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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

วัตถุประสงค์ 

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการของบริษัทเข้าใจบทบาท หน้า ท่ี   
และความรับผิดชอบของตนท่ีมีต่อผู ้ถือหุ้นและผู ้มีส่วนได้เสียของบริษัท ด้วยตระหนักถึงความส าคัญ 
ของบทบาทและหนา้ท่ีในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์สุจริต ระมดัระวงั และเป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท  ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในอันท่ีจะก าหนดทิศทาง 
และน าพาธุรกิจให้เติบโตตามวิสัยทศัน์และพนัธกิจ เพื่อบรรลุผลเป้าหมายตามท่ีไดแ้จง้ต่อผูถื้อหุ้น ซ่ึงจะสร้าง
ผลตอบแทนท่ีมัน่คง สม ่าเสมอในระยะยาวอย่างเป็นธรรมแก่ผูถื้อหุ้น ควบคู่กบัการให้ความส าคญัอย่างต่อเน่ือง
กับส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และผูมี้ส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วนภายใตห้ลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้บริษทั 
เป็นอีกกลจกัรหน่ึงท่ีจะส่งผา่นความยัง่ยนืดา้นพลงังานใหก้บัประเทศชาติและประชาชนรุ่นหลงัต่อไป  

ทั้งน้ี บริษทัจะพิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัทุกปี เพื่อให้โครงสร้างและการปฏิบติัหน้าท่ี
ของคณะกรรมการสอดคลอ้งตามกลยุทธ์ของบริษทั และสะทอ้นการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
เพื่อเป็นแนวทางแก่ฝ่ายบริหารท่ีจะสามารถบรรลุเป้าหมายของบริษทัตามท่ีแจง้ไวก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน
ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

องค์ประกอบ 

(1) คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั 
ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  

(2) โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน  

(3) คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบน้ีตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ.39/2559 เร่ือง 
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  (และฉบับท่ีแก้ไข)  (“ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน”) อีกทั้งมีขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ประกาศก าหนด 
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(4) ประธานกรรมการจะตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ และประธานกรรมการตอ้งเป็น
กรรมการอิสระตามความหมายของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

(5) บริษทัมีนโยบายแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจากความสามารถและ
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัเป็นส าคญั และให้ความส าคญัในการ
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการหญิงเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการดว้ย 

คุณสมบัต ิ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินการให้เป็นตามกลยุทธ์ของบริษทั เพื่อเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกและแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการ โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึง มีเง่ือนไขด้านคุณสมบัติ 
เพื่อประกอบการพิจารณา ดงัน้ี 

(1) กรรมการตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ความหลากหลายของทกัษะ และ
ประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงมีความซ่ือสัตย์ สุจริต  
มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบติัหนา้ท่ี
ใหแ้ก่บริษทัอยา่งเตม็ท่ี ทั้งน้ี การพิจารณาองคค์วามรู้ท่ีจ าเป็นของกรรมการเป็นไปตาม Board Skills 
Matrix ท่ีไดเ้ปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษทั 

(2) กรรมการตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะ
ได้รับความไวว้างใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด โดยจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยู่ในระบบขอ้มูล
รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารแสดงช่ือบุคคลในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออก
หลกัทรัพย ์

(3) กรรมการตอ้งไม่ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัหรือมีลกัษณะ
เป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือเขา้เป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนหรือ
ประโยชน์ของบุคคลอ่ืน เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง  
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 ทั้ งน้ี กรณีท่ีได้รับแต่งตั้ งเป็นกรรมการแล้ว หากมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีบริษัทท าขึ้ นไม่ว่า 
โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือมีการถือหรือเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษทัหรือบริษัท 
ในเครือ กรรมการรายดงักล่าวตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้  

(4) กรรมการอิสระจะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
และตอ้งมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือ
มีส่วนไดเ้สียในทางการเงินและการบริหารกิจการ ทั้งน้ี กรรมการอิสระและผูเ้ก่ียวขอ้งของกรรมการ
ดงักล่าวตอ้งถือหุ้นรวมกนัแลว้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัดว้ย 

(5) กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนได้ไม่เกิน 5 บริษัท  ทั้ งน้ี  
การพิจารณาเสนอช่ือจากความรู้ความสามารถท่ีสอดคล้องและเป็นไปตามแนวนโยบายรวมถึง  
กลยทุธ์การด าเนินธุรกิจท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัเป็นส าคญั 

การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 

(1) กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

(2) บริษทัพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการอิสระจากบุคคลผูมี้ความรู้ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบริษทั ซ่ึงมีคุณสมบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 39/2559 (และ
ท่ีมีการแกไ้ข) และ ขอ้บงัคบัและประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนหลกัเกณฑอ่ื์น ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง  

(3) ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ 
ทั้งคณะ ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกลท่ี้สุด
กบัส่วน 1 ใน 3 อน่ึง กรรมการหรือกรรมการอิสระท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มา
ด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือก
บุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชน
จ ากดัและกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยให้กรรมการ  
ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งดงักล่าวมีวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการเท่ากบัวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการ
ท่ีเขา้ด ารงต าแหน่งแทน 
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ทั้งน้ี จะตอ้งเสนอประวติัการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ รวมถึง
คุณสมบติั และการไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ 
ในการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี 

(4) นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

- ครบก าหนดตามวาระ 
-  เสียชีวิต 
-  ลาออก โดยการยื่นใบลาออกต่อบริษทั และให้การลาออกให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึง

บริษทั เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
- พน้จากการเป็นกรรมการของบริษทั  
-  ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าบริษทัมหาชนจ ากดั และ/หรือ  กฎหมาย 

วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
-  ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู ้ถือหุ้น 

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

-  ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

การประชุม 

(1)     การประชุมคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั 
โดยตอ้งมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็น 
องค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  
ใหก้รรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

(2) การประชุมคณะกรรมการบริษทัให้จดัขึ้นอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง ทั้งน้ี รวมทั้งปีตอ้งมีการจดัการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัมากกวา่ 6 คร้ังต่อปี เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

(3) ประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยอาจมอบหมายใหผู้ใ้ดกระท าการแทน
ก็ได้ หรือในกรณีจ าเป็น กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุม
กรรมการ ในกรณีเช่นว่าน้ี ให้ประธานกรรมการก าหนดวนัประชุมภายใน 14 วนันับแต่วนัท่ีได้รับ 
การร้องขอ 
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(4) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ส่งหนังสือนัดประชุมตามเง่ือนไขและรายละเอียด  
วนั เวลา สถานท่ี และกิจการท่ีจะประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่
กรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือ
ก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

(5) การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ถือเสียงขา้งมาก โดยกรรมการคนหน่ึงมี 
หน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียง 
ช้ีขาด 

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจและหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีการแบ่งแยกระหว่างคณะกรรมการกับ
ฝ่ายบริหารไวอ้ย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีตอ้งบริหารจดัการบริษทัและควบคุมดูแล 
การปฏิบติังานของฝ่ายบริหารไดด้ าเนินไปตามวิสัยทศัน์และพนัธะกิจภายใตก้รอบกฎหมาย วตัถุประสงค์
และขอ้บงัคบัของบริษทั รวมถึงมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต 
รอบคอบ และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษทัอนัจะน าพามาซ่ึง
ประโยชน์แก่ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียของบริษทั โดยกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ท่ีส าคญั ดงัน้ี 

(1) จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎบตัรน้ี และควรตอ้งเป็นการ
ประชุมเต็มคณะ เม่ือมีการพิจารณาลงมติในเร่ืองหรือรายการท่ีมีนยัส าคญั โดยรายการท่ีมีนยัส าคญั 
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในนโยบายควบคุมและกลไกการก ากับดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน 
(“Control Policy”)  และหมายความรวมถึง รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัและ
บริษทัย่อยท่ีมีผลกระทบส าคญัต่อบริษทั การพิจารณาและอนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันตาม
หลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์การขยายโครงการ
ลงทุน การก าหนดระดบัอ านาจด าเนินการ (“Table of Authority”) และการก าหนดนโยบายเพื่อใช้
ในการบริหารงานดา้นต่าง ๆ 

(2) จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลา
บญัชีของบริษทั โดยบริษทัควรจดัส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษทั และวาระการประชุม 
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รวมถึงเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหนา้ดว้ยระยะเวลาพอสมควร และตอ้งไม่น้อยไปกว่า
ระยะเวลาท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของบริษทั 

(3) จดัให้มีระบบการบญัชี นโยบายบญัชี และวิธีปฏิบติัท่ีมีนยัส าคญัเก่ียวกบัการบญัชี การรายงานทาง
การเงินและการสอบบญัชีท่ีมีความน่าเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจดัเก็บเอกสารท่ีท าให้
สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลได้ในภายหลงั มีการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน 
และการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 

(4) จดัให้มีการท างบการเงิน ณ วนัส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทัให้มีความถูกตอ้งเพื่อแสดงฐานะ 
การเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น  ถูกตอ้ง และ
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและ 
ถือปฏิบติัสม ่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงัในการจดัท า  รวมถึงก าหนดให้การเปิดเผยขอ้มูล
ส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมจดัให้มีการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
ของบริษทัก่อนท่ีเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมติั 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลรับผิดชอบ
เก่ียวกบัคุณภาพรายงานทางการเงิน และมีอ านาจพิจารณาอนุมติังบการเงินระหว่างกาลของบริษทั
เพื่อเปิดเผยตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

(5) จดัให้มีรายงานประจ าปีซ่ึงแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน รายงานการเงิน ในรอบปี  
ท่ีผ่านมาของคณะกรรมการ เพื่อเปิดเผยต่อผูถื้อหุ้น และใช้ประกอบการพิจารณาอนุมติัวาระต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

(6) ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั  ควบคุม
ก ากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้ตรงตาม
วิสัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทั รวมถึงนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(7) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติัแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจน                         
การเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ ท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร 

(8) พิจารณาการเขา้ท ารายการประเภทต่าง ๆ ตามขนาดรายการท่ีก าหนดใน Table of Authority 

(9) พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั และพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปีและ
ระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ย  
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ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจพิจารณาอนุมัติ 
การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ย 

(10) ก ากับดูแลให้บริษทั บริษทัย่อย และบริษทัร่วมปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
อาทิเช่น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญั หรือกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(11) พิจารณาแต่งตั้งหรือเปล่ียนแปลงบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้ งเป็น 
กรรมการในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัย่อยหรือบริษทั
ร่วมดงักล่าว รวมถึงบงัคบัใช ้Control Policy ในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมนั้น ๆ เพื่อแสดงว่าบริษทัมี
กลไกการก ากับดูแลบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมดังกล่าวได้เสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษทั 
เพื่อให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนอย่างครบถว้นถูกตอ้ง โดยการ
บงัคบัใช ้Control Policy กบับริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม ไดแ้ก่ 

11.1   การควบคุมให้กรรมการผูแ้ทนของบริษทัท่ีรับการแต่งตั้งให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้
ก าหนดไว ้ซ่ึงรวมถึงการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไป หรือ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัใหเ้ป็นไปท่ีกฎหมายก าหนดอยา่งครบถว้นถูกตอ้ง 

11.2    การติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมให้เป็นไปตามแผนงานและ  
งบประมาณตามท่ีไดรั้บอนุมติัอยา่งต่อเน่ือง 

11.3   การติดตามดูแลให้บริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัร่วมเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมี
นยัส าคญัแก่บริษทัใหค้รบถว้นถูกตอ้ง  

(12) พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงานของบริษทัตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึง
พิจารณาอนุมัตินโยบาย จรรยาบรรณ กฎบัตรคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย  
โดยก าหนดใหมี้การทบทวนนโยบาย จรรยาบรรณ อยา่งนอ้ยทุก 2 ปี และทบทวนกฎบตัรอย่างน้อย
ทุกปี หรือตามความเหมาะสม 

(13) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขต อ านาจ
หนา้ท่ี และค่าตอบแทนของ คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีแต่งตั้งดงักล่าว 
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(14) พิจารณาแต่งตั้ง กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทั รวมถึงการก าหนดขอบเขต 
อ านาจหน้าท่ี และค่าตอบแทนของ กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทั ท่ีแต่งตั้ง
ดงักล่าว 

(15) จดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวงัของบริษทัท่ีมี  
ต่อบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ ตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการของบริษทั 
ตลอดจนสร้างความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทั บริษทัย่อย และบริษทัร่วม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ และ/หรือ กรรมการผูแ้ทน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(16) จดัให้มีช่องทางรับขอ้ร้องเรียนหรือเบาะแสการกระท าทุจริตหรือขดัต่อหลกัธรรมาภิบาล รวมถึง  
จดัให้มีระบบคุม้ครองผูแ้จง้ขอ้ร้องเรียนหรือเบาะแสดงักล่าวท่ีมีมาตรฐานและปลอดภยั โดยบริษทั
จะจัดเก็บข้อร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าวเป็นความลับ ในขณะเดียวกันบริษัทได้ก าหนด
หลักเกณฑ์การไต่สวน และพิจารณาบทลงโทษผูท่ี้กระท าผิดตามล าดับขั้นตอนทางวินัยอย่าง
เคร่งครัด  

(17) คณะกรรมการบริษทัอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือ
บุคคลอ่ืนใด ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุม 
และก ากับดูแลของคณะกรรมการบริษทั หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการ
บริษทัอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขการมอบอ านาจนั้น ๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร  

การมอบหมายให้ปฏิบติัการแทนคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองใด การมอบหมายดงักล่าวตอ้งจดัท า
เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือบนัทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษทัในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั
อย่างชดัเจน รวมถึงระบุขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและระยะเวลา (ถา้มี) ของผูรั้บมอบอ านาจไวอ้ย่าง
ชดัเจน 

ทั้งน้ี การมอบอ านาจดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้ กรรมการ คณะกรรมการ
ชุดย่อย หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจ มีอ านาจพิจารณาและอนุมติัรายการท่ีบุคคลดงักล่าวอาจมี
ความขดัแยง้ มีส่วนได้เสีย หรืออาจเกิดการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะท าขึ้น 
กับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ 
ท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ หรือเป็นรายการธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการค้า
โดยทัว่ไป ซ่ึงการเขา้ท ารายการดงักล่าวตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีก าหนด
เก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทั 



บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
เร่ือง กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั 

หน้าท่ี 9/10 

แก้ไขคร้ังที่ 02 

มีผลบังคับใช้วันที ่
24 สิงหาคม 2564 

 

 

จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมก ากับตลาดทุน และ /หรือประกาศอ่ืนใดของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งดว้ย 

 ทั้งน้ี มีอ านาจปรับเปล่ียนขอบเขตอ านาจการพิจารณาอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัตามขอ้ (1) – (17) 
เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมายท่ีบงัคบัใชอ้ยู ่ณ ขณะนั้น 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัจะจดัให้มีขึ้นทุกปี โดยเป็นการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัทั้งแบบรายบุคลและรายคณะ ทั้งน้ี ผลคะแนนและขอ้คิดเห็นของ
กรรมการจะน าไปใชเ้พื่อการปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัใหมี้ประสิทธิผลมากขึ้น 
รวมถึงใชป้ระกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อเสนอการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในแต่ละปีดว้ย 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีแต่งตั้งเลขานุการบริษทั เพื่อมีอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีก าหนด
ไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (และฉบบัท่ีแกไ้ข) รวมทั้งให้ท าหน้าท่ี
เลขานุการของคณะกรรมการบริษัท ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งประสานงานให้มี 
การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั โดยมีรายละเอียดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงัน้ี 

 (1) จดัการประชุมและจดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
- ทะเบียนกรรมการ 
- หนงัสือนดัประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และรายงานประจ าปีของบริษทั 
- หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 
- รายงานการมีส่วนไดส่้วนเสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหาร และด าเนินการอ่ืน ๆ 

(2) ใหค้  าแนะน าแก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ เก่ียวขอ้ง 

(3)  ดูแลให้บริษทัมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  และหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัหรือมติผูถื้อหุ้น 
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

(4) ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานก ากบัดูแล 
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(5) ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 (6) ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ และให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของ
กรรมการ 

โดยบริษัทมี รูปแบบการปฏิบัติงาน เลขานุการบริษัทในรูปแบบของคณะท างาน ซ่ึงประกอบด้วย 
บุคคลท่ีจบการศึกษาด้านกฎหมายและด้านการบัญชีสนับสนุนการท างานของเลขานุการบริษัท   
เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมขอบเขตหนา้ท่ีการท างานของเลขานุการ
บริษทัตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคับบริษทั มติคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงานภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ทั้งน้ี ให้ยกเลิกกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัฉบบัเดิมท่ีประกาศใช้เม่ือวนัท่ี เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 
โดยให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 2 ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2564 เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2564 

กฎบตัรคณะกรรมการบริษทัฉบบัน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 24 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป 

           จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

  

                                                                      -ลงลายมือช่ือ- 
 (ดร.ทนง พิทยะ) 
ประธานกรรมการ 


