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กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
1.  วัตถุประสงค ์
 คณะกรรมการของบริษัท ฑีฆาก่อสรา้ง จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง
ขึน้ เพื่อก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเสี่ยงใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร รวมทัง้ก ากบัดแูลใหม้ีระบบหรือกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดองคป์ระกอบ ขอบเขตอ านาจ หน้าที่และความ
รบัผิดชอบเพื่อใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ยา่งมีประสทิธิผล ตามที่คณะกรรมการบรษัิทฯ 
มอบหมาย 
 
2.  องคป์ระกอบ 
2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดว้ยกรรมการบริษัทฯ ผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูท้รงคณุวฒุิที่มีความรูค้วาม

เขา้ใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างดีจ านวนอย่างนอ้ย 3 คน และอย่างนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นกรรมการ
อิสระ 

2.2 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูแ้ต่งตัง้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คน ด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทัง้นี ้
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งตอ้งไมเ่ป็นบคุคลเดียวกบัประธานกรรมการบรษัิทฯ  

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการความเสี่ยงเก่ียวกับการนดัหมายการประชุม การจดัเตรียมวาระการประชุม การ
น าสง่เอกสารประกอบการประชมุ และการบนัทกึรายงานการประชมุ 

  
3.  คุณสมบัตขิองกรรมการบริหารความเส่ียง 
3.1 เป็นบคุคลที่มีความรูค้วามสามารถและมีประสบการณ ์มีความเขา้ใจในการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ เป็นอยา่งดี 

เพื่อก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งก ากับดูแลให้มีระบบหรือ
กระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่งเพื่อลดผลกระทบตอ่ธุรกิจของบรษัิทฯ อยา่งเหมาะสม 

3.2 มีความซื่อสตัย ์สจุรติ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอทุิศความรู ้ความสามารถในการปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้กบ่รษัิทฯ เพื่อให้
การด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งส าเรจ็บรรลตุามวตัถปุระสงค ์

3.3 มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

  
4.  การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นต าแหน่ง 
4.1 การแตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้ เป็นผูแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
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4.2 วาระการด ารงต าแหนง่ 
(1) กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการปฏิบตัิงานตามวาระของการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ หรือ

คราวละ 3 ปี  
(2) กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้คณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่งมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบรษัิทไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรนี ้

4.3 การพน้ต าแหนง่ 
(1) นอกเหนือจากการพน้จากต าแหน่งเมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งตามที่ก าหนด กรรมการบริหารความ

เสีย่งจะพน้จากต าแหนง่ เมื่อ 
(ก) เสยีชีวิต 
(ข) ลาออก 
(ค) พน้จากการเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษัิทฯ (แลว้แตก่รณี) 
(ง) คณะกรรมการบรษัิทฯ มีมติใหพ้น้ต าแหนง่ 
(จ) ขาดคณุสมบตัิของการเป็นกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

(2) กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกใหม้ีผล
ตัง้แตว่นัท่ีใบลาออกไปถึงบรษัิทฯ 

 
5.  ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
5.1 ก าหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ (ซึ่งประกอบดว้ย นโยบายการบริหารความเสี่ยง

โครงสรา้ง และกระบวนการบรหิารความเสีย่ง) เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษัิทฯ  
5.2 พิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และครอบคลมุถึงความเสี่ยงหลกั เช่น ความเสี่ยงดา้นธุรกิจ 

ความเสี่ยงดา้นการตลาด ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง ความเสี่ยงดา้นเครดิต ความเสี่ยงดา้นปฏิบตัิการ และ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อช่ือเสียงของบริษัทฯ เป็นตน้ รวมถึงใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่าย
จดัการในเรือ่งการบรหิารความเสีย่ง  

5.3 สอบทาน ประเมินและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าอย่างนอ้ยทกุปี เพื่อใหแ้น่ใจว่ากรอบการ
บริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์และ
แผนธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการประเมินและทบทวนเก่ียวกับนโยบาย ทิศทางจรรยาบรรณ ตลอดจนขอ้พึง
ปฏิบตัิหรือแนวปฏิบตัิดา้นการก ากับดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ใหส้อดคลองกบัแนวทางปฏิบตัิของสากลและ
ขอ้เสนอแนะของสถาบนัตา่งๆ และน าเสนอคณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

5.4 ก ากบัดแูลใหม้ีการระบคุวามเสี่ยง พิจารณาประเมินและทบทวนลกัษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยูห่รอืคาด
ว่าจะเกิดขึน้ โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กร ที่อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุ
วตัถุประสงคท์ี่ก าหนดไว ้(Identification of Risk) และมีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึน้ของความ
เสี่ยงที่ไดร้ะบไุว ้เพื่อจดัล าดบัความเสี่ยงและเลือกใชว้ิธีจดัการความเสี่ยงไดอ้ย่างเหมาะสม และก าหนดระดบั
ความเสีย่งที่ยอมรบัไดข้องบรษัิทฯ (Risk Appetite)  
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5.5 ก ากบั ดแูล ตลอดจนติดตามใหท้กุหน่วยงานภายในบริษัทฯ ปฏิบตัิตามนโยบายบริหารความเสี่ยง รายงานการ
บริหารความเสี่ยงที่ส  าคญั เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทัง้องคก์รและมีการ
ปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง พรอ้มทัง้ใหค้  าแนะน า และใหค้วามเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง มาตรการจัดการ  
ความเสีย่ง และแผนจดัการความเสีย่งที่เหลอือยูข่องบรษัิทฯ เพื่อใหม้ั่นใจวา่มีการบรหิารจดัการความเสี่ยงอยา่ง
มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจบริษัทฯ และสามารถบริหารจดัการความเสี่ยงต่างๆ ใหอ้ยู่ใน
ระดบัท่ียอมรบัได ้สอดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง 

5.6 ใหก้ารสนบัสนนุเพื่อพฒันาการบรหิารความเสีย่งและเครื่องมือสนบัสนนุการบรหิารความเสีย่งตา่งๆ ในทกุระดบั
ทั่วทัง้องคก์รอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้สง่เสริมและสนบัสนุนใหม้ีการปรบัปรุงและพฒันาระบบ
การบรหิารความเสีย่งภายในองคก์รอยา่งตอ่เนื่องและสม ่าเสมอ 

5.7 ก าหนดและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
เพื่อใหม้ีประสทิธิผลและมีความเพียงพอสอดคลอ้งตามสภาวการณท์ี่เปลีย่นแปลง 

5.8 รายงานความเสี่ยง การด าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง และขอ้เสนอแนะตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบเป็นประจ า และในกรณีที่มีเรื่องส าคญัซึ่งกระทบ
ตอ่บรษัิทฯ อยา่งมีนยัส าคญัตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ เพือ่พิจารณาโดยเรว็ที่สดุ 

5.9 ใหแ้ตง่ตัง้คณะท างานไดต้ามที่เห็นสมควร 
5.10 ในการปฏิบตัิหนา้ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระเมื่อพิจารณาเห็นว่ามี

ความจ าเป็นและเหมาะสม โดยบรษัิทฯ เป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้่าย 
5.11 สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเก่ียวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการ

ตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ 
5.12 ปฏิบัติการอื่นใดที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการ 

บรษัิทฯ ก าหนด 
5.13 การรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

(1) ตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมีหนา้ที่รายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ รบัทราบผลการบริหารความเสี่ยง 

เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ รบัทราบและตระหนกัถึงความเสี่ยงที่ส  าคญัของบริษัทฯ รวมถึงปัจจยัที่อาจส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานขององคก์รในอนาคต ทัง้นี ้กรณีที่มีปัจจยัหรือเหตุการณส์ าคญัซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
บรษัิทฯ อยา่งมีนยัส าคญั ใหร้ายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเรว็ที่สดุ และหากเห็นวา่
มีความจ าเป็นเรง่ดว่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ ก่อนถึงการ
ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ถดัไปก็ได ้
(2) ตอ่ผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนาม
คณะกรรมการบรษัิทฯ ซึง่เป็นสว่นหนึง่หรอืเป็นภาคผนวกในรายงานประจ าปี 
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6.  การประชุม 
6.1 จ านวนครัง้การประชมุ 

(1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตอ้งประชุมอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเห็นสมควร 

(2) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจาก
กรรมการบรหิารความเสีย่ง หรอื ประธานกรรมการบรษัิทฯ เมื่อมีระเบียบวาระจ าเป็นท่ีตอ้งหารอืรว่มกนั 

6.2 การเรยีกประชมุ 
(1) ใหป้ระธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายสง่หนงัสือนดัประชมุ โดยระบวุนั เวลา 

สถานที่ และกิจการที่จะประชุม ไปยงักรรมการบริหารความเสี่ยงทกุคนลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนั
ประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเรง่ด่วนเพื่อรกัษาสิทธิประโยชนข์องบริษัทฯ จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอื่น 
และก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้

6.3 การประชมุ และผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
(1) การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตอ้งมีกรรมการบรหิารความเสีย่งมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่

ของจ านวนกรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 
(2) ใหป้ระธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการบริหารความเสี่ยงที่มา
ประชมุเลอืกกรรมการบรหิารความเสีย่งคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษัทฯ ที่เก่ียวขอ้ง 
หรอืผูท้ี่เห็นสมควรมารว่มประชมุใหค้วามเห็น หรอืสง่เอกสารขอ้มลูตามที่เห็นวา่เก่ียวขอ้งหรอืจ าเป็นได ้

6.4 การลงคะแนนเสยีง 
(1) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหล้งมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละหนึ่งเสียง และใชค้ะแนน

เสยีงขา้งมากเป็นเกณฑ ์ในกรณีที่การลงมติมีเสยีงเทา่กนั ประธานในท่ีประชมุมีสทิธิออกเสยีงอีกหนึง่เสียง 
เพื่อเป็นการชีข้าด 

(2) กรรมการบรหิารความเสีย่งที่มีสว่นไดเ้สยีในเรือ่งที่พิจารณาเรือ่งใด ใหง้ดแสดงความเห็นและไมม่ีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ๆ  

6.5 การบนัทกึรายงานการประชมุ 
(1) ใหเ้ลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชมุและ

ส่งใหแ้ก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาภายใน 7 วนั นบัจากวนัประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งแตล่ะครัง้ เพื่อใหไ้ดส้อบทานและรบัรองในการประชมุครัง้ถดัไป 

(2) เลขานุการคณะบริหารความเสี่ยงควรติดตามความคืบหนา้ของการด าเนินงานต่างๆ ตามรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ปัญหาและอปุสรรคของการด าเนินการตามความเห็นหรอื
ขอ้สงัเกตของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รบัทราบในการประชมุครัง้ถดัไป 
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7.  ค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท าหนา้ที่พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 
 
8. การประเมินผลคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจใชว้ิธีประเมินผลการท างานของตนเอง 
(Self-Assessment) โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะ และรายบุคคล และรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นประจ าทกุปี 
 
อนมุตัิ มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 4/2562 เมื่อวนัท่ี 9 สงิหาคม 2562 
แกไ้ขครัง้ที่ 1 มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 5/2565 เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2565  
                  ทัง้นี ้ใหม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 เป็นตน้ไป 
 
 
 

(นายวิทรู เจียกเจิม) 
ประธานกรรมการบรษัิทฯ 

   บรษัิท ฑีฆาก่อสรา้ง จ ากดั (มหาชน) 
 


