กลุ่มบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
THACHANG GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. บทนา
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้
มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร รวมทัง้
กากับดูแลให้มีระบบ หรือกระบวนการบริหารจั ดการความเสี่ยง ทบทวน ติดตาม ปั จจัยความเสี่ยงและผลกระทบด้าน
ต่าง ๆ พร้อมให้คาเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
2. องค์ประกอบ
2.1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย
3 คน และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
2.2. คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคัดเลือกกรรมการอิสระ หรือกรรมการบริหารความเสีย่ ง 1
คน เพื่อดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตัง้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อ
ช่วยเหลือในการดาเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นาส่งเอกสารประกอบการ
ประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
3. คุณสมบัติ
3.1

ต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู ค้ วามสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้ ความสามารถและปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริษัท
อย่างเต็มที่

3.2

ต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กาหนด หรือตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มี
มหาชนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด

3.3

เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความชานาญ ประสบการณ์ และความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของกิจการเป็ นอย่างดี

4. วาระการดารงตาแหน่ง
4.1. วาระการด ารงต าแหน่ ง คราวละ 3 ปี นับ จากวัน ที่ ไ ด้รับ แต่ ง ตั้ง หรื อ ตามวาระการเป็ น กรรมการบริ ษั ท โดย
กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ครบวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งได้อีก ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นว่าเหมาะสม
4.2. กรรมการบริหารความเสี่ยงอาจพ้นจากตาแหน่ง ด้วยเหตุดงั ต่อไปนี ้
4.2.1. พ้นสภาพจากการเป็ นกรรมการบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัท
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4.2.2. ครบวาระการดารงตาแหน่ง
4.2.3. ตาย
4.2.4. ลาออก
4.2.5. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
4.3. ในกรณีท่ีกรรมการบริหารความเสี่ยงประสงค์จะขอลาออกก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง จะต้องแจ้งให้บริษัท
ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน โดยทาจดหมายแจ้งเหตุผลต่อประธานกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั
ได้พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอื่นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนีแ้ ทนกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ลาออก
5. อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
5.1. กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงสูงสุดที่
องค์กรจะยอมรับ (Risk Tolerance) และนาเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมตั ิ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ทัง้ จากภายนอกและภายในองค์กรที่สาคัญ
5.2. วางกลยุทธ์และแผนการดาเนินการในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถ
ประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่สาคัญของบริษัทให้อยู่ในระดับที่องค์กรกาหนด
5.3. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทดาเนินการตามนโยบายบริหารความ
เสี่ยงที่บริษัทกาหนด ตลอดจนการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ท่ผี กู้ ากับดูแลกาหนด
5.4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และดาเนินการเพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม และมีความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ
และการปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาหนด
5.5. พิจารณาการปรับปรุง แก้ไข และให้ความเห็นต่อนโยบาย แผนงาน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
5.6. รายงานสถานะความเสี่ยงของบริษัท แนวทางที่ตอ้ งปรับปรุงแก้ไข รวมถึงผลการดาเนินการต่อคณะกรรมการบริษัท
ทุกไตรมาส
5.7. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็ นคราว ๆ ไป
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6. การประชุม
6.1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมได้
ตามที่เห็นสมควรและจาเป็ น เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
6.2. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้จดั ขึน้ ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ตงั้ สานักงานใหญ่ ของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใด
ตามที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะกาหนด หรือประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะกาหนดให้จดั การ
ประชุม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ก็ ได้ ทั้ง นี ้ การประชุม คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งสามารถกระท าผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการดาเนินการจะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกาหนด
6.3. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องนาส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีเวลาพอสมควรในการ
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีจาเป็ นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษัท จะกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้ ทัง้ นี ้ หากการประชุมในคราวนัน้ เป็ นการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
6.4. ในการประชุมแต่ละครัง้ จะต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมาร่วมประชุมด้วยตนเองไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการบริหารความเสี่ยงทัง้ หมด จึงจะถือว่าครบเป็ นองค์ประชุม
6.5. ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็ นประธานที่ประชุม ในกรณี ท่ีประธานกรรมการบริหารค วามเสี่ยงไม่
สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่ง เป็ น
ประธานในที่ประชุมเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่แทนเป็ นครัง้ คราว
6.6. การลงมติออกเสียงเพื่อชีข้ าดในเรื่องที่ประชุม ให้ถือเอาความเห็นที่เป็ นเสียงข้างมากเป็ นสาคัญ โดยกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้
ขาด
7. การรายงาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ตอ้ งรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกครัง้
8. การประเมินผลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินผลการทางานของตนเอง (selfassessment) โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมเป็ นรายคณะ และรายบุคคล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนีใ้ ห้มผี ลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็ นต้นไป และจะพิจารณา
ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกปี
กฎบัตรคณะกรรมบริหารความเสี่ยงนีใ้ ห้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็ นต้นไป
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