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1.    ค านิยาม 
 “บรษิัท”   หมำยควำมวำ่  บรษิัท อนนัดำ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 

 “กลุ่มบรษิัท” หมำยควำมวำ่  บรษิัท อนนัดำ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) บรษิัทย่อย และ
บรษิัทรว่มที่บรษิัทมีอ  ำนำจในกำรมีส่วนรว่มตดัสินใจและ
ควบคมุนโยบำยทำงกำรเงิน และกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัทรว่ม 

 “คณะกรรมกำรบรษิัท”   หมำยควำมวำ่  คณะกรรมกำรบรษิัท อนนัดำ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 
“คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง”หมำยควำมวำ่  คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง บรษิัท อนนัดำ ดีเวลลอปเมน้ท ์

จ ำกดั (มหำชน) 
“กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง” หมำยควำมวำ่  กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง บรษิทั อนนัดำ ดีเวลลอปเมน้ท ์

จ ำกดั (มหำชน) 
“กรรมกำรบรษิัท” หมำยควำมวำ่  กรรมกำร บรษิัท อนนัดำ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 “ประธำนกรรมกำร” หมำยควำมวำ่ ประธำนกรรมกำร บรษิัท อนนัดำ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 

(มหำชน) “ฝ่ำยจดักำร”   หมำยควำมวำ่  ผูบ้รหิำรที่
ด  ำรงต ำแหน่งในระดบัประธำนเจำ้หนำ้ที่สำยงำน หรือเทียบเทำ่ 

 “ผูถื้อหุน้รำยใหญ่” หมำยควำมวำ่ ผูถื้อหุน้ทัง้ทำงตรงหรือทำงออ้มในนิติบคุคลใดเกินกวำ่รอ้ยละ 
10 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงของนติิบคุคลนัน้ โดยนบัรวม
กำรถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย  

 “ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง”   หมำยควำมวำ่  ผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรของบรษิัท คือ บคุคลหรือ
นิติบคุคล ตำมมำตรำ 258 (1) - (7) ของ พรบ.หลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ไดแ้ก่ 
1. คู่สมรส 
2. บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ 
3. หำ้งหุน้ส่วนสำมญัที่บคุคลดงักลำ่ว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็น

หุน้ส่วน 
4. หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัที่บคุคลดงักล่ำว รวมถงึ (1) หรือ (2) เป็น

หุน้ส่วนไม่จ ำกดัควำมรบัผิด หรือจ ำกดัควำมรบัผิดรวมกนั
เกินกว่ำ 30% 

5. บรษิัทจ ำกดั หรือบรษิัทมหำชนจ ำกดัที่บคุคลดงักล่ำว รวมถงึ 
(1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุน้รวมกนัเกินกว่ำ 30 

6. บรษิัทจ ำกดั หรือบรษิัทมหำชนที่บคุคลดงักล่ำว รวมถงึ 
รวมถงึ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุน้รวมกนั
เกินกว่ำ 30% 

7. นิติบคุคลตำมมำตรำ 246 และ 247 (ตำมพรบ.หลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย)์ ท่ีมีอ  ำนำจจดักำรในฐำนะเป็นผูแ้ทน
ของนิติบคุคล 

“ผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั/ หมำยควำมว่ำ บคุคลที่มีอ  ำนำจควบคมุกิจกำร โดยเขำ้ข่ำยขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปนี ้ 
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 ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ”  1.   ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่ำรอ้ยละ 50 ของ   
จ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบคุคลนัน้ 

2. ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผูถื้อหุน้ของนิติบุคคลหน่ึง
ไม่ว่ำโดยตรงหรือออ้ม หรือไม่ว่ำเพรำะเหตอุื่นใด 

3. ควบคมุกำรแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมกำรตัง้แต่กึ่งหน่ึงของกรรมกำร
ทัง้หมดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 

 
2.  วัตถุประสงค ์

คณะกรรมกำรบรษิัทแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง เพื่อ 
2.1 ก ำหนดกรอบกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียงของกลุ่มบริษัทฯ รวมทัง้ก ำหนดองคป์ระกอบ อ ำนำจ

และหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ และกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง รวมทัง้บทบำทหนำ้ที่ควำม
รบัผิดชอบในส่วนท่ีผูบ้รหิำรและพนกังำนเก่ียวขอ้ง 

2.2 ติดตำมปัจจัยเส่ียงและผลกระทบดำ้นต่ำงๆ ของกลุ่มบริษัทฯ พรอ้มให้ข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนกำร
ปฏิบตัิงำน และเพื่อใหก้ลุ่มบรษิัทฯ สำมำรถบรหิำรจดักำรควำมเส่ียงที่ส  ำคญัใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้ 

2.3 ช่วยส่งเสริมให้มำตรฐำนกำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพ โปร่งใส และน่ำเชื่อถืออันจะน ำไปสู่กำรเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั เพิ่มมลูค่ำในกิจกำร และควำมมั่นคงในระยะยำว 

 
3.    องคป์ระกอบ  

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ไดร้บักำรแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง      
มี 4 คน ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ 3 คน และกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 1 คน โดยประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงตอ้ง
เป็นกรรมกำรอิสระ 

 
4.  คุณสมบัติ 
 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงจะตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี ้

4.1  ในกรณีที่เป็นกรรมกำรบรษิัท 
1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด กฎหมำยว่ำด้วย

หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมำยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
2) มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ ควำมหลำกหลำยของทกัษะ และประสบกำรณใ์นกำรท ำงำนท่ี

เป็นประโยชนต์่อธุรกิจของบรษิัท และสำมำรถอทุิศเวลำไดอ้ย่ำงเต็มที่  
3) มีภำวะผูน้  ำและสำมำรถดแูลกำรบรหิำรงำนของฝ่ำยจดักำรไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
4) ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง  

4.2  ในกรณีที่เป็นกรรมกำรอิสระ นอกเหนือจำกคุณสมบัติตำมขอ้ 4.1 ขำ้งตน้ กรรมกำรอิสระตอ้งมีคุณสมบตัิ
ครบถว้นตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุก ำหนด ดงันี ้ 
1) ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
ของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ ดว้ย 
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2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ไดเ้งินเดือน
ประจ ำ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้
ถือหุน้รำยใหญ่ หรือของผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้
ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี  

3) ไม่เป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เป็นบิดำ 
มำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้รหิำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผู้
มีอ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของ
บรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ
ผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน 
รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของผูท้ี่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับรษิทั 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้
จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจกำร กำรเช่ำหรือใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรพัย ์รำยกำรเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริกำร หรือกำรใหห้รือรบัควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน ดว้ยกำรรบัหรือใหกู้ย้ืม ค ำ้ประกัน กำรใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีสิ้น รวมถึง
พฤติกำรณอ์ื่นท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัท หรือคู่สัญญำมีภำระหนีท้ี่ตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง 
ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิัท หรือตัง้แต่ 20 ลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะ
ต ่ำกว่ำ ทัง้นีก้ำรค ำนวณภำระหนีด้งักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม 
แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนีด้งักล่ำว ใหน้บัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่ำง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธ์
ทำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ี
อ  ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส ำนกังำนสอบ
บัญชี ซึ่งมีผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคมุของบรษิัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้รกิำรเป็นท่ีปรกึษำกฎหมำยหรือที่ปรกึษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งไดร้บัค่ำบรกิำรเกินกวำ่ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อ
หุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วน
ของผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

7) ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน          
ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ    
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บริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบักิจกำรของบริษัท หรือ                
บรษิัทย่อย 

9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัท 
 

หมายเหตุ    ความหมายของค าว่า บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ใหอ้า้งอิงตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ 17/2551 เรื่องการก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
หลกัทรพัย ์

 
5. การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 

5.1  กำรแต่งตัง้ 
1) คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง ตอ้งไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิัท 
2) ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง อำจได้รับกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัท หรือ โดย

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงคดัเลือกสมำชิกหนึ่งคน ใหด้  ำรงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเส่ียง โดยที่ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง จะตอ้งเป็นกรรมกำรบริษัทที่เป็นกรรมกำร
อิสระและไม่เป็นบคุคลคนเดียวกนักบัประธำนกรรมกำร 

3) คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงเป็นผูแ้ต่งตัง้ เลขำนกุำรของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง  

5.2  วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
1) กรณีกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงที่เป็นกรรมกำรบริษัท ให้มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมวำระที่ด  ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัท เวน้แต่คณะกรรมกำรบรษิัทจะมีมติเป็นอย่ำงอื่น  
2) กรณีกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บัแต่งตัง้กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกก็ได ้

5.3 กำรพน้จำกต ำแหน่ง  
1) กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง พน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

1.1) ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง  
1.2) พ้นสภำพจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท หรือพ้นสภำพจำกกำรเป็นผู้บริหำรของบริษัท หรือ

คณะกรรมกำรบรษิัทมีมติ 
1.3) เสียชีวิต 
1.4) ลำออก 
1.5) ขำดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบรษิัทมหำชนจ ำกดั 

2) กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ใหย้ื่นใบลำออกต่อประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
ควำมเส่ียงและกำรลำออกมีผลนับแต่วันที่บริษัทไดร้บัใบลำออก เวน้แต่กรณีที่มีกำรระบุวนัที่ไวใ้นใบลำ
ออก ใหม้ีผลตำมที่ไดร้ะบไุว ้

3) ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษัท
และกำรลำออกมีผลนบัแต่วนัที่บรษิัทไดร้บัใบลำออก เวน้แต่กรณีที่มีกำรระบุวนัท่ีไวใ้นใบลำออก ใหม้ีผล
ตำมที่ไดร้ะบไุว ้
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6. บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบ 

6.1  บทบำท และอ ำนำจ 
6.1.1 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีอ ำนำจสอบถำม ขอข้อมูล หรือเชิญให้ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่

เก่ียวขอ้ง และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อชีแ้จงขอ้มลูเป็นลำยลกัษณอ์กัษรหรือเขำ้รว่มกำรประชมุกบั
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงส ำหรบัควำมเส่ียงและกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมควำมรบัผิดชอบ ตำมที่
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเห็นควร ทั้งนี ้ ให้ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่เก่ียวข้องและหน่วยงำนที่
เก่ียวขอ้ง ที่ไดร้บักำรสอบถำม ขอขอ้มลูหรือเชิญเขำ้รว่มประชมุ ถือเป็นหนำ้ที่ในกำรใหค้วำมรว่มมอื
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเครง่ครดั 

6.1.2 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีอ ำนำจในกำรแต่งตัง้คณะท ำงำนเพื่อประเมินและติดตำมควำม
เส่ียงในทุกๆ ดำ้น เพื่อใหส้ำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมควำมรบัผิดชอบก ำหนดในกฎบตัรนี ้ หรือหนำ้ที่
พิเศษอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทจะมอบหมำยใหป้ฏิบตัิเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 

6.2 หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ  
6.2.1 ก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงองค์กร หลักกำร โครงสร้ำง หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และ

กระบวนกำรบรหิำรควำมเส่ียง และน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ  
6.2.2 ส่งเสริมและก ำกับดูแลกำรพฒันำระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รใหค้รบถว้นทัง้ระบบ และเป็น

มำตรฐำนสำกล  
6.2.3 ก ำกับดูแลใหเ้จำ้ของควำมเส่ียงมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในเรื่องกำรบริหำควำมเส่ียงเพื่อใหห้น่วยงำน

เจ้ำของควำมเส่ียงสำมำรถบริหำรควำมเส่ียงในหน่วยงำนตนเองไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและมี
ประสิทธิผล 

6.2.4 พิจำรณำสอบทำนควำมเส่ียง และแนวทำงกำรจัดกำรควำมเส่ียงของบริษัท ตำมที่เจำ้ของควำม
เส่ียงไดน้ ำเสนอ รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเพื่อกำรปรบัปรุง  

6.2.5 ก ำกบัดแูลใหม้ีกำรรำยงำนภำพรวมควำมเส่ียงที่ส  ำคญัของบรษิัทต่อคณะกรรมกำรบรษิัท พรอ้มให้
ขอ้เสนอแนะต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลของวิธีกำรจดักำรควำมเส่ียง  

6.2.6 ส่ือสำรกับคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรและฝ่ำยจัดกำร
เก่ียวกบัควำมเส่ียงที่ส  ำคญั 

6.2.7 ก ำกับดูแลใหม้ีกำรประเมินควำมเส่ียงและควำมเหมำะสมของแผนบริหำรควำมเส่ียงในกิจกรรมที่
สุ่มเส่ียงต่อกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น กำรไม่ปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจริยธรรม
ธุรกิจ กฏหมำยที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนนโยบำยและระเบียบขอ้บงัคบัของบรษิัท 

6.2.8 ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย อันเก่ียวกับกำรบริหำรควำมเส่ียงที่มี
ควำมส ำคญั 

6.2.9 ก ำกับดูแลควำมเส่ียงดำ้นกำรลงทนุของบริษัทเพื่อใหแ้น่ใจว่ำฝ่ำยบริหำรไดม้ีกำรบรหิำรควำมเส่ียง
ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล และบริษัทบรรลุวัตถุประสงคด์ำ้นกำรลงทุนตำมที่ได้
ก ำหนดไว ้ 
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7. การประชุม 

7.1 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ตอ้งมีกำรประชุมอย่ำงนอ้ยไตรมำสละสองครัง้ และ/หรือมีกำรประชุมพิเศษ
ตำมควำมเหมำะสม โดยมีกำรก ำหนดวำระกำรประชุมและแจ้งให้กรรมกำรทรำบล่วงหน้ำและให้ขอ้มูลที่
เก่ียวขอ้งอย่ำงเพียงพอ 

7.2 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีอ ำนำจเชิญกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรของบริษัท หรือผูท้ี่มีควำมรู ้ประสบกำรณ ์
และควำมช ำนำญ เพื่อใหข้อ้มลู ควำมคิดเห็นหรือค ำแนะน ำต่อคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง  

7.3 กำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงใหป้ระธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงหรือเลขำนุกำรคณะ
กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงหรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมำย ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง
ทกุคนล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชมุ เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นเรง่ด่วนเพื่อรกัษำสิทธิประโยชนข์องบรษิทั 
จะแจง้กำรนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก ำหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่ำนัน้ก็ได ้ 

7.4 กำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง ตอ้งมีกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงเขำ้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึง่
ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ทัง้นี ้ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงจะท ำหนำ้ที่
ประธำนในกำรประชุม หำกในกำรประชมุครำวใดประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ให้รองประธำนกรรมกำรบริหำร         
ควำมเส่ียงเป็นประธำน ถำ้ไม่มีรองประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงหรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ไดใ้ห้
กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงที่มำประชมุเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในท่ีประชมุ 

7.5 กำรออกเสียงลงคะแนนของที่ประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงใหถื้อเสียงขำ้งมำก โดยกรรมกำรหนึ่งคน
มีสิทธิออกเสียงไดห้นึ่งเสียง และถำ้คะแนนเสียงเท่ำกันใหป้ระธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มมำกขึน้อีกหนึ่ง
เสียงเป็นเสียงชีข้ำด ทัง้นี ้กรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียในวำระใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวำระนัน้  

7.6 ใหเ้ลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง ท ำหนำ้ที่จดบนัทึกกำรประชมุและจดัเก็บเอกสำรกำรประชมุ  
 

8.  การรายงาน 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงตอ้งรำยงำนผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ ใหค้ณะกรรมกำรบริษัทรบัทรำบเป็นประจ ำ และ
รำยงำนผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ในรอบปีที่ผ่ำนมำใหผู้ถื้อหุน้รบัทรำบโดยแสดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปี โดยมีรำยละเอียด
อย่ำงนอ้ยดงัต่อไปนี ้
1) จ ำนวนครัง้ในกำรประชมุ 
2) จ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงเขำ้รว่มประชมุแยกเป็นรำยบคุคล  
3) ผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมที่ก ำหนดไวใ้นกฎบตัร 

 
9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

9.1 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงตอ้งประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็นประจ าทกุปี โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดงันี ้
 1)  แบบประเมินกรรมการทัง้คณะ 
 2)  แบบประเมินรายบคุคล (ประเมินตนเอง) 

9.2 ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผูจ้ดัท าแบบประเมิน สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการ
ประเมินใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงรบัทราบ รวมทั้งใหเ้ปิดเผยผลการประเมินดังกล่าวไวใ้นรายงาน
ประจ าปี  



กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 

หนา้ 7 จาก 7 

 

10.  การทบทวนกฎบัตร 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบตัรเป็นประจ าทกุปี  
 

ประกำศ ณ วนัท่ี 29 ธันวำคม 2564 

ดร. ณรงคช์ยั อคัรเศรณ ี

(ดร. ณรงคช์ยั อคัรเศรณี) 
ประธำนกรรมกำร 

บรษิัท อนนัดำ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 


