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1. คาํนิยาม  

“บริษัทฯ” บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

“กลุม่บริษัทฯ” บริษัทยอ่ย และ บริษัทร่วม ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)                                                               

“คณะกรรมการบริษัท” คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

“คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง” คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)   

“กรรมการบริหารความเสีย่ง”                 กรรมการบริหารความเสีย่ง ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

“กรรมการอิสระ”                                   กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร และมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามข้อกําหนดของ

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 28/2551   

“ผู้บริหาร” ผู้ ท่ีดํารงตําแหนง่ตัง้แตร่ะดบัผู้ช่วยผู้ อํานวยการสายงานขึน้ไป 

ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) และ กลุม่บริษัทฯ  

2. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กําหนด “กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” เพ่ือใช้เป็นกรอบและ

แนวทางในการปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าท่ีสนับสนุน         

การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิในการบริหารความเสีย่ง จดัทําแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง เสนอแนะมาตรการปอ้งกนัและแนวทางแก้ไข รวมทัง้ติดตามดแูลการดําเนินการให้เป็นไป

มาตรการท่ีกําหนดไว้ เพ่ือให้เกิดกระบวนการจดัการอย่างเป็นระบบในการบริหารความเสี่ยงได้ครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร 

โดยจะช่วยลดผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ และปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ข้อกําหนด รวมทัง้กฎหมายท่ีกําหนดขึน้

จากหนว่ยงานกํากบัตา่ง ๆ  
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3. องค์ประกอบ การแต่งตัง้ และคุณสมบัต ิ

3.1  องค์ประกอบและการแต่งตัง้  

3.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง โดยพิจารณาคดัเลอืกจาก

กรรมการและ/หรือผู้บริหารจํานวนหนึง่ของบริษัทฯ และ/หรือผู้ทรงคณุวฒุิ   

3.1.2 กําหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และกึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นผู้บริหาร

ของบริษัทฯ  

3.1.3  กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง   

3.1.4   ให้บริษัทฯ พิจารณาเสนอพนกังานบริษัทฯ ทําหน้าท่ีเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง โดยให้    

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งให้ความเห็นชอบ 

3.2  คุณสมบัติ   

3.2.1 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่งต้องไมด่ํารงตําแหนง่ประธานกรรมการบริษัท   

3.2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ความรู้และ

ประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยง การบริหารการลงทุน หรือมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีเป็น

ปัจจยัสาํคญัตอ่การให้คําแนะนําในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ 

3.2.3 กรรมการบริหารความเสีย่งต้องไมเ่ป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการ ในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจ

ในลกัษณะเดียวกนักบับริษัทฯ 

3.2.4 กรรมการบริหารความเสีย่งเป็นบคุคลท่ีไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั 

กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

3.2.5 สามารถอทิุศเวลาอยา่งเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบตัิงาน 
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4. วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการพ้นจากตาํแหน่ง 

4.1  วาระการดาํรงตาํแหน่ง   

4.1.1   กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง         

ท่ีพ้นตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่ง       

อีกวาระหนึง่ก็ได้  

4.1.2    กรณีท่ีตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระใน        

ข้อ 4.1.1 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เพ่ือให้มีจํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้ในกฎบตัรนี ้โดยบคุคลท่ีเข้าดํารงตําแหน่ง

แทนจะอยูใ่นตําแหนง่ได้เพียงเทา่กบัอายวุาระท่ีคงเหลอือยูเ่ทา่นัน้ 

4.1.3 ในการแต่งตัง้กรรมการรายใหม่เข้ามาดํารงตําแหน่งให้ครบตามจํานวนท่ีกําหนดไว้ ให้เร่งดําเนินการ

โดยเร็วเพ่ือให้เกิดความตอ่เน่ืองในการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  

4.2  การพ้นจากตาํแหน่ง    

4.2.1    กรรมการบริหารความเสีย่งพ้นจากตําแหนง่ในกรณีใดกรณีหนึง่ตอ่ไปนี ้

(1) ครบวาระ 

(2) ตาย 

(3) ลาออก 

(4) ขาดคณุสมบตัิของการเป็นกรรมการบริหารความเสีย่ง 

(5) คณะกรรมการบริษัทมีมติด้วยเสยีงข้างมากให้พ้นจากตําแหนง่ 

(6) ตกเป็นบคุคลล้มละลาย คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ 

(7) ต้องโทษจําคกุ หรือมีคําพิพากษาถึงท่ีสดุให้จําคกุ เว้นแตใ่นความผิดลหโุทษ  

หรือ กระทําโดยประมาท 

           4.2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีประสงค์จะลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องแจ้ง              

ความประสงค์นัน้เป็นหนงัสือต่อบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน เว้นแต่มีเหตุสดุวิสยั พร้อมระบุ

เหตผุล   
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5 ขอบข่ายอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดขอบขา่ยอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งไว้ ดงันี ้   

5.1 กําหนดนโยบาย แนวปฏิบตัิ และกรอบการดําเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง

ในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้มาตรการและแนวปฏิบตัิต่อต้าน

การคอร์รัปชัน่  

5.2 กํากบัดแูล ติดตาม และสนบัสนนุให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสําเร็จในระดบัองค์กรตลอดจนระดบั

โครงการ โดยคํานงึถึงความเสีย่งในแตล่ะด้าน เพ่ือประกอบการประเมิน วิเคราะห์ และ ตดัสนิใจ เพ่ือให้มัน่ใจ

วา่มีกระบวนการบริหารความเสีย่งได้ครอบคลมุทกุขัน้ตอนของการดําเนินธุรกิจ 

5.3 ทบทวนแนวปฏิบตัิและกรอบการดําเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบตัิของ

สากลปฏิบตัิ และเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสมตอ่คณะกรรมการบริษัท 

5.4 ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะในการพฒันาปรับปรุง 

และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบและใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดแนวนโยบาย ในการพัฒนา

องค์กรอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป 

5.5 พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสีย่งเป็นประจําทกุปี 

5.6 จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ              

ซึง่รายงานดงักลา่วลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

(1) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ี             

ตามกฎบตัรฯ 

(2) รายงานอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบ 

ภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(3) จํานวนครัง้ของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่าน รวมทัง้การรับค่าตอบแทนจากการดํารงตําแหน่งใน        

แตล่ะทา่น 

5.7 ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาวิชาชีพอ่ืน

ใดเมื่อเห็นวา่จําเป็นก็ได้ ทัง้นีด้้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ 

5.8 ปฏิบตัิงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย                     
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6 การประชุม 

6.1 จาํนวนครัง้ของการประชุม    

6.1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ โดยอาจจดัการประชุม

เพ่ิมเติมตามท่ีประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่งเห็นสมควร 

6.1.2 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่งอาจเรียกประชมุเป็นกรณีพิเศษได้เมื่อเห็นว่าจําเป็น หรือได้รับ

การร้องขอจากกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ ประธานกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระ          

ท่ีจําเป็นต้องหารือร่วมกนัเป็นพิเศษ นอกเหนือจากการประชมุตามปกติ 

6.1.3 ให้เปิดเผยรายละเอียดจํานวนครัง้ของการจัดประชุมและการเข้าร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่านมาของ

กรรมการบริหารความเสีย่งแตล่ะทา่นไว้ในรายงานประจําปีและแบบแสดงข้อมลูประจําปี 

      6.2  ผู้เข้าร่วมประชุม  

6.2.1  การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าประชุมไม่น้อยกว่า       

กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทัง้นีใ้ห้ประธาน

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ  

6.2.2  หากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ก็ให้

กรรมการบริหารความเสีย่งคดัเลอืกกรรมการบริหารความเสีย่งคนหนึง่ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ 

6.2.3  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญกรรมการหรือผู้ บริหารของบริษัทฯ หรือ                  

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุมท่ีนําเสนอ เข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลในส่วนท่ีเก่ียวข้อง ยกเว้น

กรรมการท่ีดํารงตําแหนง่กรรมการตรวจสอบ 

6.2.4  เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่งต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทกุครัง้ และในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็น               

ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ บริษัทฯ อาจมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุแทน  
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     6.3  วาระการประชุม  

6.3.1   ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรกําหนดวาระการประชุมไว้ลว่งหน้าโดยอย่างน้อย

ควรมีระเบียบวาระ ดงันี ้

(1) เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 

(2) รับรองรายงานการประชมุครัง้ก่อน 

(3) ทบทวนเร่ืองท่ีสบืเน่ืองจากการประชมุครัง้ก่อน  

(4) เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

(5) เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

(6) เร่ืองอ่ืน ๆ  

6.3.2  นําส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้ เข้าร่วมประชุมเป็นการ

ลว่งหน้าเป็นระยะเวลาพอสมควรก่อนถึงวนัประชมุ เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมลูและอาจ

ขอข้อมลูเพ่ิมเติมได้ 

     6.4  การลงคะแนนเสียง   

    6.4.1  มติท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยให้กรรมการบริหารความเสี่ยงหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้

ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด   

  6.4.2    กรรมการบริหารความเสีย่งท่ีมีสว่นได้เสยีในเร่ืองท่ีพิจารณา จะต้องงดออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  

     6.5  การบันทึกรายงานการประชุม    

6.5.1    ให้เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้บนัทกึรายงานการประชุม

สง่ให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสีย่งโดยไมช่กัช้า  

   6.5.2   ให้เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายนําสง่รายงานการประชุมพร้อม

จัดทําแผนงาน (ถ้ามี ) ส่งให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือรับทราบข้อมูลและเป็นแนวทางใน             

การดําเนินการให้สอดคล้องกบันโยบายและแนวปฏิบตัิท่ีกําหนดไว้   
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7 การรายงาน 

7.1 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบผลการประชุมอยา่ง

สมํ่าเสมอ หรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ  พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและ

ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม  

7.2     ในกรณีท่ีมีการกระทําหรือเนือ้หาสาํคญัท่ีอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ หรือ

แนวปฏิบตัิในด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ให้คณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่งมีหน้าท่ีรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

7.3     ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งทัง้คณะ จํานวนครัง้ของการจดัประชุม รวมทัง้จํานวนครัง้ของ

การเข้าร่วมประชมุและค่าตอบแทนของกรรมการบริหารความเสีย่งแต่ละทา่นในรอบปีท่ีผา่นมา เปิดเผยไว้ใน

รายงานประจําปีและแบบแสดงข้อมลูประจําปี  

8 การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

8.1   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบตัิงานทกุปีโดยการประเมินตนเอง และรายงาน   

ผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ 

8.2    กระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทัง้คณะ     

จะเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีและแบบแสดงข้อมลูประจําปี 

9 ค่าตอบแทน  

9.1 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บริหารความเสีย่ง 

9.2 ให้เปิดเผยรายละเอียดการจ่ายคา่ตอบแทนในรอบปีท่ีผ่านมาของกรรมการบริหารความเสีย่งแต่ละทา่นไว้ใน

รายงานประจําปีและแบบแสดงข้อมลูประจําปี 
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10 การปฐมนิเทศและการอบรม  

10.1  การปฐมนิเทศ 

 กรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าใหม่ทุกท่านจะต้องเข้าร่วม “การปฐมนิเทศสําหรับกรรมการเข้าใหม่”          

ตามท่ีบริษัทฯ กําหนด  

10.2  การอบรม 

บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมกรรมการบริหารความเสี่ยงให้เข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ภายใต้แผนงาน

การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งตอ่เน่ือง   

บทเฉพาะกาล 

ให้บคุคลผู้ซึง่ได้รับการแต่งตัง้และดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีอยู่ในวนัท่ีกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่งฉบบันีใ้ช้บงัคบั ให้ยงัคงดํารงตาํแหนง่และมีอํานาจหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริหารความเสีย่งตอ่ไปโดยสมบรูณ์

จนกวา่จะสิน้สดุวาระหรือได้มีการแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนเข้าดํารงตําแหนง่แทน ทัง้นี ้กฎบตัรฉบบันีไ้มก่ระทบกระเทือนถึงการใด

ท่ีได้กระทําไปแล้วก่อนกฎบัตรฉบับนีม้ีผลใช้บังคับ สําหรับการใดท่ีดําเนินการค้างอยู่ก่อนท่ีกฎบัตรนีจ้ะใช้บังคับให้

ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ นอกจากนี ้ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นว่าการบงัคบัใช้กฎบตัร       

ฉบับนีใ้นเร่ืองใดโดยทันทีซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจ

กําหนดให้นํากฎระเบียบเดิมในเร่ืองดงักลา่วมาใช้บงัคบัไปพลางก่อนก็ได้   

อนึ่ง บุคคลในตําแหน่งใดๆ ท่ีได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อนวันท่ีกฎบัตรฉบับนีใ้ช้บังคับ         

ซึง่รวมถึง เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้บคุคลในตําแหน่งดงักลา่วยงัคงมีอํานาจและหน้าท่ีในตําแหน่ง

นัน้ตอ่ไปจนกวา่จะสิน้สดุวาระหรือมีการแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนเข้าดํารงตําแหนง่แทน 
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กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

(Risk Management Committee Charter) 

เลขที่

เอกสาร  

OMD 2562/12 

วันที่เร่ิมใช้ 8 พ.ย. 2562 
อนุมัตโิดย: มตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2562 เม่ือวันที่ 6 พฤศจกิายน 2562 ฉบับที่ 6.0 

หน้า   10 / 10 

 

หน้าท่ี 10 ของ 10 
 

 

บันทกึประวัตกิารแก้ไข 
 

เลขที่

เอกสาร 

 

ฉบับที่ 

(แก้ไข / 

ทบทวน) 

 

วันที่ 
 

ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน 
 

เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน 
 

กาํหนด 

วันที่ยกเลิก 

OMD 

2551/07 

1.0 27 ต.ค. 2551 จดัทําใหม ่ 

(ช่ือระเบียบนโยบายเดิม:  

อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะอนกุรรมการ       

ชดุตา่ง ๆ)  

เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของ

หน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

9 พ.ย. 2555 

OMD 

2555/01 

2.0 9 พ.ย. 2555 ปรับปรุงทัง้ฉบบั  

(ช่ือระเบียบนโยบายเดิม:  

อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะอนกุรรมการ        

ชดุตา่ง ๆ)  

เพ่ือให้ครอบคลมุอํานาจหน้าที่

ความรับผิดชอบจากการแตง่ตัง้

คณะอนกุรรมการเพ่ิมขึน้   

22 พ.ย. 2559 

OMD 

2559/03 

3.0 22 พ.ย. 2559 ปรับปรุงทัง้ฉบบั 

(เปลี่ยนเป็น: 

กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง) 

เพ่ือกําหนดและแบง่แยก 

กฎบตัรของคณะกรรมการ 

แตล่ะชดุให้ชดัเจน  

25 ธ.ค. 2560 

OMD 

2560/07 

4.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของ

หน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

19 พ.ย. 2561 

OMD 

2561/13 

5.0 19 พ.ย. 2561 ทบทวน  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของ

หน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

8 พ.ย. 2562 

OMD 

2562/12 

6.0 8 พ.ย. 2562 ทบทวน  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของ

หน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

- 
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