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ประวตักิารแกไ้ข 

09 01/01/64 ทบทวน ประจ าปี 2563 

08 01/01/63 แกไ้ขการประชมุ ขอ้ 4  และขอบเขตอ านาจหนา้ที ่ขอ้ 5 

07 01/01/62 ทบทวน ประจ าปี 2561 

06 22/12/61 ทบทวน ประจ าปี 2560 

05 23/12/59 ทบทวน ประจ าปี 2559 

04 25/02/59 แกไ้ของคป์ระกอบของคณะกรรมการก ากับดแูลกจิการ 

03 22/12/58 ทบทวน ประจ าปี 2558 

02 13/05/58 แกไ้ขขอบเขตอ านาจหนา้ที ่และระบเุลขขอ้ของแตล่ะหมวด 

01 26/12/57 ทบทวน ประจ าปี 2557 

แกไ้ขคร ัง้ที ่ วนัทีบ่งัคบัใช ้ รายละเอยีดการแกไ้ข 
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วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการก ากับดแูลกจิการจัดตัง้ขึน้มา โดยมวัีตถปุระสงคเ์พือ่สนับสนุนการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบรษัิท ในการ

ก ากับดูแลการปฏบัิตติามนโยบายการก ากับดูแลกจิการทีด่อีย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสรมิ และผลักดันใหเ้กดิการปฏบัิตอิย่างต่อเนื่อง มี

แนวทางการปฏบัิตทิีช่ัดเจน มปีระสทิธภิาพ และสอดคลอ้งกับหลักปฏบัิตสิากล อันจะชว่ยใหก้ารบรหิารงาน ด าเนนิไปอย่างถกูตอ้ง

ตามกฎหมาย มคีวามโปรง่ใส และสามารถเตบิโตไดอ้ยา่งย่ังยนื   

   

องคป์ระกอบของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 

1. คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ โดยคัดเลอืกจากกรรมการบรษัิททีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 

จ านวน 3 คน และโดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการอสิระ เขา้ท าหนา้ทีก่รรมการก ากับดูแลกจิการ และกรรมการอย่างนอ้ย 1 คน ตอ้งมี

ความรู ้และความเขา้ใจในนโยบายการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีนอกจากนี้คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการจะท าการเลอืกตัง้กรรมการ

ก ากับดแูลกจิการดว้ยกันเป็นประธานกรรมการก ากับดูแลกจิการ ซึง่จะตอ้งเป็นกรรมการอสิระ และไมด่ ารงต าแหน่งประธานกรรมการ

บรษัิท 

 2. คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ โดยอาจเป็นประธานเจา้หนา้ที่

บรหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ หรอืเลขานุการบรษัิท หรอืบุคคลอืน่ทีค่ณะกรรมการก ากับดูแลกจิการเห็นสมควร เพือ่ชว่ยเหลอื

การท างานของคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการเกีย่วกับการนัดหมายการประชมุ จัดเตรยีมวาระการประชมุ น าส่งเอกสารการประชมุ 

และบันทกึรายงานการประชมุ           

  

วาระการด ารงต าแหนง่ 

1. กรรมการก ากับดูแลกจิการมวีาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการบรษัิท โดยจะครบ

วาระ การด ารงต าแหน่งพรอ้มกับการครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิทในการประชมุใหญส่ามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

 2. กรรมการก ากับดูแลกจิการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้ับแต่งตัง้ใหก้ลับเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้กี โดยไม่เป็นการ

ตอ่วาระโดยอัตโนมัต ิ

 3. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการก ากับดแูลกจิการพน้จากต าแหน่งเมือ่ 

  3.1 ตาย 

  3.2 ลาออก 

  3.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตอ้งหา้มตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 และ 

พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

  3.4 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทลงมตใิหอ้อก 

  3.5 ศาลมคี าสั่งใหอ้อก 

 

สทิธกิารออกเสยีง 

  ก าหนดใหก้รรมการก ากับดูแลกจิการ 1 คน มสีทิธอิอกเสยีงได ้1 เสยีง การวนิจิฉัยชีข้าดของทีป่ระชมุคณะกรรมการก ากับ

ดแูลกจิการใหถ้อืเสยีงขา้งมาก ถา้คะแนนเสยีงเทา่กัน ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกี 1 เสยีง เป็นเสยีงชีข้าด ทัง้นี ้หาก

กรรมการก ากับดูแลกจิการคนใดมีส่วนไดส้่วนเสียในเรื่องที่พจิารณา กรรมการก ากับดูแลกจิการคนนั้นตอ้งไม่ร่วมพจิารณาให ้

ความเห็นในเรือ่งนัน้ 

 

การประชุม 

 1. คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการตอ้งมกีารประชมุอย่างนอ้ยไตรมาสละครัง้ และมกีารประชมุพเิศษตามความเหมาะสม 

โดยมกีารก าหนดวาระการประชมุ และแจง้ใหก้รรมการก ากับดแูลกจิการทราบลว่งหนา้ และใหข้อ้มลูอยา่งเพยีงพอ 

 2. การประชมุคณะกรรมการก ากับดแูลกจิการตอ้งมกีรรมการก ากับดูแลกจิการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองไมน่อ้ยกว่ากึง่หนึง่

ของจ านวนกรรมการก ากับดแูลกจิการทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

 3. ในกรณีทีป่ระธานกรรมการก ากับดูแลกจิการไม่อยู่ในทีป่ระชมุ หรอืไม่สามารถปฏบัิตหินา้ทีไ่ด ้ใหก้รรมการก ากับดูแล

กจิการทีเ่หลอืเลอืกกรรมการก ากับดแูลกจิการคนหนึง่เป็นประธานในการประชมุ 

4. คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการอาจเชญิฝ่ายบรหิาร หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืบุคคลทีเ่ห็นสมควร เขา้ร่วมประชุมใน

วาระการประชมุนัน้ๆ และขอขอ้มูลตามความจ าเป็น และเหมาะสมกับวาระการประชมุ โดยแจง้ความประสงคม์ายังประธานเจา้หนา้ที่

บรหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ ่

 5. เลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ ท าหนา้ทีบั่นทกึการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมพรอ้มเอกสาร

ประกอบการประชมุ 

  

ขอบเขตอ านาจหนา้ที ่

  1. พจิารณาใหค้ าแนะน าในการก าหนดกรอบการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีความรับผดิชอบต่อสังคม ใหม้คีวามเหมาะสมกับ

โครงสรา้งของกลุ่มบรษัิท พีทีจี เอ็นเนอยี ตลอดจนปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกับแนวปฏิบัตติามมาตรฐานสากล เพื่อน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาอนุมัต ิ  
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 2. ใหค้ าปรกึษา ค าแนะน า ตลอดจนขอ้เสนอแนะในการปฏบัิตติามนโยบายการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีความรับผดิชอบ ต่อ

สังคม จรยิธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกจิตอ่ฝ่ายจัดการ 

 3. สอบทานร่วมกับฝ่ายจัดการเกีย่วกับการปฏบัิตติามนโยบายการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีความรับผดิชอบต่อสังคมตามที่

คณะกรรมการบรษัิทก าหนด และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี หากมเีรือ่งใดทีไ่ม่ไดป้ฏบัิตติามหลักการดังกล่าว ใหร้ะบุเรือ่งทีไ่ม่

ปฏบัิตนัิน้ พรอ้มทัง้แสดงเหตผุลประกอบ 

 4. พจิารณา และใหข้อ้เสนอแนะกรอบนโยบาย แผนการด าเนนิงาน และแนวการพัฒนาดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมใหม้ี

มาตรฐาน และเตบิโตอยา่งย่ังยนื 

5. ก าหนดแนวทางปฏบัิตเิกีย่วกับการด าเนนิการตามนโยบายการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีใหส้อดคลอ้งกับนโยบายของกลุม่

บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีโดยแจง้ความประสงคม์ายังประธานคณะกรรมการบรษัิท รวมทัง้อนุมัตหิลักเกณฑ ์รวมถงึขอ้เสนอแนะตา่งๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 6. แตง่ตัง้คณะท างาน หรอืฝ่ายจัดการเพือ่พจิารณาเรือ่งหนึง่เรือ่งใดทีค่ณะกรรมการก ากับดแูลกจิการเห็นสมควร 

 7. พจิารณาเรือ่งทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ภาพลักษณ์ของ กลุม่บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ี  

   

การรายงานของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 

  1. คณะกรรมการก ากับดแูลกจิการรายงานผลการด าเนนิงาน และน าเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการบรษัิท อยา่งนอ้ย ปีละ 

1 ครัง้ 

 2. จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ ซึง่ลงนามโดยประธานกรรมการก ากับดูแลกจิการ 

เพือ่เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และ/หรอืรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ของบรษัิท   

 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 

  คณะกรรมการก ากับดแูลกจิการก าหนดใหม้กีารประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ ทัง้รายคณะ 

และรายบุคคลอย่างสม ่าเสมอ เพือ่ตรวจสอบการปฏบัิตงิานในหนา้ทีข่องคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และ

รายงานผลการประเมนิตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

 

การทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 

  คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการจะท าการทบทวนรายละเอยีด และการปฏบัิตติามกฎบัตรคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ

เพื่อใหม้ีความเหมาะสมกับการด าเนินธุรกจิของบรษัิท และเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่กฎหมายจะไดก้ าหนดไวใ้นแต่ละช่วง

ระยะเวลา อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 


