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กฎบัตร 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 

บริษัท เด็มโก้ จ ากดั (มหาชน) 
 

   คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร (Corporate Risk Management Committee : CRMC) ไดจ้ดัตั้งข้ึน
ตำมมติของคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 10/2557 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2557  โดยไดมี้กำรก ำหนดขอบเขตหนำ้ท่ี
และควำมรับผิดชอบ ให้มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกบัภำระกิจของบริษทั คณะกรรมกำรบริษทัได้ตระหนักถึง
ควำมส ำคญัในกำรพฒันำระบบบริหำรควำมเส่ียงท่ีเป็นระบบข้ึนภำยในองค์กร ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือส ำคญัประกำร
หน่ึงของกำรบริหำรจดักำรของบริษทั คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รจะให้กำรสนบัสนุนและปฏิบติักำรใน
นำมของคณะกรรมกำรบริษทั ซ่ึงอำศยัหลกักำรพื้นฐำนของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรขององค์กรท่ีดี (Good Corporate 
Governance) โดยมีกำรเช่ือมโยงกบัวสิัยทศัน์ ภำรกิจ และเป้ำหมำยขององคก์ร และใหมี้กรอบกำรบริหำรจดักำรควำม
เส่ียงองคก์รตำมแนวทำงสำกล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) รวมถึงส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้มีกำรบริหำรควำมเส่ียงทัว่ทั้งบริษทั และปลูกฝังให้เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมของบริษทั ทั้งน้ีเพื่อให้
ผู ้มีส่วนได้เสียของบริษัทสำมำรถเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรด ำเนินงำนของบริษัท มุ่งไปสู่กำรบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของบริษทัอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 
1.1 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ไดรั้บกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษทั  ประกอบดว้ยกรรมกำร

บริษทัอยำ่งนอ้ย 3 คน และอยำ่งนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ 
1.2 ผูบ้ริหำรสูงสุดสำยงำนบริหำรควำมเส่ียงของบริษทั ท ำหนำ้ท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง

องคก์ร เพื่อท ำหนำ้ท่ีช่วยเหลือ สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร
เก่ียวกบักำรนดัหมำยประชุม  จดัเตรียมวำระกำรประชุม จดัเตรียมและน ำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม 
บนัทึกรำยงำนกำรประชุมและอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รมอบหมำย ทั้งน้ี 
คณะกรรมกำรควำมเส่ียงองคก์รอำจแต่งตั้งบุคคลท่ีมีควำมเหมำะสมท ำหนำ้ท่ี เป็นผูช่้วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรควำมเส่ียงองคก์ร 
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2. วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ 3 ปี โดยสอดคลอ้งกบักำรด ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจ
ไดรั้บกำรแต่งตั้งใหม่ได ้

2. กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รพน้จำกต ำแหน่งเม่ือ  
1) ตำย 
2) ลำออก 
3) พน้วำระจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 

3. ในกรณีท่ีกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รพน้จำกต ำแหน่งทั้งคณะตำมวำระ แต่ยงัไม่มีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรชุดใหม่ ให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรชุดเดิม
ปฏิบติัหนำ้ท่ีต่อไปจนกวำ่จะมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รชุดใหม่ 
 

3. ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
 พิจำรณำนโยบำย แนวทำงและกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั

พิจำรณำอนุมติั  
 ก ำกบัดูแล และสนบัสนุนใหมี้กำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รสอดคลอ้งกบักลยุทธ์   

และเป้ำหมำยทำงธุรกิจ และกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรัปชัน่รวมถึงสถำนกำรณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

 ให้ขอ้เสนอแนะ แนวทำง ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียงระดบัจดักำร (Risk Management Committee: RMC) เพื่อน ำไปด ำเนินกำรปรับปรุง แกไ้ข
กำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รต่อไป 

 พิจำรณำรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึน 
รวมทั้งแนวทำงกำรก ำหนดมำตรกำรควบคุม หรือบรรเทำ (Mitigation Plan) และกำรพฒันำระบบกำร
จดักำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรให้แก่ RMC เพื่อให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเน่ืองและอยู่ในระดบัท่ี
ยอมรับได ้

 สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของ Chief Risk Officer  สมำชิกใน RMC ให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรบริหำร
ควำมเส่ียงองคก์ร 
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 รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรให้คณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบ และในกรณีท่ีมีปัจจยัหรือ
เหตุกำรณ์ส ำคญั ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อบริษทั อย่ำงมีนยัส ำคญั ตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
เพื่อทรำบและพิจำรณำโดยเร็วท่ีสุด 

 ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
 
อน่ึง กำรสอบทำนระบบบริหำรควำมเส่ียงองคก์รยงัคงเป็นหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และส ำนกังำน

ตรวจสอบ 
 

4. การรายงาน 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
 

5. การประชุม 
1. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร จดัใหมี้หรือเรียกประชุมตำมท่ีเห็นสมควร อยำ่งนอ้ยไตรมำสละ 

1  คร้ัง และมีอ ำนำจในกำรเรียกประชุมเพิ่มได้ตำมควำมจ ำเป็น  โดยองค์ประชุมประกอบด้วย 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร ไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 

2. กรรมกำรทุกท่ำนควรเขำ้ร่วมประชุมทุกคร้ัง ยกเวน้มีเหตุจ ำเป็นไม่อำจเขำ้ร่วมประชุมได ้ควรแจง้ให้
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร ทรำบล่วงหนำ้ 

3. ให้ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเ ส่ียงองค์กร เป็นประธำนท่ีประชุม ในกรณีท่ี  ประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเ ส่ียงองค์กร ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำ ท่ีได้ ให้  
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร ท่ีมำประชุมเลือกกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร  คนหน่ึงเป็น
ประธำนท่ีประชุม 

4. มีกำรประชุมเป็นกำรเฉพำะกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือผูบ้ริหำร และ/หรือคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียงระดบัจดักำร และ/หรือผูต้รวจสอบภำยใน และ/หรือผูส้อบบญัชี อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. กำรลงมติของ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร กระท ำไดโ้ดยถือเสียงขำ้งมำก ทั้งน้ี กรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียงองคก์ร ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียใดๆ ในเร่ืองท่ีพิจำรณำ จะตอ้งไม่เขำ้ร่วมในกำรแสดงควำมเห็น และ
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้น 

6. กำรจดัส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร ให้จดัส่งล่วงหน้ำก่อนกำร
ประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 3 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร มีเวลำในกำรพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ 
หรือเรียกขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำเพิ่มเติม ทั้งน้ีหนังสือเชิญประชุมจะตอ้งมีรำยละเอียดวำระกำร
ประชุม และเอกสำรประกอบกำรประชุม  โดยวำระกำรประชุมจะครอบคลุมเร่ืองต่ำงๆ ตำมท่ีได้รับ
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มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจง้กำรนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน 
หรือก ำหนดวนัประชุมให้เร็วกวำ่นั้นได ้โดยให ้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร เป็นผู ้
บนัทึกรำยงำนกำรประชุม  

7. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร สำมำรถเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขำ้ร่วมประชุมเพื่อช้ีแจงขอ้เท็จจริง
ต่ำงๆ ใหแ้ก่ท่ีประชุม คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร ทรำบได ้

6. ทีป่รึกษา 
 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร อำจแต่งตั้งท่ีปรึกษำเพื่อให้ควำมเห็นหรือขอ้เสนอแนะในประเด็นท่ี
ส ำคญัต่ำงๆจำกภำยนอกได ้โดยบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำว 

7. การทบทวนกฎบัตร 

ใหมี้กำรทบทวนควำมเหมำะสมของกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

8.  ค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร  จะไดรั้บค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมกบัหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบ 
ตำมท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 
 
        ประกำศ ณ วนัท่ี 17 สิงหำคม พ.ศ.2563 
         
 
          นำยปรำโมทย ์ อินสวำ่ง 
                    ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 
                  บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน)  
 
 
กฎบตัรน้ีไดรั้บกำรทบทวนจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร คร้ังท่ี 2/2563  เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎำคม 2563 
กฎบตัรน้ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 4/2563   เม่ือวนัท่ี  21 กรกฎำคม 2563 


