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กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษทั ฟอรท์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 

1. วตัถุประสงค ์

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเพื่อก าหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่งให้

ครอบคลุมทัง้องค์กร รวมทัง้ก ากบัดูแลให้มรีะบบหรอืกระบวนการบรหิารจดัการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของ

บรษิทัอย่างเหมาะสม โดยก าหนดกรอบขอบเขต อ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพื่อ

ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการก ากบัดแูลโดยการรบัทราบและสอบทานความเสีย่ง ใหค้วามเหน็หรอืขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการ

บรหิารความเสีย่งในภาพรวมไดอ้ย่างมปีระสทิธผิลตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมาย 

2. องคป์ระกอบ และคุณสมบตั ิ

 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัฯ อย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

 2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงคัดเลือกสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระ 1 ท่านด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 2.3 กรรมการบรหิารความเสีย่งตอ้งเป็นผูม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในธุรกจิของบรษิทัฯ หรอืมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้น

ทีเ่ป็นปัจจยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ 

 2.4 สามารถอุทศิเวลาอย่างเพยีงพอในการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 2.5 ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไม่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรษิทัฯ 

3. วาระในการด ารงต าแหน่ง 

 3.1 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมวีาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบรษิทั และเมื่อครบวาระ

แล้วหากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ ก็ให้

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงชุดเดมิปฏิบตัิหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบรษิัทหรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตัง้

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งชุดใหม่ แทนคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งชุดเดมิทีห่มดวาระลง ในการแต่งตัง้ตอ้งกระท า

ภายใน 2 เดอืนนับแต่วนัครบวาระของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งชุดเดมิ กรรมการบรหิารความเสีย่งซึ่งพน้จากต าแหน่ง

ตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่อกีได ้

3.2 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบรหิารความเสี่ยงว่างลง เพราะสาเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยงั

คงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนเป็น

กรรมการบรหิารความเสี่ยงแทนต าแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถดัไป บุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการบรหิารความเสี่ยงแทน

ดงักล่าว จะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการบรหิารความเสีย่งทีต่นแทน 

3.3 กรรมการบรหิารความเสีย่งพน้จากต าแหน่งเมื่อ  

- ครบก าหนดตามวาระ 

 - พน้จากสภาพการเป็นกรรมการบรษิทั 

 - ลาออก 

 - ถงึแก่กรรม 
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 - คณะกรรมการบรษิทัมมีตถิอดถอนใหพ้น้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ 

- ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3.4 กรรมการบรหิารความเสี่ยงทีล่าออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ให้แจง้ต่อบรษิทัล่วงหน้า 1 เดอืน พร้อม

เหตุผล  

4. การประชุม 

 4.1 วาระการประชุม 

มีการก าหนดวนั เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั พร้อม เอกสาร

ประกอบทีเ่พยีงพอ มกีารจดัท ารายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 4.2 จ านวนครัง้การประชุม 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งตอ้งประชุมกนัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และอาจเรยีกประชุมเพิม่เตมิตามความ

จ าเป็น 

4.3 ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ต้องมกีรรมการบรหิารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งของจ านวนกรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชุม คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอาจ

เ ชิ ญ ผู้ บ ริ ห า ร  

ฝ่ายจดัการ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วมประชุม และใหข้อ้มลูในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งได้ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงให้รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยงหรือมแีต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลอืก

กรรมการบรหิารความเสีย่งคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

 4.4 การลงคะแนนเสยีง 

มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ใหถ้อืเสยีงขา้งมากของกรรมการบรหิารความเสีย่งที่เขา้ร่วม

ประชุม กรรมการบรหิารความเสีย่งคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งเสยีงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการบรหิารความเสี่ยงมส่ีวน

ได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีง

เพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

5. อ านาจด าเนินการ 

5.1 ก าหนดและทบทวนกรอบการบรหิารความเสีย่ง กฎบตัรการบรหิารความเสีย่ง นโยบายและกระบวนการบรหิาร 

รวมทัง้เสนอแนะแนวทางการบรหิารความเสีย่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างเหมาะสมและ

มปีระสทิธภิาพสอดคลอ้งต่อทศิทางกลยุทธก์ารด าเนินงาน แผนธุรกจิ และสภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง 

5.2 พจิารณาแผนบรหิารความเสีย่งองค์กรประจ าปี ทีผู่บ้รหิารจากสายงานทีเ่กี่ยวขอ้งไดท้ าการประเมนิความเสี่ยง

และจดัระดบัความส าคญัของความเสีย่ง พรอ้มทัง้ก าหนดผลกระทบทีเ่กดิขึน้ และก าหนดวธิจีดัการความเสีย่งนัน้ 

ๆ ใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัไดห้รอืลดโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ 

5.3 ก ากบัดูแล ตดิตามและทบทวนการด าเนินงานตามแผนการบรหิารจดัการความเสีย่งองคก์ร ภายใต้นโยบายและ

กรอบขอ้ก าหนดของการบรหิารความเสี่ยงองค์กรทีบ่รษิทัได้ก าหนดไว ้เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า บรษิัทมกีารบรหิาร
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จดัการความเสีย่งองค์กรอย่างเป็นระบบ และมปีระสทิธภิาพ โดยมอบหมายใหฝ่้ายก ากบัดูแลกจิการและบรหิาร

ความเสีย่ง มหีน้าทีต่ดิตามและสอบทานการจดัการความเสีย่งของแต่ละบรษิทั เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามทีไ่ด้

ตัง้ไว ้

5.4 รายงานผลการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์รใหค้ณะกรรมการบรษิทั รบัทราบ ในกรณีทีม่ปัีจจยัหรอืเหตุการณ์

ส าคญัซึ่งอาจจะมผีลกระทบต่อบรษิัทฯ อย่างมนีัยส าคญั ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่อพจิารณา

โดยเรว็ 

5.5 รบัผดิชอบอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย อนัเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งทีม่คีวามส าคญั 

6. การรายงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 6.1 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ ทราบผลการประชุมหรอืในสิง่ทีต่อ้งด าเนินการ

ปรบัปรุงแกไ้ขหรอืเรื่องอื่นใดทีเ่หน็ว่าคณะกรรมการบรษิทัฯ ควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ในครัง้ถดัไป 

 6.2 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจ าปี และแบบแสดงข้อมูล

ประจ าปี ถงึการปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารความเสีย่ง 

7. การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ท าการประเมนิผลการปฏบิตังิานทุกปีโดยการประเมนิตนเอง และประเมนิผลการ

ปฏิบตัิงานแบบรายคณะ พร้อมทัง้รายงานปัญหา อุปสรรค ที่เป็นเหตุให้การปฏิบตัิงานไม่บรรลุวตัถุประสงค์ (ถ้าม)ี เพื่อให้

คณะกรรมการบรษิทัฯ ทราบ 

8. ค่าตอบแทนกรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าที่พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนประธาน และกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง และขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อน าเสนอขออนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

 

กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งฉบบันี้ ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2564   

เมื่อวนัที ่12 มนีาคม 2564 และก าหนดใหก้ฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งนี้ มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่13 มนีาคม 2564  

เป็นตน้ไป 

 

 

 

            (นายสนิท  วรปัญญา) 

         ประธานกรรมการบรษิทั 

 

 

  


