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กฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 

 
ประวตักิารแกไ้ข 

10 01/01/65 เพิม่ ขอบเขตอ านาจหนา้ที ่

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 ากับดแูลการปฏบัิตติามนโยบายการก ากับดแูลกจิการทีด่อียา่งเป็นรปูธรรม สง่เสรมิ และผลักดันใหเ้กดิการปฏบัิตอิยา่งตอ่เนือ่ง มี

แนวทางการปฏบัิตทิีช่ดัเจน มปีระสทิธภิาพ และสอดคลอ้งกับหลักปฏบัิตสิากล อันจะชว่ยใหก้ารบรหิารงาน ด าเนนิไปอยา่งถกูตอ้ง

ตามกฎหมาย มคีวามโปรง่ใส และสามารถเตบิโตไดอ้ย่างย่ังยนื   

   

องคป์ระกอบของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
1. คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการก ากับดแูลกจิการ โดยคัดเลอืกจากกรรมการบรษัิททีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 

จ านวน 3 คน และโดยสว่นใหญเ่ป็นกรรมการอสิระ เขา้ท าหนา้ทีก่รรมการก ากับดแูลกจิการ และกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งมี

ความรู ้และความเขา้ใจในนโยบายการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีนอกจากนีค้ณะกรรมการก ากับดแูลกจิการจะท าการเลอืกตัง้กรรมการ

ก ากับดแูลกจิการดว้ยกันเป็นประธานกรรมการก ากับดแูลกจิการ ซึง่จะตอ้งเป็นกรรมการอสิระ และไมด่ ารงต าแหน่งประธานกรรมการ

บรษัิท 
 2. คณะกรรมการก ากับดแูลกจิการเป็นผูแ้ตง่ตัง้เลขานุการคณะกรรมการก ากับดแูลกจิการ โดยอาจเป็นประธานเจา้หนา้ที่

บรหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ ่หรอืเลขานุการบรษัิท หรอืบคุคลอืน่ทีค่ณะกรรมการก ากับดแูลกจิการเห็นสมควร เพือ่ชว่ยเหลอื

การท างานของคณะกรรมการก ากับดแูลกจิการเกีย่วกับการนัดหมายการประชมุ จัดเตรยีมวาระการประชมุ น าสง่เอกสารการประชมุ 

และบันทกึรายงานการประชมุ           

  

วาระการด ารงต าแหนง่ 
1. กรรมการก ากับดแูลกจิการมวีาระการด ารงต าแหน่งเทา่กับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการบรษัิท โดยจะครบ

วาระ การด ารงต าแหน่งพรอ้มกับการครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิทในการประชมุใหญส่ามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
 2. กรรมการก ากับดแูลกจิการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้ับแตง่ตัง้ใหก้ลับเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้กี โดยไมเ่ป็นการ

ตอ่วาระโดยอัตโนมัต ิ
 3. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการก ากับดูแลกจิการพน้จากต าแหน่งเมือ่ 
  3.1 ตาย 
  3.2 ลาออก 
  3.3 ขาดคณุสมบัต ิหรอืมลีักษณะตอ้งหา้มตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ 

พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
  3.4 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทลงมตใิหอ้อก 
  3.5 ศาลมคี าสั่งใหอ้อก 
 

สทิธกิารออกเสยีง 
  ก าหนดใหก้รรมการก ากับดแูลกจิการ 1 คน มสีทิธอิอกเสยีงได ้1 เสยีง การวนิจิฉัยชีข้าดของทีป่ระชมุคณะกรรมการก ากับ

ดแูลกจิการใหถ้อืเสยีงขา้งมาก ถา้คะแนนเสยีงเทา่กัน ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกี 1 เสยีง เป็นเสยีงชีข้าด ทัง้นี ้หาก

กรรมการก ากับดแูลกจิการคนใดมสีว่นไดส้ว่นเสยีในเรือ่งทีพ่จิารณา กรรมการก ากับดแูลกจิการคนนัน้ตอ้งไมร่ว่มพจิารณาให ้

ความเห็นในเรือ่งนัน้ 
 

การประชุม 
 1. คณะกรรมการก ากับดแูลกจิการตอ้งมกีารประชมุอยา่งนอ้ยไตรมาสละครัง้ และมกีารประชมุพเิศษตามความเหมาะสม 

โดยมกีารก าหนดวาระการประชมุ และแจง้ใหก้รรมการก ากับดแูลกจิการทราบลว่งหนา้ และใหข้อ้มลูอยา่งเพยีงพอ 
 2. การประชมุคณะกรรมการก ากับดแูลกจิการตอ้งมกีรรมการก ากับดแูลกจิการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่

ของจ านวนกรรมการก ากับดแูลกจิการทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 
 3. ในกรณีทีป่ระธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการไมอ่ยูใ่นทีป่ระชมุ หรอืไมส่ามารถปฏบัิตหินา้ทีไ่ด ้ใหก้รรมการก ากับดแูล

กจิการทีเ่หลอืเลอืกกรรมการก ากับดแูลกจิการคนหนึง่เป็นประธานในการประชมุ 
4. คณะกรรมการก ากับดแูลกจิการอาจเชญิฝ่ายบรหิาร หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืบคุคลทีเ่ห็นสมควร เขา้รว่มประชมุใน

วาระการประชมุนัน้ๆ และขอขอ้มลูตามความจ าเป็น และเหมาะสมกับวาระการประชมุ โดยแจง้ความประสงคม์ายังประธานเจา้หนา้ที่

บรหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ 
 5. เลขานุการคณะกรรมการก ากับดแูลกจิการ ท าหนา้ทีบั่นทกึการประชมุ และจัดท ารายงานการประชมุพรอ้มเอกสาร

ประกอบการประชมุ 

  

ขอบเขตอ านาจหนา้ที ่
  1. พจิารณาใหค้ าแนะน าในการก าหนดกรอบการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ และความรับผดิชอบ

ตอ่สังคม ใหม้คีวามเหมาะสมกับโครงสรา้งของกลุม่บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีตลอดจนปรับปรงุใหส้อดคลอ้งกับแนวปฏบัิตติาม

มาตรฐานสากล เพือ่น าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาอนุมัต ิ  
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 2. ใหค้ าปรกึษา ค าแนะน า ตลอดจนขอ้เสนอแนะในการปฏบัิตติามนโยบายการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีการตอ่ตา้นการทจุรติ

คอรรั์ปชัน่ ความรับผดิชอบตอ่สังคม จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิตอ่ฝ่ายจัดการ 
 3. ก ากับดแูลการปฏบัิตงิานของผูบ้รหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากับดแูลกจิการ นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ 

และนโยบายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ สอบทานรว่มกับฝ่ายจัดการเกีย่วกับการปฏบัิตติามนโยบายการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีความ

รับผดิชอบตอ่สังคมตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทก าหนด และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี หากมเีรือ่งใดทีไ่มไ่ดป้ฏบัิตติามหลักการ

ดังกลา่ว ใหร้ะบเุรือ่งทีไ่มป่ฏบัิตนัิน้ พรอ้มทัง้แสดงเหตผุลประกอบ 
 4. พจิารณา และใหข้อ้เสนอแนะกรอบนโยบาย แผนการด าเนนิงาน และแนวการพัฒนาดา้นความรับผดิชอบตอ่สังคมใหม้ี

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 ากับดแูลกจิการ ซึง่ลงนามโดยประธานกรรมการก ากับดแูลกจิการ 

เพือ่เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1 one report) ของบรษัิท   
 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
  คณะกรรมการก ากับดแูลกจิการก าหนดใหม้กีารประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการก ากับดแูลกจิการ ทัง้รายคณะ 

และรายบุคคลอยา่งสม ่าเสมอ เพือ่ตรวจสอบการปฏบัิตงิานในหนา้ทีข่องคณะกรรมการก ากับดแูลกจิการ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และ

รายงานผลการประเมนิตอ่คณะกรรมการบรษัิท 
 

การทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
  คณะกรรมการก ากับดแูลกจิการจะท าการทบทวนรายละเอยีด และการปฏบัิตติามกฎบัตรคณะกรรมการก ากับดแูลกจิการ

เพือ่ใหม้คีวามเหมาะสมกับการด าเนนิธุรกจิของบรษัิท และเพือ่เป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ฎหมายจะไดก้ าหนดไวใ้นแตล่ะชว่ง

ระยะเวลา อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 


