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กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภบิาล 
ของ 

บริษัท ททีดีับบลิว จ ากัด (มหาชน) 

 
1. บทน า 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2020 เมื่อวนัที่ 30 กรกฎาคม 2563 ไดม้ีมติให้

มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัททีทีดับบลิว จ ากดั ( มหาชน ) ( บริษัท ฯ ) โดยมีการรวม

คณะกรรมการชุดย่อยที่มีอยู่ เ ดิมของบริษัทฯ 2 คณะได้แก่  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็น คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล เพื่อใหเ้กิดความ

กระชบัและครอบคลมุการท างานที่เก่ียวขอ้งกนั โดยตระหนกัถึงความส าคญัของระบบการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

(Good Corporate Governance) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการควบคุมภายในและ

ภายนอก โดยก าหนดใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลท าหนา้ที่ทบทวนและติดตามปัจจัย

เสี่ยงและผลกระทบด้านต่างๆ ของบริษัท พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ทั้งด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติการ  

ด้านสภาพแวดล้อมและการตลาด ด้านกฎหมาย ตลอดจนเสนอแนวทางปฏิบัติด้านการก ากับดูแลที่ ดี   

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงการทบทวนระบบการจัดการต่อคณะกรรมการบริษัท ใหม้ี

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทิศทางและกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจที่บรษิัทก าหนดไว ้

 
2.  องคป์ระกอบและคุณสมบัติ 
 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล แต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัทประกอบดว้ย
กรรมการบรษิัทอย่างนอ้ยจ านวน 3 คนและอย่างนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการที่มีความรู้
ความช านาญดา้นการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ มีความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีที่พึง
ปฏิบติักนัตามมาตรฐานสากล 

2.2  กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลคดัเลือกสมาชิกจากกรรมการ 1 คน ด ารงต าแหน่ง
เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล และสมาชิกอีก 1 คน ด ารงต าแหน่งเป็น
เลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล 
 2.3  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย       
บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 2.4  สามารถปฏิบติัหนา้ที่แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคมุของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท รวมทัง้ผูท้ี่
เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 
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3.  วาระการด ารงต าแหน่ง 
3.1  กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยมี

วาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ได้ แต่ไม่ใช่การต่อ
วาระโดยอตัโนมติั 

3.2  การลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลต้องแจ้งต่อประธาน
คณะกรรมการบรษิัทลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั 
 
 4.  ขอบเขตและอ านาจหน้าที ่  
 4.1 ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของ
บริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ส  าคัญ คือ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้าน
สภาพแวดลอ้มและตลาด ความเสี่ยงดา้นการผลิตและจ่ายน า้ประปา ความเสี่ยงดา้นสภาพคลอ่ง ความเสี่ยง
ดา้นตลาดแรงงาน ความเสี่ยงดา้นสญัญา และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นตน้ 
 4.2 วางกลยุทธ์ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ตรวจติดตามและ
ควบคมุความเสี่ยงของบรษิัทฯ โดยรวมใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้ 
 4.3 สนบัสนุนผลกัดนัใหเ้กิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และทบทวน
ความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง  โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการ
ปฏิบติัตามนโยบาย  
 4.4 เสนอแนวทางปฏิบติัดา้นการก ากบัดแูลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบรษิัท 
 4.5   ก ากับดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการ
ต่างๆ ตลอดจนฝ่ายบริหาร เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ 
 4.6 ทบทวนแนวปฏิบัติ ดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทโดยเทียบกับหลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากลและของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจบุนัเสมอ 
 4.7 ก ากบัดแูลการปฏิบติังาน รวมถึงใหค้ าปรกึษาและขอ้แนะน าในการด าเนินงานในมิติเศรษฐกิจ 
สงัคม สิ่งแวดลอ้ม และการก ากบัดแูลกิจการ เพื่อการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
 4.8 ติดตามผลการด าเนินงานเทียบกับตัวชีว้ัดต่างๆ และให้ค าปรึกษาด้านการรายงานข้อมูลที่
เก่ียวขอ้งกบัความยั่งยืน  
 4.9  รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอในสิ่งที่ต้องด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขเพื่อให้
สอดคลอ้งกบันโยบายและกลยุทธท์ี่ก าหนด 
 4.10 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลสามารถจดัจา้งที่ปรกึษาจากภายนอกเพื่อขอ
ค าแนะน าไดด้ว้ยค่าใชจ้่ายของบริษัทฯ โดยตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท 
 4.11 ปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท  
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5.       การประชุม 
 5.1  คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลจดัใหม้ีการประชมุทกุไตรมาส 
 5 .2 องค์ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย
กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลอย่างนอ้ย 3 คน ในกรณีประธานไม่สามารถเขา้ร่วมการประชมุ
ได ้ใหก้รรมการในที่ประชมุเลือกกรรมการ 1 คนเป็นประธานแทน  
 5.3 กรรมการบรหิารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ผูใ้ดมีสว่นไดส้ว่นเสียเป็นการสว่นตวัในเรื่องใด
หรือมีสว่นไดส้ว่นเสียในเรื่องที่ตอ้งพิจารณา หา้มมิใหแ้สดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ๆ 
 5.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลสามารถเชิญผูบ้ริหารที่เก่ียวขอ้งใหเ้ข้า
รว่มประชมุไดต้ามสมควร  
 5.5 ในกรณีที่ตอ้งลงมติ กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได ้1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียง
เท่ากนัใหป้ระธานใชว้ิธีที่เหมาะสมเพื่อใหไ้ดข้อ้ยติุ 
 
6.       การรายงาน 
 6.1  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล รายงานผลการด าเนินการต่อ
คณะกรรมการบรษิัท ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัททกุไตรมาส 
 6.2  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ควรจัดเตรียมรายงานการประชุมและ
ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท  
 
7.       การประกาศใช้ 

กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 17 ธันวาคม 2563 
 

ทัง้นี ้ประกาศใหท้ราบโดยทั่วกนั ตัง้แต่วนัที่ 18 ธันวาคม 2563 เป็นตน้ไป 

 
              
 


