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ประวตักิารแกไ้ข 

   

   

   

11 01/01/64 ทบทวน ประจ าปี 2563 

10 01/01/63 ทบทวน ประจ าปี 2562 

09 01/01/62 ทบทวน ประจ าปี 2561 

08 01/01/61 ทบทวน ประจ าปี 2560 

07 23/12/59 ทบทวน ประจ าปี 2559 

06 22/12/58 ทบทวน ประจ าปี 2558 

05 26/12/57 ทบทวน ประจ าปี 2557 

แกไ้ขคร ัง้ที ่ วนัทีบ่งัคบัใช ้ รายละเอยีดการแกไ้ข 
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วตัถปุระสงค ์

  

 คณะกรรมการบรหิารจัดตัง้ขึน้มา โดยมวัีตถุประสงคเ์พือ่ช่วยเหลอืคณะกรรมการบรษัิท ในการก ากับดูแลการด าเนนิงาน

ของฝ่ายจัดการ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษัิทก าหนดขึน้ และรายงานผลการด าเนนิงานของฝ่ายจัดการ และขอ้มูล

อืน่ๆ ทีจ่ าเป็นตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

  

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรหิาร 

  

 1. คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร โดยคัดเลือกจากกรรมการตามทีเ่ห็นสมควรเขา้ท าหนา้ที่

กรรมการบรหิาร นอกจากนี้ คณะกรรมการบรหิารจะท าการเลอืกตัง้กรรมการบรหิารดว้ยกันเป็นประธานกรรมการ ทัง้นี้ คณะกรรมการ

บรหิารประกอบไปดว้ยกรรมการบรหิาร จ านวน 4 คน 

 2. คณะกรรมการบรหิารเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบรหิาร โดยอาจเป็นผูช้่วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ หรอื

บุคคลอืน่ทีค่ณะกรรมการบรหิารเห็นสมควร เพือ่ช่วยเหลอืการท างานของคณะกรรมการบรหิารเกีย่วกับการนัดหมายการประชุม 

จัดเตรยีมวาระการประชมุ น าสง่เอกสารการประชมุ และบันทกึรายงานการประชมุ 

  

วาระการด ารงต าแหนง่ 

  

 1. กรรมการบรหิารมวีาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการบรษัิท โดยจะครบวาระการ

ด ารงต าแหน่งพรอ้มกับการครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิทในการประชมุใหญส่ามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

 2. กรรมการบรหิารทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้ับแต่งตัง้ใหก้ลับเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้กี โดยไม่เป็นการต่อวาระ     

โดยอัตโนมัต ิ

 3. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบรหิารพน้จากต าแหน่งเมือ่ 

 3.1 ตาย 

 3.2  ลาออก 

 3.3  ขาดคณุสมบัต ิหรอืมลีักษณะตอ้งหา้มตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

 3.4 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทลงมตใิหอ้อก 

 3.5  ศาลมคี าสั่งใหอ้อก 

 

สทิธกิารออกเสยีง 

 

 ก าหนดใหก้รรมการบริหาร 1 คน มีสิทธิออกเสียงได ้1 เสียง การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร             

ใหถ้ือเสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด ทั ้งนี้                      

หากกรรมการบรหิารคนใดมสีว่นไดส้ว่นเสยีในเรือ่งทีพ่จิารณา กรรมการบรหิารคนนัน้ตอ้งไมร่ว่มพจิารณาใหค้วามเห็นในเรือ่งนัน้ 
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การประชุม  

 

 1.  คณะกรรมการบรหิารตอ้งมกีารประชมุอย่างนอ้ยเดอืนละ 1 ครัง้ และมกีารประชมุพเิศษตามความเหมาะสม โดยมกีาร

ก าหนดวาระการประชมุ และแจง้ใหก้รรมการบรหิารทราบลว่งหนา้ และใหข้อ้มลูอยา่งเพยีงพอ 

 2.  การประชมุคณะกรรมการตอ้งมกีรรมการบรหิารเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการบรหิาร

ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

 3.  ในกรณีที่ประธานกรรมการบรหิารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการบริหารที่เหลือ            

เลอืกกรรมการบรหิารคนหนึง่เป็นประธานในการประชมุ 

 4.  คณะกรรมการบรหิารอาจเชญิฝ่ายจัดการ หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืบคุคลทีเ่ห็นสมควร เขา้รว่มประชมุในวาระการ

ประชมุนัน้ๆ และขอขอ้มลูตามความจ าเป็น และเหมาะสมกับวาระการประชมุ 

 5.  เลขานุการคณะกรรมการบรหิารท าหนา้ทีบั่นทกึการประชมุ และจัดท ารายงานการประชมุพรอ้มเอกสารประกอบการ

ประชมุ 

  

ขอบเขตอ านาจหนา้ที ่

 

 1. ก าหนด และทบทวนกลยุทธ ์เป้าหมาย แผนงานประจ าปีร่วมกับ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่                 

กรรมการผูจั้ดการ และต าแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว หรือฝ่ายจัดการ และน าเสนอต่อ คณะกรรมการบรษัิท                 

เพือ่พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ หรอือนุมัต ิ

 2. ดูแลความเหมาะสม และความเพยีงพอของระบบรหิารความเสีย่ง รวมถงึการควบคุมภายในร่วมกับ ประธานเจา้หนา้ที่

บรหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ กรรมการผูจั้ดการ และต าแหน่งอื่นใดทีเ่ทยีบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว หรือฝ่ายจัดการ และ

น าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ หรอือนุมัต ิ

 3. ก าหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา งบประมาณ นโยบายการเงนิ การลงทนุของบรษัิท รวมทัง้ก ากับดแูลให ้

นโยบายภาพรวม มคีวามสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกจิของบรษัิทร่วมกับ ประธานเจา้หนา้ที่

บรหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ กรรมการผูจั้ดการ และต าแหน่งอื่นใดทีเ่ทยีบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว หรือฝ่ายจัดการ และ

น าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ หรอือนุมัต ิ

 4. พจิารณากล่ันกรองบุคคลทีม่คีุณสมบัตทิีเ่หมาะสมเขา้สูก่ารพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุ     

หรอืกรรมการผูม้อี านาจกระท าการแทนในบรษัิทย่อย หรอืบรษัิทร่วม หรอืกจิการอืน่ใดทีบ่รษัิทร่วมลงทุน ตามสัดส่วนการถอืหุน้         

หรอืตามขอ้ตกลงในสัญญาระหว่างผูถ้อืหุน้ของบรษัิทย่อย หรอืบรษัิทร่วม (ถา้ม)ี และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณา

อนุมัต ิ

 5. รับทราบการว่าจา้ง บรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ย ยมืตัว และใหพ้น้สภาพการเป็นพนักงานอาวุโสระดับ ผูช้่วย

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่และต าแหน่งอืน่ใดทีเ่ทยีบเทา่กับต าแหน่งดังกลา่ว   

 6. ด าเนนิการในเรือ่งตา่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นหลักเกณฑอ์ านาจอนุมัต ิกลุม่บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ี

 7. มอบหมาย หรอืแนะน าให ้ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ กรรมการผูจั้ดการ และต าแหน่งอืน่ใด        

ทีเ่ทยีบเท่ากับต าแหน่งดังกล่าว หรอืฝ่ายจัดการ พจิารณา ทบทวน หรอืกระท าการในเรือ่งหนึง่เรือ่งใดตามทีค่ณะกรรมการบรหิาร

เห็นสมควร 

 8. แตง่ตัง้คณะท างานเพือ่พจิารณาเรือ่งหนึง่เรือ่งใดที ่คณะกรรมการบรหิาร เห็นสมควร 

 9. พจิารณากลั่นกรอง และน าเสนอเรือ่งใดๆ ต่อ คณะกรรมการบรษัิท เพือ่รับทราบ หรอืเพือ่พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ                

หรอือนุมัต ิ  

 10. พจิารณา และด าเนนิการในประเด็นทีส่ าคัญซึง่เกีย่วขอ้งกับการด าเนนิงานของบรษัิท 

 11. พจิารณาเรือ่งอืน่ใด หรอืปฏบัิตหินา้ทีอ่ ืน่ใดทีไ่ดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
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 ทัง้นี้ อ านาจคณะกรรมการบรหิาร ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บุคคลอืน่ทีค่ณะกรรมการบรหิารเห็นสมควร จะไม่รวมถงึ

อ านาจ หรอืการมอบอ านาจในการอนุมัตริายการใดทีต่นเอง หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่อาจมคีวามขัดแยง้ มสี่วนไดส้่วนเสยี หรอื

ผลประโยชน์  ในลักษณะอืน่ใด ขัดแยง้กับผลประโยชน์ของบรษัิท หรอืบรษัิทย่อย หรอืบรษัิทร่วม หรอืรายการทีไ่ม่อยู่ภายใตก้าร

ด าเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวตอ้งน าเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบรษัิท และ/หรือที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบรษัิท เพื่อพจิารณา และอนุมัตติามที่ขอ้บังคับของบรษัิท หรือกฎหมาย           

ทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิาร 

  

 คณะกรรมการบรหิารก าหนดใหม้ีการประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบรหิารเป็นรายคณะ และรายบุคคล          

อย่างสม ่าเสมอ เพือ่ตรวจสอบการปฏบัิตงิานในหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรหิาร อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และรายงานผลการประเมนิ        

ตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

  

การทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร 

  

 คณะกรรมการบรหิารจะท าการทบทวนรายละเอยีด และการปฏบัิตติามกฎบัตรคณะกรรมการบรหิาร เพือ่ใหม้คีวามเหมาะสม

กับการด าเนินธุรกจิของบรษัิท และเพือ่เป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ฎหมายจะไดก้ าหนดไวใ้นแต่ละช่วงระยะเวลา อย่างนอ้ยปีละ        

1 ครัง้ 


