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บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุย่อย 
 

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

Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของฝา่ยตรวจสอบภายใน  
3. ใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบภายใน   
4. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  
5. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ทาํหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอ

คา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี 
6. พจิารณาความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชโีดยพจิารณาการใหบ้รกิารอื่นนอกเหนือจากงานสอบบญัช ี(non – 

audit services) ทีอ่าจทาํใหข้าดความอสิระ  
7. พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชทีีส่าํคญัของเอก็โกและบรษิทัยอ่ยต่อ

คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ
8. ประชุมรว่มกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝีา่ยบรหิารเขา้รว่มประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละหน่ึงครัง้  
9. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้น้ี เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บรษิทั  

10. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบระเบยีบของบรษิทัวา่ดว้ยการตรวจสอบภายในก่อนนําเสนอคณะกรรมการบรษิทั
พจิารณาอนุมตั ิ

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

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

นโยบาย และแนวทางการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั  รวมทัง้การพจิารณาความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 
และวธิกีารป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง 

15. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักลา่ว
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี  
(ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
(ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 
(ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่น 



(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่าม 
กฎบตัร (charter) 

(ซ) รายการอื่นทีเ่หน็วา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

16. ดาํเนินการตรวจสอบเรือ่งทีไ่ดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชพีบพฤตกิรรมอนัควร
สงสยัวา่กรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืบุคคลซึง่รบัผดิชอบในการดาํเนินงานของบรษิทัไดก้ระทาํความผดิตามที่
กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการ
ตรวจสอบในเบือ้งตน้ใหแ้ก่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละผูส้อบบญัชี
ทราบภายในเวลาสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัช ี

17. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยปีละหน่ึงครัง้ 
18. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ในการปฏบิตัหิน้าทีด่งักลา่วขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยตรง และ
คณะกรรมการบรษิทัยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการดาํเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 
 
คณะกรรมการลงทนุ   (ประกอบดว้ยกรรมการ 4 คน และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) 

1. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งองคก์รของบรษิทั และบรษิทัทีเ่อก็โกถอืหุน้รอ้ยละ 100 
(ตัง้แต่ระดบัฝา่ยขึน้ไป) เพือ่นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มทุนจดทะเบียนหรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาก่อนนําเสนอผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมตั ิ

3. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการจดัทาํและแกไ้ขระเบยีบของบรษิทัเพือ่นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
4. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการปรบัเปลีย่นตารางอาํนาจดาํเนินการของบรษิทั (อาํนาจการดาํเนินการตัง้แต่ระดบั

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป) เพือ่นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
5. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบเพือ่นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั หรอือนุมตักิารเขา้ซือ้กจิการ การลงทุน และการ

ขายสนิทรพัย์ รวมทัง้การจดัหาแหล่งเงนิทุนของบรษิัทและบรษิัทที่เอ็กโกถือหุ้นร้อยละ100  ตามอํานาจที่
กาํหนดในระเบยีบและตารางอาํนาจดาํเนินการของบรษิทั 

6. พจิารณาสอบทานความเสีย่งและมาตรการป้องกนัและแกไ้ขเกี่ยวกบัการลงทุน และการเงนิ รวมทัง้ความเสีย่ง
ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง  

7. พจิารณาสอบทานใหค้วามเหน็ชอบเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั หรอือนุมตักิารดําเนินการดา้นการเงนิ
ของบรษิทั และบรษิทัที่เอก็โกถอืหุน้รอ้ยละ 100 การจดัสรรกําไร รวมทัง้ การบรหิารความเสีย่งทางการเงนิ 
และธุรกรรมทางการเงนิทีส่าํคญั ตามอาํนาจทีก่าํหนดในระเบยีบและตารางอาํนาจดาํเนินการของบรษิทั  

8. พจิารณาอนุมตักิารลงทุนทางการเงนินอกเหนือจาก Treasury Management Guidelines 
9. พจิารณาให้ความเหน็ชอบงบประมาณและแผนอตัรากําลงัประจําปีของบรษิทัเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษิทั  
10. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั หรอือนุมตักิารดําเนินงานด้านการจดัหาพสัดุ

และการจาํหน่ายพสัดุ ตามอาํนาจทีก่าํหนดในระเบยีบและตารางอาํนาจดาํเนินการของบรษิทั 
11. พจิารณาเรือ่งอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัและตามทีก่าํหนดในระเบยีบของบรษิทั 

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 คนและกรรมการ 2 คน)  

1. พจิารณาและนําเสนอโครงสรา้ง องค์ประกอบ และคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุด
ยอ่ยของบรษิทัต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

2. เสนอแนะรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิัทต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อนําเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ในกรณีทีต่าํแหน่งวา่งลงเน่ืองจากครบวาระ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัในกรณีอื่น ๆ 



3. แต่งตัง้กรรมการผูแ้ทนในบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่มทุนตามจาํนวนสดัสว่นการถอืหุน้หรอืตามขอ้ตกลงในสญัญา
ระหวา่งผูถ้อืหุน้ 

4. พิจารณาผู้ที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ ในกรณีที่มีตําแหน่งว่าง เพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

5. แต่งตัง้ เลื่อนตําแหน่ง โยกยา้ย และถอดถอนผูบ้รหิารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่  

6. พจิารณาผูท้ีเ่หมาะสมทีจ่ะดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบรษิทั เพือ่นําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ
7. ประเมนิการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่ และนําเสนอผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อ

อนุมตั ิ
8. พจิารณาอนุมตัผิลการประเมนิการปฏบิตังิานของรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ซึง่นําเสนอโดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
9. ให้ความเห็นชอบโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ  รวมถึงค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจําปี สวสัดิการ และ

ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของบรษิทั และบรษิทัยอ่ย เพือ่นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
10. ให้ความเหน็ชอบโครงสรา้งค่าตอบแทนพนักงาน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของบรษิทั เพื่อนําเสนอ

คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ
11. ให้นโยบายแก่กรรมการผู้แทนเกี่ยวกบัโครงสร้างค่าตอบแทนพนักงาน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของ

บรษิทัยอ่ย 
12. พจิารณาดชันีวดัผลสาํเรจ็ ประเมนิผลและอนุมตัผิลสาํเรจ็ของบรษิทัเพื่อกําหนดโบนสัและอตัราการขึน้เงนิเดอืน

ประจาํปีของพนกังาน 
13. ใหค้วามเหน็ชอบแผนการสบืทอดตําแหน่งของพนักงานตัง้แต่ระดบัผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เพื่อนําเสนอ

คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ
14. พจิารณาอนุมตัใินหลกัการ โครงการเกษยีณก่อนกาํหนด สาํหรบัพนกังานของบรษิทั และบรษิทัยอ่ย  
15. พจิารณาสอบทานความเสีย่งและมาตรการป้องกนัและแกไ้ขเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
16. พจิารณาเรือ่งอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

 
คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม  (ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 คน กรรมการทีไ่ม่
เป็นผูบ้รหิาร 1 คน และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) 

1. การกาํกบัดแูลกจิการ 
1.1 การกํากับดูแลกิจการในที่น้ี ให้หมายถึง การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
1.2 พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบนโยบายการกํากบัดูแลกจิการเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา

และอนุมตั ิ 
1.3 ตดิตามการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย 
1.4 ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจําตามความเหมาะสมให้

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและอนุมตั ิ 
2. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม  

2.1 พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบนโยบาย  และกรอบการดําเนินโครงการและกจิกรรมของกลุ่มบรษิทัดา้น
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและอนุมตั ิ 

2.2 พจิารณาและอนุมตัแิผนแมบ่ท แผนงานประจาํปีของกลุม่บรษิทัดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 


