กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษทั ของ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“คณะกรรมการบริษทั ”) ตระหนักถึง
ความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคม ในการส่งเสริมและสร้างความ
เชื่อมันของผู
่
้ถือหุ้น ผู้มสี ่วนได้เสีย ตลอดจนสาธารณชน และเชื่อว่าการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแ ล
กิจการที่ดีแ ละความรับผิด ชอบต่อสัง คม จะเอื้อ ประโยชน์ ต่ อ ผู้ถือ หุ้น เพื่อ ให้บรรลุ ว ิสยั ทัศ น์ ของบริษัท
คณะกรรมการบริษทั จะต้องดําเนินการและปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุ้น
และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
1.

2.

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั
1.1

คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) แต่ไม่เกินสิบสอง (12) คน
และกรรมการไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนกรรมการทัง้ หมดต้ อ งมี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ น
ราชอาณาจักรไทย

1.2

คณะกรรมการบริษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการทัง้ หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน และต้องมีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็ น
กรรมการอิสระ จํานวนไม่น้อยกว่าสาม (3) คน

1.3

ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ เลขานุการบริษทั เพือ่ ทําหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการคณะกรรมการ
บริษทั เว้นแต่คณะกรรมการบริษทั จะมอบหมายเป็ นอย่างอื่น

คุณสมบัติของกรรมการ
นอกจากกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชน
จํากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมีคุณสมบัตติ ามทีก่ ําหนดไว้
ในข้อบังคับของบริษทั แล้ว จะต้องมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
2.1

เป็ นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทจ่ี ะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของ
บริษทั และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทศิ ความรู้ความสามารถและปฏิบตั หิ น้าที่เพื่อประโยชน์
ของบริษทั ได้อย่างเต็มที่

2.2

เป็ นผูม้ คี วามซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมสูงในการดําเนินธุรกิจ
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3.

2.3

เป็ นผูท้ ไ่ี ม่ประกอบกิจการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน หรือเข้าเป็ นกรรมการในนิตบิ ุคคลอื่นที่มสี ภาพ
อย่ า งเดีย วกัน หรือ แข่ ง ขัน กับ กิจ การของบริษัท ไม่ ว่ า จะทํ า เพื่อ ประโยชน์ ข องตนหรือ
ประโยชน์ของบุคคลอื่น

2.4

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทั นอกจากจะมีคุณสมบัตติ ามข้อ 2.1 –
2.3 ข้างต้นแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัตติ ามทีก่ ําหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
แก้ไขเพิม่ เติมซึง่ อาจมีในอนาคตด้วย

ขอบเขต หน้ าที่ อํานาจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
3.1

กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้ าหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษทั
และบริษัทย่อย รวมทัง้ พิจารณาอนุ มตั ินโยบายและทิศทางการดําเนินงานที่ฝ่ายบริหาร
เสนอ

3.2

กํากับควบคุ มดูแ ลให้ฝ่ ายบริห ารดําเนิ นการให้เ ป็ นไปตามวิส ยั ทัศ น์ พันธกิจ นโยบาย
กลยุทธ์ และเป้ าหมายในการดําเนินธุรกิจตามข้อ 3.1 โดยมีเป้ าหมายเพื่อเพิม่ มูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ให้คาํ นึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้อง

3.3

สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยปี ละหนึ่ง (1) ครัง้

3.4

วางโครงสร้าง กําหนดระบบ และกระบวนการบริห ารจัด การของบริษัทและบริษัท ย่ อ ย
เพื่อให้มรี ะบบการบริหารความเสี่ยง การกํากับและตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่
เหมาะสม เพื่อ ให้ ม ัน่ ใจว่ า มีก ารดํ า เนิ น การที่เ ป็ น ไปตามระเบีย บ ข้อ บัง คับ มติข อง
คณะกรรมการบริษทั มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความสุจริตและระมัดระวัง

3.5

ติดตามและประเมินผลการทําหน้าทีบ่ ริหารจัดการของบริษทั และบริษทั ย่อย เพื่อให้บรรลุ
ตามแผนกลยุทธ์ ภายใต้งบประมาณซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั

3.6

พิจารณาถึงปั จจัยเสี่ยงสําคัญที่อาจเกิดขึ้นและกําหนดแนวทางการบริหารจัดการความ
เสี่ย งอย่ า งครอบคลุ ม และครบถ้ ว น และดู แ ลให้ผู้บ ริห ารมีร ะบบและกระบวนการที่ มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสีย่ ง รวมถึงปั จจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นจาก
การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ

3.7

จัดให้มกี ารควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและมีประสิทธิผล รวมทัง้ จัดให้มกี ระบวนการประเมิน
ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทั และบริษทั ย่อย อย่างสมํ่าเสมอ
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3.8

จัดให้มรี ะบบหรือกลไกการกําหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เหมาะสม
สอดคล้องกับผลการดําเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจและความผูกพันต่อบริษทั ทัง้ ใน
ระยะสัน้ และระยะยาว

3.9

พิจารณาอนุ มตั กิ ารใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การดําเนินงานต่าง ๆ การกู้ยมื หรือการขอ
สินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กยู้ มื เงิน ตลอดจนการเข้าเป็ นผูค้ ้าํ ประกัน เพือ่ การ
ทําธุ รกิจตามปกติของบริษัทและบริษัทย่ อ ย โดยไม่ จํากัด วงเงิน ภายใต้ข้อ บัง คับ และ
ระเบียบของบริษัท รวมทัง้ กฎระเบียบ กฎหมายที่เ กี่ยวข้อ งของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.10 ดําเนินการให้บริษทั และบริษทั ย่อยนําระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชีท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ และการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง รวมถึง
การเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ หมาะสมให้แก่ผถู้ อื หุน้ และสาธารณชนทัวไป
่
3.11 จัด ให้มีช่อ งทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ล ะกลุ่มอย่ างเหมาะสม และกํ ากับดูแลการ
เปิ ดเผยข้อมูล เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐาน
3.12 ตรวจตราและดําเนิ นการให้เ ป็ นที่แ น่ ใ จได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อ ยได้มกี ารปฏิบัติต าม
จริยธรรมทีก่ ําหนดโดยคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ กําหนดนโยบายของบริษทั และบริษทั
ย่อยด้านการกํากับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคม
3.13 พิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ บุคคลเพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการ หรือผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อยตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ย่อย และกําหนดขอบเขต หน้าที่ อํานาจ และความรับผิดชอบ
ของกรรมการและผู้บริห ารที่ไ ด้รบั การแต่งตัง้ อย่ างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการกําหนดกรอบ
อํานาจในการใช้ดุลพินิจที่ชดั เจนให้การออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ย่อย
ในเรื่องสําคัญต้องได้รบั ความเห็นจากคณะกรรมการบริษทั ก่อน มีการควบคุมการบริหาร
ให้เป็ นไปตามนโยบายของบริษทั และการทํารายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่ง
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน การทํารายการระหว่างกัน
และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีม่ นี ัยสําคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง
3.14 แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และเลขานุการบริษทั
3.15 พิจารณาอนุ มตั กิ ารดําเนินการของบริษทั และบริษทั ย่อย ให้สอดคล้องกับข้อบังคับของแต่
ละบริษทั โดยครอบคลุมถึงเรื่องดังต่อไปนี้
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3.15.1 วิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ซง่ึ จะต้องมีการทบทวนเป็ นรายปี
3.15.2 แผนธุรกิจประจําปี
3.15.3 งบประมาณประจําปี
3.15.4 งบการเงินสําหรับงวดไตรมาส และงบการเงินประจําปี
3.15.5 การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
3.15.6 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์ก รในระดับกลุ่ม และการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่
สําคัญในองค์กร
3.15.7 การได้มา การก่อตัง้ การจําหน่ ายจ่ายโอน หรือการระงับซึ่งทรัพย์สนิ ทีส่ ําคัญหรือ
ธุรกิจใดของบริษทั
3.15.8 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอํานาจที่คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้บุคคลใด
ดําเนินการ
3.16 พิจารณามอบอํานาจบางประการเป็ นการครัง้ คราวแก่คณะกรรมการชุดย่อย ทัง้ นี้ การ
มอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั นัน้ จะไม่มลี กั ษณะ
เป็ นการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงทีท่ ําให้คณะกรรมการบริษทั หรือผูร้ บั มอบอํานาจ
จากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุ มตั ิรายการที่ต นหรือ บุ ค คลที่อ าจมีค วามขัด แย้ ง
(ตามที่นิยามไว้ใ นประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ หรือ
ประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุ น) อาจมีส่ว นได้เ สีย หรือ อาจได้รบั ประโยชน์ ใ น
ลัก ษณะใด ๆ หรือ อาจมีค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ อ่ืนใดกับบริษัทหรือ บริษัทย่อ ย
ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทท่ี ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ไิ ว้
3.17 จัดให้มรี ะบบการกํ ากับดูแลการต่อต้านการคอร์รปั ชันของบริษัทในภาพรวม ตลอดจน
กํ า หนดนโยบาย ระเบี ย บปฏิ บั ติ ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การต่ อ ต้ า นการคอร์ ร ัป ชั น ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง การเปิ ดเผยข้ อ มู ล แก่ ผู้ ส อบบั ญ ชี ใ ห้ ท ราบถึ ง บทบาทของ
คณะกรรมการบริษัทที่มีต่ อ การบริห ารความเสี่ยงด้านคอร์รปั ชัน ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
บริษทั มีบทบาทสําคัญในการเป็ นผูน้ ําทีแ่ สดงถึงความมุ่งมันที
่ จ่ ะต่อต้านการคอร์รปั ชันเพือ่
แสดงจุดยืนให้ปรากฏต่อบุคลากรของบริษทั พันธมิตรทางธุรกิจ และสาธารณชน
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3.18 จัดให้มรี ะบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ อดคล้องกับความต้องการของกิจการ
เพิม่ โอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาการดําเนินงาน บริหารความเสีย่ ง เพื่อให้สามารถบรรลุ
วัต ถุ ประสงค์แ ละเป้ าหมายหลัก รวมทัง้ ส่ง เสริมการสร้างและพัฒ นานวัต กรรมใหม่ ท่ี
ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจและเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ กีย่ วข้อง
3.19 แจ้งให้บริษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ๆ กับบริษทั หรือบริษทั ย่อย
(แล้วแต่กรณี) ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือถือครองหุน้ เพิม่ ขึน้ หรือลดลงในบริษทั
หรือบริษทั ย่อย (แล้วแต่กรณี)
3.20 ตีความและวินิจฉัยปั ญหาที่เกิด ขึ้นเนื่องจากการใช้ก ฎบัต รทัง้ หลายของบริษัท รวมทัง้
กําหนดแนวปฏิบตั ใิ นกรณีทเ่ี ป็ นปั ญหา
3.21 ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ และสังคม ทัง้ นี้ ตามที่ไม่ขดั
ต่อกฎหมาย ประกาศ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
4.

ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ งของคณะกรรมการบริษทั
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3)
ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วนหนึ่ง
ในสาม (1/3) กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกก็ได้
นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
4.1

ตาย

4.2

ลาออก โดยมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลาออกถึงบริษทั

4.3

ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจํากัด กฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศทีอ่ อกตามความของกฎหมาย หรือข้อบังคับ
บริษทั

4.4

ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออก

4.5

ศาลมีคาํ สังให้
่ ออก

หน้า 5 / 7

5.

การประชุมของคณะกรรมการบริษทั
5.1

คณะกรรมการบริษทั ต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครัง้ และต้องมีการประชุม
ไม่น้อยกว่าหก (6) ครัง้ ต่อรอบปี บญ
ั ชี โดยจะกําหนดตารางวันประชุมล่วงหน้าทัง้ ปี

5.2

ประธานกรรมการอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็ นกรณีพเิ ศษด้วยตนเอง หรือเมื่อ
ได้รบั การร้องขอจากกรรมการท่านใดท่านหนึ่งก็ได้

5.3

ในการประชุมทุกครัง้ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร จะร่วมกันพิจารณา
กําหนดวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้า โดยเลขานุการบริษทั มีหน้าทีจ่ ดั ส่งเอกสารต่าง ๆ
ที่ใช้ประกอบการประชุมครัง้ นัน้ ๆ ไปยังกรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7)
วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ในวาระการประชุ ม
หรือร้องขอเอกสารประกอบการประชุมเพิม่ เติมได้ อย่างไรก็ดี หากมีความจําเป็ นเร่งด่วน
เพือ่ รักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษทั อาจมีการเรียกประชุมด้วยวิธอี ่นื และมีการจัดส่ง
เอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการล่วงหน้าน้อยกว่าเจ็ด (7) วันก็ได้

5.4

ในการประชุ มคณะกรรมการบริษัท ต้อ งมีก รรมการมาประชุ มไม่ น้อ ยกว่ ากึ่ง หนึ่ ง ของ
จํานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทําหน้าทีเ่ ป็ น
ประธานที่ประชุม ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานทีป่ ระชุม

5.5

การออกเสียงลงมติในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถอื เสียงข้างมากของกรรมการที่
เข้าร่วมประชุม กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่ง (1) เสียง เพือ่ เป็ นเสียงชีข้ าด
หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมเรื่องใด ต้องแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ
โดยกรรมการท่านนัน้ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงมติในเรื่องนัน้

6.

คณะกรรมการชุดย่อย
ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ และอาจแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อ
ทําหน้าที่สนับสนุ นการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทั จะพิจารณา
อนุมตั กิ ารแต่งตัง้ สมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั พิจารณาเห็นสมควร โดย
ในแต่ละปี คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
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