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กฎบัตร 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 

บริษัท เด็มโก้ จํากดั (มหาชน) 

 

1. วัตถุประสงค์ 

   คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร (Corporate Risk Management Committee : CRMC) ไดจ้ดัตั้งขึ้น

ตามมติของคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 10/2557 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 โดยไดมี้การกาํหนดขอบเขตหน้าท่ี

และความรับผิดชอบ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจของบริษทั คณะกรรมการบริษทัได้ตระหนักถึง

ความสําคญัในการพฒันาระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นกระบวนการทาํงานภายในองค์กร ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือ

สาํคญัประการหน่ึงของการบริหารจดัการของบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์รจะให้การสนบัสนุนและ

ปฏิบติัการในนามของคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงอาศยัหลกัการพื้นฐานของการกาํกบัดูแลกิจการขององคก์รท่ีดี (Good 

Corporate Governance) โดยมีการเช่ือมโยงกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายขององคก์ร และใหมี้กรอบการบริหาร

จดัการความเส่ียงองคก์รตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) รวมถึง

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งบริษทั และปลูกฝังให้เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมของบริษทั 

ทั้งน้ีเพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัสามารถเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่การดาํเนินงานของบริษทั มุ่งไปสู่การบรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

2. คํานิยาม 

“เด็มโก้”   หมายถึง บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 

“ผู้บริหาร”  หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งจากเด็มโกใ้ห้เป็นผูบ้ริหารจดัการและมีอาํนาจอนุมติั ควบคุมดูแล

ให้คาํแนะนาํติดตามผล แกไ้ขปัญหาในการดาํเนินงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงค์ของบริษัท ตั้ งแต่ระดับผูจ้ ัดการหน่วยงานขึ้นไปหรือผูซ่ึ้งดํารงตําแหน่ง

เทียบเท่าผูจ้ดัการขึ้นไป (ตั้งแต่ AVP ท่ีดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการหน่วยงาน ขึ้นไป) 
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“กรรมการบริหาร”   หมายถึง กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยท่ีประกอบดว้ยกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร

ของบริษัทท่ีได้รับการแต่งตั้ งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าท่ีกระทําการแทน

คณะกรรมการบริษทัในการบริหารกิจการ (Execution)ในส่วนท่ีเกินอาํนาจของฝ่ายจดัการ

โดยไม่ตอ้งรอใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูต้ดัสินใจ 

 “กรรมการอสิระ”  หมายถึง กรรมการอิสระของเด็มโก้ท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของเด็มโก้และ

กรรมการอิสระจะตอ้งถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้โดยให้

นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย ซ่ึงขอ้ห้ามกรรมการ

อิสระไม่ให้ ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 น้ี ถือเป็นเกณฑ์ท่ีสูงกว่าข้อห้ามตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ซ่ึงกาํหนดไวว้่ากรรมการอิสระตอ้งถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 

ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีตนเป็นกรรมการ 

“กลุ่มบริษัทเด็มโก้”  หมายถึง บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) บริษทั เด็มโกเ้พาเวอร์ จาํกดั บริษทั เด็มโก ้เดอลาว 

จาํกดั บริษทั เด็มโก ้เอน็เนอจี แอนด ์ยทิูลิต้ี จาํกดั  

 

3. องค์ประกอบการแต่งตั้ง และคุณสมบัติ 

3.1 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร ไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั  ประกอบดว้ยกรรมการ

บริษทัอยา่งนอ้ย 3 คน และอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

3.2 กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร จะตอ้งมีความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ตลอดจน

มีความรู้ความเขา้ใจถึงคุณสมบติั หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของตน 

3.3 ผูบ้ริหารสูงสุดสายงานบริหารความเส่ียงของบริษทั ทาํหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

องค์กร เพื่อทาํหน้าท่ีช่วยเหลือ สนับสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร

เก่ียวกบัการนดัหมายประชุม  จดัเตรียมวาระการประชุม จดัเตรียมและนาํส่งเอกสารประกอบการประชุม 

บันทึกรายงานการประชุมและอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กรมอบหมาย ทั้ งน้ี 

คณะกรรมการความเส่ียงองค์กรอาจแต่งตั้ งบุคคลท่ีมีความเหมาะสมทาํหน้าท่ี เป็นผูช่้วยเลขานุการ

คณะกรรมการความเส่ียงองคก์รได ้
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4. วาระการดํารงตําแหน่ง 

4.1 กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์รมีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยสอดคลอ้งกบัการดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบริษทั และกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์รซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้ง

ใหม่ได ้

4.2 กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์รพน้จากตาํแหน่งเม่ือ  

1) ตาย 

2) ลาออก 

3) คณะกรรมการบริษทั มีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

4) พน้วาระจากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

4.3 ในกรณีท่ีกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กรพน้จากตาํแหน่งทั้งคณะตามวาระ แต่ยงัไม่มีการแต่งตั้ ง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กรชุดใหม่ ให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กรชุดเดิมปฏิบติั

หนา้ท่ีต่อไปจนกวา่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์รชุดใหม ่

 

5. อาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

5.1 พิจารณานโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยุทธ์ และความเส่ียง

ท่ียอมรับไดข้องกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ี ควรให้ความสาํคญั

กบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้ และดูแลใหมี้การทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียง ปีละ 1 คร้ัง 

5.2 ดูแลใหก้ลุ่มบริษทัเด็มโกมี้การระบุความเส่ียง โดยพิจารณาปัจจยัทั้งภายนอกและภายในองคก์รท่ีอาจส่งผล

ใหบ้ริษทัไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้

5.3 ดูแลให้มัน่ใจว่ากลุ่มบริษทัเด็มโกไ้ดมี้การประเมินผลกระทบและโอกาสท่ีเกิดขึ้นของความเส่ียงท่ีระบุไว้

เพื่อจดัลาํดบัความเส่ียง และมีวิธีจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

5.4 กาํกับดูแลให้มีการดาํเนินการบริหารความเส่ียงด้านการทุจริต การต่อต้านการคอร์รัปชันและสินบน            

โดยการประเมินความเส่ียง และทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบนให้เพียงพอ

เหมาะสม 

5.5 ติดตาม และประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียงอย่างสมํ่าเสมอ และให้ขอ้คิดเห็นในความ

เส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกาํหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และ              

การพฒันาระบบการจดัการบริหารความเส่ียงองค์กรให้แก่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัจดัการ

เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ืองและอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
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5.6 ใหข้อ้เสนอแนะ แนวทาง ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ระดบัจดัการ (Risk Management Committee : RMC) เพื่อนาํไปดาํเนินการปรับปรุง แกไ้ขการบริหารความ

เส่ียงองคก์รต่อไป 

5.7 รายงานผลการบริหารความเส่ียงองค์กรให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบ และในกรณีท่ีมีปัจจัยหรือ

เหตุการณ์สําคญั ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทัเด็มโก ้อย่างมีนัยสําคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษทั เพื่อทราบและพจิารณาโดยเร็วท่ีสุด 

5.8 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

อน่ึง การสอบทานระบบบริหารความเส่ียงองคก์รยงัคงเป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ และสาํนกังาน

ตรวจสอบ 

6 การประชุม 

6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร อาจจดัใหก้ารประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ได ้ทั้งน้ี 

การประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งมีการดาํเนินการตามกฎหมาย และมาตรฐานการรักษาความมัน่คง

ปลอดภยัของการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์รตอ้งจดัใหมี้การประชุมไม่นอ้ยกวา่ 4 คร้ังต่อปี โดยองคป์ระชุม

ประกอบดว้ยกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

6.3 กรรมการทุกท่านควรเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง เวน้แต่กรณีมีความจาํเป็นท่ีกรรมการไม่สามารถมาเขา้ร่วม

ประชุมได้ กรรมการท่านนั้นสามารถประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ได้  หรือถา้มีเหตุจาํเป็นอนัสุดวิสัย      

ไม่อาจเขา้ร่วมประชุมได ้ควรแจง้ใหป้ระธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร ทราบล่วงหนา้ 

     กรณีท่ีประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร เห็นว่ามีความจาํเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องได้รับมติ

กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร แต่ไม่มีกรรมการท่ีสามารถเขา้ร่วมประชุมไดใ้นจาํนวนท่ีครบองคป์ระชุม 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร สามารถกาํหนดให้มีมติเวียนได้ โดยให้กรรมการแต่ละท่าน       

ลงมติในเอกสารการลงมติ หรือลงมติผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) หรือ

ผา่นระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ทั้งน้ีใหฝ่้ายเลขานุการจดัทาํบนัทึกมติคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียงองค์กรดังกล่าว เป็นหนังสือ และให้กรรมการแต่ละท่านลงนามไว้เป็นหลักฐาน และรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์รเป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมคร้ังถดัไปดว้ย    

6.4 ให้ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ี ประธานกรรมการบริหาร

ความเส่ียงองคก์ร ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร คนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 
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6.5 มีการประชุมเป็นการเฉพาะกบัคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผูบ้ริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงระดบัจดัการ และ/หรือผูต้รวจสอบภายใน และ/หรือผูส้อบบญัชี อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6.6 การลงมติของ กรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร กระทาํไดโ้ดยถือเสียงขา้งมาก ทั้งน้ี กรรมการบริหาร

ความเส่ียงองคก์ร ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียใด ๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณา จะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการแสดงความเห็น และไม่

มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้น 

6.7 การจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร ให้จดัส่งล่วงหนา้ก่อนการประชุม

ไม่น้อยกว่า 5 วนัทาํการ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร มีเวลาในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ 

หรือเรียกขอ้มูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งน้ีหนงัสือเชิญประชุมจะตอ้งมีรายละเอียดวาระการประชุม 

และเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นหรือเร่งด่วน จะแจง้การนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือกาํหนดวนั

ประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นได ้โดยให ้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร เป็นผูบ้นัทึกรายงานการ

ประชุม 

6.8 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร สามารถเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อช้ีแจงขอ้เท็จจริงต่าง ๆ 

ใหแ้ก่ท่ีประชุม คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร ทราบได ้

 

7 การรายงาน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

 

8 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์รตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานโดยการประเมินตนเองและรายงานผล

การประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานท่ีอาจเป็นเหตุให้การปฏิบติังานไม่บรรลุวตัถุประสงค์ให้

คณะกรรมการบริษทัทราบทุกปี 

 

9  ท่ีปรึกษา 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร อาจแต่งตั้งท่ีปรึกษาเพื่อใหค้วามเห็นหรือขอ้เสนอแนะในประเด็นท่ี

สาํคญัต่าง ๆ จากภายนอกได ้โดยบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว 
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10 การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 

ใหมี้การทบทวนความเหมาะสมของกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎบตัรน้ีไดรั้บการทบทวนจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร คร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2564 

กฎบตัรน้ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี  8/2564  เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 
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