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กฎบัตร 

คณะกรรมการบรหิารและจดัการความเสีย่ง 

 

1. วัตถุประสงค์ 
 

กฎบัตรนี้ จัดท าโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริหารและจัดการความเส่ียง บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน)โดยมุ่งเน้นให้

เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการก ากับดูแลฝ่ายบริหารจัดการ และการ

ก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ งบประมาณ อ านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท รวมถึงการบริหาร

ความเส่ียงของบริษัทฯ ตลอดจนการพัฒนาระบบบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับความเส่ียงที่บริษัท

ยอมรับได้ โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่

บริษัทตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และน าพาบริษัทไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน   
 

2. คุณสมบัติ 
 

2.1  มีความรู้ด้านการบริหารความเส่ียง และมีความสามารถ ความเช่ียวชาญด้านการ

บริหารจัดการองค์กรเป็นอย่างดี 

2.2  เป็นผู้ที่ได้รับความเช่ือถือ ไว้วางใจ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

2.3  มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ เป็นอย่างดี 

2.4  มีความเข้าใจหลักบริหารเป็นอย่างดี มีวิจารณญาณและทักษะในการตัดสินใจ สามารถ

วิเคราะห์ปัญหา และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเหมาะสม 

2.5  มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

2.6  เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ

ได้อย่างเพียงพอ 

2.7  มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะที่เป็น

ประโยชน์อิสระ และเที่ยงธรรม 

 

3. การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 
 

3.1 การแต่งต้ัง 

3.1.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้คัดเลือกและแต่งต้ังประธานกรรมการบริหารและ

จัดการความเส่ียง 

3.1.2 ประธานคณะกรรมการบริหารและจัดการความเส่ียง เป็นผู้ คัด เลือก

กรรมการบบริหารและจัดการความเส่ียง และน าเสนอคณะกรรการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

3.1.3 คณะกรรมการบริหารและจัดการความเส่ียง ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 

3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน และต้องเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน   
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3.1.4 คณะกรรมการบริหารและจัดการความเส่ียง เป็นผู้แต่งต้ังเลขานุการคณะกรรมการ

บริหารและจัดการความเส่ียง 
 

3.2 วาระการด ารงต าแหน่ง                         

คณะกรรมการบริหารและจัดการความเส่ียงทั้งคณะจะมีวาระการด ารงต าแหน่ง

เท่ากับวาระการด ารงต าแหน่งของประธานคณะกรรมการบริหารและจัดการความเส่ียง  

3.3. การพ้นจากต าแหน่ง 

3.3.1 กรรมการบริหารและจัดการความเส่ียงพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

ก) ครบก าหนดตามวาระ 

ข) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท 

ค) ลาออก 

ง) ตาย  

จ) ขาดคณุสมบัติการเป็นกรรมการบริหารความเส่ียงตามข้อบังคับนี้ 

ฉ) คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากการด ารงต าแหน่ง 

3.3.2 การลาออกของคณะกรรมการบริหารและจัดการความเส่ียง  กรณีที่ยังด ารง

ต าแหน่งคณะกรรมการบริษัทหรือเป็นผู้บริหารอยู่ ให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการบริหารและ

จัดการความเส่ียง 

 

4. การประชุม 
 

4.1 คณะกรรมการบริหารและจัดการความเส่ียงจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 9 ครั้ง ใน

กรณีจ าเป็นและเร่งด่วน กรรมการบริหารและจัดการความเส่ียงคนใดคนหนึ่ง อาจขอให้มีการจัด

ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการความเส่ียงได้ 

4.2 ประธานคณะกรรมการบริหารและจัดการความเส่ียง ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

ยกเว้นในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารและจัดการความเส่ียงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

4.3 องค์ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงต้องประกอบด้วย กรรมการบริหารและ

จัดการความเส่ียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

4.4 กรณีที่มีกรรมการเข้าประชุมสองคน การลงมติต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ 

4.5 การวินิจฉัยช้ีขาดในที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคณะเสียงเท่ากันให้ประธานในที่

ประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

4.6 การลงคะแนนเสียง กรรมการบริหารและจัดการความเส่ียงผู้ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่อง

ที่พิจารณาห้ามมิให้แสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงในเรื่องน้ันๆ 

4.7 เลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดการความเส่ียง และผู้เข้าร่วมประชุมอื่นที่ไม่ใช่

ประธานหรือกรรมการบริหารความเส่ียง ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

4.8 รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดการความเส่ียง หรือผู้ที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารและจัดการความเส่ียงเป็นผู้จัดท ารายงานการประชุม
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คณะกรรมการบริหารและจัดการความเส่ียง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว ต้องผ่านการรับรองจาก

คณะกรรมการบริหารและจัดการความเส่ียง 

4.9 คณะกรรมการบริหารและจัดการความเส่ียงสามารถเชิญผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรรมการ

บริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ทั้งบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย ให้เข้าร่วมประชุม หารือ ช้ี

แจ้ง หรือตอบข้อซักถามได้ 

 

5. ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ 

5.1. อ านาจด าเนินการ 

5.1.1 คณะกรรมการบริหารและจัดการความเส่ียง สามารถขอรับค าปรึกษาจากที่

ปรึกษา หรือผู้เช่ียวชาญอิสระภายนอก โดยอาจมีค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม ซึ่งการด าเนินการ

ว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฎิบัติของบริษัทฯ 

5.1.2 คณะกรรมการบริหารและจัดการความเส่ียง มีอ านาจเรียกขอข้อมูลจาก

หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งเชิญพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม

ในวาระที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสอบถามข้อมูลหรือความเห็นต่างๆ ประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม 

5.1.3 เมื่อมีความเส่ียงที่เกิดขึ้นอย่างมีสาระส าคัญ และมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน

ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารและจัดการความเส่ียง สามารถแจ้งต่อประธานกรรมการบริหาร

และจัดการความเส่ียงเรียกประชุมเพ่ือรายงาน หรืออนุมัติการด าเนินการ 

5.1.4 คณะกรรมการบริหารและจัดการความเส่ียง มีอ านาจสอบทานแผนบริหาร

ความเส่ียงของบริษัทฯ เพ่ือให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นรูปธรรม และตรง

ตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งให้ข้อสังเกต ความเห็น และค าแนะน าแก่คณะท างานบริหารความเส่ียงของ

บริษัทฯ คณะท างานจัดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของส่วนงาน ในกรณีพบ

ส่ิงที่ควรแก้ไข ปรับปรุงหรือพัฒนา 

5.1.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีอ านาจแต่งต้ัง และถอดถอนเลขานุการคณะ

กรรมการบริหารและจัดการความเส่ียง เพ่ือช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารและ

จัดการความเส่ียง และแจ้งให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือทราบ  
 

5.2 ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ 

5.2.1 จัดท ากฏบัตรคณะกรรมการบริหารและจัดการความเส่ียง ให้สอดคล้องกับ

ขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ 

5.2.2 พิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ 

รวมถึงแผนการลงทุนของบริษัทฯ และจัดสรรงบประมาณประจ าปี น าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

พิจารณาอนุมัติ  

5.2.3 ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนการ

ลงทุน และงบประมาณ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการประเมินติดตามและ

ป้องกันความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ เพ่ือรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ 
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5.2.4 เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในกรณีเร่งด่วนที่มี

ผลกระทบกับการด าเนินงานตามปกติธุรกิจ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้สัตยาบัน

ในการประชุมครั้งถัดไป 

5.2.5 อนุมัติการใช้จ่ายในการส่ังซื้อวัตถุดิบเพ่ือการผลิต หรือสินค้าเพ่ือการ

จ าหน่ายส าหรับการด าเนินธุรกิจตามปกติ ในวงเงินต่อรายการที่ไม่เกินกว่า 500 ล้านบาท 

5.2.6 อนุมัติการใช้จ่ายในการลงทุน อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ ระบบสารสนเทศ 

หรือทรัพย์สินถาวร ที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจตามปกติในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท 

5.2.7 อนุมัติการยกเลิก รวมถึงการรื้อถอนเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ 

5.2.8 พิจารณาเงินปันผลประจ าปี  หรือเงินปันผลระหว่างกาล เพ่ือน าเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ืออนุมัติ 

5.2.9 พิจารณาก าหนดโครงสร้าง และอ านาจบริหารองค์กร  

5.2.10 จัดให้มีการทบทวนและประเมินความเส่ียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง โดยครอบคลุมทั้งความเส่ียงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ในประเด็นต่างๆ ดังนี ้

 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

 ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน 

 ความเส่ียงด้านการรายงาน 

 ความเส่ียงด้านกฎหมายและกฎระเบียบ 

 ความเส่ียงด้านการทุจริต 

5.2.11 ติดตาม ก ากับ ดูแล เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ามีการบริหารความ

เส่ียงอย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์ และได้น าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2.12 ส่ือสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเส่ียง และการ

ควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 

5.2.13 ปฏิบัติงานเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

5.2.14 ทบทวนกฎบัตร นโยบายการบริหารความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้

น าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

5.2.15 จัดท ารายงานการบริหารและจัดการความเส่ียงของคณะกรรมการบริหาร

และจัดการความเส่ียงโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการบริหารและจัดการความเส่ียง 

5.2.16 จัดประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารและจัดการความเส่ียง เป็น

ประจ าทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

5.2.17 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารและจัดการความเส่ียง

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ 

 

 

 



 

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน) 
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6. การรายงาน 
 

6.1 คณะกรรมการบริหารและจัดการความเส่ียง จะต้องรายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม่ าเสมอ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบกิจกรรมของคณะ

กรรมการบริหารและจัดการความเส่ียง ดังนี้ 

ก) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการความเส่ียง ซึ่งระบุความเห็นใน

การพิจารณากิจกรรมต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน 

ข) รายงานกิจกรรมที่พิจารณาในรอบระหว่างปี 

ค) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ 
 

6.2 คณะกรรมการบริหารและจัดการความเส่ียง จัดท ารายงานการท าหน้าที่ในรอบปีที่ผ่าน

มาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจ าปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้ 

ก) จ านวนครั้งในการประชุม 

ข) จ านวนครั้งที่คณะกรรมการบริหารและจัดการความเส่ียงแต่ละคนเข้าร่วมประชุม 

ค) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่ก าหนดไว้ 

 

 

 

ทั้งน้ี ให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ 22 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

 

  

 

 

 
 

ลงช่ือ  ลงช่ือ 

(นายสมชัย  เลขะพจน์พานิช)      (นายสมชัย  เลขะพจน์พานิช) 

ประธานกรรมการบริหารและจัดการความเส่ียง      ประธานกรรมการบริษทั 

 

 

 


