
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ  (ประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน) 
1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ
2. สอบทานให้บรษิัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบ
ภายในของบรษิทั

3. ใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั
5. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ หรอืเลกิจ้างบุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชขีอง

บรษิทั และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
6. พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาการให้บริการอื่นของบริษัทและบริษัทย่อย

นอกเหนือจากงานสอบบญัช ี(non – audit services) ทีอ่าจท าใหข้าดความอสิระ
7. พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชทีีส่ าคญัของบรษิทัต่อคณะกรรมการบรษิทั

เพื่อพจิารณาอนุมตัิ
8. ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายบรหิารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 
9. พจิารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบรษิทัและบรษิทัย่อย

ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้นี้  เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั

10. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบระเบยีบของบรษิทัว่าดว้ยการตรวจสอบภายในก่อนน าเสนอคณะกรรมการบรษิทั
พจิารณาอนุมตัิ

11. อนุมตัแิผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และแผนบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
12. พจิารณาและสอบทานรายงานผลการปฏบิตังิานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
13. ประชุมร่วมกบัผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยไม่มฝ่ีายบรหิารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
14. สอบทานกบัฝ่ายบรหิารเกี่ยวกบัการจดัท าบทรายงานและการวเิคราะห์ของฝ่ายบรหิาร (Management’s

Discussion and Analysis หรอื MD&A) ซึง่เปิดเผยในรายงานประจ าปี
15. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึ่งรายงานดงักล่าว

ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้
(ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
(ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
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(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่าม 
      กฎบตัร (charter) 
(ซ) รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผู้ถอืหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
16. ด าเนินการตรวจสอบเรื่องทีไ่ดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชพีบพฤตกิรรมอนัควร

สงสยัว่ากรรมการ ผู้จดัการ หรอืบุคคลซึ่งรบัผดิชอบในการด าเนินงานของบรษิทัได้กระท าความผดิตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการ
ตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยแ์ละผูส้อบบญัชี
ทราบภายในเวลาสามสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชี 

17. ก ากบัดูแลการปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบับรษิทั  

18. พจิารณาขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัเรื่องการทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัและบรษิทัย่อย             
19. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมนิตนเอง อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 
20. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
  
ในการปฏบิตัิหน้าที่ดงักล่าวขา้งต้น คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยตรง
และคณะกรรมการบรษิทัยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 
 
คณะกรรมการลงทุน   (ประกอบดว้ยกรรมการ 4 คน และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) 
คณะกรรมการลงทุนมหีน้าทีพ่จิารณาอนุมตั ิและ/หรอื เหน็ชอบเรื่องต่างๆ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบรษิทั 
อนุมตั ิตามอ านาจทีก่ าหนดในระเบยีบและตารางอ านาจด าเนินการของบรษิทั โดยคณะกรรมการลงทุนมหีน้าที่ 
พจิารณา ดงันี้ 
1. การจดัท า การทบทวน และการแก้ไขระเบียบ และหลกัเกณฑ์ของบรษิัทที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การ

บรหิารสนิทรพัย ์และการบรหิารเงนิ 
2. การจดัท า การทบทวน และการปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการลงทุน 
3. แผนกลยุทธ ์แผนธุรกจิ แผนปฏบิตักิาร และงบประมาณประจ าปีของบรษิทั 
4. การก าหนด Corporate KPI (ดชันีวดัผลระดับองค์กร) และการติดตามความก้าวหน้าและการประเมนิผล 

Corporate KPI 
5. การเพิม่ทุนจดทะเบยีนหรอืการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั  
6. การเขา้ซื้อกจิการ การลงทุน และการขายสนิทรพัยข์องบรษิทั 
7. การด าเนินงานในการบรหิารโครงการและสนิทรพัย์ของบรษิทั ตามที่ก าหนดในหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแล

บรษิทัย่อยและกจิการร่วมคา้  
8. การจดัหาแหล่งเงนิทุนของบรษิทั  
9. การบรหิารการเงนิ การจดัสรรก าไร และการท าธุรกรรมทางการเงนิทีส่ าคญัของบรษิทั  
10. การลงทุนทางการเงนินอกเหนือจากทีก่ าหนดไวใ้น Treasury Management Guidelines  
11. การด าเนินงานดา้นการจดัหาพสัดุและการจ าหน่ายพสัดุ  
12. ความเสีย่งและมาตรการป้องกนัและแกไ้ขเกีย่วกบัการลงทุน และการเงนิ 
13. เรื่องอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัและตามทีก่ าหนดในระเบยีบและหลกัเกณฑ์ของ

บรษิทั 
 



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 คนและกรรมการ 2 คน)  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาอนุมตัิ และ/หรือ เห็นชอบเรื่องต่างๆ เพื่อ
น าเสนอคณะกรรมการบรษิทัอนุมตัิ ตามอ านาจทีก่ าหนดในระเบยีบและตารางอ านาจด าเนินการของบรษิัท โดย
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมหีน้าทีพ่จิารณา ดงันี้  
1. การจดัท า การทบทวน และการแกไ้ขระเบยีบว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคลของบรษิทั   
2. การจดัท า การทบทวน และการปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
3. การปรบัเปลีย่นโครงสรา้งบรษิทั และบรษิทัในกลุ่มเอก็โก ทีเ่อก็โกมอี านาจควบคุม (ตัง้แต่ระดบัฝ่ายขึน้ไป)  
4. แผนอตัราก าลงัประจ าปีของบรษิทั  
5. โครงสรา้ง องคป์ระกอบ และคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทั 
6. การเสนอแนะรายชื่อผูท้ีเ่หมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ในกรณีที่ต าแหน่งว่างลงเนื่องจากครบ

วาระ และ/หรอื ในกรณีอื่นๆ 
7. โครงสรา้งค่าตอบแทนกรรมการ รวมถงึค่าเบีย้ประชุม โบนสัประจ าปี สวสัดกิาร และผลประโยชน์ตอบแทน

อื่นๆ ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ ของบรษิทั และบรษิทัในกลุ่มเอก็โก ทีเ่อก็โกมอี านาจควบคุม 
8. แบบประเมนิของกรรมการบรษิทั 
9. การแต่งตัง้กรรมการผูแ้ทนในบรษิทัในกลุ่มเอก็โก หรอืบรษิทัร่วมทุน ตามจ านวนสดัสว่นการถอืหุน้หรอืตาม

ขอ้ตกลงในสญัญาผูถ้อืหุน้ 
10. การใหน้โยบายเกีย่วกบัโครงสรา้งค่าตอบแทนพนักงาน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทีเ่ป็นตวัเงนิและ

ไม่ใช่ตวัเงนิ แก่กรรมการผูแ้ทนของบรษิทัในกลุ่มเอก็โก ทีเ่อก็โกมอี านาจควบคุม  
11. การสรรหาผูท้ีเ่หมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในกรณีทีม่ตี าแหน่งว่าง 
12. การแต่งตัง้ เลื่อนต าแหน่ง โยกยา้ย และถอดถอนผูบ้รหิารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูช้่วยกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ และเลขานุการบรษิทั 
13. การประเมนิการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทีเ่ป็นพนักงานสญัญา

จา้ง ส าหรบัการต่อหรอืยกเลกิสญัญาจา้ง การขึน้เงนิเดอืนและการก าหนดโบนัส  
14. การประเมนิการปฏบิตังิานของรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทีเ่ป็นพนักงานประจ า ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ และเลขานุการบรษิทัเพื่อก าหนดค่าตอบแทน 
15. โครงสรา้งค่าตอบแทนพนักงาน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ ของบรษิทั  
16. หลกัเกณฑก์ารใหโ้บนัสขององคก์ร 
17. การก าหนด Bonus-linked KPI (ดชันีวดัผลส าเรจ็เพื่อก าหนดโบนสั) เพื่อก าหนดโบนัสส าหรบับรษิทัและ

บรษิทัในกลุ่มเอก็โก ทีเ่อก็โกมอี านาจควบคุม  
18. การก าหนดโบนัสประจ าปีและโบนัสพเิศษ  
19. งบประมาณส าหรบัอตัราการขึน้เงนิเดอืนประจ าปีของพนักงาน 
20. แผนการสบืทอดต าแหน่งของพนักงานตัง้แต่ระดบัผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป  
21. โครงการเกษยีณก่อนก าหนด ส าหรบัพนักงานของบรษิทั และบรษิทัในกลุ่มเอก็โก ทีเ่อก็โกมอี านาจควบคุม  
22. ความเสีย่งและมาตรการป้องกนัและแกไ้ขเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
23. เรื่องอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัและตามทีก่ าหนดในระเบยีบและหลกัเกณฑข์อง

บรษิทั 
 
 



คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม  (ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 คน 
กรรมการ 1 คน และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) 
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการก ากบัดแูลฯ ครอบคลุม การด าเนินงานดา้นก ากบัดแูลกจิการ การต่อตา้น
คอรร์ปัชัน่ และความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยมหีน้าที ่ดงันี้ 
1. ก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตั ิและน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  
2. พจิารณาเป้าหมายและแผนงาน ใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ ์และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  
3. สง่เสรมิและสนบัสนุนการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แนวปฏบิตั ิ
เป้าหมายและแผนงาน 
4. ก ากบั ตดิตาม และประเมนิผลการด าเนินงาน เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แนวปฏบิตั ิเป้าหมายและแผนงานที่
ก าหนดไว ้
5. ทบทวนนโยบายและแนวปฏบิตั ิโดยเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานสากลอย่างสม ่าเสมอ และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั เพื่อปรบัปรุงและพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
6. พจิารณาประเมนิความเสีย่งดา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่และมาตรการบรหิารความเสีย่งดงักล่าว 
7. เรื่องอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัและตามทีก่ าหนดในระเบยีบและหลกัเกณฑข์อง
บรษิทั 
 
คณะกรรมการก ากบัความเส่ียง (ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 2 ท่าน กรรมการ 2 ท่าน และกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ)่ 
ขอบขา่ยความรบัผดิชอบของคณะกรรมการก ากบัความเสีย่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดงันี้ 
1. พจิารณาและใหค้วามเหน็นโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่งองคก์รก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั
เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ
2. พจิารณาและใหค้วามเหน็ในการก าหนดระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite) และความเบีย่งเบนของ
ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Tolerance) เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนื่อง ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บรษิทัเพื่ออนุมตั ิ
3. ก ากบัดแูลใหม้กีารระบุความเสีย่ง การประเมนิผลกระทบและโอกาสทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคตรวมถงึพจิารณา
แผนจดัการความเสีย่งและกระบวนการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร 
4. ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติามกรอบการบรหิารความเสีย่งและแผนจดัการความเสีย่ง 
5. รายงานการก ากบัผลการประเมนิความเสีย่ง และการด าเนินงานเพื่อลดความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อ
ทราบเป็นประจ า ในกรณีทีม่เีรื่องส าคญัซึง่กระทบต่อบรษิทัอย่างมนีัยส าคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั
เพื่อพจิารณาโดยเรว็ทีสุ่ด 
6. ใหค้ าแนะน า และสนบัสนุนแก่คณะกรรมการบรษิทั ฝ่ายบรหิาร และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ในเรื่อง
การบรหิารความเสีย่งต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ รวมถงึ
สง่เสรมิใหม้กีารปรบัปรุงและพฒันาระบบการบรหิารความเสีย่งภายในองคก์รอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 
7. ดแูลและสนับสนุนใหม้กีารสอบทาน และทบทวนนโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่งองค์กรเป็นประจ า
อย่างน้อยทุกปี เพื่อใหน้โยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่งสอดคลอ้ง และเหมาะสมกบัสภาพการด าเนิน
ธุรกจิและกจิกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
8. ทบทวนกฏบตัรเป็นประจ า และหากมกีารปรบัปรุงแกไ้ขใหน้ าเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 
9. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 


