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บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุย่อย 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ  (ประกอบดว้ยกรรมการอสิระอยา่งน้อย 3 คน) 
1.  สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถูกตอ้งและเพยีงพอ  
2.  สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของฝา่ยตรวจสอบภายใน  
3.  ใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบภายใน   
4.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  
5.  พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ หรอืเลกิจา้งบุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพือ่ทําหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีอง

บรษิทั และเสนอคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี 
6.  พจิารณาความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชโีดยพจิารณาการใหบ้รกิารอื่นนอกเหนือจากงานสอบบญัช ี (non – 

audit services) ทีอ่าจทาํใหข้าดความอสิระ  
7.  พจิารณาและให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชทีี่สําคญัของเอ็กโกและบรษิัทย่อยต่อ

คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ
8.  ประชุมรว่มกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝีา่ยบรหิารเขา้รว่มประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละหน่ึงครัง้  
9.  พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

และขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้น้ี เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อบรษิทั  

10.  พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบระเบยีบของบรษิทัวา่ดว้ยการตรวจสอบภายในก่อนนําเสนอคณะกรรมการบรษิทั
พจิารณาอนุมตั ิ

11.  อนุมตัแิผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และแผนบุคลากรของฝา่ยตรวจสอบภายใน 
12.  พจิารณาและสอบทานรายงานผลการปฏบิตังิานของฝา่ยตรวจสอบภายใน 
13. สอบทานกบัฝ่ายบรหิารเกีย่วกบัการจดัทําบทรายงานและการวเิคราะหข์องฝา่ยบรหิาร (Management’s 

Discussion and Analysis หรอื MD&A) ซึง่เปิดเผยในรายงานประจาํปี 
14.  ทบทวนกบัฝา่ยบรหิารในเรื่องนโยบายการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Policy) การปฏบิตัติาม

นโยบาย และแนวทางการบรหิารความเสี่ยงของบรษิัท รวมทัง้การพจิารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต และวธิกีารป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง 

15.  จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าว
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี  
(ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
(ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 
(ค) ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้กําหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 



(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่น 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม 

กฎบตัร (charter) 
(ซ) รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
16.  ดาํเนินการตรวจสอบเรื่องทีไ่ดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชพีบพฤตกิรรมอนัควร

สงสยัว่ากรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืบุคคลซึ่งรบัผดิชอบในการดําเนินงานของบรษิทัไดก้ระทําความผดิตามที่
กําหนดไวใ้นพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการ
ตรวจสอบในเบือ้งตน้ใหแ้ก่สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย ์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ละผูส้อบบญัชี
ทราบภายในเวลาสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัช ี

17.  ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยปีละหน่ึงครัง้ 
18.  ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
19.  ประเมนิตนเองอยา่งน้อยปีละหน่ึงครัง้ 
 

ในการปฏบิตัหิน้าทีด่งักลา่วขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยตรง 
และคณะกรรมการบรษิทัยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการดาํเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 

 
คณะกรรมการลงทนุ   (ประกอบดว้ยกรรมการ 4 คน และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) 
1. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งองคก์รของบรษิทั และบรษิทัทีเ่อก็โกถอืหุน้รอ้ยละ 100 (ตัง้แต่

ระดบัฝา่ยขึน้ไป) เพือ่นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มทุนจดทะเบียนหรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาก่อนนําเสนอผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมตั ิ
3. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการจดัทาํและแกไ้ขระเบยีบของบรษิทัเพือ่นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
4. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการปรบัเปลี่ยนตารางอํานาจดําเนินการของบรษิทั (อํานาจการดําเนินการตัง้แต่ระดบั

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป) เพือ่นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
5. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั หรอือนุมตักิารเขา้ซือ้กจิการ การลงทุน และการ

ขายสนิทรพัย ์รวมทัง้การจดัหาแหลง่เงนิทุนของบรษิทัและบรษิทัทีเ่อก็โกถอืหุน้รอ้ยละ100  ตามอํานาจทีก่ําหนดใน
ระเบยีบและตารางอาํนาจดาํเนินการของบรษิทั 

6. พจิารณาสอบทานความเสีย่งและมาตรการป้องกนัและแก้ไขเกี่ยวกบัการลงทุน และการเงนิ รวมทัง้ความเสีย่งใน
เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง  

7. พจิารณาสอบทานใหค้วามเหน็ชอบเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั หรอือนุมตักิารดาํเนินการดา้นการเงนิของ
บรษิทั และบรษิทัที่เอ็กโกถอืหุ้นรอ้ยละ 100 การจดัสรรกําไร รวมทัง้ การบรหิารความเสีย่งทางการเงนิ และ
ธุรกรรมทางการเงนิทีส่าํคญั ตามอาํนาจทีก่าํหนดในระเบยีบและตารางอาํนาจดาํเนินการของบรษิทั  

8. พจิารณาอนุมตักิารลงทุนทางการเงนินอกเหนือจาก Treasury Management Guidelines 
9. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบงบประมาณและแผนอตัรากาํลงัประจาํปีของบรษิทัเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  
10. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั หรอือนุมตักิารดําเนินงานดา้นการจดัหาพสัดุและ

การจาํหน่ายพสัดุ ตามอาํนาจทีก่าํหนดในระเบยีบและตารางอาํนาจดาํเนินการของบรษิทั 
11. พจิารณาเรือ่งอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัและตามทีก่าํหนดในระเบยีบของบรษิทั 
 
 
 
 



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 คนและกรรมการ 2 คน)  
1. พจิารณาและนําเสนอโครงสรา้ง องค์ประกอบ และคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย

ของบรษิทัต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ
2. เสนอแนะรายชื่อผูท้ีเ่หมาะสมทีจ่ะดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทัต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อนําเสนอต่อทีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้ในกรณีทีต่าํแหน่งวา่งลงเน่ืองจากครบวาระ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัในกรณีอื่น ๆ 
3. แต่งตัง้กรรมการผู้แทนในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมทุนตามจํานวนสดัส่วนการถอืหุ้นหรอืตามขอ้ตกลงในสญัญา

ระหวา่งผูถ้อืหุน้ 
4. พิจารณาผู้ที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จ ัดการใหญ่ ในกรณีที่มีตําแหน่งว่าง เพื่อนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ
5. แต่งตัง้ เลื่อนตําแหน่ง โยกยา้ย และถอดถอนผูบ้รหิารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่  
6. พจิารณาผูท้ีเ่หมาะสมทีจ่ะดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบรษิทั เพือ่นําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ
7. ประเมนิการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และนําเสนอผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่อนุมตั ิ
8. พจิารณาอนุมตัผิลการประเมนิการปฏบิตังิานของรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ซึ่ง

นําเสนอโดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
9. ใหค้วามเหน็ชอบโครงสรา้งคา่ตอบแทนกรรมการ  รวมถงึคา่เบีย้ประชุม โบนสัประจาํปี สวสัดกิาร และผลประโยชน์

ตอบแทนอื่นๆของบรษิทั และบรษิทัยอ่ย เพือ่นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
10. ให้ความเห็นชอบโครงสร้างค่าตอบแทนพนักงาน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของบรษิัท เพื่อนําเสนอ

คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ
11. ใหน้โยบายแก่กรรมการผูแ้ทนเกี่ยวกบัโครงสรา้งค่าตอบแทนพนักงาน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของบรษิทั

ยอ่ย 
12. พจิารณาดชันีวดัผลสาํเรจ็ ประเมนิผลและอนุมตัผิลสาํเรจ็ของบรษิทัเพื่อกําหนดโบนัสและอตัราการขึน้เงนิเดอืน

ประจาํปีของพนกังาน 
13. ให้ความเห็นชอบแผนการสบืทอดตําแหน่งของพนักงานตัง้แต่ระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่เพื่อนําเสนอ

คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ
14. พจิารณาอนุมตัใินหลกัการ โครงการเกษยีณก่อนกาํหนด สาํหรบัพนกังานของบรษิทั และบรษิทัยอ่ย  
15. พจิารณาสอบทานความเสีย่งและมาตรการป้องกนัและแกไ้ขเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
16. พจิารณาเรือ่งอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
 
คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม  (ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 คน กรรมการทีไ่ม่

เป็นผูบ้รหิาร 1 คน และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) 
1. การกาํกบัดแูลกจิการ 

1.1   การกาํกบัดแูลกจิการในทีน้ี่ ใหห้มายถงึ การปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

1.2   พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบนโยบายการกํากบัดูแลกจิการเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและ
อนุมตั ิ 

1.3   ตดิตามการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย 
1.4   ทบทวนและเสนอปรบัปรุงนโยบายการกํากบัดูแลกจิการทีด่เีป็นประจําตามความเหมาะสมใหค้ณะกรรมการ

บรษิทัพจิารณาและอนุมตั ิ 
2. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม  

2.1   พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบนโยบาย  และกรอบการดาํเนินโครงการและกจิกรรมของกลุ่มบรษิทัดา้นความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม เพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและอนุมตั ิ 

2.2   พจิารณาและอนุมตัแิผนแมบ่ท แผนงานประจาํปีของกลุม่บรษิทัดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม 


