
 
 

 

กฎบตัรคณะกรรมการความเส่ียง 
 

 คณะกรรมการบรษิัท  ธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์  จ ากัด  ได้แต่งตัง้คณะกรรมการความ
เสี่ยงเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ ธพส. ในการก ากบัดูแลและสอบทานกระบวนการบรหิารความ
เสี่ยง ประกอบด้วย  การประเมนิความเสีย่ง การจดัการความเสีย่ง และการตดิตามประเมนิผลการ
จดัการความเสีย่ง ตลอดจนการพฒันาระบบการบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหก้ารบรหิารความเสีย่งของ 
ธพส. อยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้พรอ้มทัง้การใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่าและเกดิประสทิธภิาพมากทีสุ่ด 
ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าให้แก่ ธพส. ทัง้นี้  คณะกรรมการความเสี่ยงได้จัดท ากฎบัตรที่ระบุถึง
วตัถุประสงค์ องค์ประกอบ หน้าที่ความรบัผดิชอบ และแนวทางปฏบิตั ิเพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานในการ
ปฏบิตังิานของคณะกรรมการความเสีย่ง 
 
1. วตัถปุระสงค ์   

 คณะกรรมการความเสีย่ง มุ่งสนับสนุนใหก้ระบวนการบรหิารความเสีย่งของ ธพส. เป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และอยู่ในระดบัความเสี่ยงทีย่อมรบัได้ รวมทัง้ปฏบิตัหิน้าที่ใน
การก ากบัดูแล ตามแนวทางที่คณะกรรมการ ธพส. ก าหนด โดยการรบัทราบและสอบทานความ
เสี่ยง พร้อมให้ความเห็นหรอืข้อเสนอแนะ และให้การสนับสนุนอนัเป็นประโยชน์ต่อการบรหิาร
ความเสีย่งในภาพรวมของ ธพส. 
 
2. องคป์ระกอบ 
 2.1 คณะกรรมการ ธพส. เป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการความเสี่ยง  มจี านวนไม่น้อยกว่า 3 
คน  ซึง่แต่งตัง้จากกรรมการ ธพส. กรรมการผูจ้ดัการ ธพส. และ/หรอืผูท้รงคุณวุฒภิายนอก  
 2.2 ประธานกรรมการความเสี่ยง  แต่งตัง้จากกรรมการ ธพส.  ส าหรบักรรมการที่เหลอื
แต่งตัง้จากกรรมการ ธพส. หรอืผูท้รงคุณวุฒภิายนอกกไ็ด้ 
  
3. คณุสมบติั 
 เป็นผู้มวีสิยัทศัน์ มคีวามรู ้ความช านาญ และสามารถอุทศิเวลาในการด าเนินงานด้านความ
เสีย่งของ ธพส. เป็นอยา่งด ี
 
4. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ  
 4.1 วเิคราะหแ์ละประเมนิสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกดิความเสีย่ง และอาจกระทบต่อ
การปฏบิตัภิารกจิของ ธพส. ในทุก ๆ ดา้น และก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งโดยรวม เพื่อ
ป้องกนั ควบคุม และลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ทัง้หมด น าเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. เหน็ชอบ 
เพื่อใหฝ่้ายบรหิาร และพนกังานน าไปปฏบิตั ิ



  

 4.2 ก าหนดกลยุทธ์การบรหิารความเสี่ยงให้สอดคล้องกบันโยบายการบรหิารความเสี่ยง 
และก ากับดูแลระบบบรหิารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหม้ัน่ใจว่า ธพส. มกีารระบุ วเิคราะห ์ประเมนิและจดัการความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสม
และยอมรบัได้ และเชื่อมโยงกบัระบบควบคุมภายใน รวมทัง้มกีารตดิตามประเมนิผลการควบคุม 
และการจดัการความเสีย่งอยา่งต่อเนื่อง 
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 4.3 ทบทวนความเพียงพอ และความมปีระสิทธิภาพของระบบบรหิารความเสี่ยง และ
นโยบายการบรหิารความเสี่ยงโดยรวม รวมถงึความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลของการปฏบิตัิ
ตามนโยบายที่ก าหนด ตลอดจนให้ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแก้ไข เพื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะการ
บรหิารความเสีย่ง เพื่อสรา้งสรรค์คุณค่าใหแ้ก่ ธพส. รวมทัง้สอบทานกฎบตัรใหท้นัสมยัเป็นประจ า
ทุกปี 
 4.4 ก ากบัดูแลการจดัท าคู่มอืและแผนบรหิารความเสีย่ง และการทบทวนแผน รวมทัง้ดูแล
ตดิตาม ประเมนิผลการบรหิารความเสี่ยง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงแก้ไข เพื่อให้
แผนการจดัการความเสีย่งสอดคลอ้งกบันโยบายและกลยุทธท์ีก่ าหนด 
 4.5 ส่งเสรมิให้มกีารสื่อสารเกี่ยวกับการบรหิารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กร เพื่อสร้างความ
ตระหนักและการรว่มรบัผดิชอบบรหิารความเสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพและคุม้ค่า ซึง่จะส่งผลใหก้าร
บรหิารความเสีย่งเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองคก์รและกจิกรรมประจ าวนัของทุกส่วนงาน 
 4.6 ก ากบัดูแล และเสนอแนะผูบ้รหิารความเสี่ยง (Risk owner) ในการด าเนินงาน เพื่อให้
การบรหิารความเสี่ยงประสบความส าเรจ็ในระดบัองคก์ร ตลอดจนระดบัโครงการ และเป็นรากฐาน
ในการส่งเสรมิใหอ้งคก์รมกีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล 
 4.7 รายงานการด าเนินงานด้านบรหิารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยเป็นราย
ไตรมาส ในกรณีที่มเีรื่องส าคญัซึ่งกระทบต่อ ธพส. อย่างมนีัยส าคญัต้องรายงานต่อคณะกรรมการ 
ธพส. เพื่อพจิารณา โดยเรว็ทีสุ่ด รวมทัง้รายงานผลการด าเนินงานฯ ในรายงานประจ าปีของ ธพส. 
 4.8 ปฏบิตังิานอื่นใดทีค่ณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย 
 
5. วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 
 5.1 คณะกรรมการความเสีย่งมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 
กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหมไ่ดอ้กี 
 5.2 นอกจากพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมือ่ 
  1) พน้จากการเป็นกรรมการ ธพส.   
  2) ลาออก 
  3) ตาย      
  4) คณะกรรมการ ธพส. มมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 



  

 5.3 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ ธพส. แต่งตัง้
กรรมการแทนภายในสาม (3) เดือน  นับจากวนัทีต่ าแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการทีเ่ขา้มาแทนมี
วาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัระยะเวลาที่เหลอือยู่ของผู้ที่ตนด ารงต าแหน่งแทน เว้นแต่ในกรณีที่
กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งมวีาระการด ารงต าแหน่งเหลอืไมถ่งึ 3 เดอืน จะไมต่ัง้กรรมการแทนกไ็ด ้
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6. การประชุม 

 6.1 คณะกรรมการความเสีย่งจะตอ้งจดัใหม้กีารประชุม อยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 
 6.2 ในการประชุมแต่ละครัง้จะตอ้งมกีรรมการเขา้รว่มประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมด จงึจะครบองคป์ระชุม 
 6.3 ในกรณทีีป่ระธานกรรมการไมอ่ยูใ่นทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ให้
กรรมการทีม่าประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 
 6.4 การวนิิจฉัยชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที่
ประชุม ออกเสยีงเพิม่อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
 6.5 วาระการประชุมต้องก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจดัส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนั เว้นแต่มกีารเรยีกประชุมเป็นวาระเร่งด่วน จะจดัส่ง
เอกสารประกอบล่วงหน้าน้อยกว่านัน้กไ็ด ้
 
7. การรายงาน 
 7.1 คณะกรรมการความเสี่ยง ต้องรายงานผลการปฏบิตัิงานต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่าง
น้อย  ไตรมาสละ 1 ครัง้ 
 7.2 คณะกรรมการความเสีย่ง ตอ้งรายงานผลการปฏบิตังิานต่อผูถ้อืหุน้ในรายงานประจ าปี 
  
      ประกาศ ณ วนัที ่              กนัยายน  พ.ศ. 2559 
        
 
 
            (นายจกัรกฤศฏิ ์ พาราพนัธกุล) 



  

                    ประธานกรรมการ 
                 บรษิทั ธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย ์จ ากดั 


