
 
 
 
 
 

 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. วัตถุประสงค 

เพื่อใหการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และเพื่อใหม่ันใจไดวาบริษัทไดมี

ระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสมซ่ึงจะชวยใหบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายตามที่

กําหนดไว บริษัทไดกําหนดองคประกอบ ขอบเขตอํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติสําคัญเก่ียวกับ

กรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อใหคณะกรรมการบริหารความเส่ียงสามารถใชเปนหลักและแนวทางในการปฏิบัติหนาที่

และความรับผิดชอบไดอยางถูกตอง 

2. องคประกอบ  

2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทซ่ึงประกอบดวยกรรมการบริษัท

และ/หรือผูบริหารจํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ทาน 

2.2 ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดรับการแตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท  

2.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงสามารถแตงต้ังเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือชวยเหลือ

การดําเนินงานและประสานงานกับคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเก่ียวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียม

วาระการประชุม นําสงเอกสารการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม รวมทั้งปฏิบัติหนาที่อี่นใดตามที่

ไดรับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

3. คุณสมบัติของกรรมการ 

3.1 มีความรูดานการบริหารความเส่ียง และมีความสามารถในดานการบริหารจัดการองคกรเปนอยางดี 

3.2 เปนผูที่ไดรับความเชื่อถือ ไววางใจ และเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป 

3.3 มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทเปนอยางดี 

3.4 มีความเขาใจหลักบริหารท่ีดี มีวิจารณญาณและทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะหปญหา และให

ขอเสนอแนะไดอยางเหมาะสม 

3.5 มีความคิดสรางสรรค สามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

3.6 สามารถอุทศิเวลาการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัท ไดอยางเพียงพอ 

 ทั้งน้ีคุณสมบัติของกรรมการบริหารความเส่ียงใหอางอิงตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และระเบียบขอบังคับของ

บริษัท 

4. วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง 

4.1 วาระการดํารงตําแหนง 

 4.1.1  กรรมการบริหารความเสี่ยงดํารงตําแหนงจากการแตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท สวนกรรมการบริหาร 

   ความเส่ียงท่ีไมไดมาจากกรรมการบริหารใหดํารงตําแหนงคราวละไมเกิน 3 ป  

 4.1.2  เม่ือกรรมการบริหารความเส่ียงครบวาระการดํารงตําแหนง กรรมการบริหารความเส่ียงอาจถูกแตงต้ังให

กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึงไดตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม 



 
 
 
 
 

 

 4.1.3  กรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงวางลงเพราะเหตุอื่น ใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแตงตั้งบุคคลท่ี

มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจํานวนครบ

ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไวในกฎบัตรน้ี ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่กรรมการบริหารความ

เส่ียงไมครบถวน เพื่อใหเกิดความตอเน่ืองในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งน้ี

บุคคลท่ีเขาเปนกรรมการบริหารความเส่ียงแทน จะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของ

กรรมการบริหารความเส่ียงที่ตนเขามาแทน 

4.2 การพนจากตําแหนง 

4.2.1 พนจากการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท หรือกรณีเปนการพนจากตําแหนงกรรมการบริษัทตามวาระ  

4.2.2 กรรมการบริหารความเส่ียงพนจากตาํแหนงเม่ือ 

(1) เสียชีวิต 

(2) ลาออก 

(3) คณะกรรมการบรษิัทมีมติใหพนจากตําแหนง 

อน่ึง กรณีกรรมการบริหารความเส่ียงคนใดจะลาออกจากตําแหนงจากการดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร

ความเส่ียง ใหยื่นใบลาออกตอผูทําหนาที่เลขานุการบริษัท โดยการลาออกน้ันจะมีผลนับตั้งแตวันที่ใบลาออก

ถึงบริษัทและลงนามโดยผูทําหนาที่เลขานุการบริษัท 

5. ขอบเขตอาํนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

5.1  อํานาจ 

 5.1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอํานาจแตงต้ังตัวแทนดานการบริหารความเส่ียง เพ่ือทําหนาที่สนับสนุน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 5.1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถขอรับคําปรึกษาจากที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยงชาญอิสระภายนอก เม่ือ

พิจารณาเห็นวามีความจําเปนและเหมาะสม โดยบรษัิทเปนผูรับภาระคาใชจายดังกลาว 

 5.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอํานาจเรียกขอขอมูลจากหนวยงานตางๆ ของบริษัท รวมทั้งเชิญพนักงาน 

เจาหนาที่ ผูบริหาร หรือบุคคลอื่นเขารวมประชุมในวาระที่เก่ียวของ เพื่อสอบถามขอมูลหรือความเห็นตางๆ 

ประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม 

 5.1.4 เมื่อมีความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นอยางมีสาระสําคัญ และมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง สามารถแจงตอประธานกรรมการบริหารความเส่ียง เรียกประชุมคณะกรรมการ เพื่อรายงาน 

หรืออนุมัติการดําเนินการ 

 5.1.5 อนุมัติกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และติดตามการนําไปปฏิบัติ รวมทั้งการสอบทานประสิทธิผล

ของกรอบการบริหารความเสี่ยง 

 

 



 
 
 
 
 

 

 5.1.6 อนุมัติแผนบริหารความเส่ียงของบริษัท เพ่ือใหม่ันใจวา บริษัทมีการบริหารความเส่ียงอยางเปนรูปธรรม และ

ตรงตามวัตถุประสงค รวมทั้งใหขอสังเกต ความเห็น และคําแนะนําแกคณะทํางานดําเนินการบริหารความ

เสี่ยงของบริษัท เพ่ือจัดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของสวนงาน ในกรณีพบสิ่งที่ควร

แกไข ปรับปรุง หรือพัฒนา 

5.2 หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 5.2.1 กําหนดนโยบาย แนวทาง และกรอบการบริหารความเส่ียง โดยรวมของบริษัทซ่ึงครอบคลุมถึงความเสี่ยง

ประเภทตางๆ ที่สําคัญเชน ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ความเสี่ยงดานการเงิน     

ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ และความเสี่ยงดานอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอองคกร เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ

บริษัทใหความเห็นชอบ 

 5.2.2 กําหนดกลยุทธ และวิธีการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ในแตละเรื่องใหสอดคลองกับนโยบายการ

บริหารความเส่ียง โดยสามารถประเมินติดตามและปองกันความเส่ียงใหอยูในระดับที่เหมาะสม และมี

แนวทางปฏิบัติ ใหสามารถรับกับเหตุการณ เม่ือเกิดความเส่ียงน้ันๆ ขึ้น 

 5.2.3 ประเมินและทบทวนความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโนมของผลกระทบที่อาจมีตอบริษัท ทั้งความเสี่ยง

จากภายนอกและภายในองคกร ในประเด็นตางๆ ดังน้ี 

1) ความเส่ียงดานกลยุทธ 

2) ความเส่ียงดานปฏิบัติการ 

3) ความเส่ียงดานการเงิน 

4) ความเส่ียงดานกฎระเบียบ   

5.2.4 ติดตาม กํากับ ดูแล ตลอดจนทบทวนเก่ียวกับนโยบายการบริหารความเส่ียง รวมถึงกลยุทธ และวิธีปฏิบัติ

เม่ือเกิดความเสี่ยง อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหม่ันใจไดวากลยุทธการบริหารความเสี่ยงเหมาะสมตอ

เหตุการณ และไดนําไปปฏิบัติอยางมีประสทิธิภาพ 

5.2.5 รายงานขอมูลความคืบหนาในการบริหารจัดการความเส่ียง และส่ิงที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อให

สอดคลองกับนโยบายและกลยุทธท่ีกําหนดตามความเหมาะสมตอคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบในทุกไตรมาส 

5.2.6 ใหคําแนะนํา และการสนับสนุนแกคณะกรรมการฝายบริหารของบริษัท ในเร่ืองการบริหารความเส่ียงระดับ

องคกร รวมถึงสงเสริม และสนับสนุนใหมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงภายในองคกรให

เกิดข้ึนอยางตอเน่ือง และสมํ่าเสมอ 

5.2.7 สนับสนุนใหเกิดมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

5.2.8 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมติัอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

5.2.9 ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  



 
 
 
 
 

 

6. การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตองจัดใหมีการประชุมรวมกันอยางนอยปละ 4 ครั้ง และอาจจัดการประชุม

เพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นสมควร 

6.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการจึงจะครบองคประชุม 

6.3 ในกรณี ท่ีประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบั ติหนาที่ ไดให

กรรมการบริหารความเสี่ยง เลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม 

6.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญผูบริหารของบริษัทหรือผูเก่ียวของเขารวมประชุมหรือขอคําช้ีแจงในเร่ือง

ที่เก่ียวของได 

6.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมอีก

เสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาดทั้งน้ี กรรมการบริหารความเส่ียง ที่มีสวนไดเสียใดๆ ในเร่ืองที่พิจารณา จะตองไมรวมใน

การแสดงความเห็น และไมมีสิทธิออกเสียงลงมตใินเร่ืองน้ันๆ 

6.6 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นําสงเอกสาร

ประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

7. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

7.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทํารายงานผลการบริหารความเส่ียงตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให 

 คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

7.2 จัดทํารายงานการทําหนาที่และผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบปที่ผานมาตอผูถือ 

 หุนในรายงานประจําป 

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองอยางนอยปละ 1 ครั้งและรายงาน

ปญหาและอุปสรรคที่เปนเหตุใหการปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย รวมทั้งการปรับปรุง แกไข เพ่ือให

คณะกรรมการบริษัททราบ 

 ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป 

    

     บริษัท สตารเฟล็กซ จํากัด (มหาชน)  

     

 


