กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์ กร
ของ

กลุ่มธุรกิจบริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

บริษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

กฎบัตร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงองค์ กร
บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร (Corporate Risk Management Committee : CRMC) ได้จดั ตั้งขึ้น
ตามมติของคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 โดยได้มีการกําหนดขอบเขตหน้าที่
และความรั บ ผิ ดชอบ ให้มี ค วามเหมาะสม สอดคล้องกับ ภารกิ จของบริ ษ ทั คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้ตระหนักถึ ง
ความสําคัญในการพัฒนาระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่เป็ นกระบวนการทํางานภายในองค์กร ซึ่ งถือเป็ นเครื่ องมื อ
สําคัญประการหนึ่ งของการบริ หารจัดการของบริ ษทั คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรจะให้การสนับสนุนและ
ปฏิบตั ิการในนามของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งอาศัยหลักการพื้นฐานของการกํากับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good
Corporate Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร และให้มีกรอบการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) รวมถึง
ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งบริ ษทั และปลูกฝังให้เป็ นส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรมของบริ ษทั
ทั้งนี้เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั สามารถเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนิ นงานของบริ ษทั มุ่งไปสู่ การบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
2. คํานิยาม
“เด็มโก้ ”

หมายถึง บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

“ผู้บริหาร”

หมายถึง ผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งจากเด็มโก้ให้เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการและมีอาํ นาจอนุมตั ิ ควบคุมดูแล
ให้คาํ แนะนําติดตามผล แก้ไขปั ญหาในการดําเนิ นงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้เป็ นไปตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ข องบริ ษ ัท ตั้ง แต่ ร ะดับ ผู จ้ ัด การหน่ ว ยงานขึ้น ไปหรื อ ผู ซ้ ่ ึ ง ดํา รงตํา แหน่ ง
เทียบเท่าผูจ้ ดั การขึ้นไป (ตั้งแต่ AVP ที่ดาํ รงตําแหน่งผูจ้ ดั การหน่วยงาน ขึ้นไป)
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“กรรมการบริหาร”

หมายถึง กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษัท ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ง จากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ มี ห น้ า ที่ ก ระทํา การแทน
คณะกรรมการบริ ษทั ในการบริ หารกิจการ (Execution)ในส่ วนที่เกินอํานาจของฝ่ ายจัดการ
โดยไม่ตอ้ งรอให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูต้ ดั สิ นใจ

“กรรมการอิสระ”

หมายถึ ง กรรมการอิ ส ระของเด็ ม โก้ที่ มี คุ ณสมบัติ เป็ นไปตามประกาศของเด็ ม โก้แ ละ
กรรมการอิสระจะต้องถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด
ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ โดยให้
นับรวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย ซึ่ งข้อห้ามกรรมการ
อิ ส ระไม่ ใ ห้ ถื อ หุ ้ น เกิ น กว่ า ร้ อ ยละ 0.5 นี้ ถื อ เป็ นเกณฑ์ที่ สู ง กว่ า ข้อ ห้า มตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ซึ่ งกําหนดไว้ว่ากรรมการอิสระต้องถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 1
ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ที่ตนเป็ นกรรมการ

“กลุ่มบริษัทเด็มโก้ ”

หมายถึง บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั เด็มโก้เพาเวอร์ จํากัด บริ ษทั เด็มโก้ เดอลาว
จํากัด บริ ษทั เด็มโก้ เอ็นเนอจี แอนด์ ยูทิลิต้ ี จํากัด

3. องค์ ประกอบการแต่ งตั้ง และคุณสมบัติ
3.1 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการ
บริ ษทั อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็ นกรรมการอิสระ
3.2 กรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร จะต้องมีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจน
มีความรู ้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบของตน
3.3 ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดสายงานบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ทําหน้าที่เลขานุ การคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
องค์ก ร เพื่ อทํา หน้า ที่ ช่ วยเหลื อ สนับ สนุ นการดํา เนิ นงานของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร
เกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรี ยมวาระการประชุม จัดเตรี ยมและนําส่ งเอกสารประกอบการประชุม
บัน ทึ ก รายงานการประชุ ม และอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ก รมอบหมาย ทั้ง นี้
คณะกรรมการความเสี่ ย งองค์ก รอาจแต่ ง ตั้ง บุ ค คลที่ มี ค วามเหมาะสมทํา หน้า ที่ เป็ นผู ช้ ่ ว ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการความเสี่ ยงองค์กรได้
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4. วาระการดํารงตําแหน่ ง
4.1 กรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรมีวาระอยู่ในตําแหน่ งคราวละ 3 ปี โดยสอดคล้องกับการดํารงตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรซึ่ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่ได้
4.2 กรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
3) คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
4) พ้นวาระจากการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั
4.3 ในกรณี ที่ ก รรมการบริ หารความเสี่ ย งองค์ก รพ้น จากตํา แหน่ ง ทั้ง คณะตามวาระ แต่ ย งั ไม่มี ก ารแต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรชุดใหม่ ให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรชุดเดิมปฏิบตั ิ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรชุดใหม่
5. อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
5.1 พิจารณานโยบายการบริ หารความเสี่ ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ ยง
ที่ยอมรับได้ของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ ทั้งนี้ ควรให้ความสําคัญ
กับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ปี ละ 1 ครั้ง
5.2 ดูแลให้กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้มีการระบุความเสี่ ยง โดยพิจารณาปั จจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่ งผล
ให้บริ ษทั ไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้
5.3 ดูแลให้มน่ั ใจว่ากลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ ยงที่ระบุไว้
เพื่อจัดลําดับความเสี่ ยง และมีวิธีจดั การความเสี่ ยงที่เหมาะสม
5.4 กํา กับ ดู แลให้มี ก ารดํา เนิ นการบริ หารความเสี่ ย งด้า นการทุ จริ ต การต่อต้า นการคอร์ รัป ชันและสิ น บน
โดยการประเมิ นความเสี่ ย ง และทบทวนมาตรการต่ อต้า นการทุจริ ตคอร์ รัป ชันและสิ นบนให้เพียงพอ
เหมาะสม
5.5 ติดตาม และประเมินผลประสิ ทธิ ผลของการบริ หารความเสี่ ยงอย่างสมํ่าเสมอ และให้ขอ้ คิดเห็นในความ
เสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกําหนดมาตรการควบคุม หรื อบรรเทา (Mitigation Plan) และ
การพัฒนาระบบการจัดการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรให้แก่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงระดับจัดการ
เพื่อให้มีประสิ ทธิภาพอย่างต่อเนื่องและอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
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5.6 ให้ขอ้ เสนอแนะ แนวทาง ติดตาม และประเมินผลการบริ หารความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ระดับจัดการ (Risk Management Committee : RMC) เพื่อนําไปดําเนิ นการปรับปรุ ง แก้ไขการบริ หารความ
เสี่ ยงองค์กรต่อไป
5.7 รายงานผลการบริ หารความเสี่ ย งองค์ก รให้ค ณะกรรมการบริ ษ ทั รั บ ทราบ และในกรณี ที่ มี ปั จจัย หรื อ
เหตุการณ์สําคัญ ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ อย่างมีนัยสําคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็ วที่สุด
5.8 ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
อนึ่ง การสอบทานระบบบริ หารความเสี่ ยงองค์กรยังคงเป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และสํานักงาน
ตรวจสอบ
6 การประชุม
6.1 การประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร อาจจัดให้การประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้
การประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ตอ้ งมีการดําเนิ นการตามกฎหมาย และมาตรฐานการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
6.2 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรต้องจัดให้มีการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 4 ครั้งต่อปี โดยองค์ประชุม
ประกอบด้วยกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
6.3 กรรมการทุกท่านควรเข้าร่ วมประชุมทุกครั้ ง เว้นแต่กรณี มีความจําเป็ นที่กรรมการไม่สามารถมาเข้า ร่ วม
ประชุ มได้ กรรมการท่านนั้นสามารถประชุมผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ ได้ หรื อถ้ามีเหตุจาํ เป็ นอันสุ ดวิสัย
ไม่อาจเข้าร่ วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร ทราบล่วงหน้า
กรณี ท่ีประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์ก ร เห็ นว่ามี ความจํา เป็ นเร่ งด่ วนที่ จะต้องได้รับ มติ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร แต่ไม่มีกรรมการที่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ในจํานวนที่ครบองค์ประชุม
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร สามารถกําหนดให้มีมติ เวียนได้ โดยให้กรรมการแต่ละท่าน
ลงมติในเอกสารการลงมติ หรื อลงมติผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) หรื อ
ผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ทั้งนี้ให้ฝ่ายเลขานุการจัดทําบันทึกมติคณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ ย งองค์ ก รดัง กล่ า ว เป็ นหนั ง สื อ และให้ ก รรมการแต่ ล ะท่ า นลงนามไว้เ ป็ นหลัก ฐาน และรายงาน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรเป็ นวาระเพื่อทราบในการประชุมครั้งถัดไปด้วย
6.4 ให้ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร เป็ นประธานที่ประชุม ในกรณี ที่ ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงองค์กร ไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร
ที่มาประชุมเลือกกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร คนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
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6.5 มีการประชุมเป็ นการเฉพาะกับคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงระดับจัดการ และ/หรื อผูต้ รวจสอบภายใน และ/หรื อผูส้ อบบัญชี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
6.6 การลงมติของ กรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร กระทําได้โดยถือเสี ยงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงองค์กร ผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยใด ๆ ในเรื่ องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่ วมในการแสดงความเห็น และไม่
มีสิทธิออกเสี ยงลงมติในเรื่ องนั้น
6.7 การจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมให้แก่ กรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร ให้จดั ส่ งล่วงหน้าก่อนการประชุม
ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เพื่อให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร มีเวลาในการพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ
หรื อเรี ยกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้หนังสื อเชิญประชุมจะต้องมีรายละเอียดวาระการประชุม
และเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่ องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นหรื อเร่ งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรื อกําหนดวัน
ประชุมให้เร็ วกว่านั้นได้ โดยให้ เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร เป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการ
ประชุม
6.8 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร สามารถเชิญผูท้ ี่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริ งต่าง ๆ
ให้แก่ที่ประชุม คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร ทราบได้
7 การรายงาน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
8 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรต้องประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผล
การประเมิ นพร้อมทั้งปั ญหาอุปสรรคในการปฏิ บตั ิงานที่ อาจเป็ นเหตุให้การปฏิ บตั ิงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ใ ห้
คณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุกปี
9 ที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร อาจแต่งตั้งที่ปรึ กษาเพื่อให้ความเห็นหรื อข้อเสนอแนะในประเด็นที่
สําคัญต่าง ๆ จากภายนอกได้ โดยบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
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10 การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร
ให้มีการทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

กฎบัตรนี้ได้รับการทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564
กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
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