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กฎบัตร
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์ กร
บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร (Corporate Risk Management Committee : CRMC) จัดตั้งขึ้นเพื่อ
สร้างความมัน่ ใจว่า กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงและกรอบการปฏิบตั ิงานในกระบวนการบริ หาร
ความเสี่ ย ง ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล กับ เพื่ อ สนับ สนุ น การปฏิ บ ัติ ง านของ
คณะกรรมการบริ ษทั ในการบริ หารความเสี่ ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ ยงหลักในการดําเนิ นธุ รกิจ (Key Risk)
และความเสี่ ยงด้านความยัง่ ยืน (ESG Risk) ตลอดจนการกําหนดแนวทางนโยบาย และกระบวนการในการควบคุม
และลดความเสี่ ยง ของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ และสนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสอบทานความเสี่ ยง
เพื่อให้เป็ นไปตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการประเมินความเสี่ ยง และการบริ หาร
ความเสี่ ยงเป็ นความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรทําหน้าที่กาํ กับ
ดูแลการบริ หารความเสี่ ยงนั้น
2. คํานิยาม
“เด็มโก้ ”

หมายถึง บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

“คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการบริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง” หมายถึง คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร
“กลุ่มบริษัทเด็มโก้ ”

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

“กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ”

หมายถึ ง กลุ่มบริ ษทั ซึ่ งประกอบด้วย บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
และกิจการร่ วมค้า ที่เด็มโก้มีอาํ นาจควบคุมในการบริ หารจัดการ
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“คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงระดับจัดการ” หมายถึ ง คณะทํา งานในระดับ กรรมการผู จ้ ัด การ รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ผูช้ ่ วยกรรมการผูจ้ ดั การ ของสาย , สํานัก , สายงาน และ
ผูบ้ ริ หารหน่วยงาน ผูท้ าํ หน้าที่ประเมินความเสี่ ยงและบริ หารความ
เสี่ ยงในความรั บผิดชอบของกลุ่ มบริ ษทั เด็มโก้ ที่ ได้รับการแต่งตั้ง
จากประธานกรรมการบริ หาร และ/หรื อ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
3. องค์ ประกอบการแต่ งตั้ง และคุณสมบัติ
3.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3.1.1. คณะกรรมการบริ ษ ทั แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ประกอบด้ว ยกรรมการอิ ส ระ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร อย่างน้อย 5 คน
3.1.2. คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งกรรมการบริ หารความเสี่ ยงคนหนึ่งเป็ นประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง จากการเสนอชื่อของกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3.1.3. ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดสายงานบริ หารความเสี่ ยง และ/หรื อผูบ้ ริ หารในสาย , สายงาน , สํานักงานที่เกี่ยวข้อง
กับ การกํา กับ ดู แ ลด้า นความเสี่ ย ง รั บ มอบหมายให้ท าํ หน้า ที่ เ ลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ ยง
3.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3.2.1 กรรมการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ และประสบการณ์ ความสามารถในด้านการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงในระดับองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ กรอบการบริ หารจัดการความเสี่ ยงองค์กรตาม
แนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) ด้านกฎหมาย และ
การบริ หารจัดการธุ รกิจ
3.2.2 เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ เข้าใจถึงลักษณะธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งความรู ้เรื่ องการกํากับดูแลกิจการเป็ นอย่างดี
4. วาระการดํารงตําแหน่ งและการพ้ นจากตําแหน่ ง
4.1 วาระการดํารงตําแหน่ ง
4.1.1 กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ต้องได้รับการแต่งตั้งและพิจารณาปรั บเปลี่ ยน โดยมติ ของที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั
4.1.2 กรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีวาระการปฏิ บตั ิงานตามวาระของการดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั
โดยกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกได้
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4.1.3 กรณี ตาํ แหน่ งกรรมการบริ หารความเสี่ ยงว่างลง เพราะเหตุ อื่นนอกจากถึ งคราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการบริ ษ ัท พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง กรรมการบริ ษ ัท ที่ มี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสมครบถ้ว น เป็ น
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีจาํ นวนและองค์ประกอบครบ
ตามที่กาํ หนดไว้ในกฎบัตรนี้
4.2 การพ้ นจากตําแหน่ ง
4.2.1 กรรมการบริ หารความเสี่ ยง นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นตําแหน่ง เมื่อ
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน และ/หรื อกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงและมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง ของจํานวนหุ ้นที่ถือโดยผูถ้ ื อหุ ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
- ศาลมีคาํ พิพากษาหรื อมติให้ออก
- มีรายงานผลการตรวจสอบภายในหรื อมีขอ้ ร้องเรี ยนเกี่ยวกับการกระทําที่เป็ นการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
และสิ นบน
4.2.2 กรรมการบริ หารความเสี่ ยง คนใดจะลาออกจากตํา แหน่ ง ให้ ย่ื น ใบลาออกต่ อ ประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงเด็มโก้
5. อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้คาํ แนะนําคณะกรรมการ
บริ ษทั เกี่ ยวกับกรอบการกํากับดู แลความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ทบทวนและสอบทานความเพียงพอ และ
ประสิ ทธิ ผลของนโยบาย และกลยุทธ์ การบริ หารความเสี่ ยงโดยรวม รวมถึ งระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้อย่าง
น้อยปี ละครั้ง หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สําคัญ เพื่อประเมินว่านโยบายและกลยุทธ์การบริ หารความเสี่ ยง
ของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ครอบคลุ มความเสี่ ยงทุกประเภท รวมถึ งความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) และมี
การดํา เนิ นการตามนโยบายและกลยุท ธ์ ดัง กล่ า วอย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ล ตลอดจนรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริ ษ ทั ถึ ง ฐานะความเสี่ ย ง ประสิ ท ธิ ภาพการบริ หารความเสี่ ย ง และสถานการณ์ ป ฏิ บ ตั ิ ต าม
วัฒนธรรม องค์กรที่ คาํ นึ งถึ งความเสี่ ยง ตลอดจนปั จจัยและปั ญหาที่ มีนัยสําคัญ และสิ่ งที่ตอ้ งปรั บปรุ งแก้ไข
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เพื่อให้สอดคล้องวัตถุ ประสงค์ (Purpose) เป้ าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ ยงที่ ยอมรั บได้ของกลุ่มบริ ษทั
เด็มโก้ ตลอดจนให้คาํ แนะนําคณะกรรมการในการปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความเสี่ ยง (Risk Culture) ทัว่ ทั้งกลุ่ม
บริ ษทั เด็มโก้ และกํากับให้มีการปฏิ บตั ิ ตามวัฒนธรรมองค์กรที่คาํ นึ งถึ งความเสี่ ยง ตลอดจนดู แลให้ผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งจนถึ งหัวหน้าหน่ วยงานบริ หารความเสี่ ยงและปฏิ บตั ิตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง กลยุทธ์การ
บริ หารความสี่ ยง ระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งมีความเห็ นหรื อมีส่วนร่ วมในการประเมินประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารสู งสุ ดสาย สายงาน ในด้านการบริ หารจัดการความเสี่ ยง ของกลุ่ม
บริ ษทั เด็มโก้ดว้ ย ดังนี้
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 ดูแลให้มนั่ ใจว่ากลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิ ดขึ้นของความเสี่ ยงที่ระบุไว้
เพื่อจัดลําดับความเสี่ ยง และมีวธิ ี จดั การความเสี่ ยงที่เหมาะสม
5.4 กํา กับ ดู แลให้มี ก ารดํา เนิ นการบริ หารความเสี่ ย งด้า นการทุ จริ ต การต่ อต้า นการคอร์ รัป ชันและสิ น บน
โดยการประเมิ นความเสี่ ย ง และทบทวนมาตรการต่อต้า นการทุ จริ ตคอร์ รัป ชันและสิ นบนให้เพียงพอ
เหมาะสม
5.5 ติดตาม และประเมินผลประสิ ทธิ ผลของการบริ หารความเสี่ ยงอย่างสมํ่าเสมอ และให้ขอ้ คิดเห็นในความ
เสี่ ยงที่ อาจจะเกิ ดขึ้ น รวมทั้งแนวทางการกําหนดมาตรการควบคุ ม หรื อบรรเทา (Mitigation Plan) และ
การพัฒนาระบบการจัดการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรให้แก่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงระดับจัดการ
เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่องและอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
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
เหตุการณ์ สําคัญ ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ อย่างมีนยั สําคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็ วที่สุด
5.8 มีอาํ นาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ดังนี้
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(1) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบในการแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งระดับ จัด การ (Risk
Management Committee : RMC)
(2) กําหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
(3) กํากับ ชี้ นาํ และควบคุมการดําเนิ นการด้านความเสี่ ยงขององค์กร ให้เป็ นไปตามนโยบายการบริ หาร
ความเสี่ ยง และแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(4) พิจารณากําหนดแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงด้านต่าง ๆ และให้ความเห็นชอบแผนการบริ หารความ
เสี่ ยงขององค์กร
(5) พิจารณา และให้ความเห็ นชอบแผนการดําเนิ นธุ รกิ จอย่างต่อเนื่ อง (Business Continuity Plan) และ
แผนการบริ หารจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management Plan)
(6) รับทราบรายงานสถานการณ์เสี่ ยง (Risk Incident Report) ตัวชี้วดั ความเสี่ ยงหลัก (Key Risk Indicators
: KRI) แนวทางการจัดการกับความเสี่ ยง (Risk Mitigation Plan) และผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
(7) รายงานสถานะด้า นการบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ก รให้ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ได้รั บ ทราบอย่า ง
สมํ่าเสมอ
5.9 ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
อนึ่ ง การสอบทานระบบบริ ห ารความเสี่ ย งของกลุ่ ม บริ ษ ทั เด็ ม โก้ ยัง คงเป็ นหน้า ที่ ข องคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และสํานักงานตรวจสอบ
6. การประชุ ม
6.1 วิธีการประชุ มและจํานวนครั้งการประชุ ม
6.1.1 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ต้องจัดให้มีการประชุ มไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี และอาจจัดให้มี
การประชุ มวาระพิเศษเพิ่มเติ ม ตามที่คณะกรรมการเห็ นสมควร เมื่อมีระเบียบวาระที่ตอ้ งหารื อ หรื อพิจารณา
ร่ วมกัน
6.1.2 การประชุ มคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง อาจจัดให้มีการประชุ มผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ได้ ทั้งนี้
การประชุ มผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ ตอ้ งมี การดําเนิ นการตามกฎหมาย และตามมาตรฐานการรั กษาความมัน่ คง
ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
กรณี ที่ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร เห็ นว่ามีความจําเป็ นรี บด่วนที่จะต้องได้รับมติ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง แต่ไม่มีกรรมการที่สามารถร่ วมประชุ มด้วยตนเองในจํานวนที่ครบเป็ นองค์
ประชุมได้ประธานกรรมบริ หารความเสี่ ยงองค์กร สามารถกําหนดให้มีมติเป็ นมติเวียนได้ โดยให้กรรมการแต่ละ
ท่านลงมติในเอกสารการลงมติหรื อลงมติผ่านระบบการประชุมแบบ E-Meeting หรื อผ่านระบบ Line ทั้งนี้ โดย
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ให้จดั ทําบันทึกมติคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ดังกล่าวเป็ นหนังสื อ และให้กรรมการแต่ละท่านลงนามไว้
เป็ นหลักฐาน และรายงานให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ในคราวประชุ มครั้ งถัดไปรั บทราบ และให้จด
บันทึกเรื่ องดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมในครั้งนั้นด้วย
6.1.3 การจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมให้แก่กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ให้จดั ส่ งล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ เพื่อให้กรรมการบริ หารความเสี่ ยง มี เวลาในการพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ หรื อเรี ยกข้อมู ล
ประกอบการพิ จารณาเพิ่ม เติ ม ทั้ง นี้ หนัง สื อเชิ ญประชุ ม จะต้องมี รายละเอี ย ดวาระการประชุ ม และเอกสาร
ประกอบการประชุ ม โดยวาระการประชุ มจะครอบคลุ มเรื่ องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นหรื อเร่ งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรื อกําหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นได้
6.2 องค์ ประชุ มและผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
6.2.1 การประชุ มคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ต้องมีกรรมการเข้าร่ วมประชุ มไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุ ม โดยกรรมการต้องเข้าประชุ มด้วยตนเอง เว้นแต่
กรณี มีความจําเป็ นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ ม Physical Meeting ได้ก็สามารถเข้าร่ วมประชุ มแบบ
E-Meeting ได้
6.2.2 ในกรณี ที่ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ไม่อยู่ในที่ประชุ ม หรื อไม่อาจปฏิ บตั ิ หน้าที่ได้ ให้
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงที่เข้าร่ วมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
6.3 การออกเสี ยงลงคะแนน
6.3.1. การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ขาดของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ให้ ถื อ เสี ย งข้า งมากของ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ที่ร่วมประชุ มโดยกรรมการบริ หารความเสี่ ยง หนึ่ งคนมีเสี ยงหนึ่ ง
เสี ยง ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มอี กหนึ่ งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ ขาด
สํา หรั บ การวินิจฉัย ชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม กรณี ที่ ก าํ หนดให้ใ ช้ม ติ เวีย นให้ถื อเสี ย งข้า งมากของ
จํานวนกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ที่มีอยูท่ ้ งั หมดในขณะนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ออกเสี ยงเพิ่มอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
6.3.2. กรรมการบริ หารความเสี่ ยงฯ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยใด ๆ ในเรื่ องที่พิจารณาสามารถให้ขอ้ เท็จจริ ง แต่ไม่
มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ๆ
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6.4 การบันทึกรายงานการประชุ มและการจัดเก็บ
ให้เลขานุ การคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย เป็ นผูจ้ ดบันทึกและจัดเก็บรายงาน
การประชุม
7. การรายงาน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีหน้าที่รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ควรประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของตนเองเป็ นประจํา และนําเสนอผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการบริ ษทั
9. ค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
10. ทีป่ รึกษา
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง อาจแต่งตั้งบุ คคลจากภายนอกที่มีความรู ้ มี ประสบการณ์ เป็ นที่ป รึ ก ษา
เพื่อให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในประเด็นที่สาํ คัญต่าง ๆ ได้ โดยบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
11. การทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตร
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี เพื่อพิจารณาว่ามีความจําเป็ นต้องปรับเปลี่ยนความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการที่กาํ หนดไว้ และเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
กฎบัตรฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เป็ นต้นไป

กฎบัต รนี้ ไ ด้รั บ ความเห็ นชอบจากที่ ประชุ มคณะกรรมการกํากับดู แลกิ จการและความยัง่ ยืน ครั้ งที่ 1/2565 เมื่ อ วันที่ 20
มกราคม 2565 และได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
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แนวปฏิบัติการเข้ าร่ วมประชุ มผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)
1. ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมแสดงตัวผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เพือ่ เข้าร่ วมประชุม
2. ระหว่างการประชุ มผูเ้ ข้า ร่ วมประชุ มทุก ท่านกรุ ณาปิ ดไมค์ ยกเว้นผูท้ ี่ ดาํ เนิ นการตามวาระ หากผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมท่านใดมีขอ้ สงสัย หรื อข้อเสนอแนะ กรุ ณากดปุ่ มที่แสดง

(Raise hand) เพื่อให้ Host กดให้ท่าน

ได้เสนอแนะ หรื อสอบถาม
3. ในการประชุ มจะบันทึ กทั้งเสี ยงและภาพของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มตลอดระยะเวลาการประชุ ม โดยบันทึ กใน

รู ปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของรายงานการประชุม
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