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กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 

1. บทน า 

คณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารซึ่งประกอบดว้ยกรรมการและ/หรือผูบ้รหิารของบรษิัท เพื่อท าหนา้ที่ในการ
บริหารจัดการและการก ากับดูแล ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย  
คณะกรรมการบริษัทจึงไดจ้ัดท ากฎบัตรฉบับนี ้ขึน้และจะมีการพิจารณาทบทวนทุกปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้
คณะกรรมการบรหิารเขา้ใจบทบาท หนา้ที่และความรบัผิดชอบ ตลอดจนเพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานในการปฏิบตัิหนา้ที่  

2. องคป์ระกอบ 

กรรมการบริหารเป็นบุคคลที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท และประกอบดว้ยกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร  
(ซึ่งไม่ไดด้  ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท) จ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน  

3. คุณสมบัติ 

3.1. เป็นกรรมการหรือเป็นผู้บริหารของบริษัทที่มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณท์ี่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
จดัการองคก์ร ซื่อสตัย ์สจุรติ มีเวลาเพียงพอท่ีจะปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่บรษิัทไดอ้ย่างเต็มที่ 

3.2. ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

4. การแต่งตั้ง  

4.1. คณะกรรมการบรษิัทจะเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการบรหิาร 

4.2. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหาร 1 คน เพื่อแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร โดย
ประธานกรรมการบรหิารอาจเป็นบคุคลเดียวกบัประธานเจา้หนา้ที่บรหิารก็ได ้

4.3. ในกรณีที่กรรมการบริหารประสงคจ์ะขอลาออกก่อนครบวาระด ารงต าแหน่ง กรรมการบริหารจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัท
ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั โดยท าจดหมายแจง้เหตผุลต่อประธานกรรมการบรษิัท เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทั 
ไดพ้ิจารณาแต่งตัง้กรรมการอื่นที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามที่ระบไุวใ้นกฎบตัรฉบบันีแ้ทนกรรมการบรหิารที่ลาออก  

4.4. คณะกรรมการบริหารมีอ านาจแต่งตัง้บุคคลที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าเหมาะสมเพื่อท าหนา้ที่เลขานุการคณะ
กรรมการบริหาร เพื่อช่วยการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร เก่ียวกับการนดัหมายการประชุม การจดัเตรียม
วาระการประชุม การน าส่งเอกสารการประชุม การบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติการอื่นใดตามที่ไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร 
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4.5. กรรมการบรหิารจะพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

4.5.1 คณะกรรมการบรษิัทมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

4.5.2 ตาย 

4.5.3 ลาออก 

4.5.4 ขาดคณุสมบตัิของการเป็นกรรมการบรหิาร 

5. อ านาจ หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

5.1. พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและน าเสนอเป้าหมาย นโยบาย และแผนธุรกิจ รวมถึง
งบประมาณประจ าปีของบรษิัท ใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 

5.2. ควบคมุ ก ากบัดแูล และติดตามผลการด าเนินงานของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการด าเนินธุรกิจ  
กลยทุธท์างธุรกิจ และงบประมาณที่ก าหนดไว ้และอ านาจบรหิารต่าง ๆ ตามที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
ใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเอือ้ต่อสภาพธุรกิจ พรอ้มใหค้  าปรกึษา แนะน าการบริหารจดัการแก่
ผูบ้รหิารระดบัสงู 

5.3. ติดตามผลการด าเนินงานและความกา้วหนา้ของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทัง้ปัญหาหรือ
อปุสรรคที่เกิดขึน้และแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบ 

5.4. พิจารณาอนุมัติการด าเนินงานที่ เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การลงทุนต่าง ๆ ตามงบลงทุนหรือ
งบประมาณที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท เป็นตน้ โดยวงเงินส าหรบัแต่ละรายการเป็นไปตามตารางอ านาจ
อนมุตัิที่ผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท 

5.5. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ าปีเพื่อเสนอ
คณะกรรมการบรษิัทอนมุตัิ 

5.6. น าเสนอโครงสรา้งองคก์รที่เหมาะสมกับการด าเนินงานของบริษัทใหค้ณะกรรมการสรรหา  พิจารณาค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล และ/หรือคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ  

5.7. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติงบประมาณการขึน้เงินเดือนหรือปรบัระดับเงินเดือนพนักงานประจ าปี และการจ่ายเงิน
รางวลัประจ าปี (เงินโบนสั) ใหแ้ก่พนกังานของบรษิัท และบรษิัทย่อย 

5.8. ด าเนินการใหผู้บ้ริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือจัดท าและใหข้้อมูลที่
เก่ียวขอ้งกบัเรื่องที่จะมีการหารือกนัในที่ประชมุคณะกรรมการบรหิาร 

5.9. จดัหาที่ปรกึษา หรือบคุคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อใหค้วามเห็นหรือค าแนะน า ตามความจ าเป็น 

5.10. แต่งตัง้ และ/หรือ มอบหมายใหก้รรมการบริหารหรือบุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด 
โดยอยู่ภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการบรหิาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อใหบ้คุคลดงักล่าวมีอ านาจตามที่คณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขบคุคลที่ไดร้บัมอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจนัน้ ๆ ไดต้ามที่เห็นสมควร 

5.11. ปฏิบตัิหนา้ที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
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ทั้งนี ้การมอบหมายอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าใหผู้ร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบุคคล
ที่อาจมีความขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งก าหนด) มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกับบริษัท หรือ
บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริหารไม่มีอ านาจอนุมตัิการด าเนินการในเรื่องดงักล่าว โดย
เรื่องดังกล่าวจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป 
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่ เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

6. การประชุม 

6.1. การประชุมคณะกรรมการบริหาร ตอ้งมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการบริหาร
ทัง้หมดจึงเป็นองคป์ระชมุ ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มี
รองประธานกรรมการบริหาร ใหร้องประธานกรรมการบริหารท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชมุ ถา้ไม่มีรองประธาน
กรรมการบริหาร หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้หก้รรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหน่ึง
เป็นประธานในท่ีประชมุ 

6.2. การประชุมคณะกรรมการบริหารใหจ้ัดขึน้ ณ ทอ้งที่อันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่
ประธานกรรมการบรหิารจะก าหนด หรือประธานกรรมการบรหิารจะก าหนดใหจ้ดัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสก์็
ได ้โดยการจดัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสจ์ะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามที่กฎหมายก าหนด 

6.3. การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชมุคณะกรรมการบริหาร ใหถื้อเสียงขา้งมาก โดยกรรมการบริหารคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงใน
การลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถา้คะแนนเสียง
เท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

6.4. ประธานกรรมการบรหิารอาจเชิญผูบ้รหิารของบรษิัท ผูเ้ชี่ยวชาญอิสระ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งเขา้รว่มประชมุ 

6.5. การประชุมคณะกรรมการบริหารตามปกติใหจ้ดัขึน้อย่างนอ้ย 1 เดือนต่อครัง้ ใหป้ระธานกรรมการบริหาร หรือ ผูซ้ึ่ง
ไดร้บัมอบหมายเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยก าหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการ
ประชุมไวล่้วงหนา้อย่างชดัเจน และน าส่งเอกสารประกอบการประชมุใหค้ณะกรรมการบริหารและผูเ้ขา้ร่วมประชมุ
เป็นการล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมการบรหิารมีเวลาพอสมควรในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียก
ขอขอ้มลูประกอบการพิจารณาเพิ่มเตมิ เวน้แต่กรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบรษิัท จะก าหนด
วนัประชุมใหเ้ร็วกว่านัน้ก็ได  ้ทัง้นี ้หากการประชุมในคราวนัน้เป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์บริษัทสามารถ
จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้

7. การประเมินผลของคณะกรรมการบริหาร 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารจะจัดให้มีขึน้ทุกปี โดยเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบรหิารทัง้คณะและรายบคุคล และรายงานผลการประเมินดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิัท  
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THACHANG GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 
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กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารฉบบันีม้ีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

 

  


