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 คู่มอืกรรมการบรหิารความเสีย่งฉบบันี้ เป็นลขิสทิธิข์องบรษิทั บุญชยัพาณิชย ์(1979) จ ากดั 
และบรษิทัในกลุ่ม เพื่อมุง่มัน่พฒันาระบบการก ากบัดแูลกจิการใหส้อดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการ
ทีด่ ีซึง่ออกโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง พงึถอืปฏบิตัใิห้เป็นไปตามแนวทางคู่มอืกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง ทีก่ าหนดไวน้ี้อยา่งเครง่ครดั 

 เพื่อให้คู่มือกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับสถานการณ์ และการ
เปลีย่นแปลง จงึก าหนดใหม้กีารทบทวนคู่มอืกรรมการฯ เป็นประจ าอย่างน้อยปีละครัง้  การเปลีย่นแปลง
แกไ้ขใด ๆ ตอ้งไดร้บัการอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทัเท่านัน้ 

 

 

 

  (                                      ) 
   ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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จดัท าโดย : 
 

........…………………………………... 
(                                  ) 

เลขานุการบรษิทั 

อนุมติัโดย : คณะกรรมการบริษทั 
 

........…………………………………... 
(                                  ) 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 

ประวติัการทบทวนหรือแก้ไขเอกสาร 

ครัง้ที ่ ผูด้ าเนินการ วนัทีบ่งัคบัใช ้ รายละเอยีดการแกไ้ข (ถา้ม)ี 
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1. หลกัการและเหตุผล 

 เพื่อให้การปฏบิตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง มปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น และ
มัน่ใจว่า บรษิทัมรีะบบการบรหิารความเสี่ยงที่เพยีงพอ เหมาะสม ซึง่จะช่วยให้บรษิทัสามารถบรรลุ
ตามกลยุทธ ์วตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายทีก่ าหนด  ในสภาวการณ์ทีม่กีารเปลี่ยนแปลง และความผนั
ผวนทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง เทคโนโลย ีและการแขง่ขนัทีร่นุแรง   

 บรษิทัได้สรุปหลกัปฏบิตัแิละแนวปฏบิตัิส าคญัที่เกี่ยวกบักรรมการบรหิารความเสี่ยง จาก
หลกัเกณฑ์ กฎ ระเบียบ และประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) เพื่อให้กรรมการบรหิารความเสี่ยงใช้
เป็นหลกัและแนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใชเ้ป็นคู่มอืในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารความ 

3. ขอบเขต 

  มผีลใชก้บักรรมการบรหิารความเสีย่งบรษิทั บุญชยัพาณชิย ์(1979) จ ากดั  

4. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

4.1 องคป์ระกอบ  

1) คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท โดยมจี านวน 
ไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ านวนหนึ่ง และอาจประกอบด้วย
ผูบ้รหิารของบรษิทัอกีจ านวนหน่ึงกไ็ด ้

2) ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั 

3) ให้ผู้บรหิารผู้ดูแลงานบรหิารความเสี่ยง ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง ไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

4) คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง มอี านาจแต่งตัง้คณะท างานด าเนินการบรหิารความเสี่ยง 
เพื่อท าหน้าทีส่นบัสนุนคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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4.2 คุณสมบตัขิองกรรมการ 

1) มคีวามรูด้า้นการบรหิารความเสีย่ง และมคีวามสามารถในดา้นการบรหิารจดัการองคก์รเป็น
อยา่งด ี

2) เป็นผูท้ีไ่ดร้บัความเชื่อถอื ไวว้างใจ และเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 

3) มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัธุรกจิ ผลติภณัฑข์องบรษิทัเป็นอยา่งด ี

4) มคีวามเข้าใจหลกับรหิารที่ด ีมวีจิารณญาณและทกัษะในการตดัสนิใจ สามารถวเิคราะห์
ปัญหา และใหข้อ้เสนอแนะไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5) มคีวามคดิสรา้งสรรค ์สามารถแสดงความคดิเหน็และรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

6) สามารถอุทศิเวลาการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของบรษิัท ได้อย่าง
เพยีงพอ 

4.3 การด ารงต าแหน่ง 

1) กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทด้วย  ให้มีวาระการด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรหิารความเสีย่งตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั  

2) เมื่อกรรมการบรหิารความเสีย่งครบวาระการด ารงต าแหน่ง กรรมการบรหิารความเสีย่งอาจ
ถูกแต่งตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ตามที่คณะกรรมการบรษิัท เห็นว่า
เหมาะสม 

4.4 การพน้จากต าแหน่ง 

1) พ้นจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท กรณีเป็นการพ้นจากต าแหน่งกรรมการบรษิัท
ตามวาระ แลว้ไดร้บัเลอืกตัง้กลบัมาเป็นกรรมการบรษิทัใหม่ ใหก้รรมการบรษิทัผูน้ัน้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรหิารความเสีย่งต่อไป 

2) กรรมการพน้จากต าแหน่งเมือ่ 
(1) เสยีชวีติ 
(2) ลาออก 
(3) คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

5. กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Charter) 

 บรษิทัก าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ไวด้งันี้ 

5.1 ก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
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5.2 ก าหนดกลยุทธ์ และวธิกีารในการบรหิารความเสี่ยงของบรษิัท ในแต่ละเรื่องให้สอดคล้องกบั
นโยบายการบรหิารความเสีย่ง โดยสามารถประเมนิตดิตามและป้องกนัความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบั
ทีเ่หมาะสม และมแีนวทางปฏบิตั ิใหส้ามารถรบักบัเหตุการณ์ เมือ่เกดิความเสีย่งนัน้ ๆ ขึน้ 

5.3 ศกึษา ทบทวน และประเมนิความเสี่ยงที่อาจเกดิขึน้ รวมถงึแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมต่ีอ
บรษิทั และบรษิทัยอ่ย ทัง้ความเสีย่งจากภายนอกและภายในองคก์ร ในประเดน็ต่าง ๆ ดงันี้ 

1) ความเสีย่งดา้นกลยทุธ ์

2) ความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร 

3) ความเสีย่งดา้นการรายงานทางการเงนิและไมใ่ช่ทางการเงนิ 

4) ความเสีย่งดา้นกฎหมาย ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนดของทางการ 

5) ความเสีย่งดา้นการทุจรติ 

6) ความเสีย่งดา้นเหตุการณ์และภยัพบิตั ิ

5.4 ตดิตาม ก ากบั ดแูล ตลอดจนทบทวนเกีย่วกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง รวมถงึกลยทุธ ์และ
วธิปีฏบิตัเิมื่อเกดิความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ากลยุทธ์การบรหิารความ
เสีย่งเหมาะสมต่อเหตุการณ์ และไดน้ าไปปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธภิาพ 

5.5 ใหค้ าแนะน า และการสนบัสนุนแก่คณะกรรมการ ฝ่ายบรหิารของบรษิทั ในเรือ่งการบรหิารความ
เสี่ยงระดบัองค์กร รวมถงึส่งเสรมิ และสนับสนุนให้มกีารปรบัปรุงพฒันาระบบการบริหารความ
เสีย่งภายในองคก์รใหเ้กดิขึน้อยา่งต่อเนื่อง และสม ่าเสมอ 

5.6 สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับ
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั 

5.7 แต่งตัง้คณะท างานด าเนินการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การสนับสนุนกระบวนการ และ  
กจิกรรมการบรหิารความเสีย่งไดต้ามความเหมาะสม และจ าเป็น 

5.8 สนบัสนุนใหเ้กดิมวีฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

5.9 ปฏบิตังิานเรือ่งอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั มอบหมาย 

6. อ านาจและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

6.1 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง สามารถขอรบัค าปรกึษาจากที่ปรกึษา หรอืผู้เชี่ยวชาญอสิระ
ภายนอก โดยอาจมคี่าใชจ้า่ยตามความเหมาะสม 
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6.2 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มอี านาจเรยีกขอขอ้มลูจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบรษิทั รวมทัง้
เชญิพนักงาน เจา้หน้าที ่ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมในวาระทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อสอบถาม
ขอ้มลูหรอืความเหน็ต่าง ๆ ประกอบการพจิารณาเพิม่เตมิ 

6.3 เมื่อมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างมีสาระส าคัญ และมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิัท 
กรรมการบรหิารความเสี่ยง สามารถแจง้ต่อประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง เรยีกประชุม
คณะกรรมการ เพื่อรายงาน หรอือนุมตักิารด าเนินการ 

6.4 อนุมตักิรอบการบรหิารความเสี่ยงของบรษิทั และตดิตามการน าไปปฏบิตั ิรวมทัง้การสอบทาน
ประสทิธผิลของกรอบการบรหิารความเสีย่ง 

6.5 อนุมตัแิผนบรหิารความเสีย่งของบรษิทั เพื่อใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัมกีารบรหิารความเสีย่งอย่างเป็น
รปูธรรม และตรงตามวตัถุประสงค ์รวมทัง้ใหข้อ้สงัเกต ความเหน็ และค าแนะน าแก่คณะท างาน
ด าเนินการบรหิารความเสี่ยงของบรษิทั เพื่อจดัระบบการควบคุมภายในและการบรหิารความ
เสีย่งของส่วนงาน ในกรณพีบสิง่ทีค่วรแกไ้ข ปรบัปรงุ หรอืพฒันา 

7. การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

7.1 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ต้องจดัให้มกีารประชุมร่วมกนัอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และอาจ

จดัการประชุมเพิม่เตมิตามทีป่ระธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเหน็สมควร 

7.2 ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตอ้งมกีรรมการเขา้รว่มประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการจงึจะครบองคป์ระชุม 

7.3 ในกรณทีีป่ระธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไมอ่ยูใ่นทีป่ระชุม หรอืไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าที่
ไดใ้หก้รรมการบรหิารความเสีย่ง เลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

7.4 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง อาจเชญิผูบ้รหิารของบรษิทัหรอืผูเ้กี่ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมหรอื
ขอค าชีแ้จงในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งได ้

7.5 การวนิิจฉัยชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุม
ออกเสยีงเพิม่อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 

7.6 เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงมหีน้าที่นัดหมายการประชุม จดัเตรยีมวาระการ
ประชุม น าส่งเอกสารประกอบการประชุม และบนัทกึรายงานการประชุม 
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8. การประเมินผลคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ควรประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

และรายงานปัญหาอุปสรรคทีเ่ป็นเหตุใหก้ารปฏบิตังิานไมบ่รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย รวมทัง้การ

ปรบัปรงุแกไ้ข เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

9. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

9.1 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง จะต้องรายงานกจิกรรมต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อให้

คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบกจิกรรมของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เช่น 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่ระบุความเหน็ในการพจิารณากจิกรรม
ต่าง ๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน 

- รายงานกจิกรรมทีพ่จิารณาในรอบระหว่างปี 

- รายงานอื่นใด ทีเ่หน็ว่าคณะกรรมการบรษิทัควรทราบ  เป็นตน้ 

9.2 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง จดัท ารายงานการท าหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นใน

รายงานประจ าปี โดยเปิดเผยรายละเอยีด เช่น 

- จ านวนครัง้ในการประชุม 

- จ านวนครัง้ทีค่ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งแต่ละคนเขา้รว่มประชุม 

- ผลการปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ าหนดไว ้ เป็นตน้ 

10. ภาคผนวก 

 แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (ทีแ่นบ) 
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