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กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 

1. วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นควรให้ก าหนดกฎบัตรคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง        

เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าท่ีความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย
เพื่อให้คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง สามารถก ากับดูแลการปฏิบติังานของกรรมการและ    
ฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  และเพื่อดูแลสนับสนุนให้การบริหารความเส่ียง  
ประสบความส าเร็จในระดบัองคก์ร 

2. องค์ประกอบ 
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย กรรมการบริษทัฯ อย่างนอ้ยสาม (3) คน 

และอย่างน้อยหน่ึง (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ  ทั้ งน้ีก าหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ  
บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง         

3. คุณสมบัต ิ

3.1 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและ           
มีประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรม       
ในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัอยา่งเตม็ท่ี 

3.2 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม         
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนใด          
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และพ้นจากต าแหน่ง 

4.1 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง โดยให้มี
วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  3  ปี 

4.2 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง จะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

• ตาย 
• ลาออก 
• ขาดคุณสมบติัและมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 
• ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหอ้อก 
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4.3 กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง คนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออก       
ต่อบริษทั การลาออกใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั 

4.4 ในกรณีท่ีต าแหน่งคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ว่างลงให้คณะกรรมการ
บริษทั เลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัเขา้เป็นกรรมการบริหารแทน  

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

5.1 ดา้นบรรษทัภิบาล 
1. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั รวมทั้ง

จรรยาบรรณธุรกิจ และน าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมติัใหมี้การปฏิบติัในทุกระดบัต่อไป  
2. ก ากบัดูแลให้การด าเนินกิจการของบริษทัและการปฏิบติังานของคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ 

และบุคลากรของบริษทัสอดคลอ้งกบั 1.  
3. ประเมินและทบทวนเก่ียวกบันโยบาย ทิศทาง จรรยาบรรณ ตลอดจนขอ้พึงปฏิบติัหรือแนว

ปฏิบติัด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัให้สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัของสากลและขอ้เสนอแนะของ
สถาบนัต่างๆ และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป           

4. ติดตามความเคล่ือนไหว แนวโนม้ และเปรียบเทียบการปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษทัฯ กบัแนวปฏิบติัของบริษทัชั้นน า 

5. ดูแลและส่งเสริมใหมี้การด าเนินการในการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการให้มีผล
อยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

6. ให้ค  าแนะน าแก่บริษทัฯ คณะกรรมการ  ฝ่ายจดัการ และคณะท างานในเร่ืองเก่ียวกับการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

7. รายงานเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจ า และ
ตอ้งรายงานโดยพลนัต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในกรณีท่ีมีเร่ืองส าคญัซ่ึงกระทบต่อบริษทัฯ อย่างมีนัยส าคญั 
รวมทั้งใหค้วามเห็นในแนวปฏิบติัและขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไ้ขตามความเหมาะสม 

8. เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และในรายงาน
ประจ าปี โดยตอ้งน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัก่อนเสมอ  

9. ใหต้ั้งคณะท างานไดต้ามท่ีเห็นสมควร  
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5.2 ดา้นบริหารความเส่ียง 

1. ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงานการบริหารความเส่ียงของบริษทั  รวมถึงให้
ค  าแนะน าแก่คณะกรรมการ และฝ่ายจดัการในเร่ืองการบริหารความเส่ียง 

2. ก ากบัดูแลและสนบัสนุนใหก้ารบริหารความเส่ียงประสบความส าเร็จ โดยมุ่งเนน้เพิ่มการ
ใหค้วามส าคญัและค านึงถึงความเส่ียงในแต่ละปัจจยัเพื่อประกอบการตดัสินใจอยา่งเหมาะสม 

3. พิจารณาความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทัท่ีสอดคลอ้งกบัธุรกิจของบริษทั เช่น ดา้นการลงทุน           
ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัย ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะ วิธีป้องกันและวิธีลดระดับ        
ความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ พร้อมทั้ งติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนการด าเนินงานเพื่อลด       
ความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง และเหมาะสมกบัสภาวะการด าเนินธุรกิจ 

4. รายงานการก ากับผลประเมินความเส่ียง และการด าเนินงานเพื่อลดความเส่ียงต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบเป็นประจ า ในกรณีท่ีมีเร่ืองส าคญัซ่ึงกระทบต่อบริษทัอย่างมีนยัส าคญัตอ้งรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาโดยเร็วท่ีสุด 

 5. ใหต้ั้งคณะท างานไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

6. การประชุม 
6.1  คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง มีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 3 คร้ัง โดยอาจเชิญ

ฝ่ายจดัการ หรือผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น 
หรือส่งเอกสารขอ้มูลตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น 
 6.2 วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะตอ้งจดัส่งให้แก่คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและ
บริหารความเส่ียง ล่วงหนา้ก่อนการประชุมอยา่งนอ้ย 7 วนัท าการ  
  6.3  ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียงทุกคร้ัง องค์ประชุมต้อง
ประกอบดว้ยกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน กรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นต าแหน่งขณะนั้น จึงจะถือวา่ครบองคป์ระชุม 

6.4  กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองท่ีพิจารณาเร่ืองใด มิให้
ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นๆ  

6.5  ในการออกเสียง กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียง คนละ         
1 เสียง และใช้คะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีท่ีการลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน  ประธานกรรมการบรรษทั       
ภิบาลและบริหารความเส่ียง มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการช้ีขาด 
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7. การรายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง จะตอ้งรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการ

บริษทั และรายงานการท าหนา้ท่ีในรอบปีท่ีผา่นมาต่อผูถื้อหุน้ในรายงานประจ าปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดงัน้ี  

7.1 จ านวนคร้ังในการประชุม  
7.2 จ านวนคร้ังท่ีกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง แต่ละคนเขา้ร่วมประชุม  
7.3 ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรท่ีก าหนดไว ้ 

8. การประเมินผลของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 
การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง จะจดัให้มีขึ้นทุกปี       

โดยคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง  จะเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

 

 
บริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

 
        (ลงลายมือช่ือ................................................กรรมการ) 
                                  (นายปลิว  ตรีวิศวเวทย)์ 

 


