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กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 
1. วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นควรให้ก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าท่ีความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย
เพื่อให้คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง สามารถก ากบัดูแลการปฏิบติังานของกรรมการและ 
ฝ่ายจดัการเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และเพื่อดูแลสนับสนุนให้การบริหารความเส่ียง
ประสบความส าเร็จในระดบัองคก์ร 

2. องค์ประกอบ 
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย กรรมการบริษทัฯ อยา่งนอ้ยสาม (3) 

คน และอยา่งนอ้ยหน่ึง (1) คน ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ   
3.  คุณสมบัติ  

3.1 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและ
มีประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมใน
การด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัอยา่งเตม็ท่ี 

3.2 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม
ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืนใดท่ี
เก่ียวขอ้ง 

4. การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 
4.1 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง โดยให้มี

วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั และเม่ือครบวาระด ารง
ต าแหน่งแลว้ อาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งไดอี้กตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

4.2 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง จะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
 ครบก าหนดตามวาระ 
 พน้จากการเป็นกรรมการของบริษทั 
 ลาออก 
 เสียชีวติ 
 คณะกรรมการบริษทัมีมติให้พน้จากต าแหน่ง 
 ขาดคุณสมบติัและมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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4.3  กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง คนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อ
บริษทัล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดือน การลาออกใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั 

4.4  ในกรณีท่ีต าแหน่งคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง วา่งลงให้คณะกรรมการ
บริษทัเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัเขา้เป็นกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงแทน 

5. การประชุม 
5.1 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง มีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 3 คร้ัง โดยอาจ

เชิญฝ่ายจดัการ หรือผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวข้อง หรือผูท่ี้เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้
ความเห็นหรือส่งเอกสารขอ้มูลตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น 

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงให้ประธานคณะกรรมการ
บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง หรือเลขานุการ โดยค าสั่งประธาน ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการ
บรรษทัภิบาล และบริหารความเส่ียงก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย 7 วนั  เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนจะแจง้การนดั
ประชุมโดยวธีิอ่ืนหรือก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

5.3 องค์ประชุมของกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง  ต้องประกอบด้วยจ านวน
กรรมการ ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นต าแหน่งขณะนั้น  จึงจะถือวา่ครบองคป์ระชุม 

5.4 กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองท่ีพิจารณาเร่ืองใด มิ
ใหอ้อกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นๆ 

5.5 ในการออกเสียง กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง  ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียง  
คนละ1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์  กรณีท่ีการลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการ
บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการช้ีขาด 

6. ขอบเขต หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
6.1 ดา้นบรรษทัภิบาล 

6.1.1 ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั
รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัใหมี้การปฏิบติัในทุกระดบัต่อไป 

6.1.2 ก ากบัดูแลให้การด าเนินกิจการของบริษทัและการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั 
ฝ่ายจดัการ และบุคลากรของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบั ขอ้ 6.1.1 

6.1.3 ประเมินและทบทวนเก่ียวกบันโยบาย ทิศทาง จรรยาบรรณ ตลอดจนขอ้พึงปฏิบติัหรือ
แนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัให้สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัของสากลและขอ้เสนอแนะ
ของหน่วยงานต่างๆ และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 
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6.1.4 ติดตามความเคล่ือนไหว แนวโนม้ และเปรียบเทียบการปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีของบริษทักบัแนวปฏิบติัของบริษทัชั้นน า 

6.1.5 ดูแลและส่งเสริมให้มีการด าเนินการในการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการให้
มีผลอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทั 

6.1.6 ให้ค  าแนะน าแก่บริษทั คณะกรรมการบริษทั ฝ่ายจดัการ และคณะท างานในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

6.1.7 รายงานการก ากับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่าง
สม ่าเสมอ และในกรณีท่ีมีเร่ืองส าคญั ซ่ึงส่งผลกระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัส าคญัจะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทัทนัทีเพื่อพิจารณา รวมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบติัและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความ
เหมาะสม 

6.1.8 เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งและในรายงาน
ประจ าปี โดยตอ้งน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัก่อนเสมอ 

6.1.9 แต่งตั้งคณะท างานไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
6.2 ดา้นบริหารความเส่ียง 

6.2.1 ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงานบริหารความเส่ียงของบริษัท รวมถึงให้
ค  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการในเร่ืองการบริหารความเส่ียง 

6.2.2 พิจารณาแผนการบริหารความเส่ียงประจ าปีของบริษทัและบริษทัยอ่ยเพื่อให้มัน่ใจวา่ มี
การระบุความเส่ียงครอบคลุมทั้งปัจจยัภายในและภายนอก ท่ีส่งผลกระทบกบัการด าเนินงานของบริษทั รวมทั้ง
พิจารณามาตรการจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีบริษทัยอมรับได ้    

6.2.3 ก ากบัดูแลและสนบัสนุนให้การบริหารความเส่ียงประสบความส าเร็จ โดยมุ่งเน้นเพิ่ม
การใหค้วามค านึงถึงความเส่ียงในแต่ละปัจจยัเพื่อประกอบการตดัสินใจอยา่งเหมาะสม 

6.2.4 พิจารณาความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทัท่ีสอดคล้องกบัธุรกิจของบริษทั เช่น ด้านการ
ลงทุน ดา้นการเงิน ดา้นความปลอดภยั ดา้นกฎหมายและกฎระเบียบ โดยใหเ้สนอแนะ วธีิป้องกนัและวธีิลดระดบั
ความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้พร้อมทั้งติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนการด าเนินงานเพื่อลดความ
เส่ียงอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสมกบัสภาวะการด าเนินธุรกิจ 

6.2.5 รายงานการปฏิบติังานดา้นการบริหารความเส่ียง และการด าเนินงานเพื่อลดความเส่ียง 
ต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบเป็นประจ า ในกรณีท่ีมีเร่ืองส าคญัซ่ึงกระทบต่อบริษทัอย่างมีนัยส าคญัตอ้ง
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาโดยเร็วท่ีสุด 



บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
เร่ือง กฎบตัรคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

หนา้ท่ี 4/4 
แกไ้ขคร้ังท่ี 01 

มีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 
28 สิงหาคม 2561 

 

4 

 

6.2.6 แต่งตั้งคณะท างานไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
7. การรายงาน  

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง  จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อ
คณะกรรมการบริษทั และรายงานการท าหน้าท่ีในรอบปีท่ีผ่านมาต่อผูถื้อหุ้นในรายงานประจ าปี โดยเปิดเผย
รายละเอียดดงัน้ี 

7.1 จ านวนคร้ังในการประชุม 
7.2 จ านวนคร้ังท่ีกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง แต่ละคนเขา้ร่วมประชุม 
7.3 ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรท่ีก าหนดไว ้     
7.4 การทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงานของบริษทั และกลยทุธ์ในระยะสั้นและระยะยาว   
8. การประเมนิผลของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง  จะจดัให้มีข้ึน
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินประจ าปีต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ เพื่อน ามาปรับปรุงการปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิผลต่อผูถื้อหุน้และองคก์รสูงสุด 

ให้ยกเลิกกฎบตัรฉบบัเดิมท่ีประกาศใช้เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2556 โดยให้ใช้กฎบตัรฉบบัแก้ไข 
คร้ังท่ี 1 ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 
กฎบตัรฉบบัน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 เป็นตน้ไป 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฎิบติัโดยทัว่กนั 

 

 

 (ดร.ทนง พิทยะ) 
ประธานกรรมการ 

 

 


