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GJS 
Quality Steel by Quality People 

กฎบัตรคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง (Corporate Governance Committee and Risk 
Management Committee) ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ก ากับดูแลการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
ตามแนวทางก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 โดยให้ความส าคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบขึ้นภายในองค์กร และ
การก าหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติที่ดีในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ
บริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าท่ีให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินไปโดยถูกต้อง โปร่งใส 
และสามารถรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มสี่วนได้เสีย ซึ่งอาศัยพ้ืนฐานของการก ากับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good 
Corporate Governance) เช่ือมโยงกับบริบทองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร ให้มีกรอบการบริหาร
จัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง จะปฏิบัติหน้าที่ในการทบทวนระบบและประเมิน
ประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง รายงานความคืบหน้าของลักษณะความเสี่ยง รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการความ
เสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และท าหน้าที่ในการเสนอแนวทางการปฏิบัติด้านการก ากับดูแล
กิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้เป็นไปตามกฏ ระเบียบ รวมทั้งข้อ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเกิดธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท จึงเห็นสมควรก าหนดให้มีกฏบัตรคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง ดังนี ้

1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพื่อปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง 
โดยครอบคลุมทั้งความเสี่ยงท้ังองค์กร 

1.2 ก าหนดและทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง การรายงานความคืบหน้า
ของลักษณะความเสี่ยง รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะท างานบริหารความเสี่ยง 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

1.3 ส่งเสริมให้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมยอมรับได้ตลอดจนเช่ือมโยงกับระบบการ
ควบคุมภายใน และการก ากับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสนับสนุนการสร้างสรรคุณค่าให้กับองค์กร 

1.4 ก าหนดและทบทวนหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการที่เป็นมาตรฐานสากล
และแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตาม
กฏ ระเบียบ รวมทั้งข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ 

1.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัท มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใส น่าเช่ือถือ และ
ตรวจสอบได้ 
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1.6 สื่อสาร เสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัท ให้เกิดจิตส านึก และตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี 

1.7 ก ากับดูแล และติดตามให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

2. องค์ประกอบ 

2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี
และบริหารความเสี่ยง โดยคัดเลือกจากกรรมการของบริษัท 

2.2 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการของบริษัทอย่างน้อยสาม 
(3) คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ และก าหนดให้ประธานกรรมการของคณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง เป็นกรรมการอิสระ  

2.3 ผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย ท าหน้าที่เป็น
เลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 

3. วาระการปฏิบัติงาน 

ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง และกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหาร
ความเสี่ยง ด ารงต าแหน่งตามวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 

4. การพ้นจากต าแหน่ง 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง จะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

4.1 พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทตามวาระ 

4.2 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 

4.3 คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

4.4 ตาย 

4.5 ลาออก 

5. คุณสมบัติ 

กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

5.1 เป็นกรรมการบริษัท 

5.2 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 

5.3 กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

5.4 ต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อสร้างเสริม
ให้บริษัทมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
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6. ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 

6.1 ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร 

6.2 ทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละสอง (2) ครั้ง และในทุกๆ 
ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความส าคัญกับสัญญาณเตือนภัย
ล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

6.3 รายงานความคืบหน้าของลักษณะความเสี่ยง และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6.4 เสนอและทบทวนนโยบาย การก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

6.5 พัฒนาและทบทวนกระบวนการหรือแนวปฏิบัติ ในการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อน าเสนอหรือแนะน าต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

6.6 ติดตามดูแลการปฏบิัติงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการที่
ดีของบริษัท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

6.7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

6.8 รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท 

7. การประชุม 

7.1 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง ต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละสอง (2) ครั้ง หรือ
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

7.2 ในการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม
ในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

7.3 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยงไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ให้มอบหมายกรรมการคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมแทน ยกเว้นกรณีเร่งด่วน
ที่ประธานคณะกรรมการความเสี่ยงและก ากับดูแลกิจการที่ดีไม่สามารถมอบหมายได้ ให้กรรมการที่เหลือ
เลือกคนใดคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมแทน 

7.4 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือตามเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

7.5 การลงมติที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่กรณีที่มีกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
2 (สอง) คนเข้าประชุม ต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ 

7.6 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง อาจปรึกษาที่ปรึกษาอิสระในกรณีที่จ าเป็นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัท 
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8. การรายงาน 

8.1 ก าหนดให้รายงานการประเมินผลการควบคุมและก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยงของบริษัทต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบทุกหก (6) เดือน 

8.2 รายงานเรื่องอื่นๆ ต่อคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
เห็นสมควร 

9. ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าตอบแทนตามที่ได้รับพิจารณาอนุมัติจาก 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562  
และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที ่8 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป 

 

 - ลายมือช่ือ - 

 นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย 
ประธานกรรมการบริษัท 


