
  

 

 

 

 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(Charter of the Risk Management Committee) 

ฉบับปรับปรุงคร้ังที ่2 (กุมภาพันธ ์2565) 

 

 
บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
เหน็ชอบโดย คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท 



 

 
บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)   

GENERAL: เอกสารทั่วไป 

บันทกึประวัติการแก้ไขเอกสาร 
 

วันที่ ฉบับที ่ หมายเลข
หน้า 

รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 

26 กมุภำพนัธ ์2563 ตน้ฉบบั - - - 
23 กมุภำพนัธ ์2564 ปรบัปรุง

ครัง้ที่ 1 
4,6 6. กำรประชมุ 

7. กำรรำยงำนของ
คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 

เลขำนกุำร
คณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเสี่ยง 

10 กมุภำพนัธ ์2565 ปรบัปรุง
ครัง้ที่ 2 

2,3 4. กำรแต่งตัง้ วำระกำร
ปฏิบติังำน และกำรพน้
จำกต ำแหน่ง 

5. ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ 
และควำมรบัผิดชอบ 

เลขำนกุำร
คณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเสี่ยง 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

 
บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)   

GENERAL: เอกสารทั่วไป 

 
 

สารบัญ 
 

1. ค ำนิยำม 1 

2. วตัถุประสงค ์ 1 

3. องคป์ระกอบ และคณุสมบติั 1 

4. กำรแต่งตัง้ วำระกำรปฏิบติังำน และกำรพน้จำกต ำแหน่ง 2 

5. ขอบเขตอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ 3 

6. กำรประชมุ 4 

7. กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 5 

8. กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน 6 

9. ค่ำตอบแทนกรรมกำร 6 

10. หลกัเกณฑอ่ื์น ๆ 6 

 



กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 

 
บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)  หนำ้ 1 จำก 6 

GENERAL: เอกสารทั่วไป 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

1. ค านิยาม 

 “กฎบัตร” หมำยควำมว่ำ กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์           
รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 “ บรษิัทฯ ”  หมำยควำมว่ำ บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 “ คณะกรรมกำรบริษัท ”  หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำร ของบริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั 
(มหำชน) 

 “ กรรมกำรบรษิัท ”  หมำยควำมว่ำ กรรมกำร ของบรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 “ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ของบริษัท เอส     
โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 “ กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง ของบรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์
รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

2. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมกำรบรษิัท ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงขึน้เพื่อก ำหนดนโยบำยและกรอบกำร
บริหำรควำมเสี่ยง และก ำกับดูแลให้มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองคก์ร  เพื่อลด
ผลกระทบจำกปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆ ทัง้ภำยนอกและภำยในองคก์รต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดอ้ย่ำง
เหมำะสม  โดยคณะกรรมกำรบริษัท ไดก้ ำหนดองคป์ระกอบ ขอบเขตอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ 
เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงสำมำรถปฏิบติัหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิผล ตำมที่คณะกรรมกำร
บรษิัท มอบหมำย 

3. องคป์ระกอบ และ คุณสมบัติ  

3.1 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงประกอบดว้ย กรรมกำรบริษัท จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน โดย
ตอ้งมีกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงอย่ำงนอ้ย 1 คน เป็นกรรมกำรอิสระ และใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ที่
บรหิำรเป็นกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงโดยต ำแหน่ง 

3.2 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงตอ้งเป็นผูม้ีควำมรู ้ควำมเขำ้ใจในธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนที่ เป็นปัจจัยส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตำม
วตัถปุระสงค ์ 



กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 

 
บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)  หนำ้ 2 จำก 6 

GENERAL: เอกสารทั่วไป 

3.3 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง สำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบัติงำนในฐำนะ
กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงใหบ้รรลผุลส ำเรจ็ตำมวตัถปุระสงค ์

3.4 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงควรเป็นกรรมกำรอิสระ และต้องไม่เป็นบุคคล
เดียวกบัประธำนกรรมกำรบรษิัท 

4. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากต าแหน่ง 

4.1 การแต่งตั้งกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมกำรบรษิัทเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง  

4.2 การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมกำรบรษิัทเป็นผูแ้ต่งตัง้ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง  

4.3 การแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1) คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง  

2) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำนของคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง นัดหมำยและเชิญประชุม จัดเตรียมวำระกำรประชุมตำมที่
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงสั่งกำร น ำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม  และ
บนัทกึรำยงำนกำรประชมุ 

4.4 วาระการปฏิบัติงาน 

1) กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีวำระกำรปฏิบติังำนตำมวำระของกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
บริษัท  นบัจำกวนัที่คณะกรรมกำรบริษัท มีมติแต่งตัง้ โดยกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่พน้
ต ำแหน่งตำมวำระ อำจได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท อีก ได้ แต่รวมแล้วต้อง     
ไม่เกิน 3  วำระติดต่อกัน  ยกเว้นประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็ น กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง    
โดยต ำแหน่ง  

2) กรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำม
วำระ ใหค้ณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงเพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงมีจ ำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท 
ไดก้ ำหนดไวใ้นกฎบตัรนี ้ เวน้แต่วำระของกรรมกำรที่พน้ต ำแหน่งจะเหลือนอ้ยกว่ำ 2 เดือน 
โดยบุคคลซึ่งเขำ้เป็นกรรมกำรแทนจะอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมกำรซึ่งตนแทน  



กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 

 
บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)  หนำ้ 3 จำก 6 

GENERAL: เอกสารทั่วไป 

4.5 การพ้นจากต าแหน่ง  

1) กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

1.1) ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัท 
1.2) พน้สภำพกำรเป็นกรรมกำรบรษิัท 
1.3) ตำย 
1.4) ลำออก 
1.5) ขำดคณุสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบรษิัทมหำชนจ ำกดั 
1.6) คณะกรรมกำรบรษิัท ลงมติใหอ้อก 

2) กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ให้ยื่นใบลำออกต่อประธำน
กรรมกำรบรษิัท โดยกำรลำออกมีผลนบัแต่วนัที่ใบลำออกไปถึงบรษิัทฯ 

3) กำรเปลี่ยนประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงไม่มีผลต่อกำรด ำรงต ำแหน่งของ
กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงท่ำนอ่ืน 

5. ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบ 

1) ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงองคก์รเป็นประจ ำทุกปี และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บรษิัทเพื่ออนมุติั 

2) ทบทวนและอนุมัติกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร (ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้ำงและ
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และระดบัควำมเสี่ยงที่ยอมรบัได ้(Risk Appetite)) และกรอบกำร
บรหิำรควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำดอกเบีย้และอตัรำแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ เป็นประจ ำอย่ำงนอ้ยทุกปี 
เพื่อใหแ้น่ใจว่ำกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และ
สอดคลอ้งกับทิศทำง กลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
เพื่อทรำบ 

3) ก ำกบัดแูล ติดตำม และสอบทำนกำรรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดบัองคก์รที่ส  ำคญั รวมถึง
กำรบริหำรควำมเสี่ยงในภำวะไม่ปกติ รำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงโครงกำรลงทุน และกำร
ประเมินควำมเสี่ยงดำ้นทุจริตและคอรร์ปัชัน พรอ้มทัง้ใหค้  ำแนะน ำ และใหค้วำมเห็นในผลกำร
ประเมินควำมเสี่ยง มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง และควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัทฯ เพื่อให้
มั่นใจว่ำมีกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ  และสำมำรถบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่ำงๆ ใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรบัได ้สอดคลอ้งกับ
นโยบำยกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 



กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 

 
บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)  หนำ้ 4 จำก 6 

GENERAL: เอกสารทั่วไป 

4) รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ส  ำคญัใหค้ณะกรรมกำรบริษัทรบัทรำบ ในกรณีที่มีปัจจยัหรือ
เหตกุำรณ ์ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อบรษิัทฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั  

5) ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นประจ ำทุกปี เพื่อใหม้ีประสิทธิผลและมีควำม
เพียงพอ สอดคลอ้งตำมสภำวกำรณท์ี่เปลี่ยนแปลง และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ
อนมุติั 

6) ใหก้ำรสนับสนุนเพื่อพัฒนำกำรบริหำรควำมเสี่ยงและเครื่องมือสนบัสนุนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ต่ำงๆ  ในทุกระดบัทั่วทัง้องคก์รอย่ำงต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพ รวมทัง้ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีกำรปรับปรุง และพัฒนำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงภำยในองค์กรอย่ำงต่อเนื่องและ
สม ่ำเสมอ 

7) รบัผิดชอบต่อกำรอ่ืนใดที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำยเก่ียวกบักำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

8) ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอำจขอควำมเห็นจำกที่ปรึกษำอิสระเมื่อ
พิจำรณำเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยบรษิัทฯ เป็นผูร้บัภำระค่ำใชจ้่ำย 

9) สื่อสำรแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสำนงำนเก่ียวกับควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในกับ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ อย่ำงสม ่ำเสมอ 

6. การประชุม 

6.1 จ านวนคร้ังการประชุม 

6.1.1 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงตอ้งประชุมร่วมกันอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้ และ
ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงอำจเรียกประชมุเพิ่มเติมตำมที่เห็นสมควร หรือ
เมื่อมีกำรร้องขอจำกกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง หรือประธำนกรรมกำรบริษัท ให้
พิจำรณำประเด็นปัญหำที่จ  ำเป็นตอ้งหำรือรว่มกนั 

6.1.2 กำรเรียกประชมุคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ใหป้ระธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
หรือเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงในฐำนะที่เป็นผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมำย ส่ง
หนังสือนัดประชุม โดยระบุวัน เวลำ สถำนที่ และกิจกำรที่จะประชุมไปยงักรรมกำรทุก
คนลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชมุ เพื่อใหก้รรมกำรไดม้ีเวลำศกึษำขอ้มลูอย่ำง
เพียงพอก่อนเขำ้ร่วมประชุม เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษำสิทธิประโยชนข์อง
บรษิัทฯ จะแจง้กำรนดัประชมุโดยวิธีอ่ืน และก ำหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่ำนัน้ก็ได ้

6.1.3 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงสำมำรถกระท ำผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้            
โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเงื่อนไขตำมที่กฎหมำยก ำหนด   
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 อนึ่ง ในกำรส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมสำมำรถด ำเนินกำร
โดยใชจ้ดหมำยอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้และจะตอ้งจดัใหม้ีกำรเก็บส ำเนำหนงัสือเชิญประชุม
และเอกสำรประกอบกำรประชุมไว้เป็นหลักฐำน โดยอำจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกสไ์ด ้

6.2 ผู้เข้าร่วมประชุม  

6.2.1 กำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงตอ้งมีกรรมกำรมำประชมุไม่นอ้ยกว่ำก่ึงหนึ่ง
ของจ ำนวนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทัง้หมดจึงจะครบองคป์ระชุม และใหป้ระธำน
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง เป็นประธำนในที่ประชมุ 

6.2.2 ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติ
หนำ้ที่ได ้ใหก้รรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มำประชมุเลือกกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงคน
หนึ่งเป็นประธำนในที่ประชมุ 

6.2.3 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอำจเชิญผูบ้ริหำรของบริษัทฯ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง เขำ้รว่ม 
ประชมุหรือขอใหช้ีแ้จงในเรื่องที่เก่ียวขอ้งได ้

6.2.4 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจะต้องเข้ำร่วม
ประชมุดว้ยทกุครัง้  

6.3 การลงคะแนนเสียง 

6.3.1 มติที่ประชุมใหถื้อเสียงขำ้งมำก กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในกำร
ลงคะแนน ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกันใหป้ระธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียง
เป็นเสียงชีข้ำด 

6.3.2  กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงผูท้ี่มีสว่นไดเ้สียในเรื่องที่มีกำรลงมติ ไม่มีสิทธิออกเสียง และ

จะตอ้งไม่อยู่ในที่ประชมุเมื่อมีกำรพิจำรณำวำระที่ตนมีสว่นเก่ียวขอ้งนัน้ 

7. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

7.1 มีหน้ำที่รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง หรือสิ่งที่ต้อง
ด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขอย่ำงมีนยัส ำคญัในที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทอย่ำงนอ้ยทุกไตรมำส 
เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบและตระหนักถึงควำมเสี่ยงที่ส  ำคัญของบริษัทฯ รวมถึง
ปัจจัยที่ อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กรในอนำคต ทั้งนี ้ กรณีที่คณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงพิจำรณำเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน อำจท ำรำยงำนเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิัท ก่อนถึงกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ถดัไปก็ได ้
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7.2 มีหนำ้ที่รำยงำนใหผู้ถื้อหุน้ทรำบในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี ถึงกำร
ปฏิบติัหนำ้ที่ที่เก่ียวขอ้งกบักำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงตอ้งประเมินผลกำรปฏิบติังำนเป็นประจ ำทุกปี และรำยงำนปัญหำ
อปุสรรคที่เป็นเหตใุหก้ำรปฏิบติังำนไม่บรรลวุตัถุประสงค ์(หำกมี) เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทรบัทรำบ 

9. ค่าตอบแทนกรรมการ 

ในกรณีที่ไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ให้คณะกรรมกำรบริหำรท ำหน้ำที่
พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
และขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อเสนอขออนมุติัจำกที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

10. หลักเกณฑอ์ื่นๆ 

กรณีอ่ืนใดที่มิไดก้ ำหนดไวใ้นกฎบตัรฉบบันี ้ใหค้ณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงใชด้ลุยพินิจในกำรน ำ
แนวปฏิบติัที่ก ำหนดตำมมำตรฐำนและแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วไปมำประยุกตใ์ชใ้หเ้หมำะสม
ในแต่ละกรณี 
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