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บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด และบริษัทย่อย 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึน้ชดุหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการและผู้บริหารจ านวนหนึง่ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม เพ่ือก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง
ให้ครอบคลุมทั่วทัง้องค์กร รวมทัง้ก ากับดแูลให้มีระบบ หรือกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงเพ่ื อ
ควบคมุความเส่ียง และลดผลกระทบของความเส่ียงต่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีหน้าท่ีส าคญัในการระบุ
ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ก าหนดมาตรการป้องกัน และติดตามดูแลการ
ปฏิบตัิตามมาตรการดงักล่าวได้อย่างเหมาะสม กฎบตัรฉบบันีท้ าขึน้เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงมีความเข้าใจบทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเองและใช้กฎบัตรนีเ้ป็นแนวทางในการ
ปฏิบตัหิน้าท่ี 

2. องค์ประกอบ 

2.1 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจ านวนไมน้่อยกว่า 3 คน  

2.2 คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารความเส่ียงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริหารความเส่ียงอีกคนหนึ่งหรือ
หลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหารความเส่ียงก็ได้ 

3. คุณสมบัติ 

3.1 กรรมการบริหารความเส่ียงต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีความซ่ือสตัย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมี
เวลาเพียงพอท่ีจะอทุิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตัิหน้าท่ีให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งต้องมีความรู้เก่ียวกบัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องและอาจเกิดขึน้ส่งผลกระทบตอ่การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

3.2 กรรมการบริหารความเส่ียงต้องมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ  

3.3 กรรมการบริหารความเส่ียงต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไมช่กัช้า หากมีสว่นได้เสียในสญัญาท่ีบริษัทฯ ท า
ขึน้ไมว่า่โดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้  เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 
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4. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

4.1 พิจารณาและระบุความเส่ียงท่ีส าคญัของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความเส่ียงด้านการลงทุน 
ด้านการประกอบธุรกิจ ด้านการบริหารจดัการ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบตัิการ ด้านความปลอดภัยของ
ข้อมูล ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ เป็นต้น รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีบริหารความเส่ียง
ดงักล่าวให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ โดยก าหนดเป็นนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความ
เส่ียงตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ค าแนะน าแก่
คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการในเร่ืองการบริหารความเส่ียง 

4.2 ก าหนดแผนจดัการความเส่ียงและกระบวนการบริหารความเส่ียงส าหรับองค์กร 

4.3 ก ากบัดแูลและสนบัสนุนให้การบริหารความเส่ียงประสบความส าเร็จ โดยมุ่งเน้นการค านึงถึงความเส่ียง
ในแต่ละปัจจัยเพ่ือประกอบการตัดสินใจท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าท่ี
ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตามกรอบการบริหารความเส่ียงทัว่ทัง้องค์กร อีกทัง้ ปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงานเพ่ือลดความเส่ียงอยา่งตอ่เน่ืองให้เหมาะสมกบัสภาวะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

4.4 รายงานผลการประเมินความเส่ียง และผลการด าเนินงานเพ่ือลดความเส่ียงเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท 
ทราบเป็นประจ า ในกรณีท่ีมีเร่ืองส าคญัซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ จะต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาโดยเร็วท่ีสดุ 

4.5 ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย 

5. วาระการด ารงต าแหน่งและการเลือกตัง้กรรมการบริหารความเส่ียง 

5.1 กรรมการบริหารความเส่ียงจะพ้นจากต าแหนง่เม่ือ 
1. ตาย 
2. ลาออก 
3. ขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่บริษัทมหาชนจ ากดั และ/หรือกฎหมายวา่

ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

4. ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้ออก 
5. ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

5.2 กรรมการบริหารความเส่ียงคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกตอ่บริษัทฯ การลาออกเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรให้มีผลตัง้แตว่นัท่ีใบลาออกไปถึงบริษัทฯ  
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5.3 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียงว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบคุคลใดบคุคลหนึ่งซึ่งมี
คณุสมบตัเิข้าเป็นกรรมการบริหารความเส่ียงแทน  

6. การประชุม 

6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ต้องมีกรรมการบริหารความเส่ียงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนกรรมการบริหารความเส่ียงทัง้หมดจึงเป็นองค์ประชมุ ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียงไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
ให้รองประธานกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นประธานท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้กรรมการบริหารความเส่ียงซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการบริหารความเส่ียงคนหนึง่เป็นประธานท่ีประชมุ 

6.2 การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการบริหาร
ความเส่ียงคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแตก่รรมการบริหารความเส่ียงซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ือง
ใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้
อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

6.3 การประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะจดัให้มีหรือเรียกประชมุได้ตามท่ีเห็นสมควร แตก่ารประชมุ
ตามปกติต้องจัดขึน้อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถประชุมได้ โดยให้ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผู้ เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง หรือในกรณีจ าเป็น ถ้า
กรรมการบริหารความเส่ียงตัง้แต ่2 คนขึน้ไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชมุกรรมการบริหาร
ความเส่ียง ให้ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงก าหนดวนัประชุมภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับการ
ร้องขอ 

6.4 ให้ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง หรือกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผู้ก าหนดวนั เวลาและสถานท่ีในการประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง ซึ่งสถานท่ีท่ีประชุมนัน้อาจก าหนดเป็นอย่างอ่ืนนอกเหนือไปจากท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่
ของบริษัทก็ได้ หากประธานกรรมการบริหารความเส่ียง หรือกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีได้รับมอบหมาย
จากประธานกรรมการบริหารความเส่ียง มิได้ก าหนดสถานท่ี ๆ ประชมุให้ใช้สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของ
บริษัทเป็นสถานท่ีประชมุ 

6.5 ในการเรียกประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ให้ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง หรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสารอ่ืนใดท่ีจ าเป็นต่อการประชุมและการลงมติของ
กรรมการบริหารความเส่ียงโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการบริหารความเส่ียง
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โดยตรง โดยระบวุนั เวลา สถานท่ี และกิจการท่ีจะประชมุไปยงักรรมการบริหารความเส่ียง ไม่น้อยกว่า 7 
วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจ าเป็นรีบด่วน เพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด
ประชมุโดยวิธีอ่ืน หรือก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

7. อ านาจการด าเนินการ 

7.1 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีอ านาจแตง่ตัง้เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อชว่ยเหลือ
การด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

7.2  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีอ านาจหน้าท่ีจะขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือ
เห็นวา่จ าเป็นด้วยคา่ใช้จา่ยของบริษัทฯ  ซึง่การด าเนินการวา่จ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฎิบตัขิองบริษัทฯ 

7.3  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีอ านาจเรียกขอข้อมลูจากหนว่ยงานตา่งๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
เพ่ือประกอบการพิจารณาเพิ่มเตมิในเร่ืองตา่งๆ ได้ 

8. การรายงาน 

8.1 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นคณะกรรมการชดุย่อยท่ีแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้ช่วย
ศกึษาและกลัน่กรองงาน ดงันัน้ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจึงมีความรับผิดชอบในการรายงานผล
การปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า  

 


