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บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
ขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน)

1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของฝา่ ยตรวจสอบภายใน
3. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างผูจ้ ดั การฝา่ ยตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บ ริษัท ปฏิบ ัติต ามกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
6. พิจารณาความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีโดยพิจารณาการให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี (non –
audit services) ทีอ่ าจทําให้ขาดความอิสระ
7. พิจารณาและให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีท่สี ําคัญของเอ็กโกและบริษัทย่อยต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
8. ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
9. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั
10. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบของบริษทั ว่าด้วยการตรวจสอบภายในก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุ มตั ิ
11. อนุ มตั แิ ผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และแผนบุคลากรของฝา่ ยตรวจสอบภายใน
12. พิจารณาและสอบทานรายงานผลการปฏิบตั งิ านของฝา่ ยตรวจสอบภายใน
13. สอบทานกับฝา่ ยบริหารเกี่ยวกับการจัดทําบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management’s
Discussion and Analysis หรือ MD&A) ซึง่ เปิดเผยในรายงานประจําปี
14. ทบทวนกับฝา่ ยบริหารในเรื่องนโยบายการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Policy) การปฏิบตั ติ าม
นโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทัง้ การพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต และวิธกี ารป้องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
15. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

16.

17.
18.
19.
20.

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็ น หรื อ ข้อ สัง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ ร ับ จากการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ต าม
กฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ดําเนินการตรวจสอบเรื่องทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั ในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีพบพฤติกรรมอันควร
สงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษทั ได้กระทําความผิดตามที่
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการ
ตรวจสอบในเบือ้ งต้นให้แก่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และผูส้ อบบัญชี
ทราบภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชี
กํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้อง
พิจารณาข้อร้องเรียนเกีย่ วกับเรือ่ งการทุจริตหรือคอร์รปั ชัน่
ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง
และคณะกรรมการบริษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการลงทุน (ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่)
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเปลีย่ นโครงสร้างองค์กรของบริษทั และบริษทั ทีเ่ อ็กโกถือหุน้ ร้อยละ 100
(ตัง้ แต่ระดับฝา่ ยขึน้ ไป) เพือ่ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิม่ ทุนจดทะเบียนหรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อนํ าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาก่อนนําเสนอผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุ มตั ิ
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําและแก้ไขระเบียบของบริษทั เพือ่ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเปลีย่ นตารางอํานาจดําเนินการของบริษทั (อํานาจการดําเนินการตัง้ แต่
ระดับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขน้ึ ไป) เพือ่ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบเพือ่ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั หรืออนุ มตั กิ ารเข้าซื้อกิจการ การลงทุน และ
การขายสินทรัพย์ รวมทัง้ การจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษทั และบริษทั ทีเ่ อ็กโกถือหุน้ ร้อยละ100 ตามอํานาจ
ทีก่ าํ หนดในระเบียบและตารางอํานาจดําเนินการของบริษทั
6. พิจารณาสอบทานความเสีย่ งและมาตรการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับการลงทุน และการเงิน รวมทัง้ ความ
เสีย่ งในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
7. พิจารณาสอบทานให้ความเห็นชอบเพื่อนํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั หรืออนุ มตั กิ ารดําเนินการด้าน
การเงินของบริษทั และบริษทั ทีเ่ อ็กโกถือหุน้ ร้อยละ 100 การจัดสรรกําไร รวมทัง้ การบริหารความเสีย่ งทาง
การเงิน และธุรกรรมทางการเงินทีส่ าํ คัญ ตามอํานาจทีก่ ําหนดในระเบียบและตารางอํานาจดําเนินการของ
บริษทั
8. พิจารณาอนุ มตั กิ ารลงทุนทางการเงินนอกเหนือจาก Treasury Management Guidelines
9. พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณและแผนอัตรากําลังประจําปี ของบริษทั เพือ่ นําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั

10. พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั หรืออนุ มตั กิ ารดําเนินงานด้านการจัดหา
พัสดุและการจําหน่ายพัสดุ ตามอํานาจทีก่ าํ หนดในระเบียบและตารางอํานาจดําเนินการของบริษทั
11. พิจารณาเรือ่ งอื่นใดตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และตามทีก่ าํ หนดในระเบียบของบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน (ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คนและกรรมการ 2 คน)
1. พิจารณาและนําเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุด
ย่อยของบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
2. เสนอแนะรายชื่อผูท้ เ่ี หมาะสมทีจ่ ะดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อนํ าเสนอต่อที่
ประชุม ผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทต่ี ําแหน่ งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ในกรณี
อื่นๆ
3. แต่งตัง้ กรรมการผูแ้ ทนในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมทุนตามจํานวนสัดส่วนการถือหุน้ หรือตามข้อตกลงใน
สัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้
4. พิจารณาผูท้ ่เี หมาะสมที่จะดํารงตําแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ในกรณีท่มี ตี ําแหน่ งว่าง เพื่อนํ าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
5. แต่งตัง้ เลื่อนตําแหน่ ง โยกย้าย และถอดถอนผูบ้ ริหารระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
6. พิจารณาผูท้ เ่ี หมาะสมทีจ่ ะดํารงตําแหน่ งเลขานุ การบริษทั เพื่อนํ าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณา
อนุ มตั ิ
7. ประเมินการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และนํ าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
อนุ มตั ิ
8. พิจารณาอนุ มตั ผิ ลการประเมินการปฏิบตั งิ านของรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ ซึง่ นําเสนอโดยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
9. ให้ความเห็นชอบโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจําปี สวัสดิการ และ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของบริษทั และบริษทั ย่อย เพือ่ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
10. ให้ความเห็นชอบโครงสร้างค่าตอบแทนพนักงาน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของบริษทั เพื่อนํ าเสนอ
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
11. ให้นโยบายแก่กรรมการผูแ้ ทนเกีย่ วกับโครงสร้างค่าตอบแทนพนักงาน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของ
บริษทั ย่อย
12. พิจารณาดัชนีวดั ผลสําเร็จ ประเมินผลและอนุ มตั ิผลสําเร็จของบริษทั เพื่อกําหนดโบนัสและอัตราการขึ้น
เงินเดือนประจําปีของพนักงาน
13. ให้ค วามเห็น ชอบแผนการสืบ ทอดตําแหน่ ง ของพนัก งานตัง้ แต่ ร ะดับ ผู้ช่ว ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ เ พื่อ
นําเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
14. พิจารณาอนุ มตั ใิ นหลักการ โครงการเกษียณก่อนกําหนด สําหรับพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย
15. พิจารณาสอบทานความเสีย่ งและมาตรการป้องกันและแก้ไขเกีย่ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
16. พิจารณาเรือ่ งอื่นใดตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการและความรับผิดชอบต่อสังคม (ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน
กรรมการ 1 คน และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่)
1. การกํากับดูแลกิจการ
การกํากับดูแลกิจการในทีน่ ้ี ให้หมายถึง การปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย หลัก เกณฑ์ ก ารสํ า รวจการกํ า กับ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท จดทะเบีย น จัด ทํ า โดย
สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษทั ไทย และ ASEAN CG Scorecard
1.1 พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารต่อต้าน
คอร์รปั ชัน่ เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและอนุ มตั ิ
1.2 ติดตามการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ให้สอดคล้องกับนโยบาย
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุ นการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานให้เป็ นไปตามนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการทีด่ ี นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน่
1.4 ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารต่อต้าน
คอร์รปั ชัน่ เป็นประจําตามความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและอนุ มตั ิ
2. ความรับผิดชอบต่อสังคม
2.1 พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบาย และกรอบการดําเนินโครงการและกิจกรรมของกลุ่มบริษัท
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและอนุ มตั ิ
2.2 พิจารณาและอนุ มตั แิ ผนแม่บท แผนงานประจําปีของกลุม่ บริษทั ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

