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กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเส่ียง และการพฒันาอย่างยั่งยืน 

1. วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการบริษทัเห็นควรให้ก าหนดกฎบัตรคณะกรรมการบรรษทัภิบาล บริหารความเส่ียง  

และการพัฒนาอย่างย ั่งยืน เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าท่ีความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามท่ี
คณะกรรมการบริษทั มอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการบรรษทัภิบาล บริหารความเส่ียง และการพฒันาอย่างย ัง่ยนื 
สามารถก ากบัดูแลการปฏิบติังานของกรรมการและฝ่ายบริหารเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
และเพื่อดูแลสนบัสนุนใหก้ารบริหารความเส่ียงประสบความส าเร็จในระดบัองคก์ร 

2. องค์ประกอบ 
คณะกรรมการบรรษทัภิบาล บริหารความเส่ียง และการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ประกอบด้วย กรรมการ

บริษทั อยา่งนอ้ยสาม (3) คน และอยา่งนอ้ยหน่ึง (1) คน ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ   

3.  คุณสมบัติ  
3.1 คณะกรรมการบรรษทัภิบาล บริหารความเส่ียง และการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมี

ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี  มีความ
ซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบติัหนา้ท่ี
ใหแ้ก่บริษทัอยา่งเตม็ท่ี 

3.2 คณะกรรมการบรรษทัภิบาล บริหารความเส่ียง และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ตอ้งมีคุณสมบติัและ
ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั  กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 
4.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้แต่งตั้ งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเส่ียง และ 

การพฒันาอย่างย ัง่ยนื โดยให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
บริษทั และเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งแลว้ อาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งไดอี้กตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั 

4.2 คณะกรรมการบรรษทัภิบาล บริหารความเส่ียง และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื จะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
• ครบก าหนดตามวาระ 
• พน้จากการเป็นกรรมการของบริษทั 
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• ลาออก 
• เสียชีวิต 
• คณะกรรมการบริษทัมีมติให้พน้จากต าแหน่ง 
• ขาดคุณสมบติัและมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 

4.3  กรรมการคณะกรรมการบรรษทัภิบาล บริหารความเส่ียง และการพฒันาอย่างย ัง่ยืน คนใด 
จะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน การลาออกให้มีผลตั้ งแต่วันท่ี 
ใบลาออกไปถึงบริษทั 

4.4  ในกรณีท่ีต าแหน่งคณะกรรมการบรรษทัภิบาล บริหารความเส่ียง และการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 
ว่างลง ให้คณะกรรมการบริษทัเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัเขา้เป็นกรรมการคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 
บริหารความเส่ียง และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืแทน 

5. การประชุม 
5.1 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเส่ียง และการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน มีการประชุม 

อย่างน้อยปีละ 3 คร้ัง โดยอาจเชิญฝ่ายบริหาร หรือผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษัท  ท่ีเก่ียวข้อง  หรือผู ้ท่ี
เห็นสมควรมาร่วมประชุมใหค้วามเห็นหรือส่งเอกสารขอ้มูลตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น 

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาล บริหารความเส่ียง และการพฒันาอย่างย ั่งยืน  
ให้ประธานคณะกรรมการ หรือเลขานุการ โดยค าสั่งประธานส่งหนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการ ก่อน 
วนัประชุมอยา่งนอ้ย 7 วนั เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนจะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือก าหนดวนัประชุมให้
เร็วกวา่นั้นก็ได ้

5.3 องค์ประชุมของคณะกรรมการบรรษทัภิบาล บริหารความเส่ียง และการพฒันาอย่างย ัง่ยืน  
ตอ้งประกอบดว้ยจ านวนกรรมการ ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีมีอยู่ในต าแหน่งขณะนั้น  
จึงจะถือวา่ครบองคป์ระชุม 

5.4 กรรมการคณะกรรมการบรรษทัภิบาล บริหารความเส่ียง และการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ท่ีมีส่วนได้
ส่วนเสียในเร่ืองท่ีพิจารณาเร่ืองใดมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ๆ 

5.5 ในการออกเสียง กรรมการคณะกรรมการบรรษทัภิบาล บริหารความเส่ียง และการพฒันา 
อย่างย ัง่ยืน ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียง คนละ1 เสียง และใช้คะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ์ กรณีท่ีการลงมติโดยมี
เสียงเท่ากนั ประธานกรรมการคณะกรรมการบรรษทัภิบาล บริหารความเส่ียง และการพฒันาอย่างย ัง่ยืน มีสิทธิ
ออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการช้ีขาด 
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6. ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ 

6.1 ดา้นบรรษทัภิบาล 
6.1.1 ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั

รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัใหมี้การปฏิบติัในทุกระดบัต่อไป 
6.1.2 ก ากบัดูแลให้การด าเนินกิจการของบริษทัและการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั 

ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบั ขอ้ 6.1.1 
6.1.3 ประเมินและทบทวนเก่ียวกบันโยบาย ทิศทาง จรรยาบรรณ ตลอดจนขอ้พึงปฏิบติัหรือ

แนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัให้สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัของสากลและขอ้เสนอแนะ
ของหน่วยงานต่าง ๆ และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

6.1.4 ติดตามความเคล่ือนไหว แนวโนม้ และเปรียบเทียบการปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีของบริษทักบัแนวปฏิบติัของบริษทัชั้นน า 

6.1.5 ดูแลและส่งเสริมให้มีการด าเนินการในการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ  
ใหมี้ผลอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทั 

6.1.6 ให้ค  าแนะน าแก่บริษทั คณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหาร และคณะท างานในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

6.1.7 รายงานการก ากับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ อทราบ  
อย่างสม ่ าเสมอ และในกรณีท่ีมีเ ร่ืองส าคัญ  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญจะต้องรายงาน  
ต่อคณะกรรมการบริษทัทนัทีเพื่อพิจารณา รวมทั้งใหค้วามเห็นในแนวปฏิบติัและขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไ้ข
ตามความเหมาะสม 

6.1.8 เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งและในรายงาน
ประจ าปี โดยตอ้งน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัก่อนเสมอ 

6.1.9 แต่งตั้งคณะท างานไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

6.2 ดา้นบริหารความเส่ียง 
6.2.1 ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงานบริหารความเส่ียงของบริษัท รวมถึง  

ใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารในเร่ืองการบริหารความเส่ียง 
6.2.2 พิจารณาแผนการบริหารความเส่ียงประจ าปีของบริษทัและบริษทัย่อยเพื่อให้มัน่ใจว่า 

มีการระบุความเส่ียงครอบคลุมทั้งปัจจยัภายในและภายนอก ท่ีส่งผลกระทบกบัการด าเนินงานของบริษทั รวมทั้ง
พิจารณามาตรการจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีบริษทัยอมรับได ้    
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6.2.3 ก ากับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเส่ียงประสบความส าเร็จ โดยมุ่งเน้น  
เพิ่มการใหค้วามค านึงถึงความเส่ียงในแต่ละปัจจยัเพื่อประกอบการตดัสินใจอยา่งเหมาะสม 

6.2.4 พิจารณาความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทัท่ีสอดคลอ้งกับธุรกิจของบริษทั เช่น ด้านการ
ลงทุน ดา้นการเงิน ดา้นความปลอดภยั ดา้นกฎหมายและกฎระเบียบ โดยใหเ้สนอแนะ วิธีป้องกนัและวิธีลดระดบั
ความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนการด าเนินงานเพื่อลด 
ความเส่ียงอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสมกบัสภาวะการด าเนินธุรกิจ 

6.2.5 รายงานการปฏิบติังานดา้นการบริหารความเส่ียง และการด าเนินงานเพื่อลดความเส่ียง  
ต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบเป็นประจ า ในกรณีท่ีมีเร่ืองส าคญัซ่ึงกระทบต่อบริษทัอย่างมีนัยส าคญัตอ้ง
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาโดยเร็วท่ีสุด 

6.2.6 แต่งตั้งคณะท างานไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

6.3 ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

6.3.1 ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงาน รวมถึงให้ค  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทั 
และฝ่ายบริหารในเร่ืองดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล แผนการด าเนินงาน และกลยุทธ์  
ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษทั 

6.3.2 ก าหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายในระยะสั้น และระยะยาว รวมถึงพิจารณาประเด็นท่ีเป็น
สาระส าคญัของธุรกิจ (Materiality) ตามแนวปฏิบติัสากล 

6.3.3 ให้ค  าปรึกษา ส่งเสริม สนบัสนุนทรัพยากร และบุคลากรท่ีเหมาะสมเพื่อให้การด าเนิน
กลยุทธ์เกิดขึ้นทัว่ทั้งบริษทั เพื่อให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษทั รวมถึงสภาวการณ์ 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

6.3.4 ก ากับดูแล ติดตามการปฏิบติังานและสนับสนุนงานด้านดังกล่าว รวมทั้งสร้างการมี 
ส่วนร่วมในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ภายใตก้รอบการพฒันาอย่างย ัง่ยืนกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและ
ภายนอกของบริษัทและบริษัทในเครือ ผ่านการท างานของฝ่ายบริหารความยัง่ยืนองค์กร และคณะท างาน 
ดา้นความยัง่ยนืท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากฝ่ายบริหาร 

6.3.5 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ 
อยา่งสม ่าเสมอ 
 
 
 



บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
เร่ือง กฎบตัรคณะกรรมการบรรษทัภิบาล บริหารความเส่ียง และการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน  

หนา้ท่ี 5/5 

แกไ้ขคร้ังท่ี 03 
มีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 

21 กุมภาพนัธ์ 2565 
 

 

7 การรายงาน  
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเส่ียง และการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน จะต้องรายงานผล 

การปฏิบติัหน้าท่ีต่อคณะกรรมการบริษทั  และรายงานการท าหน้าท่ีในรอบปีท่ีผ่านมาต่อผูถื้อหุ้นในรายงาน
ประจ าปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดงัน้ี 

7.1 จ านวนคร้ังในการประชุม 
7.2 จ านวนคร้ังท่ีกรรมการคณะกรรมการบรรษทัภิบาล บริหารความเส่ียง และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

แต่ละคนเขา้ร่วมประชุม 
7.3 ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรท่ีก าหนดไว ้     
7.4 การทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรรษทัภิบาล บริหารความเส่ียง และการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 

อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงานของบริษทั และกลยทุธ์ในระยะสั้น
และระยะยาว   

8 การประเมินผลของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเส่ียง และการพฒันาอย่างยั่งยืน 
การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบรรษทัภิบาล บริหารความเส่ียง และการพฒันา 

อย่างย ัง่ยืน จะจดัให้มีขึ้นอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยกรรมการเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล บริหารความเส่ียง และการพัฒนาอย่างย ัง่ยืนทั้ งคณะ และรายงานผลการประเมินประจ าปี 
ต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อน ามาปรับปรุงการปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิผลต่อผูถื้อหุน้และองคก์รสูงสุด 

ให้ยกเลิกกฎบัตรฉบับเดิมท่ีประกาศใช้เม่ือวนัท่ี  11 มิถุนายน 2563 โดยให้ใช้กฎบัตรฉบับแก้ไข 
คร้ังท่ี 3 ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2565 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2565  
กฎบตัรฉบบัน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2565 เป็นตน้ไป 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

 

                                                                       -ลงลายมือช่ือ- 

  (ดร.ทนง พิทยะ) 
 ประธานกรรมการ 


