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กฎบัตร 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร 

บริษัท เด็มโก้ จ ำกดั (มหำชน) 
 

 

   คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร (Corporate Risk Management Committee : CRMC) ได้จดั
ตั้งข้ึนตำมมติของคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 10/2557 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2557  โดยได้มีกำรก ำหนด
ขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ให้มีควำมเหมำะสม สอดคลอ้งกบัภำระกิจของบริษทัฯ คณะกรรมกำร
บริษทัไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรพฒันำระบบบริหำรควำมเส่ียงท่ีเป็นระบบข้ึนภำยในองคก์ร ซ่ึงถือเป็น
เคร่ืองมือส ำคญัประกำรหน่ึงของกำรบริหำรจดักำรของบริษทัฯ  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรจะให้
กำรสนับสนุนและปฏิบติักำรในนำมของคณะกรรมกำรบริษทั ซ่ึงอำศยัหลกักำรพื้นฐำนของกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรขององค์กรท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยมีกำรเช่ือมโยงกบัวิสัยทศัน์ ภำรกิจ และเป้ำหมำย
ขององค์กร และให้มีกรอบกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงองค์กรตำมแนวทำงสำกล (COSO Enterprise Risk 
Management Framework : COSO ERM) รวมถึงส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีกำรบริหำรควำมเส่ียงทัว่ทั้งบริษทั 
และปลูกฝังให้เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมของบริษทัฯ ทั้งน้ีเพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัสำมำรถเช่ือมัน่
อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่กำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ มุ่งไปสู่กำรบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของบริษทัอยำ่งมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 
1. องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ไดรั้บกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษทั  ประกอบดว้ยกรรมกำร

บริษทัอยำ่งนอ้ย 3 คน และอยำ่งนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ 
 
2. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
1. กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และกรรมกำรบริหำรควำม

เส่ียงองคก์รซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดรั้บกำรแต่งตั้งใหม่ได ้
 2. กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รพน้จำกต ำแหน่งเม่ือ  
      1) ตำย 
   2) ลำออก 

3) ขำดคุณสมบติักำรเป็นกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รตำมกฎบตัรน้ี หรือตำมหลกัเกณฑ์
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์หรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

      4) พน้วำระจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 



                                                                                             บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 

กฏบตัรคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ย Updated March 2020 หนำ้ท่ี 30/38 
   

3.  กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อประธำน
กรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูอ้นุมติั 

4. ในกรณีท่ีกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รพน้จำกต ำแหน่งทั้งคณะตำมวำระ แต่ยงัไม่มีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รชุดใหม่ ให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รชุดเดิมปฏิบติัหนำ้ท่ี
ต่อไปจนกวำ่จะมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รชุดใหม่ 

5.ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรวำ่งลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำม
วำระให้คณะกรรมกำรบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นข้ึนเป็นกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร
แทนภำยใน 90 วนั เพื่อให้กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รมีจ ำนวนครบตำมท่ีบริษทัก ำหนด โดยบุคคลท่ีเขำ้
เป็นกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรแทนนั้นให้มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำท่ีเหลือของกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียงองคก์รท่ำนนั้น 

 
3. ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบ 

 ก ำหนด และทบทวนนโยบำย กรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 
 ก ำกบัดูแล และสนบัสนุนให้มีกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รสอดคลอ้งกบั

กลยุทธ์   และเป้ำหมำยทำงธุรกิจ และกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรัปชั่น
รวมถึงสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 ให้ข้อ เสนอแนะ แนวทำง ติดตำม  และประเมิ นผลกำรบริหำรควำมเส่ี ยงต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงระดบัจดักำร (Risk Management Committee: RMC) เพื่อน ำไป
ด ำเนินกำร 

 พิจำรณำรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในควำมเส่ียงท่ีอำจจะ
เกิดข้ึน รวมทั้งแนวทำงกำรก ำหนดมำตรกำรควบคุม หรือบรรเทำ (Mitigation Plan) และกำร
พฒันำระบบกำรจดักำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรให้แก่ RMC เพื่อให้มีประสิทธิภำพอย่ำง
ต่อเน่ืองและอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

 สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของ Chief Risk Officer  สมำชิกใน RMC ให้บรรลุเป้ำหมำยของกำร
บริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 

 รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรให้คณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบ และในกรณีท่ีมี
ปัจจยัหรือเหตุกำรณ์ส ำคญั ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อบริษทั อย่ำงมีนัยส ำคญั ต้องรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั เพื่อทรำบและพิจำรณำโดยเร็วท่ีสุด 

 ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
 
อน่ึง กำรสอบทำนระบบบริหำรควำมเส่ียงองค์กรยงัคงเป็นหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ

ส ำนกังำนตรวจสอบ 
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4. กำรรำยงำน 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
 
5. กำรประชุม 

1. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร จดัให้มีหรือเรียกประชุมตำมท่ีเห็นสมควร  อยำ่งนอ้ย
ไตรมำสละ 1  คร้ัง และมีอ ำนำจในกำรเรียกประชุมเพิ่มได้ตำมควำมจ ำเป็น  โดยองค์ประชุม
ประกอบดว้ย กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร ไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 

2. กรรมกำรทุกท่ำนควรเขำ้ร่วมประชุมทุกคร้ัง ยกเวน้มีเหตุจ ำเป็นไม่อำจเขำ้ร่วมประชุมได ้ควร
แจง้ใหป้ระธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร ทรำบล่วงหนำ้ 

3. ให้ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร เป็นประธำนท่ีประชุม ในกรณีท่ี  ประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร ไม่อยู่ใน ท่ีประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ให ้
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร ท่ีมำประชุมเลือกกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร คนหน่ึงเป็น
ประธำนท่ีประชุม 

4. มีกำรประชุมเป็นกำรเฉพำะกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือผู ้บริหำร และ/หรือ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงระดบัจดักำร และ/หรือผูต้รวจสอบภำยใน และ/หรือผูส้อบบญัชี อยำ่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. กำรลงมติของ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร กระท ำได้โดยถือเสียงข้ำงมำก ทั้ งน้ี 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียใดๆ ในเร่ืองท่ีพิจำรณำ จะตอ้งไม่เขำ้ร่วมในกำร
แสดงควำมเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้น 

6. กำรจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร ใหจ้ดัส่งล่วงหนำ้ก่อน
กำรประชุม เพื่อให้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร มีเวลำในกำรพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ หรือเรียก
ขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำเพิ่มเติม ทั้งน้ีหนังสือเชิญประชุมจะตอ้งมีรำยละเอียดวำระกำรประชุม 
และเอกสำรประกอบกำรประชุม โดยวำระกำรประชุมจะครอบคลุมเร่ืองต่ำงๆ ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษทั  เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจง้กำรนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือ
ก ำหนดวนัประชุมให้เร็วกว่ำนั้นได ้โดยให้ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร เป็นผู ้
บนัทึกรำยงำนกำรประชุม  

7. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร สำมำรถเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขำ้ร่วมประชุมเพื่อช้ีแจง
ขอ้เทจ็จริงต่ำงๆ ใหแ้ก่ท่ีประชุม คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร ทรำบได ้

6. ท่ีปรึกษำ 
 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร อำจแต่งตั้งท่ีปรึกษำเพื่อให้ควำมเห็นหรือขอ้เสนอแนะใน
ประเด็นท่ีส ำคญัต่ำงๆจำกภำยนอกได ้โดยบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำว 
 


