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บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  (ประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน) 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ  

2. สอบทานใหบ้รษิทัและบรษิทัย่อยมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิทั  

3. ใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้ง รวมถงึประเมนิผลการปฏบิตังิานประจาํปีของผูจ้ดัการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน   

4. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  

5. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ หรอืเลกิจา้งบุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อทําหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี 

6. พจิารณาความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชโีดยพจิารณาการใหบ้รกิารอื่นของบรษิทัและบรษิทัย่อยนอกเหนือจาก

งานสอบบญัช ี(non – audit services) ทีอ่าจทาํใหข้าดความอสิระ  

7. พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชทีีส่าํคญัของบรษิทัต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อ

พจิารณาอนุมตั ิ

8. ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายบรหิารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้  

9. พจิารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัหรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ให้

เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและ

เป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั  

10. พจิารณาให้ความเหน็ชอบระเบยีบของบรษิทัว่าด้วยการตรวจสอบภายในก่อนนําเสนอคณะกรรมการบรษิทั

พจิารณาอนุมตั ิ

11. อนุมตัแิผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และแผนบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

12. รบัทราบและใหค้าํแนะนํา/ความเหน็ต่อรายงานผลการปฏบิตังิานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

13. ประชุมร่วมกบัผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยไม่มฝ่ีายบรหิารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

14. สอบทานกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดทําบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management’s 

Discussion and Analysis หรอื MD&A) ซึง่เปิดเผยในรายงานประจาํปี 

15. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบรษิทั ซึ่งรายงานดงักล่าว

ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้  

(ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
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(ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

(ค) ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

(จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ร ับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม 

กฎบตัร (charter) 

(ซ) รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

16. ดําเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รบัแจ้งจากผู้สอบบญัชขีองบริษทั ในกรณีที่ผู้สอบบญัชพีบพฤติกรรมอนัควร

สงสยัว่ากรรมการ ผู้จดัการ หรอืบุคคลซึ่งรบัผดิชอบในการดําเนินงานของบรษิัทได้กระทําความผิดตามที่

กําหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการ

ตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และผู้สอบบญัชี

ทราบภายในเวลาสามสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัช ี

17. กํากบัดูแลการปฏบิตัติามมาตรการต่อต้านคอร์รปัชัน่ สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

บรษิทั  

18. พจิารณาขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัเรื่องการทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัและบรษิทัย่อย             

19. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมนิตนเอง อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

20. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ในการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยตรง และ

คณะกรรมการบรษิทัยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการดาํเนนิงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 

 
 
คณะกรรมการกาํกบัความเส่ียง (ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 2 ท่าน กรรมการ 2 ท่าน และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่)  

ขอบขา่ยความรบัผดิชอบของคณะกรรมการกํากบัความเสีย่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดงัน้ี 

1. พจิารณาและใหค้วามเหน็นโยบายและกรอบบรหิารความเสีย่งองคก์ร ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณา

อนุมตั ิ 

2. พจิารณาและให้ความเหน็ในการกําหนดระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ (Risk Appetite) และ  ความเบี่ยงเบนของระดบั

ความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Tolerance) เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพอย่างต่อเน่ือง ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่ออนุมตั ิ

3. กํากบัดูแลให้มกีารระบุความเสี่ยง การประเมนิผลกระทบและโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงพจิารณาเเผน

จดัการความเสีย่งเเละกระบวนการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร 

4. ตดิตามเเละประเมนิผลการปฏบิตัติามกรอบการบรหิารความเสีย่งและเเผนจดัการความเสีย่ง 
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5. รายงานการกํากบัผลการประเมนิความเสีย่ง และการดาํเนินงานเพื่อลดความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบเป็น

ประจาํ ในกรณีทีม่เีรื่องสาํคญัซึง่กระทบต่อบรษิทัอย่างมนัียสาํคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาโดยเรว็

ทีสุ่ด  

6. ใหค้าํแนะนํา และ สนับสนุนแก่คณะกรรมการบรษิทั ฝ่ายบรหิาร และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ในเรื่องการบรหิาร

ความเสีย่งต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบัการดําเนินธุรกจิของบรษิทัอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ รวมถงึส่งเสรมิใหม้กีารปรบัปรุง

และพฒันาระบบการบรหิารความเสีย่งภายในองคก์รอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

7. ดแูลและสนับสนุนใหม้กีารสอบทาน และทบทวนนโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่งองคก์รเป็นประจําอย่างน้อยทุก

ปี เพื่อใหน้โยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่งสอดคลอ้ง และเหมาะสมกบัสภาพการดาํเนินธุรกจิและกจิกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง 

8. ทบทวนกฎบตัรเป็นประจาํ และหากมกีารปรบัปรุงแกไ้ขใหนํ้าเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

9. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

 
 
คณะกรรมการลงทุน   (ประกอบดว้ยกรรมการ 4 คน และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนครอบคลุม การดําเนินงานด้านแผนงาน การลงทุน การบัญชี การเงิน 

การงบประมาณ การจดัหาและการพสัดุ โดยมหีน้าที ่ดงัน้ี  

1. พจิารณานโยบายและระเบยีบ และหลกัเกณฑข์องบรษิทั หรอืเอกสารบรษิทัทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุ 

การบรหิารสนิทรพัย ์การบญัช ีการบรหิารเงนิ และการจดัซื้อจดัจา้ง เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยกําหนดให้

มกีารทบทวนเป็นประจาํทุกสองปี และมกีารแกไ้ขหากจาํเป็น หรอืในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงทีม่นัียสาํคญั  

2. พจิารณากฎบตัรคณะกรรมการลงทุน เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยกําหนดใหม้กีารทบทวนเป็นประจําทุก

สองปี และมกีารแกไ้ขหากจาํเป็นหรอืในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงทีม่นัียสาํคญั 

3. พจิารณาแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนปฏิบตัิการ และงบประมาณประจําปีของบรษิัท เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษิทั 

4. พจิารณาการกําหนด Corporate KPIs (ดชันีวดัผลระดบัองคก์ร) เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

5. ตดิตามความกา้วหน้าและประเมนิผล Corporate KPIs  

6. พจิารณาเพิม่หรอืลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

7. พจิารณาการเขา้ซื้อกจิการ การลงทุน และการขายสนิทรพัยข์องบรษิทั เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

8. พจิารณาจดัหาแหล่งเงนิทุนของบรษิทั เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  

9. พจิารณาการดาํเนินงานในการบรหิารโครงการและบรหิารสนิทรพัยข์องบรษิทั เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั   

10. พจิารณา การจดัสรรกําไร การบรหิารเงนิ การลงทุนทางการเงนิ การคํ้าประกนัและการใหค้วามช่วยทางการเงนิแก่

บรษิทัในกลุ่ม รวมถงึการทําธุรกรรมทางการเงนิทีส่ําคญัของบรษิทั ตามอํานาจทีกํ่าหนดในระเบยีบและตารางอํานาจ

ดาํเนินการ 

11. พจิารณาการดาํเนินงานดา้นการจดัหาและการจดัการพสัดุ ตามอํานาจทีกํ่าหนดในระเบยีบและตารางอํานาจดาํเนินการ 

12. พจิารณาความเสีย่งและมาตรการป้องกนัและ แกไ้ขเกีย่วกบัการลงทุนและการเงนิ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

13. ประเมนิประสทิธภิาพการปฎบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการลงทุนเป็นประจาํทุกปี  
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14. พจิารณาเรื่องอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และตามทีกํ่าหนดในระเบยีบและหลกัเกณฑ์ของ

บรษิทั 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 คนและกรรมการ 2 คน)  

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาครอบคลุม การดาํเนินงานดา้นการสรรหา ค่าตอบแทน สทิธปิระโยชน์ การบรหิาร

และพฒันาทรพัยากรบุคคล โดยมหีน้าที ่ดงัน้ี  

1. พจิารณานโยบายและระเบยีบของบรษิทั หรอืเอกสารบรษิทัทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานบุคคลของ

บรษิทั เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท โดยกําหนดใหม้กีารทบทวน เป็นประจําทุกสองปี และมกีารแก้ไขหาก

จาํเป็น หรอืในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงทีม่นัียสาํคญั  

2. พจิารณากฎบตัรคณะกรรมการสรรหา เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท โดยกําหนดให้มกีารทบทวนเป็นประจํา    

ทุกสองปี และมกีารแกไ้ขหากจาํเป็น หรอืในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงทีม่นัียสาํคญั 

3. พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท          

เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  

4. เสนอแนะรายชื่อผูท้ีเ่หมาะสมทีจ่ะดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทั ในกรณีทีต่ําแหน่งว่างลงเน่ืองจากครบวาระ และ/หรอื 

ในกรณีอื่นๆ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  

5. พจิารณาโครงสรา้งค่าตอบแทนกรรมการ ซึง่ประกอบดว้ยค่าเบีย้ประชุม โบนัสประจาํปี สวสัดกิาร และผลประโยชน์ตอบ

แทนอื่นๆ ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ ของบรษิทั และบรษิทัในกลุ่มเอก็โก ทีเ่อก็โกมอํีานาจควบคุม เพื่อนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 

6. พจิารณาแบบประเมนิและการประเมนิคณะกรรมการบรษิทั เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

7. พจิารณาโครงสร้างบรษิทั และบรษิัทในกลุ่มเอ็กโก ที่เอ็กโกมอํีานาจควบคุม (ตัง้แต่ระดบัฝ่ายขึน้ไป) เพื่อนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 

8. พจิารณาแผนอตัรากําลงัประจาํปีของบรษิทั เพือ่นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

9. พจิารณาการสรรหาผูท้ี่เหมาะสมทีจ่ะดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ในกรณีที่มตีําแหน่งว่างลง เพื่อนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 

10. พจิารณาการแต่งตัง้ เลื่อนตําแหน่ง โยกยา้ย และถอดถอนผูบ้รหิารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูช้่วยกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ และเลขานุการบรษิทั ตามอํานาจทีกํ่าหนดในระเบยีบและตารางอํานาจดาํเนินการ 

11. พจิารณาการแต่งตัง้กรรมการผูแ้ทนในบรษิทัในกลุ่มเอก็โก หรอืบรษิทัร่วมทุน ตามจํานวนสดัส่วนการถอืหุน้หรอืตาม

ขอ้ตกลงในสญัญาผูถ้อืหุน้ ตามอํานาจทีกํ่าหนดในระเบยีบและตารางอํานาจดาํเนินการ 

12. ประเมินผลการปฏิบตัิงานและกําหนดค่าตอบแทน สําหรบักรรมการผู้จดัการใหญ่และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่       

เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

13. ประเมนิผลการปฏบิตังิานและกําหนดค่าตอบแทน สาํหรบัผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และเลขานุการบรษิทั  
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14. พิจารณาแผนการสืบทอดตําแหน่งของพนักงานตัง้แต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขึ้นไป เพื่อนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 

15. พจิารณาโครงสรา้งค่าตอบแทนพนักงาน และกรอบผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิของบรษิทั 

และบรษิทัในกลุ่มเอก็โก ทีเ่อก็โกมอํีานาจควบคุม เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

16. พิจารณางบประมาณสําหรบัอตัราการขึ้นเงินเดือนประจําปีของพนักงาน สําหรบับริษัท และบริษัทในกลุ่มเอ็กโก     

ทีเ่อก็โกมอํีานาจควบคุม 

17. พจิารณาหลกัเกณฑก์ารใหโ้บนัสสาํหรบับรษิทั และบรษิทัในกลุ่มเอก็โก ทีเ่อก็โกมอํีานาจควบคุม 

18. พจิารณากําหนด Bonus-linked KPIs (ดชันีวดัผลสาํเรจ็เพื่อกําหนดโบนัส) และกําหนดโบนัสประจาํปีสาํหรบับรษิทัและ

บรษิทัในกลุ่มเอก็โก ทีเ่อก็โกมอํีานาจควบคุม  

19. พจิารณากําหนดโบนัสพเิศษ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

20. พจิารณาโครงการเกษียณก่อนกําหนด สําหรบัพนักงานของบรษิทั และบรษิทัในกลุ่มเอก็โก ทีเ่อก็โกมอํีานาจควบคุม 

เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

21. พจิารณาความเสีย่งและมาตรการป้องกนัและแก้ไขเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบุคคล เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษิทั 

22. ประเมนิประสทิธภิาพการปฎบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาเป็นประจาํทุกปี  

23. พจิารณาเรื่องอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และตามทีกํ่าหนดในระเบยีบและหลกัเกณฑ์ของ

บรษิทั 

 

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม  (ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 คน กรรมการ 1 คน 

และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลครอบคลุม การดําเนินงานด้านกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ       

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้มและการจดัการความยัง่ยนื โดยมหีน้าที ่ดงัน้ี  

1. พจิารณานโยบาย ระเบยีบของบรษิทั หรอืเอกสารบรษิทัทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั

ของหน่วยงานภาครฐัและขององค์กรทีท่าํหน้าทีกํ่ากบัดูแลบรษิทั เช่น ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงาน

คณะกรรมการหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ โดยกําหนดใหม้กีารทบทวน เป็นประจําทุกสองปี และมกีารแก้ไขหาก

จาํเป็น หรอืในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงทีม่นัียสาํคญั 

2. พจิารณากฎบตัรคณะกรรมการกํากบัดแูล เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยกําหนดใหม้กีารทบทวน เป็นประจํา

ทุกสองปี และมกีารแกไ้ขหากจาํเป็น หรอืในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงทีม่นัียสาํคญั  

3. พจิารณาเป้าหมายและแผนงาน ใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ ์และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  

4. กํากบั ตดิตาม และประเมนิผลการดาํเนินงานตามนโยบาย แนวปฏบิตั ิเป้าหมายและแผนงานทีกํ่าหนดไว ้

5. ส่งเสรมิ สนับสนุน และใหข้อ้เสนอแนะในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

แนวปฏบิตั ิเป้าหมายและแผนงาน 
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6. ประสานงานและให้คําแนะนํากบัคณะกรรมการชุดย่อยและคณะทํางานต่างๆ ในการพจิารณาเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

กํากบัดแูลกจิการ การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม และการจดัการความยัง่ยนื  

7. ส่งเสรมิใหม้กีารสื่อสารใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน ตระหนักและเขา้ใจถงึนโยบายและแนวปฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ

กํากบัดแูลกจิการ การต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ ความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม และการจดัการความยัง่ยนื 

8. พจิารณาความเสีย่งและมาตรการบรหิารความเสีย่งดา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

9. ประเมนิประสทิธภิาพการปฎบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการกํากบัดแูลเป็นประจาํทุกปี  

10. พจิารณาเรื่องอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และตามทีกํ่าหนดในระเบยีบและหลกัเกณฑ์ของ

บรษิทั 
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