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กลุ่มบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
THACHANG GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
1. บทนา
คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผูบ้ ริหารของบริษัท เพื่อทาหน้าที่ในการ
บริห ารจัด การและการก ากับ ดูแ ล ให้สอดคล้อ งกับ นโยบายและแผนธุ ร กิ จ ตามที่ ค ณะกรรมการบริษั ท ได้ม อบหมาย
คณะกรรมการบริษัทจึ งได้จัด ทากฎบัตรฉบับ นี ้ขึน้ และจะมีก ารพิ จารณาทบทวนทุกปี อ ย่างน้อ ยปี ละหนึ่ งครั้ง เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริหารเข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพื่อใช้เป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั ิหน้าที่
2. องค์ประกอบ
กรรมการบริหารเป็ นบุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร
(ซึ่งไม่ได้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท) จานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
3. คุณสมบัติ
3.1. เป็ นกรรมการหรือเป็ นผู้บริหารของบริษัทที่มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเป็ นประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการองค์กร ซื่อสัตย์ สุจริต มีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริษัทได้อย่างเต็มที่
3.2. ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. การแต่งตั้ง
4.1. คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการบริหาร
4.2. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหาร 1 คน เพื่อแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งเป็ นประธานกรรมการบริหาร โดย
ประธานกรรมการบริหารอาจเป็ นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารก็ได้
4.3. ในกรณีท่ีกรรมการบริหารประสงค์จะขอลาออกก่อนครบวาระดารงตาแหน่ง กรรมการบริหารจะต้องแจ้งให้บริษัท
ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน โดยทาจดหมายแจ้งเหตุผลต่อประธานกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั
ได้พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอื่นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนีแ้ ทนกรรมการบริหารที่ลาออก
4.4. คณะกรรมการบริหารมีอานาจแต่งตัง้ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าเหมาะสมเพื่อทาหน้าที่เลขานุการคณะ
กรรมการบริหาร เพื่อช่วยการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหาร เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียม
วาระการประชุม การนาส่งเอกสารการประชุม การบันทึ กรายงานการประชุม และปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

1/4

กลุ่มบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
THACHANG GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.5. กรรมการบริหารจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
4.5.1 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
4.5.2 ตาย
4.5.3 ลาออก
4.5.4 ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการบริหาร
5. อานาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
5.1. พิ จารณากลั่นกรองข้อเสนอของประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริห ารและน าเสนอเป้ าหมาย นโยบาย และแผนธุ รกิ จ รวมถึ ง
งบประมาณประจาปี ของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
5.2. ควบคุม กากับดูแล และติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทให้เป็ นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดาเนินธุรกิจ
กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่กาหนดไว้ และอานาจบริหารต่าง ๆ ตามที่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเอือ้ ต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คาปรึกษา แนะนาการบริหารจัดการแก่
ผูบ้ ริหารระดับสูง
5.3. ติดตามผลการดาเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทัง้ ปั ญหาหรือ
อุปสรรคที่เกิดขึน้ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ
5.4. พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารด าเนิ น งานที่ เ ป็ น ธุ ร กรรมปกติ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เช่ น การลงทุ น ต่ า ง ๆ ตามงบลงทุ น หรื อ
งบประมาณที่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท เป็ นต้น โดยวงเงินสาหรับแต่ละรายการเป็ นไปตามตารางอานาจ
อนุมตั ิท่ผี ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
5.5. พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปั นผลระหว่า งกาลหรือเงิน ปั น ผลประจาปี เ พื่อ เสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิ
5.6. นาเสนอโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับการดาเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล และ/หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
5.7. มีอานาจพิจารณาอนุมัติงบประมาณการขึน้ เงินเดือนหรือปรับ ระดับเงินเดือนพนักงานประจาปี และการจ่ายเงิน
รางวัลประจาปี (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย
5.8. ดาเนินการให้ผูบ้ ริหาร ฝ่ ายจัดการ หรือพนักงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือจัดทาและให้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะมีการหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
5.9. จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคาแนะนา ตามความจาเป็ น
5.10. แต่งตัง้ และ/หรือ มอบหมายให้กรรมการบริหารหรือบุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใด
โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บคุ คลดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รบั มอบอานาจ หรือการมอบอานาจนัน้ ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
5.11. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
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ทั้งนี ้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็ นการมอบ
อานาจ หรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้ผรู้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือ
บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอานาจอนุมตั ิการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว โดย
เรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป
ยกเว้น เป็ น การอนุ มั ติ ร ายการที่ เ ป็ น ไปตามธุ ร กิ จ ปกติ แ ละเงื่ อ นไขการค้า ปกติ ซ่ึ ง เป็ น ไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
6. การประชุม
6.1. การประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการบริหาร
ทัง้ หมดจึงเป็ นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามี
รองประธานกรรมการบริหาร ให้รองประธานกรรมการบริหารทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการบริหาร หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่ง
เป็ นประธานในที่ประชุม
6.2. การประชุมคณะกรรมการบริหารให้จัดขึน้ ณ ท้องที่อันเป็ นที่ตงั้ สานักงานใหญ่ของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่
ประธานกรรมการบริหารจะกาหนด หรือประธานกรรมการบริหารจะกาหนดให้จดั การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็
ได้ โดยการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกาหนด
6.3. การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการบริหารคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงใน
การลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
6.4. ประธานกรรมการบริหารอาจเชิญผูบ้ ริหารของบริษัท ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
6.5. การประชุมคณะกรรมการบริหารตามปกติให้จดั ขึน้ อย่างน้อย 1 เดือนต่อครัง้ ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ ผูซ้ ่งึ
ได้รบั มอบหมายเป็ นผูเ้ รียกประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยกาหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการ
ประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และนาส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริหารและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
เป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารมีเวลาพอสมควรในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียก
ขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีจาเป็ นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะกาหนด
วันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้ ทัง้ นี ้ หากการประชุมในคราวนัน้ เป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
7. การประเมินผลของคณะกรรมการบริหาร
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารจะจัดให้มีขึน้ ทุกปี โดยเป็ นการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหารทัง้ คณะและรายบุคคล และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
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กลุ่มบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
THACHANG GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนีม้ ีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็ นต้นไป

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
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