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1. คาํนิยาม  

“บรษัิทฯ” บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)  

“กลุม่บรษัิทฯ” บรษัิทย่อย และ บรษัิทรว่ม ของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)                                                               

“คณะกรรมการบรษัิท” คณะกรรมการบรษัิทของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)  

“คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง” คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)   

“กรรมการบรหิารความเส่ียง”                 กรรมการบรหิารความเส่ียง ของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)  

“กรรมการอิสระ”                                   กรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร และมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามขอ้กาํหนดของ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที่ ทจ. 28/2551   

“ผูบ้รหิาร” ผูท้ี่ดาํรงตาํแหน่งตัง้แตร่ะดบัผูช้่วยผูอ้าํนวยการสายงานขึน้ไป 

ของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน) และ กลุม่บรษัิทฯ  

2. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กาํหนด “กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง” เพื่อใช้เป็นกรอบและ

แนวทางในการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าที่สนับสนุน         

การปฏิบติังานของคณะกรรมการบรษัิท ในการกาํหนดนโยบายและแนวปฏบิติัในการบรหิารความเส่ียง จดัทาํแผนบรหิาร

ความเส่ียง ประเมินความเส่ียง เสนอแนะมาตรการป้องกนัและแนวทางแกไ้ข รวมทัง้ติดตามดแูลการดาํเนินการใหเ้ป็นไป

มาตรการที่กาํหนดไว ้เพื่อใหเ้กิดกระบวนการจดัการอย่างเป็นระบบในการบริหารความเส่ียงไดค้รอบคลมุทั่วทัง้องคก์ร 

โดยจะช่วยลดผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ และปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ ์ขอ้กาํหนด รวมทัง้กฎหมายที่กาํหนดขึน้

จากหน่วยงานกาํกบัตา่ง ๆ  
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3. องคป์ระกอบ การแต่งตัง้ และคุณสมบัต ิ

3.1  องคป์ระกอบและการแต่งตัง้  

3.1.1 คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง โดยพิจารณาคดัเลือกจาก

กรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารจาํนวนหนึ่งของบรษัิทฯ และ/หรอืผูท้รงคณุวฒุิ   

3.1.2 กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน และก่ึงหนึ่งตอ้งไม่เป็นผูบ้ริหาร

ของบรษัิทฯ  

3.1.3  กาํหนดใหค้ณะกรรมการบรษัิทเป็นผูแ้ตง่ตัง้ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง   

3.1.4   ใหบ้รษัิทฯ พิจารณาเสนอพนกังานบรษัิทฯ ทาํหนา้ที่เลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง โดยให ้   

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงใหค้วามเห็นชอบ 

3.2  คุณสมบัต ิ  

3.2.1 ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงตอ้งไม่ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบรษัิท   

3.2.2 กรรมการบริหารความเส่ียง ต้องเป็นผู้มีความรู ้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ความรู ้และ

ประสบการณใ์นการบริหารความเส่ียง การบริหารการลงทุน หรือมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นที่เป็น

ปัจจยัสาํคญัตอ่การใหค้าํแนะนาํในการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ 

3.2.3 กรรมการบรหิารความเส่ียงตอ้งไม่เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูป้ระกอบการ ในบรษัิทที่ประกอบธุรกิจ

ในลกัษณะเดียวกนักบับรษัิทฯ 

3.2.4 กรรมการบรหิารความเส่ียงเป็นบคุคลที่ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจาํกัด 

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

3.2.5 สามารถอทุิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบติังาน 
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4. วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการพ้นจากตาํแหน่ง 

4.1  วาระการดาํรงตาํแหน่ง   

4.1.1   กรรมการบริหารความเส่ียง มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเส่ียง         

ที่พน้ตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทใหก้ลับเขา้มาดาํรงตาํแหน่ง       

อีกวาระหนึ่งก็ได ้ 

4.1.2    กรณีที่ตาํแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียงว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระใน        

ขอ้ 4.1.1 ใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มีคณุสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง 

เพื่อใหมี้จาํนวนครบตามที่คณะกรรมการบรษัิทไดก้าํหนดไวใ้นกฎบตัรนี ้โดยบคุคลที่เขา้ดาํรงตาํแหน่ง

แทนจะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่ากบัอายวุาระที่คงเหลืออยู่เท่านัน้ 

4.1.3 ในการแต่งตัง้กรรมการรายใหม่เขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหค้รบตามจาํนวนที่กาํหนดไว ้ใหเ้ร่งดาํเนินการ

โดยเรว็เพื่อใหเ้กิดความตอ่เน่ืองในการดาํเนินงานของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง  

4.2  การพ้นจากตาํแหน่ง    

4.2.1    กรรมการบรหิารความเส่ียงพน้จากตาํแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่งตอ่ไปนี ้

(1) ครบวาระ 

(2) ตาย 

(3) ลาออก 

(4) ขาดคณุสมบติัของการเป็นกรรมการบรหิารความเส่ียง 

(5) คณะกรรมการบรษัิทมีมติดว้ยเสียงขา้งมากใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

(6) ตกเป็นบคุคลลม้ละลาย คนเสมือนไรค้วามสามารถ หรอืเป็นผูไ้รค้วามสามารถ 

(7) ตอ้งโทษจาํคกุ หรอืมีคาํพิพากษาถึงที่สดุใหจ้าํคกุ เวน้แตใ่นความผิดลหโุทษ  

หรอื กระทาํโดยประมาท 

           4.2.2 กรรมการบริหารความเส่ียงที่ประสงค์จะลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะตอ้งแจ้ง              

ความประสงคน์ัน้เป็นหนงัสือต่อบริษัทฯ ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 เดือน เวน้แต่มีเหตุสดุวิสยั พรอ้มระบุ

เหตผุล   
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5 ขอบข่ายอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบรษัิทกาํหนดขอบข่ายอาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงไว ้ดงันี ้   

5.1 กาํหนดนโยบาย แนวปฏิบติั และกรอบการดาํเนินงานดา้นบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง

ในการดาํเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้มาตรการและแนวปฏิบติัต่อตา้น

การคอรร์ปัชั่น  

5.2 กาํกบัดแูล ติดตาม และสนบัสนนุใหก้ารบรหิารความเส่ียงประสบความสาํเร็จในระดบัองคก์รตลอดจนระดบั

โครงการ โดยคาํนงึถึงความเส่ียงในแต่ละดา้น เพื่อประกอบการประเมิน วิเคราะห ์และ ตดัสินใจ เพื่อใหม้ั่นใจ

วา่มีกระบวนการบรหิารความเส่ียงไดค้รอบคลมุทกุขัน้ตอนของการดาํเนินธุรกิจ 

5.3 ทบทวนแนวปฏิบติัและกรอบการดาํเนินการดา้นการบริหารความเส่ียง โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบติัของ

สากลปฏิบติั และเสนอแนะเพื่อแกไ้ขปรบัปรุงตามความเหมาะสมตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

5.4 ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันาปรบัปรุง 

และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใชเ้ป็นขอ้มูลในการกาํหนดแนวนโยบาย ในการพัฒนา

องคก์รอย่างตอ่เน่ืองตอ่ไป 

5.5 พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงเป็นประจาํทกุปี 

5.6 จดัทาํรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 

(แบบ 56-1 One Report) ซึง่รายงานดงักลา่วลงนามโดยประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

(1) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดร้บัจากการปฏิบติัหนา้ที่             

ตามกฎบตัรฯ 

(2) รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 

ภายใตข้อบเขตอาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

(3) จาํนวนครัง้ของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และการเขา้ร่วมประชุมของ

กรรมการบริหารความเส่ียงแต่ละท่าน รวมทั้งการรับค่าตอบแทนจากการดาํรงตาํแหน่งใน        

แตล่ะท่าน 

5.7 ในการปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรกึษาวิชาชีพอื่น

ใดเม่ือเห็นวา่จาํเป็นก็ได ้ทัง้นีด้ว้ยคา่ใชจ้่ายของบรษัิทฯ 

5.8 ปฏิบติังานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย                     
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6 การประชุม 

6.1 จาํนวนครั้งของการประชุม    

6.1.1 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะตอ้งมีการประชุมกันอย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ โดยอาจจดัการประชุม

เพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงเห็นสมควร 

6.1.2 ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงอาจเรียกประชมุเป็นกรณีพิเศษไดเ้ม่ือเห็นวา่จาํเป็น หรือไดร้บั

การรอ้งขอจากกรรมการบริหารความเส่ียง หรือ ประธานกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ          

ที่จาํเป็นตอ้งหารอืรว่มกนัเป็นพิเศษ นอกเหนือจากการประชมุตามปกติ 

6.1.3 ใหเ้ปิดเผยรายละเอียดจาํนวนครัง้ของการจัดประชุมและการเขา้ร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมาของ

กรรมการบรหิารความเส่ียงแตล่ะท่านไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) 

      6.2  ผู้เข้าร่วมประชุม  

6.2.1  การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตอ้งมีกรรมการบริหารความเส่ียงเขา้ประชุมไม่นอ้ยกว่า       

ก่ึงหนึ่งของจาํนวนกรรมการบริหารความเส่ียงทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ทั้งนีใ้ห้ประธาน

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงทาํหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชมุ  

6.2.2  หากประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้ก็ให้

กรรมการบรหิารความเส่ียงคดัเลือกกรรมการบรหิารความเส่ียงคนหนึ่งทาํหนา้ที่เป็นประธานที่ประชมุ 

6.2.3  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือ                  

ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับวาระการประชุมที่นาํเสนอ เขา้ร่วมประชุมเพื่อใหข้อ้มูลในส่วนที่เก่ียวขอ้ง ยกเว้น

กรรมการที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

6.2.4  เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งเขา้รว่มประชมุดว้ยทกุครัง้ และในกรณีที่มีเหตจุาํเป็น               

ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุได ้บรษัิทฯ อาจมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชมุแทน  
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     6.3  วาระการประชุม  

6.3.1   ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงควรกาํหนดวาระการประชุมไวล้่วงหนา้โดยอย่างนอ้ย

ควรมีระเบียบวาระ ดงันี ้

(1) เรื่องที่ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ 

(2) รบัรองรายงานการประชมุครัง้ก่อน 

(3) ทบทวนเรื่องที่สืบเน่ืองจากการประชมุครัง้ก่อน  

(4) เรื่องเพื่อพิจารณา 

(5) เรื่องแจง้เพื่อทราบ 

(6) เรื่องอื่น ๆ  

6.3.2  นาํส่งเอกสารประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงและผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นการ

ล่วงหนา้เป็นระยะเวลาพอสมควรก่อนถึงวนัประชมุ เพื่อใหมี้เวลาเพียงพอในการศึกษาขอ้มลูและอาจ

ขอขอ้มลูเพิ่มเติมได ้

     6.4  การลงคะแนนเสียง   

    6.4.1  มติที่ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมากของกรรมการบริหารความเส่ียงที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยให้กรรมการบริหารความเส่ียงหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้

ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด   

  6.4.2    กรรมการบรหิารความเส่ียงที่มีสว่นไดเ้สียในเรื่องที่พิจารณา จะตอ้งงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้  

     6.5  การบันทกึรายงานการประชุม    

6.5.1    ใหเ้ลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชมุ

สง่ใหแ้ก่คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงโดยไม่ชกัชา้  

   6.5.2   ใหเ้ลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเส่ียง หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายนาํส่งรายงานการประชมุพรอ้ม

จัดทาํแผนงาน (ถ้ามี) ส่งให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลและเป็นแนวทางในการ

ดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแนวปฏิบติัที่กาํหนดไว ้  
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7 การรายงาน 

7.1 ใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหนา้ที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทใหร้บัทราบผลการประชุมอย่าง

สมํ่าเสมอ หรือเรื่องอื่นใดที่ เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ  พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและ

ขอ้เสนอแนะตามความเหมาะสม  

7.2     ในกรณีที่มีการกระทาํหรือเนือ้หาสาํคญัที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัตอ่การดาํเนินงานของบรษัิทฯ หรือ

แนวปฏิบัติในดา้นการกาํกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ใหค้ณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงมีหนา้ที่รายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  

7.3     ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการ

ปฏิบติังานของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงทัง้คณะ จาํนวนครัง้ของการจดัประชมุ รวมทัง้จาํนวนครัง้ของ

การเขา้รว่มประชมุและคา่ตอบแทนของกรรมการบริหารความเส่ียงแต่ละท่านในรอบปีที่ผ่านมา เปิดเผยไวใ้น

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1 One Report)  

8 การประเมินผลการปฏบิัตงิาน 

8.1   คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหนา้ที่ประเมินผลการปฏิบติังานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และรายงาน   

ผลการประเมินใหค้ณะกรรมการบรษัิทไดร้บัทราบ 

8.2    กระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทั้งคณะ     

จะเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) 

9 ค่าตอบแทน  

9.1 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะเป็นผูพ้ิจารณากาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บรหิารความเส่ียง 

9.2 ใหเ้ปิดเผยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการบริหารความเส่ียงแต่ละท่านไวใ้น

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) 
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10 การปฐมนิเทศและการอบรม  

10.1  การปฐมนิเทศ 

 กรรมการบริหารความเส่ียงเข้าใหม่ทุกท่านจะต้องเข้าร่วม “การปฐมนิเทศสาํหรับกรรมการเข้าใหม่”          

ตามที่บรษัิทฯ กาํหนด  

10.2  การอบรม 

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมกรรมการบริหารความเส่ียงใหเ้ขา้รบัการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูภ้ายใตแ้ผนงาน

การกาํกบัดแูลกิจการที่ดีอย่างตอ่เน่ือง   

บทเฉพาะกาล 

ให้บุคคลผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเส่ียงที่อยู่มาก่อนวันที่กฎบัตรคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียงฉบบันีใ้ชบ้งัคบั ใหย้งัคงดาํรงตาํแหน่งและมีอาํนาจหนา้ที่ในฐานะกรรมการบริหารความเส่ียง

ต่อไปโดยสมบูรณ์จนกว่าจะสิน้สุดวาระหรือไดมี้การแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดาํรงตาํแหน่งแทน ทั้งนี ้กฎบัตรฉบับนีไ้ม่

กระทบกระเทือนถึงการใดที่ไดก้ระทาํไปแลว้ก่อนกฎบตัรฉบบันีมี้ผลใชบ้งัคบั สาํหรบัการใดที่ดาํเนินการคา้งอยู่ก่อนที่กฎ

บตัรนีจ้ะใชบ้งัคบัใหด้าํเนินการต่อไปจนกว่าจะแลว้เสรจ็ นอกจากนี ้ในกรณีที่คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงเห็นว่าการ

บงัคบัใชก้ฎบตัร       ฉบบันีใ้นเรื่องใดโดยทนัทีซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงอาจกาํหนดใหน้าํกฎระเบียบเดิมในเรื่องดงักลา่วมาใชบ้งัคบัไปพลางก่อนก็ได ้  

อนึ่ง บุคคลในตาํแหน่งใดๆ ที่ไดร้บัการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงก่อนวันที่กฎบัตรฉบับนีใ้ช้บังคับ         

ซึ่งรวมถึง เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ใหบ้คุคลในตาํแหน่งดงักล่าวยงัคงมีอาํนาจและหนา้ที่ในตาํแหน่ง

นัน้ตอ่ไปจนกวา่จะสิน้สดุวาระหรอืมีการแตง่ตัง้บคุคลอื่นเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทน 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท กันกุลเอ็นจเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
 

 

 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(Risk Management Committee Charter) 

เลขที่

เอกสาร  

POL-BOD_64-029 

วันทีเ่ริ่มใช ้ 12 พ.ย. 2564 
อนุมัติโดย: มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที ่9/2564 เมื่อวันที ่10 พฤศจิกายน 2564 

 
ฉบับที ่ 8.0 

หน้า   10 / 10 

 

หนา้ที่ 10 ของ 10 
 

บันทกึประวตักิารแก้ไข 
 

เลขที่

เอกสาร 

 

ฉบับที ่

(แก้ไข / 

ทบทวน) 

 

วันที ่
 

ส่วนทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

เหตุผลทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

กาํหนด 

วันทีย่กเลิก 

OMD 

2551/07 

1.0 27 ต.ค. 2551 จดัทาํใหม่  

(ช่ือระเบียบนโยบายเดิม:  

อาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ

บรษัิทและคณะอนกุรรมการ       

ชดุต่าง ๆ)  

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ

ของหน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

9 พ.ย. 2555 

OMD 

2555/01 

2.0 9 พ.ย. 2555 ปรบัปรุงทัง้ฉบบั  

(ช่ือระเบียบนโยบายเดิม:  

อาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ

บรษัิทและคณะอนกุรรมการ        

ชดุต่าง ๆ)  

เพื่อใหค้รอบคลมุอาํนาจหนา้ที่

ความรบัผิดชอบจากการแตง่ตัง้

คณะอนกุรรมการเพิ่มขึน้   

22 พ.ย. 2559 

OMD 

2559/03 

3.0 22 พ.ย. 2559 ปรบัปรุงทัง้ฉบบั 

(เปลี่ยนเป็น: 

กฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยง) 

เพื่อกาํหนดและแบง่แยก 

กฎบตัรของคณะกรรมการ 

แตล่ะชดุใหช้ดัเจน  

25 ธ.ค. 2560 

OMD 

2560/07 

4.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ

ของหน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

19 พ.ย. 2561 

OMD 

2561/13 

5.0 19 พ.ย. 2561 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ

ของหน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

8 พ.ย. 2562 

OMD 

2562/12 

6.0 8 พ.ย. 2562 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ

ของหน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

1 มี.ค. 2564 

POL-BOD 

64-004 

7.0 1 มี.ค. 2564 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ

ของหน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

12 พ.ย. 2564 

POL-BOD 

64-029 

8.0 12 พ.ย. 2564 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ

ของหน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

- 

 


	กรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าใหม่ทุกท่านจะต้องเข้าร่วม “การปฐมนิเทศสำหรับกรรมการเข้าใหม่”          ตามที่บริษัทฯ กำหนด

