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กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษัท แม็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 

1. วัตถุประสงค ์
เพื่อใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของบรษิัท แม็คกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) สามารถปฏิบติัหนา้ที่ตามที่
คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลกัการการก ากับดูแลกิจการที่ ดี 
รวมทัง้เพื่อบรหิารและควบคมุความเสี่ยงที่อาจสง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานตามกลยุทธท์างธุรกิจเพื่อ
ความยั่งยืนขององคก์ร คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงไวเ้พื่อใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั รวมทัง้เพื่อใหค้ณะกรรมการ
บรษิัท ผูบ้รหิาร และฝ่ายจดัการ มีความเขา้ใจขอบเขตการท างานของคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
 

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงมีองคป์ระกอบดงันี ้
2.1 กรรมการบรหิารความเสี่ยงตอ้งไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 
2.2 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจไดร้บัแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิัทหรือคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อช่วยเป็นแกนหลกั
ในการผลกัดนัใหก้ารปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างอิสระ 

2.3 ใหค้ณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกบัการนดัหมายการประชุม 
การจดัเตรียมวาระการประชมุ การน าส่งเอกสารประกอบการประชมุ และการบนัทึกรายงานการ
ประชมุ 

 
3. คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเส่ียง 

3.1 เป็นกรรมการบริษัท 
3.2 มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามที่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 

2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวขอ้งก าหนด รวมทัง้
ตอ้งไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหเ้ป็นกรรมการหรือ
ผูบ้ริหารตามที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ คณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุประกาศก าหนด  

3.3 เป็นบคุคลที่มีความรูค้วามสามารถและประสบการณ ์ตลอดจนมีความรู ้ความเขา้ใจถึงคณุสมบติั 
หนา้ที่ และความรบัผิดชอบในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่อง
การบรหิารความเสี่ยงเป็นอย่างดี  

3.4 สามารถปฏิบติัหนา้ที่และแสดงความคิดเห็น รวมทัง้รายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ที่ที่ไดร้บั
มอบหมายไดโ้ดยอิสระ เปิดเผย โปรง่ใส และสามารถอทุิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ที่ไดอ้ย่างเพียงพอ 
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4. การแต่งตั้งและวาระการด ารงต าแหน่ง 
ใหก้รรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี  โดยครบก าหนดออกตามวาระในวัน
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี ทัง้นีเ้มื่อครบก าหนดออกตามวาระก็อาจไดร้บัการพิจารณาแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกไดต้ามที่คณะกรรมการบรษิัทเห็นว่าเหมาะสม และใหก้รรมการบรหิารความเสี่ยง
ที่พน้ต าแหน่งตามวาระอยู่รกัษาการในต าแหน่งเพื่อปฏิบติัหนา้ที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้กรรมการ
มาแทนต าแหน่ง เวน้แต่กรณีที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแลว้ แต่ไม่ไดร้บัเลือกใหก้ลบั
เขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทอีก 

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักลา่วขา้งตน้ กรรมการบรหิารความเสี่ยงพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
1) ลาออก 
2) ขาดคณุสมบติัการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่กฎบตัรนีห้รือกฎหมายก าหนด  
3) ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทหรือที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
4) พน้จากการเป็นกรรมการของบรษิัท 
5) เสียชีวิต 
6) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหท้ าเป็นหนงัสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท
ลว่งหนา้พอสมควรพรอ้มระบเุหตผุล เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาแต่งตัง้บุคคลอ่ืนที่มีคุณสมบติั
ครบถว้นทดแทนบคุคลที่ลาออก 

ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงพน้จากต าแหน่งทัง้คณะ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พน้จาก
ต าแหน่งตอ้งอยู่รกัษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ชดุใหม่จะเขา้รบัหนา้ที่  

ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มีคณุสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มขึน้เป็นกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อใหก้รรมการบริหารความเสี่ยงมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดและเกิด
ความต่อเนื่องในการปฏิบติังานของคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง โดยบคุคลที่เขา้เป็นกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการบรหิารความเสี่ยงซึ่งตนแทน   

 
5. ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

5.1 ก าหนดนโยบายในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงใหค้รอบคลมุถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ในการบริหารงาน 
และสอดคลอ้งกบักลยทุธข์องบริษัท รวมทัง้สอบทานใหม้ีการทบทวนความเสี่ยงและกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคก์ร (Enterprise Risk Management Framework) กระบวนการท างาน 
การควบคุม การก ากับดูแล ดา้นการปฏิบัติงาน และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการรกัษา
ความมั่นคงปลอดภัยของขอ้มูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผลและสอดคลอ้งตาม
มาตรฐานสากล 

5.2 พิจารณาและอนมุติัแผนบรหิารความเสี่ยง 
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5.3 จดัใหม้ีคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงตำมควำมจ ำเป็น โดยสนับสนุนคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง
ในดำ้นบคุลำกร งบประมำณ และทรพัยำกรอ่ืนที่จ  ำเป็น ใหส้อดคลอ้งกบัขอบเขตควำมรบัผิดชอบ 

5.4 ติดตำมกำรด ำเนินกำรบริหำร ควำมเสี่ยงตัง้แต่เริ่มกระบวนกำรที่จะบ่งชีใ้หท้รำบถึงควำมเสี่ยง รวมทัง้
วิเครำะห ์ประเมินผล จดักำรติดตำมและรำยงำนอย่ำงเป็นระบบ 

5.5 ใหก้ำรสนบัสนุนใหม้ีกำรแนะน ำกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงแก่หน่วยงำนภำยในต่ำงๆ ตลอดจน
ติดตำมและประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง 

5.6 ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงเป็นประจ าทุกปี  
5.7 รายงานความคืบหนา้และผลการปฏิบติังานที่เก่ียวกบัควำมเสี่ยงและกำรจดักำรกบัควำมเสี่ยงที่ส  ำคญั

ต่อคณะกรรมการบรษิัททกุครัง้หลงัมีการประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ 
5.8 ปฏิบติัการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายและคณะกรรมการ

บรหิารความเสี่ยงเห็นชอบดว้ย 

ในการปฏิบติังานตามขอบเขตหนา้ที่ ใหค้ณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอ านาจเรียก สั่งการใหฝ่้ายจัดการ 
หวัหนา้หน่วยงานหรือพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น ร่วมประชุมหรือส่ง
เอกสารตามที่เห็นว่าเก่ียวขอ้งจ าเป็น รวมทัง้แสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใด
เมื่อเห็นว่าจ าเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิัท ซึ่งการด าเนินการว่าจา้งใหเ้ป็นไปตามระเบียบปฏิบติัของบริษัท 

 
6. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ใหม้ีการเรียกประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือประธาน
กรรมการบรหิารความเสี่ยงเห็นว่าจ าเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ควรจดัใหม้ีการประชมุไม่นอ้ยกว่า
ปีละ 4 ครัง้  

ในการเรียกประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงใหป้ระธานกรรมการบรหิารความเสี่ยงหรือเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยค าสั่งของประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงแจง้ไปยงักรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนจะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืน
หรือก าหนดวันประชุมใหเ้ร็วกว่านั้นก็ได้ โดยในการประชุมแต่ละครัง้ควรก าหนดวาระการประชุมไว้
ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และน าส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ผูเ้ขา้รว่มประชมุเป็นการลว่งหนา้ดว้ยระยะเวลาพอสมควร เพื่อใหม้ีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือ
เรียกขอขอ้มลูประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม    

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือประธานในที่ประชุม
อาจก าหนดใหม้ีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่แมจ้ะมิไดอ้ยู่ในสถานที่เดียวกัน
สามารถประชุมปรกึษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกนัได ้โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ที่ก าหนด 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรจดัใหม้ีการประชุมในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหนา้ที่ที่ก  าหนดไวใ้น
กฎบตัรนี ้ 
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7. องคป์ระชุมและการออกเสียงลงคะแนน 
ในการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตอ้งมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทัง้หมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ให้
กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งเขา้ร่วมประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เขา้ร่วมประชุมคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่การประชมุ 

การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก 

กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมี
ส่วนไดเ้สียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่
ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถเชิญผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กรรมการบริษัท ฝ่ายจดัการ ผูบ้ริหาร  
นกักฎหมายของบริษัท นกักฎหมายภายนอก หรือพนกังานของบริษัท บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย และ/
หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งอื่น ใหเ้ขา้รว่มประชุมเพื่อหารือ ชีแ้จง หรือตอบขอ้ซกัถามได ้

 
8. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เป็นผูจ้ดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานการประชุมดงักล่าวตอ้งผ่าน
การรบัรองจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถแสดงความคิดเห็น
ขอแกไ้ขเพิ่มเติมรายงานประชุมใหม้ีความละเอียดถูกตอ้งมากที่สุดได ้และจดัสง่ใหป้ระธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงพิจารณาลงลายมือชื่อรบัรองความถกูตอ้ง โดยรายงานการประชมุที่ที่ประชมุรบัรองแลว้จะถูก
จัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารตามชั้นความลบัและจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อความสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง  

ทัง้นีใ้หป้ระธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผูร้ายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

 
9. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ใหก้รรมการบรหิารความเสี่ยงไดร้บัค่าตอบแทนตามจ านวนที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุติั 
 
กฎบตัรฉบบันีใ้หม้ีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ 12 พฤษภาคม 2565 
 

ประกาศ ณ วนัที่ 12 พฤษภาคม 2565 

-ลงนามโดย- 

(นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร) 
ประธานกรรมการ 


