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กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 

(Risk Management Committee) 
 
วัตถุประสงค ์
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คือ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เพ่ือท าหนา้ท่ีก าหนด
กรอบ และนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง ใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร ก ากับดแูลใหมี้ระบบหรือกระบวนการบริหาร
จดัการความเส่ียงเพื่อลดผลกระทบตอ่ธุรกิจของบรษิัทฯ รวมทัง้แบง่เบาภาระหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัทในการก ากบั
ดูแลการบริหารความเส่ียงขององคก์ร และเพ่ือให้การบริหารความเส่ียงมีประสิทธิผล  คณะกรรมการบริษัท 
จงึก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงขึน้  
 
องคป์ระกอบ และคุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดย
ประกอบดว้ยกรรมการผูจ้ดัการ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และผูจ้ดัการทั่วไปแตล่ะส่วนงาน และ
หรือผูป้ฏิบตัิงานท่ีเหมาะสม ด ารงต าแหน่งกรรมการ ทัง้นีม้อบหมายใหผู้ป้ฏิบตัิงานฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 คน เป็น
เลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง เพ่ือชว่ยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงเก่ียวกบัการ
นดัหมายประชมุ จดัเตรียมวาระการประชมุ น าสง่เอกสารประชมุ และบนัทกึรายงานการประชมุ 

วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นต าแหน่ง 
1. กรรมการบรหิารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี  
2. กรรมการบรหิารความเส่ียงจะพน้จากต าแหนง่ เม่ือ 

2.1 พน้สภาพการเป็นพนกังานของบรษิัท 
2.2 ลาออก 
2.3 เสียชีวิต 
2.4 คณะกรรมการมีมตใิหพ้น้จากต าแหนง่ 

3. กรรมการสามารถตอ่วาระการด ารงต าแหนง่ได ้หรือในกรณีเม่ือพน้วาระแลว้ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่า
เหมาะสม กรรมการอาจไดร้บัการแตง่ตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่ไดอี้ก 

 
 

…หน้าที่และความรับผิดชอบ…/ 
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หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงมีหนา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษิัทดงัตอ่ไปนี ้

1. ก าหนดและทบทวนกรอบบริหารความเส่ียงองคก์รท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ให้ขอ้เสนอแนะแนวทางในการบริหารความเส่ียงท่ีสอดคลอ้งต่อทิศทางกลยุทธ์การ
ด าเนินงานและแผนธุรกิจ    

2. ก าหนดและทบทวนปรบัปรุงนโยบาย และกระบวนการบริหารความเส่ียงองคก์ร รวมทัง้กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง ใหส้อดคลอ้งกบักรอบการบริหารความเส่ียงองคก์ร เพ่ือใหมี้ประสิทธิผลและมีความเพียงพอ สอดคลอ้ง
ตามสภาวการณท่ี์เปล่ียนแปลง  

3. ก ากบัดแูล ตดิตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเส่ียงท่ีส าคญั พรอ้มทัง้ใหค้  าแนะน า  เพ่ือใหม้ั่นใจว่ามี
การบรหิารจดัการความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจบรษิัทฯ   

4. รายงานและประสานผลการด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือรับทราบ ขอ
ค าแนะน า และใหค้วามเห็นเพิ่มเตมิตามความเหมาะสม เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิัท  

5. รายงานผลการบรหิารความเส่ียงท่ีส าคญัใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ รบัทราบ ในกรณีท่ีมีปัจจยัหรือเหตกุารณท่ี์ส าคญั 
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอ่บรษิัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั ตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาโดยเรว็ท่ีสดุ 

6. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเส่ียงในทุกระดบัทั่วทัง้องคก์ร รวมทัง้เครื่องมือต่าง  ๆ อย่างต่อเน่ือง และมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงสง่เสรมิวฒันธรรมบรหิารความเส่ียง 

7. ปฏิบตัหินา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทฯ มอบหมาย 
 
อ านาจของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
            คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีอ านาจในการด าเนินการตา่ง ๆ ท่ีอยู่ภายใตข้อบเขตความรบัผิดชอบท่ีก าหนด
ไวใ้นหวัขอ้หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้
1. มีอ านาจใหผู้บ้รหิารฝ่ายตา่ง ๆ หรือพนกังานของบริษัทมารว่มประชมุชีแ้จง ใหค้วามเห็น หรือจดัส่งเอกสารท่ีรอ้งขอ

ตามความจ าเป็น 
2. จดัหาท่ีปรกึษาจากภายนอก หรือผูเ้ช่ียวชาญทางวิชาชีพในการใหค้  าแนะน า ปรกึษา หรือใหค้วามเห็นไดต้ามท่ีคณะ

กรรมการบรหิารความเส่ียงพิจารณาวา่เหมาะสม 
3. ประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชี และหรือผูต้รวจสอบภายใน รวมทัง้ผูร้บัจ้าง (Outsource) ใหบ้ริการงานอ่ืน ๆ เพ่ือหารือ

ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 

…การประชุม และการลงคะแนนเสียง…/ 
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การประชุม และการลงคะแนนเสียง 
1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งจดัใหมี้การประชุม อย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ และมีการประชุมพิเศษตาม

ความเหมาะสม โดยมีการก าหนดวาระการประชุมและแจง้ใหส้มาชิกทราบล่วงหนา้และใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง
เพียงพอ 

2. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตอ้งมีกรรมการบริหารความเส่ียงมาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงทัง้หมดจงึจะครบองคป์ระชมุ 

3. ใหป้ระธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงป็นประธานในท่ีประชมุ ในกรณีท่ีประธานฯ ไม่อยู่ในท่ีประชมุ  หรือไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการบริหารความเส่ียงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเส่ียงคนหนึ่งเป็น
ประธานในท่ีประชมุ 

4. การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก  คณะกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และถา้
คะแนนเสียงเทา่กนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเพ่ือเป็นเสียงชีข้าด 

5. คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงอาจเชิญผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้รว่มประชมุเพ่ือใหข้อ้มลูในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุได้ 
 
การรายงาน 
 รายงานผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงใหก้รรมการบรษิัทรบัทราบ และจดัท ารายงานของ
คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง เปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 
ทัง้นีล้งนามโดยประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง โดยเปิดเผยรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. จ านวนครัง้ในการประชมุ 
2. จ านวนครัง้ท่ีกรรมการบรหิารความเส่ียงแตล่ะคนเขา้รว่มประชมุ 
3. ผลการปฏิบตัหินา้ท่ีตามกฎบตัรท่ีก าหนดไว ้

 
การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงจะท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการรายคณะ  และรายบคุคล 
และรายงานผลการประเมินประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยใน แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงาน
ประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 
 
การทบทวนกฎบัตร 
 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงจะตอ้งทบทวนกฎบตัรฯ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
 

 




