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กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ ยง
1.

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็ นควรให้กาํ หนดกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิ บาลและบริ หารความเสี่ ยง
เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิ บตั ิตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย
เพื่อให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง สามารถกํากับดูแลการปฏิ บตั ิงานของกรรมการและ
ฝ่ ายจัด การเพื่ อ ให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับ ดู แ ลกิ จการที่ ดี และเพื่ อ ดู แลสนับ สนุ น ให้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ยง
ประสบความสําเร็ จในระดับองค์กร
2.

องค์ ประกอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง ประกอบด้วย กรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อยสาม (3) คน
และอย่า งน้ อ ยหนึ่ ง (1) คน ต้อ งเป็ นกรรมการอิ ส ระ ทั้ง นี้ กํา หนดให้ ก รรมการอิ ส ระเป็ นประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง
3.

คุณสมบัติ

3.1 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง ต้องเป็ นบุคคลที่ มีความรู ้ความสามารถและ
มี ประสบการณ์ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั เป็ นอย่างดี มี ความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มี จริ ยธรรม
ในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้ ความสามารถและปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริ ษทั อย่างเต็มที่
3.2 คณะกรรมการบรรษัทภิ บาลและบริ หารความเสี่ ยง ต้องมี คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษ ทั มหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้ว ยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และกฎหมายอื่ น ใด
ที่เกี่ยวข้อง
4.

การแต่ งตั้ง วาระการดํารงตําแหน่ ง และพ้ นจากตําแหน่ ง

4.1 คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง โดยให้มี
วาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
4.2

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง จะพ้นจากตําแหน่งเมื่อ






ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติและมีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกําหนด
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้ออก
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4.3 กรรมการบรรษัท ภิ บาลและบริ ห ารความเสี่ ยง คนใดจะลาออกจากตําแหน่ งให้ยื่น ใบลาออก
ต่อบริ ษทั การลาออกให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริ ษทั
4.4 ในกรณี ที่ตาํ แหน่ งคณะกรรมการบรรษัทภิ บาลและบริ หารความเสี่ ยง ว่างลงให้คณะกรรมการ
บริ ษทั เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็ นกรรมการบริ หารแทน
5.

หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
5.1

ด้านบรรษัทภิบาล
1. กําหนดนโยบายและทิ ศทางการดําเนิ นงานด้านการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีของบริ ษทั รวมทั้ง
จรรยาบรรณธุรกิจ และนําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้มีการปฏิบตั ิในทุกระดับต่อไป
2. กํากับดูแลให้การดําเนินกิจการของบริ ษทั และการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ
และบุคลากรของบริ ษทั สอดคล้องกับ 1.
3. ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง จรรยาบรรณ ตลอดจนข้อพึงปฏิบตั ิหรื อแนว
ปฏิ บตั ิดา้ นการกํากับดูแลกิจการที่ ดีของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิ บตั ิของสากลและข้อเสนอแนะของ
สถาบันต่างๆ และนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
4. ติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม และเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิดา้ นการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริ ษทั ฯ กับแนวปฏิบตั ิของบริ ษทั ชั้นนํา
5. ดูแลและส่ งเสริ มให้มีการดําเนินการในการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการให้มีผล
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
6. ให้คาํ แนะนําแก่บริ ษทั ฯ คณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และคณะทํางานในเรื่ องเกี่ยวกับการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี
7. รายงานเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็ นประจํา และ
ต้องรายงานโดยพลันต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในกรณี ที่มีเรื่ องสําคัญซึ่ งกระทบต่อบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ
รวมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบตั ิและข้อเสนอแนะเพือ่ ปรับปรุ งแก้ไขตามความเหมาะสม
8. เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ ต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และในรายงาน
ประจําปี โดยต้องนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิก่อนเสมอ
9. ให้ต้ งั คณะทํางานได้ตามที่เห็นสมควร
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5.2

ด้านบริ หารความเสี่ ยง

1. กําหนดนโยบายและกรอบการดําเนิ นงานการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษ ทั รวมถึ งให้
คําแนะนําแก่คณะกรรมการ และฝ่ ายจัดการในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยง
2. กํากับดูแลและสนับสนุนให้การบริ หารความเสี่ ยงประสบความสําเร็ จ โดยมุ่งเน้นเพิ่มการ
ให้ความสําคัญและคํานึงถึงความเสี่ ยงในแต่ละปั จจัยเพื่อประกอบการตัดสิ นใจอย่างเหมาะสม
3. พิจารณาความเสี่ ยงที่สาํ คัญของบริ ษทั ที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริ ษทั เช่น ด้านการลงทุน
ด้านการเงิ น ด้า นความปลอดภัย ด้า นกฎหมายและกฎระเบี ยบ โดยให้เสนอแนะ วิ ธีป้ อ งกัน และวิธีล ดระดับ
ความเสี่ ยงให้ อ ยู่ใ นระดับ ที่ ยอมรั บ ได้ พร้ อ มทั้งติ ดตามประเมิ น ผล และปรั บ ปรุ งแผนการดําเนิ น งานเพื่ อ ลด
ความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาวะการดําเนินธุรกิจ
4. รายงานการกํา กับ ผลประเมิ น ความเสี่ ย ง และการดํา เนิ น งานเพื่ อ ลดความเสี่ ย งต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบเป็ นประจํา ในกรณี ที่มีเรื่ องสําคัญซึ่ งกระทบต่อบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญต้องรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือ่ พิจารณาโดยเร็ วที่สุด
5. ให้ต้ งั คณะทํางานได้ตามที่เห็นสมควร
6.

การประชุม
6.1 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 3 ครั้ง โดยอาจเชิญ
ฝ่ ายจัดการ หรื อผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ ยวข้อง หรื อผูท้ ี่ เห็นสมควรมาร่ วมประชุม ให้ความเห็ น
หรื อส่ งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรื อจําเป็ น
6.2 วาระการประชุ ม และเอกสารการประชุ มจะต้องจัดส่ งให้แก่ คณะกรรมการบรรษัท ภิ บาลและ
บริ หารความเสี่ ยง ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วันทําการ
6.3 ในการประชุ ม คณะกรรมการบรรษัท ภิ บ าลและบริ ห ารความเสี่ ย งทุ ก ครั้ ง องค์ป ระชุ ม ต้อ ง
ประกอบด้วยกรรมการบรรษัทภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง เป็ นจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวน กรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทั้งหมดที่มีอยูใ่ นตําแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
6.4 กรรมการบรรษัทภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง ที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในเรื่ องที่พิจารณาเรื่ องใด มิให้
ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้นๆ
6.5
ในการออกเสี ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง ลงมติโดยมีสิทธิ ออกเสี ยง คนละ
1 เสี ยง และใช้คะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ ในกรณี ที่การลงมติ โดยมี เสี ยงเท่ ากัน ประธานกรรมการบรรษัท
ภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง มีสิทธิออกเสี ยงอีก 1 เสี ยง เพื่อเป็ นการชี้ขาด
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7.

การรายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ ย ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง จะต้องรายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั และรายงานการทําหน้าที่ในรอบปี ที่ผา่ นมาต่อผูถ้ ือหุน้ ในรายงานประจําปี โดยเปิ ดเผยรายละเอียดดังนี้
7.1
7.2
7.3

จํานวนครั้งในการประชุม
จํานวนครั้งที่กรรมการบรรษัทภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง แต่ละคนเข้าร่ วมประชุม
ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรที่กาํ หนดไว้

8.

การประเมินผลของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ ย ง
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริ หารความเสี่ ยง จะจัดให้มีข้ ึนทุกปี
โดยคณะกรรมการบรรษัท ภิ บาลและบริ ห ารความเสี่ ยง จะเป็ นผูป้ ระเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริ หารความเสี่ ยงทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินประจําปี ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

บริษทั ช.การช่ าง จํากัด (มหาชน)
(ลงลายมือชื่อ................................................กรรมการ)
(นายปลิว ตรี วิศวเวทย์)

4

