
 

กฎบัตรคณะกรรมการด้านความยั่งยืน ก ากับดูแลกิจการ และบริหารความเส่ียง 

1. วัตถุประสงค์ 

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) มุ่งเน้นกำรขยำยธุรกิจอย่ำงยั่งยืน โดยให้
ควำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตำมแนวทำงกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรที่ดี จึงได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรด้ำนควำมยัง่ยืน ก ำกบัดแูลกิจกำร และบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อก ำกบัดแูล
กำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ ให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกบัทิศทำงและกลยทุธ์ทำงธุรกิจที่บริษัทฯ ก ำหนดไว้  

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

2.1 คณะกรรมกำรด้ำนควำมยัง่ยืน ก ำกบัดแูลกิจกำร และบริหำรควำมเสี่ยง ได้รับกำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำร
บริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 3 คน โดยเป็นกรรมกำรอิสระอยำ่งน้อย 1 คน 

2.2 ประธำนคณะกรรมกำรด้ำนควำมยัง่ยืน ก ำกบัดแูลกิจกำร และบริหำรควำมเสีย่ง ได้รับเลอืกจำกกรรมกำรด้ำน
ควำมยัง่ยืน ก ำกบัดแูลกิจกำร และบริหำรควำมเสีย่งด้วยกนัเอง 

2.3 มีควำมรู้ ควำมช ำนำญ และควำมเข้ำใจในด้ำนควำมเสีย่ง ควำมยัง่ยืน และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

2.4 คณะกรรมกำรด้ำนควำมยัง่ยืน ก ำกบัดแูลกิจกำร และบริหำรควำมเสีย่งเป็นผู้แตง่ตัง้เลขำนกุำรคณะกรรมกำร
ด้ำนควำมยัง่ยืน ก ำกบัดแูลกิจกำร และบริหำรควำมเสีย่ง 

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 

3.1 กรรมกำรจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมวำระที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ หรือตำมที่คณะกรรมกำร
บริษัทฯ ก ำหนด 

3.2 กรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับกำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรด้ำน
ควำมยัง่ยืน ก ำกบัดแูลกิจกำร และบริหำรควำมเสีย่งตอ่ได้ 

4. การประชุม 

4.1 ก ำหนดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้ หรือตำมที่เห็นสมควร คณะกรรมกำรสำมำรถเชิญผู้บริหำรหรือ
พนกังำนท่ีเก่ียวข้อง เข้ำร่วมประชมุเพื่อให้ข้อมลูหรือควำมเห็น 

4.2 ในกำรประชุมแต่ละครัง้จะต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรด้ำนควำม
ยัง่ยืน ก ำกบัดแูลกิจกำร และบริหำรควำมเสีย่งทัง้หมด จึงถือเป็นองค์ประชมุ 

4.3 ในกำรเรียกประชุมให้ประธำนคณะกรรมกำรด้ำนควำมยัง่ยืน ก ำกบัดแูลกิจกำร และบริหำรควำมเสี่ยงหรือ
เลขำนกุำรคณะกรรมกำรด้ำนควำมยัง่ยืน ก ำกบัดแูลกิจกำร และบริหำรควำมเสีย่งเป็นผู้ เรียกประชมุ 

4.4 ในกรณีที่ประธำนคณะกรรมกำรด้ำนควำมยัง่ยืน ก ำกบัดแูลกิจกำร และบริหำรควำมเสีย่งไมไ่ด้เข้ำร่วมประชุม 
หรือไมส่ำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้ และไมไ่ด้มีกำรแตง่ตัง้รักษำกำรประธำนคณะกรรมกำรด้ำนควำมยัง่ยืน ก ำกบั
ดูแลกิจกำร และบริหำรควำมเสี่ยง ให้กรรมกำรด้ำนควำมยั่งยืน ก ำกับดูแลกิจกำร และบริหำรควำมเสี่ยง  
ทำ่นอื่นที่เข้ำประชมุเลอืกกรรมกำรทำ่นใดทำ่นหนึง่เป็นประธำนในท่ีประชมุ 
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4.5 กำรวินิจฉยัชีข้ำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรหนึ่งคนมีสิทธิหนึ่งเสียงในกำรลงคะแนน เว้นแต่
กรรมกำรซึ่งมีสว่นได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้ำคะแนนเสยีงเท่ำกนัให้ประธำน
ในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้ำด 

4.6 คณะกรรมกำรด้ำนควำมยั่งยืน  ก ำกับดูแลกิจกำร และบริหำรควำมเสี่ยงสำมำรถเชิญกรรมกำรบริษัทฯ 
ผู้บริหำร หวัหน้ำสว่นงำน หรือบคุคลอื่นท่ีเก่ียวข้อง เข้ำร่วมประชมุตำมควำมเหมำะสม 

5. ขอบเขตอ านาจ หน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านความยั่ งยืน ก ากับดูแลกิจการ และ
บริหารความเสี่ยง 

5.1 ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนรวมถึงให้ค ำปรึกษำและข้อแนะน ำในกำรด ำเนินงำนในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
สิง่แวดล้อม และกำรก ำกบัดแูลกิจกำร เพื่อกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งยัง่ยืนในระยะยำว  

5.2 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเทียบกบัตวัชีว้ดัต่ำง ๆ และให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรรำยงำนข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัควำม
ยัง่ยืน 

5.3 ให้ค ำแนะน ำในกำรจดัท ำหรือทบทวนนโยบำยและแนวปฏิบตัิที่เก่ียวข้องกบัควำมยัง่ยืนองค์กรและกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำร อำทิ นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร จรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจ นโยบำยที่เก่ียวข้องกบั
สิง่แวดล้อม นโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ง และนโยบำยด้ำนสทิธิมนษุยชน เป็นต้น  

5.4 สนับสนุน ก ำกับดูแล และติดตำมให้มีกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับองค์กร 
หนว่ยงำนของรัฐและองค์กรท่ีก ำกบัดแูล ตลอดจนหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ตำมมำตรฐำนทัง้ในประเทศ
และระดบัสำกล 

5.5 ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรประเมินและกรอบกำรบริหำรควำมเสีย่งที่มีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

5.6 จดัให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยง จดัล ำดบัควำมเสี่ยง แนวทำงและกลยทุธ์กำรบริหำรควำมเสี่ยง  เพื่อให้ระดบั
ควำมเสีย่งขององค์กรอยูใ่นระดบัที่เหมำะสม 

5.7 ดูแลและติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมถึงให้ค ำปรึกษำและข้อแนะน ำในกำร
ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรบริหำรควำมเสี่ยงแก่ฝ่ำยจดักำร เพื่อให้สอดคล้องกบักลยทุธ์และเป้ำหมำยทำงธุรกิจ
ของบริษัทฯ รวมถึงสภำวกำรณ์ที่เปลีย่นแปลงไป 

5.8 มีอ ำนำจในกำรแตง่ตัง้และก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะอนกุรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำมควำมจ ำเป็น โดย
คณะกรรมกำรด้ำนควำมยัง่ยืน ก ำกบัดแูลกิจกำร และบริหำรควำมเสีย่งมีหน้ำที่ก ำกบัดแูลและติดตำมควำม
คืบหน้ำกำรด ำเนินงำนของคณะอนกุรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำ่ง ๆ 

5.9   สำมำรถว่ำจ้ำงที่ปรึกษำหรือผู้ เช่ียวชำญอิสระตำมระเบียบบริษัทฯ มำให้ควำมเห็นหรือค ำปรึกษำด้วย
คำ่ใช้จ่ำยของบริษัทฯ  

5.10 ให้ค ำแนะน ำ ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเร่ืองควำม
ยัง่ยืน กำรก ำกบัดแูลกิจกำร และกำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่ง 

5.11 ปฏิบตัิหน้ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย 
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6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมกำรด้ำนควำมยัง่ยืน ก ำกบัดแูลกิจกำร และบริหำรควำมเสีย่ง มีหน้ำที่ในกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของ
ตนเอง โดยให้ท ำกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนและรำยงำนผลตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ปีละครัง้ 

7. การทบทวนกฎบัตร 

คณะกรรมกำรด้ำนควำมยัง่ยืน ก ำกบัดแูลกิจกำร และบริหำรควำมเสีย่งมีหน้ำที่ทบทวนกฎบตัรเป็นประจ ำ และหำกมี
กำรปรับปรุงแก้ไขให้น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำ 

8. การรายงาน 

คณะกรรมกำรด้ำนควำมยัง่ยืน ก ำกบัดแูลกิจกำร และบริหำรควำมเสีย่ง รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ อยำ่งน้อย
ปีละ 1 ครัง้ เก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมยัง่ยืน ก ำกบัดแูลกิจกำร และกำรบริหำรควำมเสีย่งของบริษัทฯ  

 

 


