
 

หน้า 1 / 7 

กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 

บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

คณะกรรมการบรษิทั ของ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) (“คณะกรรมการบริษทั”) ตระหนักถงึ

ความสําคญัของหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม ในการส่งเสรมิและสรา้งความ

เชื่อมัน่ของผู้ถือหุ้น ผู้มสี่วนได้เสยี ตลอดจนสาธารณชน และเชื่อว่าการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดูแล

กิจการที่ดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม จะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อให้บรรลุวิสยัทศัน์ของบรษิัท 

คณะกรรมการบรษิทัจะต้องดําเนินการและปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุ้น

และผูม้สีว่นไดเ้สยี 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 

1.1 คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) แต่ไม่เกนิสบิสอง (12)  คน 

และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถิ่นที่อยู่ ใน

ราชอาณาจกัรไทย 

1.2 คณะกรรมการบรษิทัต้องประกอบด้วยกรรมการอสิระไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวน

กรรมการทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน และต้องมกีรรมการตรวจสอบซึ่งเป็น

กรรมการอสิระ จาํนวนไม่น้อยกว่าสาม (3) คน 

1.3 ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้เลขานุการบรษิทัเพือ่ทําหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการ

บรษิทั เวน้แต่คณะกรรมการบรษิทัจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น 

2. คณุสมบติัของกรรมการ 

นอกจากกรรมการจะต้องมคีุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชน

จํากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนมคีุณสมบตัติามทีก่ําหนดไว้

ในขอ้บงัคบัของบรษิทัแลว้ จะตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปน้ี 

2.1 เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของ

บรษิทั และมเีวลาเพยีงพอที่จะอุทศิความรู้ความสามารถและปฏบิตัหิน้าที่เพื่อประโยชน์

ของบรษิทัไดอ้ย่างเตม็ที ่

2.2 เป็นผูม้คีวามซื่อสตัยส์ุจรติและมจีรยิธรรมสงูในการดําเนินธุรกจิ  
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2.3 เป็นผูท้ีไ่ม่ประกอบกจิการเขา้เป็นหุน้ส่วน หรอืเขา้เป็นกรรมการในนิตบุิคคลอื่นที่มสีภาพ

อย่างเดียวกันหรือแข่งขนักับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ของตนหรือ

ประโยชน์ของบุคคลอื่น 

2.4 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบของบรษิทั นอกจากจะมคีุณสมบตัติามขอ้ 2.1 – 

2.3 ขา้งต้นแลว้ ยงัต้องมคีุณสมบตัติามทีก่ําหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึประกาศ

แกไ้ขเพิม่เตมิซึง่อาจมใีนอนาคตดว้ย 

3. ขอบเขต หน้าท่ี อาํนาจ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

3.1 กําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายในการดําเนินธุรกจิของบรษิทั

และบรษิัทย่อย รวมทัง้พจิารณาอนุมตัินโยบายและทิศทางการดําเนินงานที่ฝ่ายบรหิาร

เสนอ  

3.2 กํากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย     

กลยุทธ์ และเป้าหมายในการดําเนินธุรกจิตามขอ้ 3.1 โดยมเีป้าหมายเพื่อเพิม่มูลค่าทาง

เศรษฐกจิใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ี ใหค้าํนึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.3 สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยปีละหน่ึง (1) ครัง้ 

3.4 วางโครงสร้าง กําหนดระบบ และกระบวนการบรหิารจดัการของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

เพื่อให้มรีะบบการบรหิารความเสี่ยง การกํากบัและตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่

เหมาะสม เพื่อให้มัน่ใจว่ามีการดําเนินการที่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ มติของ

คณะกรรมการบรษิทั มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความสุจรติและระมดัระวงั 

3.5 ตดิตามและประเมนิผลการทําหน้าทีบ่รหิารจดัการของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อใหบ้รรลุ

ตามแผนกลยุทธ ์ภายใตง้บประมาณซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

3.6 พจิารณาถึงปัจจยัเสี่ยงสําคญัที่อาจเกิดขึ้นและกําหนดแนวทางการบรหิารจดัการความ

เสี่ยงอย่างครอบคลุมและครบถ้วน และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบและกระบวนการที่มี

ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการความเสีย่ง รวมถงึปัจจยัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นจาก

การแสวงหาโอกาสทางธุรกจิ 

3.7 จดัใหม้กีารควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธผิล รวมทัง้จดัใหม้กีระบวนการประเมนิ

ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัและบรษิทัย่อย อย่างสมํ่าเสมอ 
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3.8 จดัให้มรีะบบหรอืกลไกการกําหนดค่าตอบแทนผู้บรหิารระดบัสูงของบรษิัทที่เหมาะสม 

สอดคล้องกบัผลการดําเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจและความผูกพนัต่อบรษิทั ทัง้ใน

ระยะสัน้และระยะยาว 

3.9 พจิารณาอนุมตักิารใช้จ่ายเงนิเพื่อการลงทุน การดําเนินงานต่าง ๆ การกู้ยมืหรอืการขอ

สนิเชื่อใด ๆ จากสถาบนัการเงนิ การใหกู้ย้มืเงนิ ตลอดจนการเขา้เป็นผูค้ํ้าประกนั เพือ่การ

ทําธุรกิจตามปกติของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่จํากัดวงเงิน ภายใต้ข้อบังคบั และ

ระเบียบของบริษัท รวมทัง้กฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

3.10 ดาํเนินการใหบ้รษิทัและบรษิทัย่อยนําระบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิ การสอบบญัชทีี่

เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพมาใช ้และการเกบ็รกัษาบญัชแีละเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึ 

การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่หมาะสมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และสาธารณชนทัว่ไป  

3.11 จดัให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และกํากับดูแลการ

เปิดเผยขอ้มลู เพือ่ใหม้ัน่ใจว่ามคีวามถูกตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส น่าเชื่อถอื และมมีาตรฐาน 

3.12 ตรวจตราและดําเนินการให้เป็นที่แน่ใจได้ว่า บรษิัทและบรษิัทย่อยได้มกีารปฏิบัติตาม

จรยิธรรมทีก่ําหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้กําหนดนโยบายของบรษิทัและบรษิทั

ย่อยดา้นการกํากบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

3.13 พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้บุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยตาม

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัย่อย และกําหนดขอบเขต หน้าที ่อํานาจ และความรบัผดิชอบ

ของกรรมการและผู้บรหิารที่ได้รบัการแต่งตัง้อย่างชดัเจน ซึ่งรวมถึงการกําหนดกรอบ

อํานาจในการใช้ดุลพนิิจที่ชดัเจนให้การออกเสยีงในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัย่อย

ในเรื่องสําคญัต้องได้รบัความเหน็จากคณะกรรมการบรษิทัก่อน มกีารควบคุมการบรหิาร

ให้เป็นไปตามนโยบายของบรษิทั และการทํารายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่ง

รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลฐานะทางการเงนิ ผลการดําเนินงาน การทํารายการระหว่างกนั 

และการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่นีัยสาํคญัใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 

3.14 แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และเลขานุการบรษิทั  

3.15 พจิารณาอนุมตักิารดําเนินการของบรษิทัและบรษิทัย่อย ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของแต่

ละบรษิทั โดยครอบคลุมถงึเรื่องดงัต่อไปน้ี 
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3.15.1 วสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย และแผนกลยุทธซ์ึง่จะตอ้งมกีารทบทวนเป็นรายปี 

3.15.2 แผนธุรกจิประจาํปี 

3.15.3 งบประมาณประจาํปี 

3.15.4 งบการเงนิสาํหรบังวดไตรมาส และงบการเงนิประจาํปี 

3.15.5 การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

3.15.6 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรในระดบักลุ่ม และการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่

สาํคญัในองคก์ร 

3.15.7 การไดม้า การก่อตัง้ การจาํหน่ายจ่ายโอน หรอืการระงบัซึ่งทรพัยส์นิทีส่ําคญัหรอื

ธุรกจิใดของบรษิทั 

3.15.8 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกบัอํานาจที่คณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้บุคคลใด

ดาํเนินการ 

3.16  พจิารณามอบอํานาจบางประการเป็นการครัง้คราวแก่คณะกรรมการชุดย่อย ทัง้น้ี  การ

มอบหมายอํานาจหน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทันัน้ จะไม่มลีกัษณะ

เป็นการมอบอํานาจ หรอืมอบอํานาจช่วงทีท่ําใหค้ณะกรรมการบรษิทั หรอืผูร้บัมอบอํานาจ

จากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมตัิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ หรือ

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รบัประโยชน์ใน

ลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอื

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัไิว ้

3.17 จดัให้มรีะบบการกํากับดูแลการต่อต้านการคอร์รปัชนัของบรษิัทในภาพรวม ตลอดจน 

กําหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มี

ประสิทธิภาพ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้สอบบัญชีให้ทราบถึงบทบาทของ

คณะกรรมการบริษัทที่มตี่อการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รปัชนั ทัง้น้ี คณะกรรมการ

บรษิทัมบีทบาทสําคญัในการเป็นผูนํ้าทีแ่สดงถงึความมุ่งมัน่ทีจ่ะต่อต้านการคอรร์ปัชนัเพือ่

แสดงจุดยนืใหป้รากฏต่อบุคลากรของบรษิทั พนัธมติรทางธุรกจิ และสาธารณชน  
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3.18 จดัใหม้รีะบบบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการของกิจการ  

เพิม่โอกาสทางธุรกจิ และพฒันาการดําเนินงาน บรหิารความเสีย่ง เพื่อใหส้ามารถบรรลุ

วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลัก รวมทัง้ ส่งเสริมการสร้างและพฒันานวตักรรมใหม่ที่

ก่อใหเ้กดิมลูค่าแก่ธุรกจิและเป็นประโยชน์ต่อผูเ้กีย่วขอ้ง 

3.19 แจ้งให้บรษิทัทราบโดยไม่ชกัช้า หากมสี่วนได้เสยีในเรื่องใด ๆ กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

(แลว้แต่กรณี) ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอืถอืครองหุน้ เพิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทั 

หรอืบรษิทัย่อย (แลว้แต่กรณี) 

3.20 ตีความและวนิิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการใช้กฎบตัรทัง้หลายของบรษิัท รวมทัง้

กําหนดแนวปฏบิตัใินกรณีทีเ่ป็นปัญหา 

3.21 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นทีเ่ป็นประโยชน์ต่อธุรกจิของบรษิทั ผูถ้อืหุน้ และสงัคม ทัง้น้ี ตามที่ไม่ขดั

ต่อกฎหมาย ประกาศ และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการบริษทั 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) 

ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจํานวนใกลท้ีสุ่ดกบัสว่นหน่ึง

ในสาม (1/3) กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถูกเลอืกกลบัเขา้มาดาํรงตําแหน่งอกีกไ็ด ้ 

นอกจากการพน้ตําแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากตําแหน่ง เมื่อ  

4.1 ตาย 

4.2 ลาออก โดยมผีลนบัแต่วนัทีใ่บลาออกถงึบรษิทั 

4.3 ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดั กฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศทีอ่อกตามความของกฎหมาย หรอืขอ้บงัคบั

บรษิทั 

4.4 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 

4.5 ศาลมคีาํสัง่ใหอ้อก 
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5. การประชุมของคณะกรรมการบริษทั 

5.1 คณะกรรมการบรษิทัตอ้งประชุมกนัอย่างน้อยสาม (3) เดอืนต่อครัง้ และต้องมกีารประชุม

ไม่น้อยกว่าหก (6) ครัง้ต่อรอบปีบญัช ีโดยจะกําหนดตารางวนัประชุมล่วงหน้าทัง้ปี 

5.2 ประธานกรรมการอาจเรยีกประชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็นกรณีพเิศษดว้ยตนเอง หรอืเมื่อ

ไดร้บัการรอ้งขอจากกรรมการท่านใดท่านหน่ึงกไ็ด ้

5.3 ในการประชุมทุกครัง้ ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร จะร่วมกนัพจิารณา

กําหนดวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยเลขานุการบรษิทัมหีน้าทีจ่ดัสง่เอกสารต่าง ๆ  

ที่ใช้ประกอบการประชุมครัง้นัน้ ๆ ไปยงักรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็ (7) 

วนัก่อนวนัประชุม  เพื่อให้กรรมการมเีวลาพจิารณาเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ในวาระการประชุม 

หรอืรอ้งขอเอกสารประกอบการประชุมเพิม่เตมิได ้ อย่างไรกด็ ีหากมคีวามจําเป็นเร่งด่วน

เพือ่รกัษาสทิธแิละผลประโยชน์ของบรษิทั อาจมกีารเรยีกประชุมดว้ยวธิอีื่นและมกีารจดัส่ง

เอกสารประกอบการประชุมไปยงักรรมการล่วงหน้าน้อยกว่าเจด็ (7) วนักไ็ด ้ 

5.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ

จํานวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชุม และใหป้ระธานกรรมการทําหน้าทีเ่ป็น

ประธานที่ประชุม  ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ใหก้รรมการที่มาประชุม

เลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานทีป่ระชุม  

5.5 การออกเสยีงลงมตใินการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ใหถ้อืเสยีงขา้งมากของกรรมการที่

เขา้ร่วมประชุม กรรมการคนหน่ึงมหีน่ึง (1) เสยีงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั 

ใหป้ระธานทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหน่ึง (1) เสยีง เพือ่เป็นเสยีงชีข้าด 

หากกรรมการท่านใดมสี่วนได้เสยีในวาระการประชุมเรื่องใด ต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

โดยกรรมการท่านนัน้จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงมตใินเรื่องนัน้  

6. คณะกรรมการชุดย่อย 

ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ และอาจแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อ

ทําหน้าที่สนับสนุนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณา

อนุมตักิารแต่งตัง้สมาชกิคณะกรรมการชุดย่อย กฎบตัรคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ 

ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าว ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็สมควร โดย

ในแต่ละปี คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ   






