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1 วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ จัด ตัง้ คณะอนุ ก รรมการบริห ารความเสี่ย งเพื่อ ท าหน้ า ที่
ดังต่อไปนี้
1.1 กลันกรองและให้
่
ความเห็นแก่ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และฝ่ายบริหารเพื่อให้ม ี
การกาหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และเพื่อให้มนใจว่
ั่ า
หน่ ว ยงานต่ าง ๆ สามารถด าเนิ น การบริห ารความเสี่ย งได้อ ย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ และ
ครอบคลุมความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจขององค์กรอย่างครบถ้วน
1.2 ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารความ
เสีย่ งทุกประเภท
1.3 พิจารณาความเหมาะสมของการประเมินความเสีย่ ง เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าความเสีย่ งที่สาคัญ
ได้รบั การดูแลและจัดการอย่างเหมาะสม

2 คาจากัดความ
 “กฎบัตร” หมายถึง กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
 “ตลาดหลักทรัพย์ฯ” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษทั ย่อย
 “คณะอนุกรรมการ” หมายถึง คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
 “ผู้บ ริห ารระดับ สู ง ” หมายถึง ผู้บ ริห ารที่ด ารงต าแหน่ งในระดับ รองผู้ จ ดั การ และผู้ ช่ ว ย
ผูจ้ ดั การของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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3 องค์ประกอบ และวาระการดารงตาแหน่ ง
3.1
3.2

3.3
3.4

3.5

คณะอนุ ก รรมการบริห ารความเสี่ย ง และประธานคณะอนุ ก รรมการบริห ารความเสี่ย ง
ได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ฯ
คณะอนุ ก รรมการบริห ารความเสี่ย งประกอบด้ว ยกรรมการตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ 4 ท่า น
(รวมกรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพ ย์) และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญ ชี หรือ
การบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 2 ท่าน
อนุ กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดารงตาแหน่ ง 1 ปี
เมื่อ อนุ ก รรมการบริห ารความเสี่ยงครบวาระการดารงตาแหน่ ง หรือ มีเหตุใ ดที่ทาให้ไม่
สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ย่อมเห็นเป็ นการสมควรที่
จะพิจารณาแต่งตัง้ อนุ กรรมการบริหารความเสี่ยงท่านใหม่ให้ครบถ้วนในทันที หรืออย่าง
ช้าภายใน 3 เดือ น นับ แต่ว นั ที่จานวนสมาชิกไม่ค รบถ้ว น เพื่อ ให้เกิดความต่อ เนื่อ งใน
การดาเนิน งาน ทัง้ นี้ บุค คลที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งแทน อยู่ในตาแหน่ งได้
เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของอนุ กรรมการที่ตนแทน
คณะอนุ ก รรมการบริห ารความเสี่ยงเป็ นผู้พ จิ ารณาแต่งตัง้ เลขานุ การคณะอนุ กรรมการ
บริหารความเสี่ยง

4. การประชุม
4.1

4.2
4.3

4.4

คณ ะอนุ กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งประชุ ม อย่ า งน้ อยไต รมาสละ 1 ครัง้ โดย
คณะอนุ กรรมการบริห ารความเสี่ยงสามารถเชิญ บุค คลใดๆ ที่ไม่ใช่ อนุ กรรมการบริหาร
ความเสีย่ งเข้าร่วมการประชุมก็ได้
องค์ประชุมประกอบด้วยอนุ กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนอนุ กรรมการทัง้ หมด จึง
ถือเป็นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี ระธานอนุ กรรมการบริหารความเสีย่ งไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้มกี ารแต่งตัง้
รักษาการประธานอนุ กรรมการบริหารความเสี่ยง อนุ กรรมการบริหารความเสีย่ งที่เข้าร่วม
ประชุมในครัง้ นัน้ จะเลือกอนุกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในทีป่ ระชุม
ประธานอนุ กรรมการบริหารความเสีย่ งอาจเรียกประชุมคณะอนุ กรรมการบริหารความเสีย่ ง
ได้เป็ น กรณี พ ิเศษ หากมีก ารร้อ งขอจากอนุ ก รรมการบริห ารความเสี่ย ง เพื่อ พิจ ารณา
ประเด็นความเสีย่ งองค์กรทีส่ าคัญเพิม่ เติมทีจ่ าเป็ นต้องหารือร่วมกัน
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4.5
4.6
4.7

4.8

คณะอนุ กรรมการบริหารความเสีย่ งอาจเชิญบุคคลทีร่ บั ผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับเรือ่ งทีอ่ ยูใ่ น
วาระการประชุมเข้าร่วมประชุม หรือนาเสนอข้อมูลได้
คณะอนุ กรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมร่วมกับคณะอนุ กรรมการตรวจสอบ เป็ น
ประจาทุกปี
เลขานุ การคณะอนุ กรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าทีน่ ัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระ
การประชุม นาส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม ทัง้ นี้ หนังสือ
เชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้นาส่งล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม
ในกรณีท่ตี ้องมีการลงมติออกเสียง ให้ใช้เสียงข้างมาก และเลขานุ การคณะอนุ กรรมการ
บริหารความเสีย่ งไม่มสี ทิ ธิออกเสียง กรณีท่มี คี ะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานอนุ กรรมการ
บริหารความเสีย่ งมีสทิ ธิลงคะแนน อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้ าด

5. หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

5.8

พิจารณาและให้ความเห็นต่อ นโยบาย และกรอบการบริหารความเสีย่ งองค์กร เพื่อนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาให้ความเห็นและอนุมตั ิ
พิจารณาและให้ความเห็นในการกาหนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) และ
ความเบีย่ งเบนของระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ขององค์กร (Risk Tolerance) เพื่อนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาให้ความเห็นและอนุมตั ิ
รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการ
จัดการความเสีย่ ง และแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อจัดการความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
ติดตามแผนการดาเนินงานเพื่อบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างต่อเนื่อง
ให้คาแนะนา ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับ สนุ นให้ม ี
การปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ งภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
รายงานสถานะความเสีย่ งที่สาคัญขององค์กร รวมถึง การดาเนินการด้านการบริหารความ
เสีย่ งต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับทราบเป็นประจา
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้บริการจากบุคคลภายนอกเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาที่
เป็นอิสระเกีย่ วกับการบริหารจัดการความเสีย่ งให้แก่ฝา่ ยบริหารความเสีย่ ง หรือหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
พิจารณากลันกรองเบื
่
อ้ งต้น ในการแต่งตัง้ ผู้เชีย่ วชาญด้านการบริหารความเสีย่ ง กรณีท่ไี ม่
มีค ณะอนุ ก รรมการที่เกี่ย วข้อ ง ก่ อ นน าเสนอต่ อ ที่ป ระชุม คณะอนุ ก รรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน (NRC) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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6. การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของตนเอง (Self-Assessment)
คณะอนุ ก รรมการบริห ารความเสี่ย งประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง (Self-assessment)
และรายงานให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบปีละครัง้

7. การพัฒนาตนเอง (Self-Development)
7.1

คณะอนุ กรรมการควรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พร้อมต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ โดย
อาจดาเนินการในรูปแบบต่างๆ เช่น การสัมมนา ฝึ กอบรม การบรรยาย การศึกษาด้วย
ตนเอง การนาไปปฏิบตั ิ รวมถึงกรณีทฝ่ี ่ายจัดการจะนาเสนอเรือ่ งการดูงานองค์กรอื่น ให้
คณะอนุกรรมการพิจารณา เป็นต้น

7.2

ทุกครัง้ ที่มกี ารแต่งตัง้ อนุ กรรมการใหม่ ให้เลขานุ การคณะอนุ กรรมการจัดให้มเี อกสาร
และข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องอนุกรรมการใหม่ดว้ ย

8. การทบทวนกฎบัตร
คณะอนุ กรรมการบริหารความเสี่ยงจะสอบทานและประเมินความเพียงพอและทบทวนความ
เหมาะสมของกฎบัตรเป็ นประจาทุกปี และหากมีการปรับปรุงอย่างมีนัยสาคัญ จะต้องได้รบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

9. การรายงาน
9.1

ประธานอนุ กรรมการบริหารความเสี่ยงเป็ นผู้รายงานการดาเนินงานของคณะอนุ กรรมการ
บริหารความเสีย่ งต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจา

9.2

จัดทารายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะอนุ กรรมการ ซึ่งลงนามโดยประธานอนุ กรรมการ
เพื่อเปิดเผยในรายงานประจาปี ตามหลักการการกากับดูแลกิจการทีด่ ี

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
อนุมตั เิ มือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ทบทวนทุกปี ครัง้ ล่าสุด เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
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เอกสารแนบ
กรอบในการพิ จารณา Acceptance Zone และ Rejection Zone ของความเสี่ยงขององค์กร
Impact
5
4
3
2
1
1

2

3

4

5

Likelihood
ระดับความเสี่ยงในระดับที่ ยอมรับได้ (Risk Appetite) คือ ระดับความเสีย่ งที่ ตลท. ยอมรับได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ความ
เสีย่ งขึน้ แล้ว ซึง่ เป็ นปจั จัยทีส่ าคัญในการประเมินทางเลือกในการดาเนินธุรกิจและกาหนดกลยุทธ์ของ ตลท. ทีจ่ ะยังสามารถ
ดาเนินธุรกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ทว่ี างไว้ โดยเป็ นระดับความเสีย่ งตัง้ แต่โซนสีเหลืองลงมา หรือเทียบเคียง
กับ Corporate KPI Level 3 ตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ (Risk Tolerance) เป็ นช่วงของค่าของความเสีย่ งทีก่ าหนดขึน้ จากระดับความ
เสีย่ งทีย่ อมรับได้ของ ตลท. เพื่อประกอบการพิจารณาว่า ตลท. สามารถยอมรับความเสีย่ งในด้านต่าง ๆ ได้ในระดับใด และ
ตัดสินใจในการตอบสนองต่อความเสีย่ ง โดยเทียบเคียงกับ Corporate KPI Level 1 ตามทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
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