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บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
ขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน)
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของฝา่ ยตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง รวมทัง้ การพัฒนาและประเมินผลงานของผูจ้ ดั การ
ฝา่ ยตรวจสอบภายใน
ในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลื่อนตําแหน่ ง เลิกจ้าง รวมทัง้ การพัฒนาและประเมินผลงานของ
พนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ผจู้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายในเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นวาระ
ทักท้วงก่อน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั

ข้อกําหนดของตลาด

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และ
เสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทั
5. ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีของบริษทั โดยไม่มฝี า่ ยบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ เพือ่ ขอ
ความเห็นจากผูส้ อบบัญชีในเรือ่ งต่าง ๆ
6. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบของบริษัทว่าด้วยการตรวจสอบภายในก่อนนํ าเสนอคณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาอนุ มตั ิ
8. อนุ มตั แิ ผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และบุคลากรของฝา่ ยตรวจสอบภายใน
9. พิจารณาและสอบทานความเป็ นอิสระและการรายงานผลการปฏิบตั งิ านของฝา่ ยตรวจสอบภายใน
10. สอบทานกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดทําบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management’s
Discussion and Analysis หรือ MD&A) ซึง่ เปิดเผยในรายงานประจําปี
11. ทบทวนกับฝา่ ยบริหารในเรื่องนโยบายการบริหารความเสีย่ ง ( Risk Management Policy ) การปฏิบตั ิ
ตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสีย่ งของบริษทั

12. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั
ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
(charter)
(ซ) รายการอื่นทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก คณะกรรมการบริษทั
13. ดําเนินการตรวจสอบเรือ่ งทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั ในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีพบพฤติกรรมอันควร
สงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษทั ได้กระทําความผิดตามที่
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2551 และรายงานผล
การตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผูส้ อบ
บัญชีทราบภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชี
14. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
15. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง
และคณะกรรมการบริษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการลงทุน (ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน)

1. พิจารณากลันกรองแผนธุ
่
รกิจและงบประมาณประจําปีเพือ่ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
2. กําหนดกลยุทธ์และนโยบายการลงทุนของบริษทั ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษทั อนุ มตั หิ ลักเกณฑ์การ
ลงทุน และข้อเสนอการลงทุนตามระเบียบบริษทั
3. พิจารณาสอบทานข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการ การลงทุน และการขายสินทรัพย์ รวมทัง้ การจัดหาแหล่ง
เงินทุน
4. พิจารณาสอบทานการดําเนิ นการด้านการเงิน ของบริษัท รวมถึง กิจกรรมทางการเงินของกลุ่มบริษัท
นโยบายการบริหารเงิน รวมทัง้ กิจกรรมการเงินทีส่ าํ คัญ
5. อนุ มตั กิ ารดําเนินการตามทีก่ าํ หนดในระเบียบของบริษทั
6. พิจารณาเรือ่ งอื่นใดตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
7. พิจารณาความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการลงทุน และการเงิน

คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน (ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คนและกรรมการ 2 คน)
1. พิจารณาและนํ าเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทัง้ คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
ของบริษทั
2. เสนอแนะรายชื่อผูท้ เ่ี หมาะสมทีจ่ ะดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อนํ าเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทต่ี าํ แหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ในกรณีอ่นื ๆ
3. พิจารณากลันกรองผู
่
ท้ เ่ี หมาะสมทีจ่ ะดํารงตําแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ในกรณีทม่ี ตี ําแหน่ งว่าง รวมทัง้
กําหนดแผนการสืบทอดตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง
4. แต่งตัง้ เลื่อนตําแหน่ ง โยกย้าย ถอดถอนผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ระดับผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รวมทัง้ ผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อย/บริษทั ร่วมทุนทีบ่ ริษทั มีอํานาจแต่งตัง้ ซึ่งมี
ระดับเทียบเท่าผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เอ็กโก ขึน้ ไป
5. แต่งตัง้ กรรมการผูแ้ ทนในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมทุน ตามจํานวนสัดส่วนการถือหุน้ หรือตามข้อตกลงใน
สัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้
6. พิจารณานําเสนอและให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
7. ให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั (ระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ และผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่)
8. เสนอแนะโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมทุน
รวมถึงค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจําปี สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและมิใช่
ตัวเงิน
9. เสนอแนะนโยบายและแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูงในแต่ละปี
10. ประเมินผลและอนุ มตั ิผลสําเร็จของเอ็กโกและกลุ่มบริษัทเพื่อกําหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือน
ประจําปีของสําเร็จของกลุม่ เอ็กโก
11. เสนอแนะโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของบริษทั
12. พิจารณาความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการและความรับผิดชอบต่อสังคม (ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร 1 คน และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่)
1. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ เี พือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและอนุ มตั ิ ติดตามการ
ประพฤติปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับนโยบาย ทบทวนและปรับนโยบายเป็ นประจําตามความเหมาะสม
2. กําหนดนโยบายและกรอบกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมของกลุ่มบริษัท และ
พิจ ารณาทรัพ ยากรและงบประมาณสํา หรับ โครงการและกิจ กรรมการความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมและ
สิง่ แวดล้อม

