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บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร 

 
วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการบรหิารจดัตัง้ขึน้โดย คณะกรรมการบรษิทั มวีตัถุประสงคเ์พื่อท าหน้าทีก่ ากบัดูแลการปฏบิตังิานของฝ่าย
บริหารในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทัง้การปฏิบตัิงาน 
ทีเ่ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์และหลกัจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อสง่เสรมิใหเ้กดิการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

เพื่อสนับสนุนการปฏบิตังิาน รวมทัง้ก่อใหเ้กดิความชดัเจนในเรื่ององคป์ระกอบ วาระการด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบการประชุมของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีคณะกรรมการบรษิทั จงึก าหนดใหม้กีฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร 

องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 
1. คณะกรรมการบรษิัท  เป็นผู้แต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งตามที่เหน็สมควร ให้เป็นคณะกรรมการบรหิาร เพื่อ

ปฏบิตังิานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และใหค้ณะกรรมการตัง้กรรมการบรหิารคนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการบรหิาร 

2. กรรมการตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มคีวามซื่อสตัย ์สจุรติ มจีรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ และมเีวลา
เพยีงพอทีจ่ะสามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัได ้

3. มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ 
4. กรรมการไม่สามารถประกอบกจิการเขา้เป็นหุน้สว่น หรอืเขา้เป็นกรรมการในนิตบิุคคลอื่นทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั

และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือผลประโยชน์ของบุคคลอื่น 
 เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้กรรมการบริหารด ารงต าแหน่งตามวาระที่
คณะกรรมการบรษิทั เหน็ชอบ 

วาระการด ารงต าแหน่งและการประชุม 
 คณะกรรมการบรหิาร มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวนัที่มมีติแต่งตัง้ และเมื่อครบ วาระแล้ว หาก

คณะกรรมการบรษิัท ยงัไม่ได้มมีติแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารชุดใหม่ กใ็ห้คณะกรรมการชุดเก่าปฏบิตัิหน้าที่ต่อไป จนกว่า
คณะกรรมการบรษิทั จะไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารชดุใหม่แทนคณะกรรมการบรหิารชดุเดมิทีห่มดวาระลง ในการแต่งตัง้ตอ้ง
กระท าภายใน 2 เดอืน นับแต่วนัครบวาระของคณะกรรมการบรหิารชุดเดมิ กรรมการบรหิารซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจ
ไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่อกีได ้
 ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการบรหิารว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ แลว้ยงัคงเหลอืวาระไม่น้อย
กว่า 2 เดอืน ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้กรรมการบรหิารแทนต าแหน่งทีว่า่งลง ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัคราวถดัไป 
บุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการบรหิารดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการบรหิารทีต่นแทนเท่านัน้ 
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ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ  
1. ด าเนินกจิการและบรหิารกจิการของบรษิทัตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบยีบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ และมติ

ของทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกประการ โดยยดึหลกัปฏบิตัติามระเบยีบ/
ขอ้ก าหนดของการจดัประชุมคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั 

2. พจิารณาก าหนดนโยบาย ทศิทาง และกลยุทธ ์การด าเนินธุรกจิของบรษิทั ก าหนดแผนการเงนิงบประมาณ การ
บรหิารทรพัยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสมัพนัธ ์ใหเ้ป็นไปตามกรอบทีค่ณะกรรมการบรษิทั
พจิารณาอนุมตั ิ และควบคุมก ากบัดแูลใหก้ารด าเนินงานของคณะท างานทีแ่ต่งตัง้บรรลุตามเป้าหมาย 

3. พจิารณาเรื่องการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจดัการเสนอก่อนที่จะน าเสนอให้คณะกรรมการบรษิัท
พจิารณาและอนุมตัิ ทัง้นี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมตัิ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในระหว่างที่ไม่มกีารประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้น าเสนอคณะกรรมการบรษิัท เพื่อทราบในที่
ประชุมคราวต่อไป 

4. อนุมตักิารใชจ้่ายเงนิในการด าเนินการจดัซือ้สนิคา้ตามปกตธิุรกจิของบรษิทั ในวงเงนิไม่เกนิ 50 ลา้นบาท (หา้สบิ
ลา้นบาท) 

5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวร ที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ
ตามปกต ิในวงเงนิต่อรายการไม่เกนิ 20 ลา้นบาท (ยีส่บิลา้นบาท) และซือ้สงัหารมิทรพัยต่์อรายการในวงเงนิไม่
เกนิ 10 ลา้นบาท (สบิลา้นบาท) 

6. อนุมตักิารขาย การใหบ้รกิารตามปกตธิุรกจิของบรษิทั เช่น การอนุมตัขิายสนิคา้ การอนุมตัใิหท้ าสญัญารบัจา้งท า
ของตามปกตธิุรกจิ เป็นตน้ ในวงเงนิตัง้แต่ 300 ลา้นบาท (สามรอ้ยลา้นบาท) 

7. อนุมตักิารเปิด/ปิดบญัชเีงนิฝากทุกประเภทกบัธนาคาร หรอืสถาบนัการเงนิ พรอ้มกบัก าหนดเงื่อนไขในการเบกิ
ถอนเงนิ หรอืท านิตกิรรมของบญัชเีงนิฝากดงักล่าว 

8. อนุมตักิารกูย้มืเงนิ การจดัหาวงเงนิสนิเชื่อ การออกตราสารหนี้ สญัญากูเ้บกิเงนิเกนิบญัช ีหรอืสนิเชื่ออื่นใดจาก
ธนาคาร หรอืสถาบนัการเงนิ หรอืบุคคลทัว่ไปในเงื่อนไขตามปกตธิุรกจิ ในวงเงนิต่อรายการไม่เกนิ 50 ลา้นบาท 
(ห้าสบิล้านบาท) รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนังสอืค ้าประกนัเพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัท  
ในวงเงนิต่อรายการไม่เกนิ 50 ลา้นบาท (หา้สบิลา้นบาท)  

9. อนุมตัใิหน้ าทรพัยส์นิของบรษิทั จ านอง จ าน า เพื่อเป็นประกนัหนี้สนิของบรษิทัทุกประเภททีม่อียู่แลว้หรอืจะมขีึน้
ในอนาคต ในวงเงนิต่อรายการไม่เกนิ 20 ลา้นบาท (ยีส่บิลา้นบาท)   

10. อนุมตักิารใชจ้่ายเงนิลงทุนทีส่ าคญัๆ ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามทีจ่ะไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดเ้คยมมีตอินุมตัใินหลกัการไวแ้ลว้ 

11. เป็นคณะทีป่รกึษาฝ่ายจดัการในเรื่องเกีย่วกบันโยบายดา้นการเงนิ การตลาดการบรหิารงานบุคคล และดา้นการ
ปฏบิตักิารอื่นๆ  

12. ก าหนดโครงสรา้งองคก์ร อ านาจการบรหิารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การก าหนดเงนิ
ค่าจา้ง ค่าตอบแทน โบนสัพนกังานระดบัผูบ้รหิาร และการเลกิจา้ง 

13. ใหม้อี านาจในการมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึ่ง หรอืหลายคน หรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใด โดย
อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบรหิาร หรอือาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าว มอี านาจตามทีค่ณะ
กรรมการบรหิารเหน็สมควร และภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการบรหิารอาจ
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ยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ข บุคคลที่ไดร้บัมอบอ านาจ หรอือ านาจนัน้ๆ ได ้ตามทีเ่หน็สมควร ทัง้นี้ 
จะไม่มกีารมอบอ านาจใหแ้ก่บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการด าเนินการ 

14. ด าเนินการอื่นใดๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรหิารจะพจิารณาและอนุมตัริายการที่คณะกรรมการบรหิารมสี่วนไดเ้สยี หรอืมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัไม่ได ้ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรษิทัหรอื
ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาและอนุมตัิไวแ้ลว้ และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการบรษิัทอาจยกเลกิ เพกิถอน  
เปลีย่นแปลง  หรอืแกไ้ขอ านาจคณะกรรมการบรหิารไดโ้ดยมตคิณะกรรมการบรษิทั 
 ทัง้นี้ อ านาจในการด าเนินการดงักล่าวขา้งต้น ไม่สามารถใชก้บับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดส้่วนเสยีหรอือาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทั และไม่รวมถงึการด าเนินการเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และรายการ
ได้มาจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิที่ส าคญัของบรษิัทจดทะเบยีน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ และบรษิัทจะต้องปฏบิตัิให้
เป็นไปตามกฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วกบัเรื่องนัน้ๆ นอกจากนี้ อ านาจดงักล่าวขา้งต้นไม่รวมถึงเรื่อง
อื่นๆ ทีข่อ้บงัคบับรษิทัก าหนดใหต้อ้งขออนุมตัจิากมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 กรรมการบรหิารมสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนและบ าเหน็จจากบรษิัทตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทก าหนด โดยไม่
กระทบกระเทือนถึงสทิธิของกรรมการบริหารในอนัที่จะได้รบัค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะที่เป็นกรรมการ 
ผูบ้รหิารหรอืพนกังานของบรษิทั 
 
วนัมีผลบงัคบัใช้ 

การก าหนดนโยบายดงักล่าวขา้งตน้ เริม่บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2562 เป็นตน้ไป 
 
 


