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บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุย่อย 
คณะกรรมการตรวจสอบ  (ประกอบดว้ยกรรมการอสิระอยา่งน้อย 3 คน) 
1.  สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถูกตอ้งและเพยีงพอ  
2. สอบทานใหบ้รษิทัและบรษิทัย่อยมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (Internal Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของฝ่ายตรวจสอบ
ภายในของบรษิทั  

3. ใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบภายใน   
4. สอบทานให้บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของ     ตลาด

หลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  
5. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ หรอืเลกิจา้งบุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อทําหน้าที่เป็นผูส้อบบญัชขีอง

บรษิทั และเสนอคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี 
6. พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาการให้บริการอื่นของบริษัทและบริษัทย่อย

นอกเหนือจากงานสอบบญัช ี(non – audit services) ทีอ่าจทาํใหข้าดความอสิระ  
7. พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชทีีส่าํคญัของบรษิทัต่อคณะกรรมการบรษิทั

เพือ่พจิารณาอนุมตั ิ
8. ประชุมรว่มกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝีา่ยบรหิารเขา้รว่มประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละหน่ึงครัง้  
9. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้น้ี เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั  

10. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบระเบยีบของบรษิทัวา่ดว้ยการตรวจสอบภายในก่อนนําเสนอคณะกรรมการบรษิทั
พจิารณาอนุมตั ิ

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

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

นโยบาย และแนวทางการบรหิารความเสี่ยงของบรษิทั  รวมทัง้การพจิารณาความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้นใน
อนาคต และวธิกีารป้องกนัความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งรวมถึงการกํากบัดูแลระดบัความเสี่ยงให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการบรษิทักาํหนด 

15. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าว
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี  

(ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
(ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
(ค) ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 



(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่น 
(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่าม 
      กฎบตัร (charter) 
(ซ) รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
16. ดาํเนินการตรวจสอบเรื่องทีไ่ดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชพีบพฤตกิรรมอนัควร

สงสยัว่ากรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืบุคคลซึ่งรบัผดิชอบในการดําเนินงานของบรษิทัไดก้ระทําความผดิตามที่
กําหนดไวใ้นพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการ
ตรวจสอบในเบือ้งตน้ใหแ้ก่สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ       ตลาดหลกัทรพัยแ์ละผูส้อบ
บญัชทีราบภายในเวลาสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัช ี

17. กาํกบัดแูลการปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที ่
           เกีย่วขอ้งกบับรษิทั  
18. พจิารณาขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัเรือ่งการทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย             
19. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมนิตนเอง อยา่งน้อยปีละหน่ึงครัง้ 
20. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
  
ในการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยตรง 
และคณะกรรมการบรษิทัยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการดาํเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 

 
คณะกรรมการลงทุน   (ประกอบดว้ยกรรมการ 4 คน และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) 
คณะกรรมการลงทุนมหีน้าทีพ่จิารณาอนุมตั ิและ/หรอื เหน็ชอบเรือ่งต่างๆ เพือ่นําเสนอคณะกรรมการบรษิทั 
อนุมตั ิตามอาํนาจทีก่าํหนดในระเบยีบและตารางอาํนาจดาํเนินการของบรษิทั โดยคณะกรรมการลงทุนมหีน้าที ่
พจิารณา ดงัน้ี 
1. การจดัทํา การทบทวน และการแก้ไขระเบียบ และหลกัเกณฑ์ของบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน การ

บรหิารสนิทรพัย ์และการบรหิารเงนิ 
2. การจดัทาํ การทบทวน และการปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการลงทุน 
3. แผนกลยทุธ ์แผนธุรกจิ แผนปฏบิตักิาร และงบประมาณประจาํปีของบรษิทั 
4. การกําหนด Corporate KPI (ดชันีวดัผลระดบัองค์กร) และการตดิตามความกา้วหน้าและ        การ

ประเมนิผล Corporate KPI 
5. การเพิม่ทุนจดทะเบยีนหรอืการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั  
6. การเขา้ซือ้กจิการ การลงทุน และการขายสนิทรพัยข์องบรษิทั 
7. การดําเนินงานในการบรหิารโครงการและสนิทรพัยข์องบรษิทั ตามทีก่ําหนดในหลกัเกณฑก์ารกํากบัดูแล

บรษิทัยอ่ยและกจิการรว่มคา้  
8. การจดัหาแหลง่เงนิทุนของบรษิทั  
9. การบรหิารการเงนิ การจดัสรรกาํไร และการทาํธุรกรรมทางการเงนิทีส่าํคญัของบรษิทั  
10. การลงทุนทางการเงนินอกเหนือจากทีก่าํหนดไวใ้น Treasury Management Guidelines  
11. การดาํเนินงานดา้นการจดัหาพสัดุและการจาํหน่ายพสัดุ  
12. ความเสีย่งและมาตรการป้องกนัและแกไ้ขเกีย่วกบัการลงทุน และการเงนิ 



13. เรื่องอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัและตามทีก่ําหนดในระเบยีบและหลกัเกณฑข์อง
บรษิทั 

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 คนและกรรมการ 2 คน)  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พจิารณาอนุมตัิ และ/หรือ เห็นชอบเรื่องต่างๆ เพื่อ
นําเสนอคณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิตามอํานาจทีก่ําหนดในระเบยีบและตารางอํานาจดาํเนินการของบรษิทั โดย
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนมหีน้าทีพ่จิารณา ดงัน้ี  
1. การจดัทาํ การทบทวน และการแกไ้ขระเบยีบวา่ดว้ยการบรหิารงานบุคคลของบรษิทั   
2. การจดัทาํ การทบทวน และการปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
3. การปรบัเปลีย่นโครงสรา้งบรษิทั และบรษิทัในกลุม่เอก็โก ทีเ่อก็โกมอีาํนาจควบคุม (ตัง้แต่ระดบัฝา่ยขึน้ไป)  
4. แผนอตัรากาํลงัประจาํปีของบรษิทั  
5. โครงสรา้ง องคป์ระกอบ และคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบรษิทั 
6. การเสนอแนะรายชือ่ผูท้ีเ่หมาะสมทีจ่ะดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทั ในกรณทีีต่าํแหน่งวา่งลงเน่ืองจากครบ

วาระ และ/หรอื ในกรณอีื่นๆ 
7. โครงสรา้งคา่ตอบแทนกรรมการ  รวมถงึคา่เบีย้ประชมุ โบนสัประจาํปี สวสัดกิาร และผลประโยชน์ตอบแทน

อื่นๆ ทีเ่ป็นตวัเงนิและไมใ่ชต่วัเงนิ ของบรษิทั และบรษิทัในกลุม่เอก็โก ทีเ่อก็โกมอีาํนาจควบคุม 
8. แบบประเมนิของกรรมการบรษิทั 
9. การแต่งตัง้กรรมการผูแ้ทนในบรษิทัในกลุม่เอก็โก หรอืบรษิทัรว่มทุน ตามจาํนวนสดัสว่นการถอืหุน้หรอืตาม

ขอ้ตกลงในสญัญาผูถ้อืหุน้ 
10. การใหน้โยบายเกีย่วกบัโครงสรา้งคา่ตอบแทนพนกังาน และผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ๆ ทีเ่ป็นตวัเงนิและ

ไมใ่ชต่วัเงนิ แก่กรรมการผูแ้ทนของบรษิทัในกลุม่เอก็โก ทีเ่อก็โกมอีาํนาจควบคุม  
11. การสรรหาผูท้ีเ่หมาะสมทีจ่ะดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในกรณทีีม่ตีาํแหน่งวา่ง 
12. การแต่งตัง้ เลือ่นตาํแหน่ง โยกยา้ย และถอดถอนผูบ้รหิารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูช้ว่ยกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ และเลขานุการบรษิทั 
13. การประเมนิการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทีเ่ป็นพนกังานสญัญา

จา้ง สาํหรบัการต่อหรอืยกเลกิสญัญาจา้ง การขึน้เงนิเดอืนและการกาํหนดโบนสั  
14. การประเมนิการปฏบิตังิานของรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทีเ่ป็นพนกังานประจาํ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ และเลขานุการบรษิทัเพือ่กาํหนดคา่ตอบแทน 
15. โครงสรา้งคา่ตอบแทนพนกังาน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทีเ่ป็นตวัเงนิและไมใ่ชต่วัเงนิ ของบรษิทั  
16. หลกัเกณฑก์ารใหโ้บนสัขององคก์ร 
17. การกาํหนด Bonus-linked KPI (ดชันีวดัผลสาํเรจ็เพือ่กาํหนดโบนสั) เพือ่กาํหนดโบนสัสาํหรบับรษิทัและ

บรษิทัในกลุม่เอก็โก ทีเ่อก็โกมอีาํนาจควบคุม  
18. การกาํหนดโบนสัประจาํปีและโบนสัพเิศษ  
19. งบประมาณสาํหรบัอตัราการขึน้เงนิเดอืนประจาํปีของพนกังาน 
20. แผนการสบืทอดตาํแหน่งของพนกังานตัง้แต่ระดบัผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป  
21. โครงการเกษยีณก่อนกาํหนด สาํหรบัพนกังานของบรษิทั และบรษิทัในกลุม่เอก็โก ทีเ่อก็โกมอีาํนาจควบคุม  
22. ความเสีย่งและมาตรการป้องกนัและแกไ้ขเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
23. เรือ่งอืน่ใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัและตามทีก่าํหนดในระเบยีบและหลกัเกณฑข์อง

บรษิทั 
 



 
คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม  (ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 คน 
กรรมการ 1 คน และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) 
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการกาํกบัดแูลฯ ครอบคลุม การดาํเนินงานดา้นกาํกบัดแูลกจิการ การต่อตา้น
คอรร์ปัชัน่ และความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยมหีน้าที ่ดงัน้ี 
1. กาํหนดนโยบายและแนวปฏบิตั ิและนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  
2. พจิารณาเป้าหมายและแผนงาน ใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ ์และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  
3. สง่เสรมิและสนบัสนุนการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แนวปฏบิตั ิ
เป้าหมายและแผนงาน 
4. กาํกบั ตดิตาม และประเมนิผลการดาํเนินงาน เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แนวปฏบิตั ิเป้าหมายและแผนงานที่
กาํหนดไว ้
5. ทบทวนนโยบายและแนวปฏบิตั ิโดยเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานสากลอยา่งสมํ่าเสมอ  และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั เพือ่ปรบัปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
6. พจิารณาประเมนิความเสีย่งดา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่และมาตรการบรหิารความเสีย่งดงักลา่ว 
7. เรือ่งอืน่ใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัและตามทีก่าํหนดในระเบยีบและหลกัเกณฑข์อง
บรษิทั 


