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บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 
วตัถปุระสงค ์

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจดัตัง้ขึน้เพื่อช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการบรษิทัในการก าหนดนโยบายดา้นการบรหิาร
ความเสีย่งใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร รวมทัง้ก ากบัดูแลใหม้รีะบบหรอืกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่งเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิ
ของบรษิทัอย่างเหมาะสม 

องคป์ระกอบคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบด้วยสมาชกิอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชกิคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ไม่จ าเป็นตอ้งด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ ใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเลอืกตัง้สมาชกิ 1 คน ใหด้ ารงต าแหน่ง
เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยเหลือใน  
การด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเกี่ยวกบัการนัดหมายการประชุม จดัเตรยีมวาระการประชุม น าส่งเอกสาร
ประกอบการประชุม และบนัทกึรายงานการประชุม  

คุณสมบตัขิองสมาชกิคณะกรรมการกรรมการบรหิารความเสีย่งตอ้งเป็นบุคคลผูม้คีุณสมบตั ิดงันี้ 
1. เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ มจีรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ และมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะสามารถ

ปฏบิตัหิน้าทีแ่ก่บรษิทัได ้
2. มคีุณสมบตัคิรบถว้นและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนและกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. ไม่เป็นบุคคลซึง่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักจิการของบรษิทัหรอืเขา้เป็นหุน้สว่น 

หรอืกรรมการในนิตบิุคคลอื่นซึง่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั 
ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนหรอืผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

4. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญดา้นการเงนิ บญัช ีหรอืการบรหิารความเสีย่ง อย่างน้อย 1 ท่าน 

 การแต่งตัง้วาระการด ารงต าแหน่ง     
             ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัติามทีร่ะบุไว้ ขา้งตน้ เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
โดยกรรมการบรหิารความเสีย่งมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และใหเ้ป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั 
(กรณีกรรมการบรหิารความเสีย่งด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัดว้ย) ทัง้นี้ กรรมการบรหิารความเสีย่งซึง่พน้ต าแหน่งตาม
วาระอาจไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิารความเสีย่งไดอ้กี 
 ในกรณีทีก่รรมการบรหิารความเสีย่งครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรอืไม่อาจด ารงต าแหน่งหรอืไมอ่าจด ารงต าแหน่งจน
ครบวาระซึง่สง่ผลใหม้จี านวนกรรมการบรหิารความเสีย่งต ่ากว่า 3 คน คณะกรรมการบรษิทัควรจะแต่งตัง้กรรมการบรหิารความ
เสีย่งรายใหมใ่หค้รบถว้นในทนัทหีรอือย่างชา้ภายใน 3 เดอืนนับจากวนัทีจ่ านวนสมาชกิไม่ครบถว้น เพื่อใหเ้กดิความต่อเนื่องใน
การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่กรรมการบรหิารความเสีย่งทีเ่ขา้มาใหม่นี้ จะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พยีงเท่า
วาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการบรหิารความเสีย่งทีต่นเขา้มาแทน  
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ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ  
1. ก าหนดนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทัประสบอยู่หรอืคาดว่าจะเกดิขึน้และส่งผล

กระทบต่อบรษิทั (Identification of Risk) รวมทัง้ก าหนดนโยบายและใหค้วามเหน็ในการบรหิารความเสีย่งทัง้จาก
ภายนอกและภายในองคก์รใหค้รอบคลุม ดงันี้ 
 ความเสีย่งดา้นการเงนิ (Financial Risk) 
 ความเสีย่งดา้นการด าเนินการ (Operational Risk) 
 ความเสีย่งดา้นกลยุทธก์ารด าเนินการ (Strategic Risk) 
 ความเสีย่งจากกฎหมาย บุคคลากรและขอ้ผกูพนัตามสญัญาต่างๆขององคก์ร (Compliance Risk) 

2. ก าหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางในการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง
เพื่อใหส้ามารถประเมนิ ตดิตาม และควบคุมความเสีย่งแต่ละประเภทใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้โดยใหห้น่วยงาน
ต่างๆ มสีว่นร่วมในการบรหิารและควบคุมความเสีย่ง 

3. ดูแลและติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายการบรหิารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รบัอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบรษิทั 

4. ก าหนดเกณฑว์ดัความเสีย่งและเพดานความเสีย่งทีบ่รษิทั จะยอมรบัได ้
5. ก าหนดมาตรการทีจ่ะใชใ้นการจดัการความเสีย่งใหเ้หมาะสมต่อสถานการณ์ 
6. ประเมนิความเสีย่งในระดบัองค์กร และก าหนดวธิีการบรหิารความเสี่ยงนัน้ให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ รวมทัง้

ควบคุมดแูลใหม้กีารบรหิารความเสีย่งตามวธิกีารทีก่ าหนดไว้ 
7. ทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งและปรบัปรุงใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอย่างเพยีงพอทีจ่ะควบคุมความเสีย่ง 
8. มอี านาจในการเรยีกบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งมาชีแ้จงหรอืแต่งตัง้และก าหนดบทบาททีใ่หผู้ป้ฏบิตังิานทุกระดบัมหีน้าทีบ่รหิาร

ความเสีย่งตามความเหมาะสม และใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเพื่อใหก้ารบรหิารความเสีย่ง
บรรลุวตัถุประสงค ์

9. รายงานผลเกีย่วกบัการบรหิาร การด าเนินงาน สถานะความเสีย่งของบรษิทั และการเปลีย่นแปลงต่างๆ รวมถงึสิง่
ทีต่อ้งด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกลยุทธท์ีก่ าหนด เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั
อย่างสม ่าเสมอ 

10. จดัท าคู่มอืการบรหิารความเสีย่ง 
11. ระบุความเสีย่งดา้นต่างๆ พรอ้มทัง้วเิคราะหแ์ละประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ รวมทัง้แนวโน้มซึง่มผีลกระทบต่อบรษิทั 
12. จดัท าแผนงานเพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่ง 
13. ประเมนิผลและจดัท ารายงานการบรหิารความเสีย่ง 
14. จดัวางระบบบรหิารความเสีย่งแบบบรูณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 
15. ปฏบิตังิานอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 

การประชุม 
1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่งตามที่ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยงเหน็สมควรแต่ให้มี 

การประชุมอย่างน้อย 1 ครัง้ทุกๆระยะเวลา 3 เดอืน                                                                                                                  
2. ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ใหป้ระธานกรรมการบรหิารความเสีย่งหรอืบุคคลซึง่ไดร้บัมอบหมาย 

ส่งหนังสอืนัดประชุม พร้อมระเบยีบวาระและเอกสารประกอบการประชุมในกรรมการบรหิารความเสีย่งทุกท่าน
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหก้รรมการบรหิารความเสีย่งไดม้เีวลาศกึษาขอ้มูลอย่างพอเพยีง 
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เวน้แต่กรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทั ใหส้ามารถแจง้การนัดประชุม โดยวธิอีื่นหรอื
ก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้              

3. ใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเมื่อบรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะลงทุนในโครงการใหม่ที่ต้องไดร้บัการอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบรษิทั แผนลงทุนดงักล่าวควรไดร้บัการพจิารณาจากคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเพื่อระบุ
ถงึความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ และมกีารท าบนัทกึถงึความเหน็เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัในการประชุมครัง้
ต่อไป 

องคป์ระชุมและคะแนนเสียง 
1. ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตอ้งมกีรรมการบรหิารความเสีย่งมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของ

จ านวนกรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีทีป่ระธานคณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่งไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งคนใดคนหนึ่งท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม 

2. การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเป็นเสยีงขา้งมาก 
3. ในการออกเสยีงลงคะแนนเสยีง กรรมการบรหิารความเสีย่งคนหนึ่งมสีทิธอิอกเสยีงหนึ่งเสยีง เว้นแต่กรรมการบรหิาร

ความเสีย่งซึ่งมสี่วนได้เสยีในเรื่องใด ไม่มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ในกรณีที่คะแนนเสยีงเท่ากนัให้
ประธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

4. ใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นผูร้ายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณา
ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบทุกไตรมาส 

 ในการด าเนินงานบรหิารความเสีย่ง นัน้ฝ่ายจดัการจะเป็นผูร้บัผดิชอบและก าหนดนโยบายในการระบุความเสีย่งและประเมนิ 
ระดบัของความเสีย่งตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้และมมีาตรการในการจดัการความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้รวมถงึตดิตามผล
และการรายงานสถานะความเสีย่ง โดยครอบคลุมการทบทวนความเพยีงพอและความมปีระสทิธภิาพของมาตรการจดัการความเสีย่ง
ทีส่ าคญัอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหม้ัน่ใจว่ากรณีทีเ่กดิเหตุขึน้จะสามารถจดัการความเสีย่งได้ทนัท่วงท ี
 
วนัมีผลบงัคบัใช้ 

การก าหนดนโยบายดงักล่าวขา้งตน้ เริม่บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2559 เป็นตน้ไป 
 
 


