กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด
CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
1.

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการของบริ ษ ทั เป็ นผูพ้ ิ จารณาแต่ ง ตั้งคณะกรรมการบริ ห าร ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารจานวนหนึ่ งที่ มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่ อทาหน้าที่ บ ริ หารจัดการและควบคุ มกิ จการของบริ ษ ทั
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย กฎบัตรฉบับนี้ ทาขึ้ นเพื่อให้คณะกรรมการบริ หารมี ความเข้าใจบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบตนเองและใช้กฎบัตรนี้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่

2.

องค์ ประกอบ

2.1

คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริ หารจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน

2.2

คณะกรรมการบริ ษ ัท จะเลื อ กกรรมการบริ ห ารคนหนึ่ งเป็ นประธานกรรมการบริ หาร ในกรณี ที่
คณะกรรมการบริ ษ ัท พิ จารณาเห็ นสมควรอาจจะเลื อกกรรมการบริ หารคนหนึ่ งหรื อหลายคนเป็ นรอง
ประธานกรรมการบริ หารก็ได้

2.3

ประธานกรรมการบริ หารอาจเป็ นบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การ

2.4

ประธานกรรมการต้องไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกันกับประธานกรรมการบริ หาร

3.

คุณสมบัติ

3.1

คณะกรรมการบริ หารต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั เป็ นอย่างดี มี ความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนิ นธุ รกิ จและมีเวลาเพียง
พอที่จะอุทิศความรู ้ ความสามารถและปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริ ษทั อย่างเต็มที่

3.2

คณะกรรมการบริ หารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
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4.

หน้ าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ห ารมี อ านาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารงานในเรื่ อ งเกี่ ย วกับ การ
ดาเนินงานตามปกติธุระและงานบริ หารของบริ ษทั กลัน่ กรองและกาหนดนโยบาย แผนธุ รกิจ งบประมาณ
โครงสร้างการบริ หารงาน และอานาจการบริ หารต่าง ๆ ของบริ ษทั การกาหนดหลักเกณฑ์ในการดาเนิ น
ธุ รกิ จเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิ จ เพื่อเสนอให้ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั พิจารณาและ
อนุมตั ิและ/หรื อให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษทั ตาม
นโยบายที่กาหนด โดยสรุ ป คณะกรรมการบริ หารมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญดังต่อไปนี้

4.1

นาเสนอเป้ าหมาย นโยบาย แผนธุ รกิจ รวมถึงกลยุทธ์การดาเนินธุ รกิจ และงบประมาณประจาปี ของบริ ษทั
การขยายกิ จการ การก าหนดแผนการเงิ น นโยบายการบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คล ตลอดจนพิ จารณาและ
กลัน่ กรองข้อเสนอของฝ่ ายบริ หารเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ ต่อไป

4.2

ควบคุ มดู แลการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั และติดตามผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบาย
แผนงาน เป้ าหมายที่กาหนดไว้ และงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั

4.3

พิจารณาอนุ มตั ิก ารดาเนิ นงานที่ เป็ นธุ รกรรมปกติธุรกิ จตลอดจนการดาเนิ นงานที่เป็ นรายการสนับสนุ น
ธุ รกิจปกติของบริ ษทั ซึ่ งมีเงื่อนไขทางการค้าทัว่ ไป ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน 500 ล้านบาท แต่ไม่เกิน
งบประมาณที่ ไ ด้รับ อนุ ม ตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษ ทั หรื อตามที่ คณะกรรมการบริ ษ ัทได้มี มติ อนุ ม ัติใ น
หลักการไว้แล้ว ทั้งนี้ ภายใต้บงั คับของหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มา
จาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์

4.4

พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริ ษทั การเสนอจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลหรื อเงิ นปั นผลประจาปี เพื่อ
เสนอคณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ต่อไป

4.5

พิจารณาอนุมตั ิเงินปั นผลระหว่างกาลของบริ ษทั ย่อย

4.6

มีอานาจในการมอบอานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่ งคนหรื อหลายคนปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยูภ่ ายใต้
การควบคุ ม ของคณะกรรมการบริ หาร หรื ออาจมอบอานาจเพื่ อให้บุ ค คลดังกล่ าว มี อานาจตามที่ คณะ
กรรมการบริ หารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร ซึ่ งคณะกรรมการ
บริ หารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอานาจหรื อการมอบอานาจนั้นๆ ได้
ตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารนั้น จะต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการ
มอบอานาจ หรื อมอบอานาจช่วงที่ทาให้ผรู ้ ับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หารสามารถอนุ มตั ิรายการที่
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ตนหรื อบุ ค คลที่ อาจมี ความขัดแย้ง (ตามนิ ยามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น และ/หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ/หรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด) มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยฯ และ/หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริ หารไม่มี
อานาจอนุมตั ิการดาเนิ นการในเรื่ องดังกล่าว โดยเรื่ องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุ มคณะกรรมการและ/
หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ (แล้วแต่กรณี ) เพื่ออนุมตั ิต่อไป ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามธุ รกิจปกติ
และเงื่ อ นไขการค้า ปกติ ซ่ ึ งเป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น และ/หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
4.7

พิจารณาอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันใด ๆ ที่ไม่เข้าข่ายเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยซึ่ งเป็ นรายการมีขอ้ ตกลงทาง
การค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูจะพึงกระทากับคู่สัญญาทัว่ ไปในสถานการณ์ เดียวกันด้วยอานาจต่อรอง
ทางการค้าที่ ปราศจากอิ ท ธิ พ ลระหว่างบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยกับกรรมการผูบ้ ริ หารหรื อบุ คคลที่ มีความ
เกี่ยวข้อง ตลอดจนดาเนิ นการในขั้นตอนต่างๆ ที่จาเป็ นเกี่ยวเนื่ องในการทาธุ รกรรมนั้นๆ รวมถึงพิจารณา
มอบหมายให้ บุ ค คลใดด าเนิ น การในเรื่ องดัง กล่ าวภายใต้ข อบเขตการมอบอ านาจเป็ นครั้ งคราว โดย
คณะกรรมการบริ หารจะรายงานการทาธุ รกรรมประเภทดังกล่าวที่มีมูลค่าสู งอย่างมีนยั สาคัญในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ทุกไตรมาสหรื อตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริ ษทั

4.8

ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายเป็ นคราวๆ ไป

5.

วาระการดารงตาแหน่ งและการเลือกตั้งกรรมการ

5.1

คณะกรรมการบริ หารแต่ งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษ ทั โดยจะต้องพิ จารณาจากประวัติก ารศึ ก ษาและ
ประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ

5.2

กรรมการบริ หารจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ





ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติและมีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้ออก

5.3

กรรมการบริ หารคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ใบลา
ออกไปถึงบริ ษทั

5.4

ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการบริ หารว่างลงให้คณะกรรมการบริ ษทั เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่ งมีคุณสมบัติ
เข้าเป็ นกรรมการบริ หารแทน
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6.

การประชุ ม

6.1

การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร ต้อ งมี ก รรมการบริ ห ารมาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่า กึ่ ง หนึ่ งของจ านวน
กรรมการบริ หารทั้งหมดจึงเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการบริ หารไม่อยูใ่ นที่ประชุ ม หรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริ หารให้รองประธานกรรมการบริ หารเป็ นประธานที่
ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริ หาร หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ได้ให้กรรมการบริ หารซึ่ ง
มาประชุมเลือกกรรมการบริ หารคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม

6.2

การวินิจฉัยชี้ ขาดของที่ประชุ มคณะกรรมการบริ หาร ให้ถือเสี ยงข้างมาก โดยกรรมการบริ หารคนหนึ่ งมี
หนึ่ งเสี ย งในการลงคะแนน เว้น แต่ ก รรมการบริ ห ารซึ่ งมี ส่ ว นได้เสี ย ในเรื่ อ งใดไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยง
ชี้ขาด

6.3

การประชุมคณะกรรมการบริ หารจะจัดให้มีหรื อเรี ยกประชุ มได้ตามที่เห็นสมควร แต่การประชุ มตามปกติ
ต้อ งจัด ขึ้ น อย่ า งน้ อ ยเดื อ นละหนึ่ งครั้ ง เว้น แต่ มี เหตุ จ าเป็ นไม่ ส ามารถประชุ ม ได้ โดยให้ ป ระธาน
กรรมการบริ หารเป็ นผูเ้ รี ยกประชุ มคณะกรรมการบริ หาร หรื อในกรณี จาเป็ น ถ้ากรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้น
ไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรี ยกประชุ มกรรมการ ให้ประธานกรรมการกาหนดวันประชุ มภายใน
14 วันนับแต่วนั ที่ได้รับการร้องขอ

6.4

ให้ประธานกรรมการบริ หาร หรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริ หารเป็ นผูก้ าหนด
วัน เวลาและสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารซึ่ งสถานที่ที่ประชุ มนั้นอาจกาหนดเป็ นอย่างอื่น
นอกเหนื อไปจากท้องที่ อนั เป็ นที่ ต้ งั ส านักงานใหญ่ ข องบริ ษ ทั ก็ได้ หากประธานกรรมการบริ หารหรื อ
กรรมการบริ หารที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริ หาร มิ ได้กาหนดสถานที่ ๆ ประชุ ม ให้ใช้
สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั เป็ นสถานที่ประชุม

6.5

ในการเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร ให้ป ระธานกรรมการบริ ห าร หรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับ มอบหมายส่ ง
หนังสื อนัดประชุ มโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน หรื อส่ งมอบให้แก่กรรมการบริ หารโดยตรง โดยระบุวนั
เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุ มไปยังกรรมการบริ หาร ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุ ม เว้นแต่กรณี
จาเป็ นรี บด่วน เพื่อรักษาสิ ทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุ มโดยวิธีอื่น หรื อกาหนดวัน
ประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้

7.

การรายงาน

7.1

คณะกรรมการบริ หารรั บ ผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษ ทั จึ งมี หน้าที่ รายงานผลการดาเนิ นงานในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้ง
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7.2

คณะกรรมการบริ หารจะต้องจัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หาร

8.

การประเมินผลของคณะกรรมการบริหาร
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ หารจะจัด ให้มีข้ ึนทุกปี โดยคณะกรรมการบริ หารจะ
เป็ นผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ หารทั้งคณะ
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