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บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
กฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 
วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่จีดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคใ์นการปฏบิตัหิน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
1. เพื่อช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการบรษิทั ในการก าหนดนโยบาย และวางหลกัเกณฑใ์นการเสรมิสรา้งใหบ้รษิทัฯ แบบ

แผนและมาตรฐานในการปฏบิตัดิา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างเป็นรปูธรรมใหค้รอบคลุมทัง้องค์กร 
2. เพื่อเสรมิสรา้งการด าเนินงานภายในบรษิทัฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยมคีวามโปร่งใส น่าเชื่อถอื และตรวจสอบได ้
3. เพื่อสรา้งความรู ้ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีหก้บักรรมการ, ผูบ้รหิาร และพนกังาน ใหต้ระหนักถงึ

ความส าคญัในการน าหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ไีปปฏบิตั ิ
4. เพื่อก ากบัดูแลให้กรรมการ, ผู้บรหิาร และพนักงาน ของบรษิัทฯ  ปฏบิตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดอีย่าง

ถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพ เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี 

องคป์ระกอบคณะกรรมการ 
              คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ปีระกอบดว้ยสมาชกิอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชกิคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ
ทีด่ไีม่จ าเป็นต้องด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ ใหค้ณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่เีลอืกตัง้สมาชกิ 1 คน ใหด้ ารง
ต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่เีพื่อช่วยเหลอื
ในการด าเนินงานของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการที่ดเีกี่ยวกบัการนัดหมายการประชุม จดัเตรยีมวาระการประชุม น าส่ง
เอกสารประกอบการประชุมและบนัทกึรายงานการประชุม 

คณุสมบติัของสมาชิกคณะกรรมการ 
 กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ตีอ้งเป็นบุคคลผูม้คีุณสมบตั ิดงันี้ 

1. เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ มจีรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ และมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะสามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัฯ ได ้

2. มคีุณสมบตัคิรบถว้นและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชน และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทหรอืเข้าเป็น

หุน้สว่น หรอืกรรมการในนิตบิุคคลอื่นซึง่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของ
บรษิทั ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนหรอืผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ทราบก่อนทีจ่ะมี
มตแิต่งตัง้ 

การแต่งตัง้วาระการด ารงต าแหน่ง 
ให้คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูแ้ต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัิตามที่ระบุไว้ขา้งต้น เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการก ากบัดูแล

กจิการทีด่ ีโดยกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่มีวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และใหเ้ป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษิทั (กรณีกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ดี ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัดว้ย) ทัง้นี้ กรรมการก ากับดูแลกจิการทีด่ี
ซึง่พน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ไีดอ้กี 
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ในกรณีทีก่รรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่คีรบวาระการด ารงต าแหน่ง หรอืไม่อาจด ารงต าแหน่งหรอืไม่อาจด ารงต าแหน่ง
จนครบวาระซึง่สง่ผลใหม้จี านวนกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ตี ่ากว่า 3 คน คณะกรรมการบรษิทัควรจะแต่งตัง้กรรมการก ากบัดูแล
กจิการทีด่รีายใหม่ใหค้รบถว้นในทนัทหีรอือย่างชา้ภายใน 3 เดอืนนบัจากวนัทีจ่ านวนสมาชกิไม่ครบถว้น เพื่อใหเ้กดิความต่อเนื่องใน
การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีซึง่กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ทีี่เขา้มาใหม่นี้จะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พยีง
เท่าวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีต่นเขา้มาแทน  

ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ  
1. ก ากบัดแูลใหบ้รษิทัฯ มกีารด าเนินงานและปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ตีามนโยบายทีค่ณะกรรมการ

บรษิทัก าหนด 
2. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแผนงานการด าเนินกจิกรรมสง่เสรมิการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อรกัษา

มาตรฐานและพฒันาการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและสรา้งการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีป็นวฒันธรรมองคก์รโดยใชก้ารสือ่
ความไปยงักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานเกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างสม ่าเสมอ 

3. ดแูลการด าเนินงานและกจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม และสงัคม 
4. ทบทวนหลกัการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ขอ้บงัคบั คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย จรยิธรรม

ทางธุรกจิ และจรรยาบรรณพนกังาน เพื่อใหเ้ป็นปจัจุบนั เหมาะสมกบัธุรกจิของบรษิทัฯ และสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัิ
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน 

5. ก าหนดแนวทางการรายงานการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการในรายงานประจ าปี 
6. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธก์ารก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ และนโยบายการเปิดเผย

ขอ้มลูสารสนเทศของบรษิทัฯ สูส่าธารณชนในวงกวา้ง รวมถงึการปรบัปรุงการเผยแพร่ขอ้มลูการก ากบัดแูลกจิการ
ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

7. ปฏบิตังิานอื่นใดทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

การประชมุ 
1. ใหม้กีารประชมุคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ตีามทีป่ระธานกรรมการคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี

เหน็สมควรแต่ใหม้กีารประชมุอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
2. ในการเรยีกประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี ใหป้ระธานกรรมการคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่หีรอื

บุคคลซึง่ไดร้บัมอบหมายสง่หนงัสอืนดัประชุม พรอ้มระเบยีบวาระ และเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ทีุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนวนัประชมุ เพื่อใหก้รรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ไีดม้เีวลาศกึษา
ขอ้มลูอย่างพอเพยีง เวน้แต่กรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทั ใหส้ามารถแจง้การนดัประชมุ 
โดยวธิอีื่นหรอืก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้

องคป์ระชมุและคะแนนเสียง 
1. ในการประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีตอ้งมกีรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่มีาประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง

ของจ านวนกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ที ัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ ในกรณีทีป่ระธานคณะกรรมการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ไีม่อยู่ในทีป่ระชมุหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีซึง่มาประชุม
เลอืกกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่คีนใดคนหนึ่งท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุ 

2. การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชมุใหถ้อืเป็นเสยีงขา้งมาก 
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3. ในการออกเสยีงลงคะแนนเสยีง กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่คีนหนึ่งมสีทิธอิอกเสยีงหนึ่งเสยีงเวน้แต่กรรมการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ซีึง่มสีว่นไดเ้สยีในเรื่องใดไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ในกรณีทีค่ะแนนเสยีงเท่ากนั
ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

4. ใหป้ระธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีป็นผูร้ายงานผลการประชุมใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 
 

วนัมีผลบงัคบัใช้ 

 การก าหนดนโยบายดงักล่าวขา้งตน้ เริม่บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2559 เป็นตน้ไป 
 


