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1. คานิยาม
“บริษัท”
“กลุ่มบริษัท”

หมำยควำมว่ำ บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
หมำยควำมว่ำ บริษทั อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อย และ
บริษัทร่วมที่บริษัทมีอำนำจในกำรมีส่วนร่วมตัดสินใจและ
ควบคุมนโยบำยทำงกำรเงิน และกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทร่วม
“คณะกรรมกำรบริษัท”
หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรบริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
“คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง”หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์
จำกัด (มหำชน)
“กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษทั อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์
จำกัด (มหำชน)
“กรรมกำรบริษัท”
หมำยควำมว่ำ กรรมกำร บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
“ประธำนกรรมกำร”
หมำยควำมว่ำ ประธำนกรรมกำร บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(มหำชน) “ฝ่ ำยจัดกำร”
หมำยควำมว่ำ ผูบ้ ริหำรที่
ดำรงตำแหน่งในระดับประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำน หรือเทียบเท่ำ
“ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่”
หมำยควำมว่ำ ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ ทำงตรงหรือทำงอ้อมในนิติบคุ คลใดเกินกว่ำร้อยละ
10 ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงของนิติบคุ คลนัน้ โดยนับรวม
กำรถือหุน้ ของผูท้ ่เี กี่ยวข้องด้วย
“ผูท้ ่เี กี่ยวข้อง”
หมำยควำมว่ำ ผูท้ ่เี กี่ยวข้องของกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรของบริษัท คือ บุคคลหรือ
นิติบคุ คล ตำมมำตรำ 258 (1) - (7) ของ พรบ.หลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้แก่
1. คู่สมรส
2. บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
3. ห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญที่บคุ คลดังกล่ำว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็ น
หุน้ ส่วน
4. ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัดที่บคุ คลดังกล่ำว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็ น
หุน้ ส่วนไม่จำกัดควำมรับผิด หรือจำกัดควำมรับผิดรวมกัน
เกินกว่ำ 30%
5. บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหำชนจำกัดที่บคุ คลดังกล่ำว รวมถึง
(1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุน้ รวมกันเกินกว่ำ 30
6. บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหำชนที่บคุ คลดังกล่ำว รวมถึง
รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุน้ รวมกัน
เกินกว่ำ 30%
7. นิติบคุ คลตำมมำตรำ 246 และ 247 (ตำมพรบ.หลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์) ที่มีอำนำจจัดกำรในฐำนะเป็ นผูแ้ ทน
ของนิติบคุ คล
“ผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั /
หมำยควำมว่ำ บุคคลที่มีอำนำจควบคุมกิจกำร โดยเข้ำข่ำยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี ้
หน้า 1 จาก 7

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

ผูม้ ีอำนำจควบคุม”

1. ถื อ หุ้น ที่ มี สิท ธิ อ อกเสี ยงในนิติ บุค คลหนึ่ งเกิน กว่ำร้อ ยละ 50 ของ
จำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของนิติบคุ คลนัน้
2. ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของนิติบุคคลหนึ่ง
ไม่ว่ำโดยตรงหรืออ้อม หรือไม่ว่ำเพรำะเหตุอื่นใด
3. ควบคุมกำรแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมกำรตัง้ แต่กึ่งหนึ่งของกรรมกำร
ทัง้ หมดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม

2. วัตถุประสงค์
คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อ
2.1 กำหนดกรอบกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ รวมทัง้ กำหนดองค์ประกอบ อำนำจ
และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ ยง รวมทัง้ บทบำทหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบในส่วนที่ผบู้ ริหำรและพนักงำนเกี่ยวข้อง
2.2 ติ ด ตำมปั จ จัย เสี่ ย งและผลกระทบด้ำ นต่ำ งๆ ของกลุ่ม บริษั ท ฯ พร้อ มให้ข้อ เสนอแนะเพื่ อ สนับ สนุน กำร
ปฏิบตั ิงำน และเพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สำมำรถบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่สำคัญให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
2.3 ช่วยส่งเสริมให้มำตรฐำนกำรดำเนินงำนมีประสิทธิ ภำพ โปร่งใส และน่ำเชื่อถื ออันจะนำไปสู่กำรเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เพิ่มมูลค่ำในกิจกำร และควำมมั่นคงในระยะยำว
3. องค์ประกอบ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ได้รบั กำรแต่งตัง้ โดยคณะกรรมกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
มี 4 คน ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 คน และกรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร 1 คน โดยประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงต้อง
เป็ นกรรมกำรอิสระ
4. คุณสมบัติ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
4.1 ในกรณีท่เี ป็ นกรรมกำรบริษัท
1) มี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มี ลัก ษณะต้อ งห้ำ มตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ว ยบริ ษั ท มหำชนจ ำกัด กฎหมำยว่ ำ ด้ว ย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ ควำมหลำกหลำยของทักษะ และประสบกำรณ์ในกำรทำงำนที่
เป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสำมำรถอุทิศเวลำได้อย่ำงเต็มที่
3) มีภำวะผูน้ ำและสำมำรถดูแลกำรบริหำรงำนของฝ่ ำยจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
4) ดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง
4.2 ในกรณีท่ีเป็ นกรรมกำรอิสระ นอกเหนือจำกคุณสมบัติตำมข้อ 4.1 ข้ำงต้น กรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด ดังนี ้
1) ถื อหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมกำรถือหุน้ ของผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
ของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย
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2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือน
ประจำ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้
ถือหุน้ รำยใหญ่ หรือของผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็ นบิดำ
มำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ ริหำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ผู้
มีอำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั กำรเสนอให้เป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือ
ผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของผูท้ ่มี ีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้
จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี

5)

6)

7)
8)

ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระทำเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กยู้ ืม คำ้ ประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึง
พฤติกำรณ์อื่นทำนองเดี ยวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญำมีภำระหนีท้ ่ีตอ้ งชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึ่ง
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้ แต่ 20 ล้ำนบำทขึน้ ไป แล้วแต่จำนวนใดจะ
ต่ำกว่ำ ทัง้ นีก้ ำรคำนวณภำระหนีด้ งั กล่ำวให้เป็ นไปตำมวิธีกำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน
ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม
แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนีด้ งั กล่ำว ให้นบั รวมภำระหนีท้ ่เี กิดขึน้ ในระหว่ำง 1 ปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์
ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษั ท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสำนักงำนสอบ
บัญชี ซึ่งมีผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็ นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือ
หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วน
ของผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน
ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจำ หรือถื อหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของ
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บริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัท
หมายเหตุ ความหมายของคาว่า บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ให้อา้ งอิงตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ 17/2551 เรื่องการกาหนดบทนิ ยามในประกาศเกี่ยวกับ การออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์

5. การแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง
5.1 กำรแต่งตัง้
1) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ต้องได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษัท
2) ประธำนคณะกรรมกำรบริห ำรควำมเสี่ย ง อำจได้รับกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัท หรื อ โดย
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงคัดเลือกสมำชิกหนึ่งคน ให้ดำรงตำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง โดยที่ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง จะต้องเป็ นกรรมกำรบริษัท ที่เป็ นกรรมกำร
อิสระและไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกันกับประธำนกรรมกำร
3) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
5.2 วำระกำรดำรงตำแหน่ง
1) กรณี กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็ นกรรมกำรบริษัท ให้มีวำระกำรดำรงตำแหน่งตำมวำระที่ดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรบริษัท เว้นแต่คณะกรรมกำรบริษัทจะมีมติเป็ นอย่ำงอื่น
2) กรณีกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้รบั แต่งตัง้ กลับเข้ำดำรงตำแหน่งอีก ก็ได้
5.3 กำรพ้นจำกตำแหน่ง
1) กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง พ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
1.1) ครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง
1.2) พ้น สภำพจำกกำรเป็ น กรรมกำรบริ ษั ท หรื อ พ้น สภำพจำกกำรเป็ น ผู้บ ริ ห ำรของบริ ษั ท หรื อ
คณะกรรมกำรบริษัทมีมติ
1.3) เสียชีวิต
1.4) ลำออก
1.5) ขำดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจำกัด
2) กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงคนใดจะลำออกจำกตำแหน่ง ให้ย่ืนใบลำออกต่อประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงและกำรลำออกมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รบั ใบลำออก เว้นแต่กรณีท่ีมีกำรระบุวนั ที่ไว้ในใบลำ
ออก ให้มีผลตำมที่ได้ระบุไว้
3) ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะลำออกจำกตำแหน่งให้ย่ืนใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษัท
และกำรลำออกมีผลนับแต่วนั ที่บริษัทได้รบั ใบลำออก เว้นแต่กรณีท่มี ีกำรระบุวนั ที่ไว้ในใบลำออก ให้มีผล
ตำมที่ได้ระบุไว้
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6. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
6.1

บทบำท และอำนำจ
6.1.1 คณะกรรมกำรบริห ำรควำมเสี่ ยง มี อ ำนำจสอบถำม ขอข้อ มูล หรื อ เชิ ญ ให้ผู้บ ริห ำร เจ้ำ หน้ำที่
เกี่ยวข้อง และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อชีแ้ จงข้อมูลเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรหรือเข้ำร่วมกำรประชุมกับ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงสำหรับควำมเสี่ยงและกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบ ตำมที่
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเห็นควร ทั้งนี ้ ให้ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่เกี่ ยวข้องและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ที่ได้รบั กำรสอบถำม ขอข้อมูลหรือเชิญเข้ำร่วมประชุม ถือเป็ นหน้ำที่ในกำรให้ควำมร่วมมือ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ภำยในระยะเวลำที่กำหนดอย่ำงเคร่งครัด
6.1.2 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีอำนำจในกำรแต่งตัง้ คณะทำงำนเพื่อประเมินและติดตำมควำม
เสี่ยงในทุกๆ ด้ำน เพื่อให้สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบกำหนดในกฎบัตรนี ้ หรือหน้ำที่
พิเศษอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทจะมอบหมำยให้ปฏิบตั ิเพิ่มเติมเป็ นกรณีพิเศษ

6.2

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
6.2.1 ก ำหนดนโยบำยบริ ห ำรควำมเสี่ ย งองค์ก ร หลัก กำร โครงสร้ำ ง หน้ำ ที่ ค วำมรับ ผิ ด ชอบ และ
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และนำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
6.2.2 ส่งเสริมและกำกับดูแลกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรให้ครบถ้วนทัง้ ระบบ และเป็ น
มำตรฐำนสำกล
6.2.3 กำกับดูแลให้เจ้ำของควำมเสี่ยงมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจในเรื่องกำรบริหำควำมเสี่ยงเพื่อให้หน่วยงำน
เจ้ำของควำมเสี่ยงสำมำรถบริหำรควำมเสี่ยงในหน่วยงำนตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิ ภำพและมี
ประสิทธิผล
6.2.4 พิจำรณำสอบทำนควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของบริษัท ตำมที่เจ้ำของควำม
เสี่ยงได้นำเสนอ รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุง
6.2.5 กำกับดูแลให้มีกำรรำยงำนภำพรวมควำมเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทต่อคณะกรรมกำรบริษัท พร้อมให้
ข้อเสนอแนะต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลของวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
6.2.6 สื่อสำรกับคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรและฝ่ ำยจัด กำร
เกี่ยวกับควำมเสี่ยงที่สำคัญ
6.2.7 กำกับดูแลให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงและควำมเหมำะสมของแผนบริหำรควำมเสี่ยงในกิจกรรมที่
สุ่มเสี่ยงต่อกำรทุจริตคอร์รปั ชั่น กำรไม่ปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจริยธรรม
ธุรกิจ กฏหมำยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนโยบำยและระเบียบข้อบังคับของบริษัท
6.2.8 ปฏิ บัติ ก ำรอื่ น ใดตำมที่ ค ณะกรรมกำรบริษั ท มอบหมำย อัน เกี่ ย วกับ กำรบริห ำรควำมเสี่ ยงที่มี
ควำมสำคัญ
6.2.9 กำกับดูแลควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทุนของบริษัทเพื่อให้แน่ใจว่ำฝ่ ำยบริหำรได้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ได้อย่ำงมีประสิทธิ ภำพและมีประสิทธิ ผล และบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ดำ้ นกำรลงทุนตำมที่ได้
กำหนดไว้
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7. การประชุม
7.1 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ต้องมีกำรประชุมอย่ำงน้อยไตรมำสละสองครัง้ และ/หรือมีกำรประชุมพิเศษ
ตำมควำมเหมำะสม โดยมีกำรกำหนดวำระกำรประชุมและแจ้งให้กรรมกำรทรำบล่วงหน้ำและให้ขอ้ มูลที่
เกี่ยวข้องอย่ำงเพียงพอ
7.2 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีอำนำจเชิญกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรของบริษัท หรือผูท้ ่ีมีควำมรู ้ ประสบกำรณ์
และควำมชำนำญ เพื่อให้ขอ้ มูล ควำมคิดเห็นหรือคำแนะนำต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
7.3 กำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงหรือเลขำนุกำรคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงหรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมำย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ทุกคนล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็ นเร่งด่วนเพื่อรักษำสิทธิประโยชน์ของบริษทั
จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำนัน้ ก็ได้
7.4 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ต้องมีกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเข้ำร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึง่
ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ทัง้ นี ้ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะทำหน้ำที่
ประธำนในกำรประชุม หำกในกำรประชุมครำวใดประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สำมำรถปฏิ บัติ ห น้ำ ที่ ได้ ถ้ำ มี ร องประธำนกรรมกำรบริห ำรควำมเสี่ ย ง ให้ร องประธำนกรรมกำรบริ ห ำร
ควำมเสี่ยงเป็ นประธำน ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงหรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ให้
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำนในที่ประชุม
7.5 กำรออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ถือเสียงข้ำงมำก โดยกรรมกำรหนึ่งคน
มีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งเสียง และถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกั นให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มมำกขึน้ อีกหนึ่ง
เสียงเป็ นเสียงชีข้ ำด ทัง้ นี ้ กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียในวำระใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวำระนัน้
7.6 ให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทำหน้ำที่จดบันทึกกำรประชุมและจัดเก็บเอกสำรกำรประชุม
8. การรายงาน
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงต้องรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบเป็ นประจำ และ
รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในรอบปี ท่ีผ่ำนมำให้ผถู้ ือหุน้ รับทรำบโดยแสดงไว้ในรำยงำนประจำปี โดยมีรำยละเอียด
อย่ำงน้อยดังต่อไปนี ้
1) จำนวนครัง้ ในกำรประชุม
2) จำนวนครัง้ ที่กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเข้ำร่วมประชุมแยกเป็ นรำยบุคคล
3) ผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่กำหนดไว้ในกฎบัตร
9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
9.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นประจาทุกปี โดยแบ่งเป็ น 2 รูปแบบ ดังนี ้
1) แบบประเมินกรรมการทัง้ คณะ
2) แบบประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
9.2 ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็ นผูจ้ ดั ทาแบบประเมิน สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการ
ประเมินให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ รวมทั้งให้เปิ ดเผยผลการประเมินดังกล่าวไว้ในรายงาน
ประจาปี
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10. การทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรเป็ นประจาทุกปี
ประกำศ ณ วันที่ 29 ธันวำคม 2564
ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี
(ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี)
ประธำนกรรมกำร
บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
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