีประสิทธิภาพประสิทธิผลท่ีดี และมีความเหมาะสมเพียงพอสอดคลองกับสถานการณและสภาพแวดลอมท่ี

เปลี่ยนแปลงไปอยางทันเวลา จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ “ คณะกรรมการ ก.บ.ส.” และอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการกําหนดบทบาท ขอบเขตอํานาจ

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหทราบถึงแนวนโยบาย เปาหมาย ขั้นตอน 

หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติท่ีดีในการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนวางแผนใหมีการปฏิบัติงาน 

ทบทวน กํากับและควบคุมดูแลปจจัยเส่ียงตางๆ ใหอยูในเกณฑท่ียอมรับไดและติดตามใหบริษัท มีระบบการบริหาร

จัดการความเสี่ยงท่ีรัดกุม มีประสิทธิภาพประสิทธิผลท่ีดีและมีความเหมาะสมเพียงพอสอดคลองกับสถานการณและ

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางทันเวลาเพื่อสรางความนาเช่ือถือใหกับองคกรและสรางความเชื่อมั่นตอผูมีสวนได

สวนเสียทุกฝายท่ีเก่ียวของกับบริษัท วามีระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากลและเปนท่ียอมรับโดยทั่วไป 
 

บทท่ี 2 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทไดเล็งเห็นความสําคัญของการบริหารความเส่ียงของบริษัทโดยรวมในระบบบริหารและ

การปฏิบัติงานท่ีมีความสําคัญตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปนหลักประกันที่จะนําบริษัทไปสูวิสัยทัศนท่ีตั้งไวเพื่อเพิ่ม

มูลคาใหองคกร ลดความเสียหายและลดความไมแนนอนของผลการปฏิบัติงานใหอยูภายใตระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได

ดังน้ี 

  (1)กําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับช้ันท่ีตองตระหนักถึง    

ความเส่ียงที่มีในการปฏิบัติงานในหนวยงานของตนเองและของบริษัทโดยใหความสําคัญการบริหารความเสี่ยงดานตาง ๆ   

ในระดบัท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

  (2) ใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงบรษิัทเปนไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากลและสอดคลองกับ

แนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีอาจ

สงผลกระทบกับการดําเนินงานของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานดานการบริหาร

ความเสี่ยงท่ัวทั้งบริษัทในทิศทางเดียวกัน โดยนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจ วางแผน

กลยุทธ และการดําเนินงานของบริษัทรวมถึงการมุงเนนใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย พันธกิจ และวิสัยทัศนที่

กําหนดไวเพื่อสรางความเปนเลิศในการปฏิบัติงานและสรางความเชื่อมั่นของผูมีสวนไดสวนเสีย 
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 (3) กําหนดแนวทางปองกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดําเนินงานของบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย

หรือความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนรวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ 

  (4) สนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับสามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารการบริหารความเส่ียงอยางท่ัวถึง 

ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงใหผูบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 

บทท่ี 3 

ขอความเบื้องตน 

ขอ (1)   กฎบัตรนี้เรียกวา “กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด 

(มหาชน)” 

ขอ (2)  ใหกําหนดความหมายหรือบทนิยามในกฎบัตรน้ีไวดังน้ี 

(2.1) “บริษัท” หมายถึง บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

(2.2) “ก.ก.บ.” หมายถึง กรรมการบริษัท 

(2.3) “ก.ต.ส.” หมายถึง กรรมการตรวจสอบ 

(2.4) “ก.บ.ส.” หมายถึง กรรมการบริหารความเส่ียง 

(2.5) “ก.ก.ก.” หมายถึง กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

(2.6) “ผูบรหิาร” หมายถึง ประธานเจาหนาที่บริหาร ผูดํารงตําแหนงระดับบริหาร 4 รายแรกนับตอ

จากประธานเจาหนาท่ีบริหารลงมา ผูดํารงตําแหนงเทียบเทาระดับบริหารรายท่ีสี่ทุกรายและผูดํารงตําแหนงระดับ

บริหารในหนวยงานบัญชีการเงิน 

(2.7) “ความเสี่ยง (Risk)” หมายถึง เหตุการณใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนหรือเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึน

ทั้งหมด ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค 

(2.8) “การบริหารความเส่ียง (Risk Management)” หมายถึง กระบวนการท่ีใชในการระบุความ

เส่ียง วิเคราะหความเสี่ยงและการกําหนดแนวทางควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง 

(2.9) “การบริหารความเสี่ยงองคกร (Enterprise Wide Risk Management)” หมายถึง วัฒนธรรม 

ความรูความสามารถ และแนวปฏิบัติท่ีบูรณาการรวมกับการกําหนดกลยุทธและการปฏิบัติงานซึ่งองคกรใชใน        

การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการสรางคุณคา การรักษาคุณคาและทําใหคุณคาเกิดข้ึนจริง 

(2.10) “อํานาจควบคุมกิจการ” หมายถึง 

(ก) การถือหุนที่มีสิทธิออกเสยีงในนิติบุคคลหน่ึงเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของนติิบุคคลนั้น 

(ข) การมีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงสวนใหญในที่ประชุมผูถือหุนของนิติบุคคลหนึ่งไมวาโดย

ทางตรงหรือทางออมหรือไมวาเพราะเหตุอื่นใด 

(ค) การมีอํานาจควบคุมการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแตกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด  

ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
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(2.11) “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการบริษัทที่มีคณุสมบัติดังตอไปนี้ 

(ก) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม และไมเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัททั้งน้ีใหนับรวมการถือหุนของผูท่ี

เก่ียวของของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ดวย 

(ข) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับ

เงินเดือนประจํา หรอืผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บรษัิทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุน

รายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอน

ไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการหรือที่ปรึกษาของสวน

ราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

(ค) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย          

ในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ

ควบคุม ของบริษัทหรือบุคคลที่ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบรษิัท หรือบริษัทยอย 

(ง) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน

รายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน 

รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุม ของผูมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว

มาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรบัการแตงตั้ง 

ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหน่ึงรวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อ

ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการหรือการใหหรือรับ        

ความชวยเหลือทางการเงินดวยการรับหรือการใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึง

พฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 

ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต 20 ลานบาทข้ึนไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ทั้งนี้การคํานวณภาระ

หน้ีดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัตกิารของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม 

แตในการพิจารณาภาระหน้ีดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ท่ีเกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ

บุคคลเดียวกัน 

(จ) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบ

บัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง 

(ฉ) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมาย

หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม      

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ        

ผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ีไดรับ       

การแตงตั้ง 
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(ช) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

(ซ) ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท 

หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน   

ที่ปรึกษารับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสทิธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบ

กิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

(ฌ) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของ

บริษัท 

ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเปนไปตาม (ก) ถึง (ฌ) แลว 

กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจ

ในรปูแบบขององคคณะ (collective decision) ได 

ในกรณีที่บุคคลท่ีบริษัทแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลท่ีมีหรือเคยมี

ความสมัพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) ใหบริษัทไดรับการ

ผอนผันขอหามการมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาดังกลาวก็ตอเมื่อบริษัทได

จัดใหมีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงวาไดพิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แลววาการแตงตั้งบุคคลดังกลาว

ไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีและการใหความเห็นท่ีเปนอิสระและจัดใหมีการเปดเผยขอมูลตอไปน้ีในหนังสือนัด

ประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดวย 

(1) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพที่ทําใหบุคคลดังกลาวมี

คุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

(2) เหตุผลและความจําเปนท่ียังคงหรอืแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

(3) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนกรรมการ

อิสระ 

เพื่อประโยชนตาม (จ) และ (ฉ) คําวา “หุนสวน” หมายถึง บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากสํานัก

งานสอบบัญชีหรือผูใหบริการทางวิชาชีพ ใหเปนผูลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการใหบริการทาง

วิชาชีพ (แลวแตกรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น 
 

บทท่ี 4 

องคประกอบ คุณสมบัต ิและวาระการดาํรงตาํแหนง 

ขอ (3) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ประกอบดวยกรรมการ ผูบริหารและบุคคลท่ีมีความเหมาะสมจากทุก

หนวยงานภายในบริษัท เพื่อใหม่ันใจไดวาครอบคลุมความรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงทั่วท้ังองคกรซึ่งไดรับการ

แตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทและมีประธานคณะกรรมการ ก.บ.ส. มาจากกรรมการอิสระ 

ขอ (4) กรรมการ ก.บ.ส. ตองสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการ ก.บ.ส. 

และควรไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอในเรื่องที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของ

คณะกรรมการ ก.บ.ส. เพื่อใหทันตอเหตุการณและหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดขึ้นและควรไดรับการเพิ่มพูน
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ความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการทํางานของ

คณะกรรมการ ก.บ.ส. อยูเสมอ 

ขอ (5) คณะกรรมการ ก.บ.ส.เปนผูพิจารณาคัดเลือกและแตงต้ังกรรมการ ก.บ.ส. จํานวน 1 คนใหดํารง

ตําแหนงประธานกรรมการ ก.บ.ส. ตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสม 

การคัดเลือกประธานกรรมการ ก.บ.ส. ควรจะตองพิจารณาอยางรอบคอบถึงคุณสมบัติท่ีสามารถจะเปน

แกนนําได เนื่องจากประธานกรรมการ ก.บ.ส. เปนบุคคลท่ีจะใหความม่ันใจในความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยรวม

ของคณะกรรมการ ก.บ.ส. ซึ่งจะมีผลตอการวางแผนอยางมีประสิทธิภาพและเปนผูนําในการประชุมใหเปนไปใน

แนวทางท่ีถูกตองและโปรงใส 

ขอ (6) คณะกรรมการ ก.บ.ส. เปนผูพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งบุคคลท่ีเห็นวาเหมาะสมเปนเลขานุการและ

ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ ก.บ.ส. ตามแตจะเห็นสมควรและเหมาะสม เพื่อใหมีหนาท่ีในการจัดประชุมและกํากับ

ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ก.บ.ส. ตลอดจนประสานงานใหมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการ

ตรวจสอบและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของเปนระยะๆ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

เลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ ก.บ.ส. มีหนาที่เขารวมประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ส. ทุกครั้ง  

ที่ประชุม แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแตอยางใดท้ังสิ้นในทุกกรณี 

ขอ (7) กรรมการ ก.บ.ส. รวมทั้งประธานกรรมการ ก.บ.ส. มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 (สาม) ป 

กรรมการ ก.บ.ส. ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการแตงตั้งใหมอีกก็ได 

นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการ ก.บ.ส. จะพนจากตําแหนงเมื่อ 

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก ในกรณีที่กรรมการ ก.บ.ส. ลาออกกอนครบวาระจะตองแจงตอบริษัทลวงหนาอยางนอย       

1 (หนึ่ง) เดือนพรอมดวยเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะไดพิจารณาแตงตั้งบุคคลอื่นท่ีมีคุณสมบัติและความรู

ความสามารถทดแทนบุคคลที่ลาออกได 

(ค) พนสภาพจากการเปนกรรมการหรือพนักงานของบริษัท 

(ง) คณะกรรมการบริษัทลงมติใหออกหรือถูกถอดถอน 

(จ) ขาดคุณสมบัติหรือมีลกัษณะตองหามตามกฎหมาย 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการ ก.บ.ส.วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ

บริษัทอาจจะแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและความรูความสามารถที่เหมาะสมใหดํารงตําแหนงกรรมการ ก.บ.ส. แทน

โดยบุคคลที่เขาดํารงตําแหนงแทนจะอยูในตําแหนงไดเทากับวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการ ก.บ.ส. ซึ่งตนดํารง

ตําแหนงแทน 
 

บทท่ี 5 

ขอบเขตอาํนาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

ขอ (8) คณะกรรมการ ก.บ.ส. มีขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคัญตามท่ีไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทซึ่งจะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตยสุจริตดังตอไปน้ี 
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(8.1) นําเสนอนโยบายและเปาหมายในการบริหารความเ ส่ียงของบริษัทเพื่อขออนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทตลอดจนใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการในเรื่องการบริหารความเส่ียงระดับ

องคกร ทั้งนี้ตองครอบคลุมความเส่ียงตาง ๆ ไดแก 

(ก) ความเส่ียงดานธุรกิจและกลยุทธ (Business & Strategic Risk) 

(ข) ความเส่ียงดานการผลิต (Production Risk) 

(ค) ความเส่ียงดานการดําเนินงาน (Operational Risk) 

(ง) ความเส่ียงดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (SHE Risk) 

(จ) ความเสี่ยงจากภัยภิบัติและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 

Change & Hazard Risk) 

(ฉ) ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk) 

(ช) ความเสี่ยงดานกฎหมาย ขอกําหนด และพันธสัญญา ตาง ๆ (Compliance & Obligation 

Risk) 

(ซ) ความเส่ียงจากการทุจริตและคอรรัปชัน (Corruption & Fraud Risk) 

(8.2) กํากับดูแลและสนับสนุนใหมีการบริหารความเส่ียงโดยรวมขององคกร (Enterprise Wide 

Risk Management) โดยมุงเนนการใหความสําคัญและคํานึงถึงความเส่ียง (Risk Awareness)ในแตละเรื่องเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจในการใชทรัพยากรและกระบวนการตาง ๆ อยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผลท่ีดีและเปน

ประโยชนสูงสุดตอองคกรโดยรวม 

(8.3) ศึกษา วิเคราะห ประเมินความเสี่ยง และแนวโนมที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบตอบริษัท  

ทั้งภายในและภายนอกโดยบริหารความเส่ียงใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทโดยนําไปสูการปฏบิัติเพื่อใหครอบคลุมปจจัยเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทท่ัวทั้งองคกร 

(8.4) กําหนดแนวทางในการแกไขเพื่อหาทางลดความเสี่ยงใหอยูในเกณฑที่ยอมรับไดหรือบริหาร

ความเส่ียงใหต่ําที่สุดเทาที่จะสามารถจะทําไดโดยจําแนกความเสี่ยงดังน้ี 

RED 

RISK 

ความเส่ียงอยูในระดับสูงมาก (VH1-VH3) ตองมีการทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารความเส่ียง 

และ มีการเฝาระวังการบริหารความเส่ียงอยางใกลชิด ตลอดจนพิจารณาทบทวนระบบการควบคุม

ภายในใหม 

Orange 

Risk 

ความเส่ียงอยูในระดับสูง (H1-H5) ตองมีการเฝาระวังการบริหารความเสี่ยงอยางใกลชิด และอาจ

พิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในใหม 

YELLOW 

RISK 

ความเส่ียงอยูในระดับต่ํา (L1-L5) มีการเฝาระวังความเสี่ยงตามวิธีการควบคุมภายในปกติ หรืออาจ

พิจารณาปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหมีความรดักุมมากยิ่งขึ้น 

GREEN 

RISK 

ความเส่ียงอยูในระดับต่ํามาก (VL1-VL3)  มีการเฝาระวังระดบัความเสี่ยงตามวิธีการควบคุมภายใน

ปกติ  โดยไมตองดําเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงใด ๆ   
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(8.5) กํากับดูแลและติดตามผลการบริหารความเส่ียงรวมทั้งกระบวนการตรวจสอบและการรายงาน

การบริหารความเส่ียงเพื่อสรางความมั่นใจวาบริษัทมีกรอบการบริหารความเสี่ยงท่ีรัดกุมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลท่ีด ี

(8.6)ใหรายงานการบริหารความเสี่ยงในแตละเรื่องพรอมทั้งขอเสนอแนะท่ีเห็นวาเหมาะสมให

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและพิจารณาเปนระยะๆ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อ

นําไปสูการวิเคราะหและทบทวนนโยบาย แผนงานและเปาหมายการบริหารความเส่ียงที่กําหนดไวใหมีความสอดคลอง

กับสถานการณและสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางทันเวลา 

(8.7) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.บ.ส. พรอมขอเสนอแนะที่เห็นวา

เหมาะสมในแตละป เพื่อเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป(แบบ 56-2) 

ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการ ก.บ.ส. ท้ังน้ีใหระบุจํานวนครั้งในการประชุมและจํานวนครั้งที่ 

กรรมการ ก.บ.ส. แตละคนเขารวมประชุมดวย 

(8.8) คณะกรรมการ ก.บ.ส. มีอํานาจเชิญผูบริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทมาช้ีแจง

ใหขอมูลในรายละเอียดและนําสงเอกสารท่ีเก่ียวของกับการบริหารความเสี่ยงขององคกรไดทุกอยางทุกประการตามที่

เห็นสมควรและเหมาะสมเปนแตละเรื่องแตละกรณีไป 

(8.9) คณะกรรมการ ก.บ.ส. มีอํานาจวาจางท่ีปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญเฉพาะดานมาใหคําปรึกษา

หารือและใหความเห็นไดตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสมโดยบริษัทเปนผูออกคาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามแผนงานและ

งบประมาณประจําปที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว 

(8.10) กําหนดหลักเกณฑและจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ ก.บ.ส. 

ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลเปนประจําทุกปอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยใหผูทําการประเมินระบุจุดแข็ง จุดออน และ

เรื่องท่ีตองปรับปรุงแกไขไวดวย เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขการทํางานของคณะกรรมการ ก.บ.ส. ใหมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผลท่ีดใีนปตอไป 

(8.11) สงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการ ก.บ.ส. เขารับการอบรมและพัฒนาความรูท่ีจําเปน และ

เสริมสรางทักษะในการปฏิบัติหนาที่กรรมการ ก.บ.ส. อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอโดยเปดเผยขอมูลการฝกอบรมและ

การพัฒนาความรู ของกรรมการ ก.บ.ส. ไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป(แบบ 56-1) และรายงานประจําป 

(แบบ 56-2) 

(8.13) ปฏิบัติการเรื่องอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายใหดําเนินการเกี่ยวกับการ

บริหารความเส่ียงเปนแตละเรื่องแตละกรณไีป 
 

บทท่ี 6 

การประชุม 

ขอ (9) ใหมีการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ส.อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ประธาน ก.บ.ส. หรือ

กรรมการ ก.บ.ส. เกินกวากึ่งหนึ่ง อาจเรียกประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ส. เพิ่มเติมไดตามท่ีจะเห็นสมควรและเหมาะสม 

ขอ (10) กําหนดใหเลขานุการกรรมการ ก.บ.ส. นําสงหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม 
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ใหคณะกรรมการ ก.บ.ส. และผูเขารวมประชุมเปนการลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนวันประชุม เพื่อใหมีเวลาอยาง

เพียงพอในการศึกษาและพิจารณาเรื่องตางๆ หรือเรียกขอขอมูลและหรือเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมไดกอน

การประชุมในแตละครั้ง 

  ขอ (11) ในการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ส. แตละครั้งจะตองมีกรรมการ ก.บ.ส. มาประชุมดวยตนเองเกิน

กวาก่ึงหน่ึง จึงจะถือวาครบเปนองคประชุมที่จะพิจารณาเรื่องตางๆ ไดโดยประธานกรรมการ ก.บ.ส. เปนประธานใน  

ที่ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ส. 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการ ก.บ.ส. ไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการ ก.บ.ส. 

ที่มาประชุมเลือกกรรมการ ก.บ.ส. คนใดคนหน่ึงทําหนาท่ีเปนประธานที่ประชุมแทน 

ขอ (12) การออกเสียงลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ส. ใหถือเสียงขางมากเปนมติของท่ีประชุม โดย

ประธานคณะกรรมการ ก.บ.ส. ไมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ใหบันทึกความเห็นของกรรมการ ก.บ.ส. ท่ีเห็นชอบ และมี

ความเห็นขัดแยงไวในรายงานการประชุมในเรื่องท่ีลงมติน้ัน ๆ ดวย 

ผูใดมีสวนไดสวนเสียในเรื่องท่ีพิจารณาจะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นไมได 

ขอ (13) การประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ส. อาจจะจัดใหมีการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส โดยปฏิบัติให

เปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ขอ (14) เลขานุการคณะกรรมการ ก.บ.ส. ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแตอยางใด ยกเวน กรณีที่

เลขานุการคณะกรรมการ ก.บ.ส. เปนกรรมการบริหารความเสี่ยงดวย จึงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในฐานะ

กรรมการบรหิารความเสีย่งเทานั้น 
 

บทท่ี 7 

เบ็ดเตล็ด 

ขอ (15) ใหยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการ ก.บ.ส. กอนหนาน้ีทุกฉบับและใหใชกฎบัตรฉบับน้ีแทนท้ังนี้

ขอกําหนดในกฎบัตรนี้จะตองอยูภายใตขอบังคับของบริษัทและบทบัญญัตขิองกฎหมายที่เกี่ยวของ ในกรณีท่ีขอกําหนด

ในกฎบัตรนี้ขัดหรือแยงกับขอบังคบัของบริษัท และหรือบทบัญญัติของกฎหมายจะไมมีผลใชบังคบัอีกตอไป 

ขอ (16) การปรบัปรุงแกไขเปล่ียนแปลงกฎบัตรฉบับนี้ในทุกกรณีจะกระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ ก.บ.ส. และไดรบัการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลวเทานั้น 

ขอ (17) กฎบัตรน้ีใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 16 ธันวาคม 2564 เปนตนไป จนกวาจะมีการแกไขเปลี่ยนเปลง

เปนลายลักษณอักษรเปนอยางอ่ืน 
 

 อนุมัติโดยมตคิณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 13/2564 เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2564 

 
(นายวิรัช  อภิเมธีธํารง) 

ประธานกรรมการ 

 
(นางประภัสสร กันทะวงศ) 

เลขานุการบริษัทฯ 


