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หลักการที่ 7: โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการมีความตัง้ ใจทีจ่ ะดําเนินกิจการของบริษทั โดยคํานึงถึงวิสยั ทัศน์ ภารกิจ จรรยาบรรณทางธุรกิจ สภาวะ
ความเสีย่ งในปจั จุบนั และหลักการการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
โครงสร้างและการถ่วงดุลอํานาจ
o คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ โดยมีจาํ นวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน ตามทีก่ าํ หนดในข้อบังคับ
ของบริษทั ซึง่ จะมีการสอบทานจํานวนกรรมการทีเ่ หมาะสมเป็ นระยะ
o คณะกรรมการมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ไม่เป็ นบุคคลเดียวกันเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการบริหารงานประจํา
o คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุ้น โดยกรรมการแต่ละท่านเป็ นตัวแทนของผู้ถอื หุน้ ทัง้ หมด และมีส่วน
ร่วมในการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ด้วยความเป็ นอิสระและเป็ นกลาง เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านและต่อ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่น
o คณะกรรมการเชื่อว่าควรมีกรรมการอิสระ ในจํานวนทีเ่ หมาะสมกับการกํากับดูแลกิจการ คือมากกว่า 1 ใน 3
ของจํานวนกรรมการทัง้ คณะ สําหรับกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารนัน้ มีเพียงบุคคลเดียวคือ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
คุณสมบัติกรรมการ
 มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ท่จี ะเป็ นประโยชน์ ต่อการดําเนินธุรกิจ และมีความเข้าใจและสนใจใน
กิจการของบริษทั
 มีความซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรม
 มีความรับผิดชอบและยอมรับผลการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มที่ ทัง้ ในเชิงจริยธรรมและตามกฎหมายต่อบริษทั และผูท้ ่ี
มีผลประโยชน์รว่ มกัน
 ใช้ดุลยพินิจทีเ่ ป็ นอิสระเสมอ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถไว้วางใจได้โดยสนิทใจ
 อุทศิ เวลาและทุม่ เทความสนใจให้บริษทั อย่างเต็มที่ และพร้อมทีจ่ ะเข้าร่วมการประชุมของบริษทั เสมอ
 ปฏิบตั ิงานตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่กําหนดโดยหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่
กําหนดโดยบริษทั
การกําหนดวาระและอายุของกรรมการ
วาระกรรมการ: ไม่มกี ารจํากัดวาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ เพื่อมิให้บริษทั สูญเสียโอกาสในการแต่งตัง้
กรรมการซึง่ มีความสามารถ และประสบการณ์เกีย่ วกับบริษทั ซึง่ เป็ นปจั จัยสําคัญสําหรับความสําเร็จในการกํากับดูแล
กิจการ ยกเว้นกรรมการอิสระ ซึง่ วาระการดํารงตําแหน่งกําหนดไว้ไม่เกิน 2 วาระ หรือไม่เกิน 6 ปี โดยให้เริม่ ตัง้ แต่การ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559
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อายุกรรมการ: กําหนดอายุกรรมการสูงสุดไม่เกิน 72 ปี ณ วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยหากได้รบั การแต่งตัง้ แล้ว ให้
สามารถดํารงตําแหน่งได้จนครบวาระ
นโยบายและวิ ธีปฏิ บตั ิ ในการดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั อื่นของกรรมการ
คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อให้แน่ ใจว่า กรรมการสามารถอุทศิ เวลาในการกํากับดูแลกิจการของบริษทั อย่างมี
ประสิทธิภาพ กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารไม่ควรดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนเกิน 2 แห่ง และกรรมการที่
ไม่เป็ นผูบ้ ริหารไม่ควรดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนเกิน 3 แห่ง
กรรมการอิ สระ
กรรมการอิสระของบริษทั จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ ที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน (กรรมการทีด่ าํ รงตําแหน่งเป็ นผูบ้ ริหาร กรรมการทีท่ าํ
หน้าทีร่ บั ผิดชอบเยีย่ งผูบ้ ริหาร และกรรมการทีม่ อี าํ นาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้วา่ เป็ นการลงนามผูกพันตาม
รายการทีค่ ณะกรรมการมีมติอนุ มตั ไิ ว้แล้ว และเป็ นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่
ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจํา/ผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน
(บริษทั ย่อยตัง้ แต่ 2 บริษทั ขึน้ ไปทีม่ บี ริษทั ใหญ่เป็ นบริษทั เดียวกัน) หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดามารดา คู่
สมรส พี่น้องและบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ผู้มอี ํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของเอ็กโก หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ท่มี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วมหรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปี ก่อนวันทีย่ น่ื คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของเอ็กโก บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ น่ื คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
6. ไม่เป็ นหรือ เคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ป รึกษากฎหมายหรือที่ป รึก ษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริหารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิติ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็ นนิตบิ ุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหารหรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ น่ื คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึ่ง
เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
8. ไม่มลี กั ษณะอื่นใด ทีท่ าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั

20

หลักการกํากับดูแลกิ จการที่ดี
บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูพ้ จิ ารณาสอบทานความเหมาะสมของนิยามสําหรับกรรมการอิสระ
กรรมการที่มีอาํ นาจลงนาม
บริษทั กําหนดหลักการให้กรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามประกอบด้วย ประธานหรือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ลงลายมือชื่อและ
ประทับตราสําคัญของบริษทั หรือกรรมการอื่น 2 ท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษทั ยกเว้น
กรรมการอิสระ เพือ่ ดํารงความเป็ นอิสระตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี และยกเว้นกรรมการซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง
ของหน่ วยงานภาครัฐ และกรรมการซึง่ เป็ นกรรมการของสถาบันการเงิน เพื่อมิให้เป็ นข้อจํากัดในการทีส่ ถาบันการเงิน
นัน้ จะให้สนิ เชื่อแก่บริษทั ในอนาคต
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการให้ความสําคัญต่อการสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการบริษทั ทีท่ รงคุณวุฒ ิ เพื่อทําหน้าทีก่ ํากับดูแลกิจการ เพื่อ
ประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยพิจารณาจากคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมอันจะเป็ นประโยชน์ต่อ
การกํากับดูแลกิจการ ภายใต้หลักการ ดังนี้
 ข้อกําหนดทางกฎหมาย ประกาศของ ตลท. และ ก.ล.ต. และข้อบังคับบริษทั เกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องกรรมการบริษทั
 คุณสมบัตกิ รรมการทีไ่ ด้กําหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ คุณธรรม ความคิด
ริเริม่ และความสัมฤทธิ ์ผล ความเป็ นเลิศ ความรับผิดชอบ ความยุตธิ รรม ความเป็ นอิสระ การให้โอกาสผูถ้ อื หุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน
 ประวัตกิ ารศึกษา และประวัตกิ ารทํางานอันเป็ นประโยชน์ต่อการกํากับดูแลกิจการ
 การอบรมทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการกํากับดูแลกิจการและการกําหนดนโยบายในระดับสูง
 ความมุง่ มันที
่ จ่ ะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
 การอุทศิ เวลาและความสามารถเพือ่ ยกระดับการพัฒนากิจการของบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็ นผูพ้ จิ ารณากลันกรองบุ
่
คคลทีจ่ ะแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ไม่วา่
จะเป็ นกรรมการทีเ่ ป็ นผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ หรือกรรมการอิสระ จากความเหมาะสมของทักษะและประสบการณ์ทจ่ี ะสร้าง
ความเข้มแข็งของคณะกรรมการ ซึง่ จะมีการทบทวนเป็ นครัง้ คราวตามความเหมาะสม
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ขัน้ ตอนการสรรหากรรมการ
ขัน้ ตอนการสรรหากรรมการตัง้ แต่ปี 2554 เป็ นต้นไป เป็ นดังนี้
ขัน้ ตอน
1. คณะกรรมการรับทราบรายชื่อกรรมการทีพ่ น้ จากตําแหน่ งตามวาระ โดยกรรมการที่
พ้นวาระสามารถแจ้งความประสงค์จะเสนอตัวเข้ารับการพิจารณาเป็ นกรรมการอีก
วาระหนึ่ง
2. คณะกรรมการเปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้น รายย่อ ยเสนอชื่อ ผู้เ ข้า รับ การคัด เลือ กเป็ น
กรรมการ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่า ตอบแทน พิจ ารณารายชื่อผู้เ หมาะสมเป็ น
กรรมการ จากการเสนอชื่อของคณะกรรมการสรรหาฯ และผูม้ สี ว่ นได้เสียโดยการ
พิจารณาคุณสมบัติ และการสัมภาษณ์
4. คณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบรายชื่อผูเ้ หมาะสมเป็ นกรรมการ
5. เปิ ดเผยข้อมูลกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ งวาระ และรายชื่อที่คณะกรรมการ เสนอ
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี
6. ผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี

กําหนดการ
สิงหาคม

กันยายน
กุมภาพันธ์

มีนาคม
เมษายน
เมษายน

การเลือกตัง้ /แต่งตัง้ กรรมการ
 การเลือกตัง้ กรรมการในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังนี้
o ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยถือว่าหุน้ หนึ่ง มีเสียงหนึ่ง
o ผูถ้ อื หุน้ จะใช้สทิ ธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่ตอ้ งไม่เกินจํานวนกรรมการทีจ่ ะ
พึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
o ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คน เป็ นกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิลงคะแนนเสียงให้แก่
บุคคลแต่ละท่านได้เท่ากับจํานวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากน้ อยเพียงใด
ไม่ได้
o บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีบุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จํานวน
กรรมการทีจ่ ะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
 ในกรณีทต่ี ําแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน จะเสนอชื่อผูม้ คี ุณสมบัตเิ หมาะสม ให้คณะกรรมการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการแทนในการประชุมครัง้ ถัดไป
ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่าํ กว่าสามในสีข่ องจํานวนกรรมการทีเ่ หลืออยู่ และบุคคลทีเ่ ข้าเป็ นกรรมการแทน จะมีวาระการ
ดํารงตําแหน่งเพียงเท่าวาระทีเ่ หลืออยูข่ องกรรมการทีอ่ อกไป
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การปฐมนิ เทศกรรมการและการอบรม
กรรมการเข้าใหม่ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ของบริษทั ซึง่ ผูบ้ ริหารระดับสูงจะบรรยายข้อมูล
ทีส่ าํ คัญเกีย่ วกับบริษทั รวมทัง้ มอบคูม่ อื กรรมการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการและพนักงานบริษทั ให้ โดย
ผูบ้ ริหารของบริษทั รวมทัง้ กรรมการท่านอื่น ๆ อาจเข้าร่วมการปฐมนิเทศดังกล่าวด้วย
บริษัทมีนโยบายที่จ ะส่งเสริม ให้ก รรมการเข้า รับการอบรม เพื่อเพิ่ม พูน ความเข้าใจในบทบาทและภารกิจ ภายใต้
แผนงานการรณรงค์การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยกรรมการสามารถเข้ารับการอบรมทีส่ มาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
1. การประเมิ นผลของคณะกรรมการ
คณะกรรมการกําหนดให้มกี ารประเมินผลคณะกรรมการทัง้ คณะเป็ นประจําทุกปี การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย และ
การประเมินตนเองรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินผลซึ่งผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทน ทัง้ นี้กรรมการแต่ละท่านจะเป็ นผูป้ ระเมินการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนเองทัง้ แบบรายคณะ รายบุคคล และการ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการชุดย่อย
2. แบบประเมิ นคณะกรรมการทัง้ คณะ
การประเมินคณะกรรมการทัง้ คณะ ครอบคลุมหัวข้อทีส่ าํ คัญ 6 เรือ่ ง ได้แก่ (1) บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ประกอบด้วย การจัดการความเสีย่ ง การควบคุมภายใน หน้าทีท่ างกฎหมายและจริยธรรม และการ
ติดตามผลการดําเนินงาน (2) โครงสร้าง องค์ประกอบ และความเป็ นอิสระของกรรมการ (3) การประชุม และการมี
ส่วนร่วมของกรรมการ (4) ความสัมพันธ์กบั ฝา่ ยบริหาร (5) การประเมินผลและค่าตอบแทนคณะกรรมการ (6) การ
ประเมินผลและค่าตอบแทน รวมถึงแผนสืบทอดตําแหน่งของฝา่ ยบริหาร
3. แบบประเมิ นคณะกรรมการชุดย่อย
การประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การประเมินผลของ
คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็ นการประเมินโดยตนเองประจําปี ซึง่ แบบประเมินผลทีจ่ ดั ทําขึน้ สอดคล้องกับหลักการ
กํากับดูแลกิจการทีด่ แี ละหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึง่ ครอบคลุม 4 หัวข้อ ได้แก่ (1)
โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย (2) บทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ (3) การประชุม
คณะกรรมการชุดย่อย และ (4) การทําหน้าทีก่ รรมการ
แบบประเมิ นกรรมการรายบุคคล
การประเมินรายบุคคล ครอบคลุม 5 ข้อ ได้แก่ (1) ความคิดเชิงกลยุทธ์ และการกํากับดูแลกิจการ (2) ความรู้
ความสามารถในธุรกิจและความสามารถส่วนบุคคล (3) ความเป็ นอิสระ (4) การเตรียมความพร้อมในฐานะกรรมการ
และ(5) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
แบบประเมินของกรรมการ จะส่งกลับมายังฝา่ ยเลขานุ การบริษทั เพื่อประมวลภาพและสรุปผลคะแนน โดยมีเกณฑ์ใน
การให้คะแนนดังนี้
1. ระดับดีเยีย่ ม โดยมีคะแนนระหว่างร้อยละ 90-100
2. ระดับดีมาก โดยมีคะแนนประเมินมากกว่าร้อยละ 80-89
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3. ระดับดี โดยมีคะแนนประเมินมากกว่าร้อยละ 70-79
4. ระดับพอใช้ โดยมีคะแนนประเมินตํ่ากว่าร้อยละ 69
ซึง่ ผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการในแต่ละหมวด จะนําไปใช้เพือ่ การปรับปรุงการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
ในแต่ละปี
ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงได้กบั บริษทั ชัน้ นํ าในอุตสาหกรรม
เดียวกัน โดยกําหนดองค์ประกอบเป็ น 3 ส่วนคือ ค่าตอบแทนประจํา ค่าเบีย้ ประชุม และโบนัสซึง่ เป็ นค่าตอบแทนพิเศษ
ทีจ่ ่ายให้กบั กรรมการปี ละครัง้ ตามมูลค่าทีส่ ร้างให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทํา
หน้าที่พจิ ารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น เพื่อนํ าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาก่อนนํ าเสนอที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั เิ ป็ นประจําทุกปี โดยมีหลักการ ดังนี้
 ค่าตอบแทนประจําและเบีย้ ประชุม พิจารณาจากแนวปฏิบตั ขิ องอุตสาหกรรม ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของ
บริษทั และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการทีบ่ ริษทั ต้องการ
 โบนัส พิจารณาจากผลกําไรของบริษทั หรือเงินปนั ผลทีจ่ า่ ยให้กบั ผูถ้ อื หุน้
บริษทั มีนโยบายเปิ ดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการเป็ นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส ทัง้ นี้ กรรมการซึ่งได้รบั
แต่งตัง้ ให้ดํารงตํ า แหน่ ง ในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้ร บั ค่า ตอบแทนจากการเป็ น กรรมการชุด ย่อยด้วย เพื่อ ให้
เหมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีเ่ พิม่ ขึน้ สําหรับผูบ้ ริหารทีท่ าํ หน้าทีใ่ นคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยจะ
ไม่ได้รบั ค่าตอบแทน
2. ความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ
หน้ าที่กรรมการ
คณะกรรมการมีหน้าทีท่ ส่ี าํ คัญ ดังนี้
 มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ ภารกิจ และธุรกิจหลักของบริษทั อย่างถูกต้องและชัดเจน กรรมการควรอุทศิ เวลาในการ
เข้าร่วมประชุมและรับทราบความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตน
 กําหนดวิสยั ทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดําเนินงานของบริษทั ตลอดจนนโยบายด้านความเสีย่ ง แผนธุรกิจ
และงบประมาณประจําปี และติดตามผลการดําเนินงานของบริษทั ตลอดจนอนุ มตั ริ ายการลงทุนที่สาํ คัญ การเข้า
ครอบงําและการขายกิจการ
 คัดเลือก กําหนดค่าตอบแทน เฝ้าสังเกต และ(หากจําเป็ น) เปลีย่ นตัวผูบ้ ริหารคนสําคัญและสอดส่องดูแลการ
สืบทอดงานให้
 สอบทานค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง และดูให้แน่ ใจว่าคณะกรรมการมีกระบวนการสรรหา
กรรมการอย่างเป็ นทางการและโปร่งใส
 เฝ้าสังเกตและแก้ปญั หาความขัดแย้งของผลประโยชน์ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ของฝา่ ยบริหาร กรรมการ และผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้
การตรวจสอบที่เป็ นอิสระ และมีระบบการควบคุมที่เหมาะสมใช้อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระบบการเฝ้าสังเกตความ
เสีย่ ง การควบคุมการเงิน และการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
 เฝ้าสังเกตประสิทธิผลของวิธกี ารกํากับดูแลทีด่ าํ เนินการอยู่ และดําเนินการเปลีย่ นแปลงเมือ่ จําเป็ น
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 สอดส่องดูแลกระบวนการเปิดเผยและการสือ่ สาร
 ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเองเป็ นประจําทุกปี รวมทัง้ แถลงภาระหน้าทีแ่ ละการกํากับดูแลกิจการในรายงาน
ประจําปี
การประชุมคณะกรรมการ
กําหนดการประชุม

คณะกรรมการจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการเป็ นประจําทุกเดือน ยกเว้นมีเหตุอนั ควร สามารถเรียกประชุมได้
เป็ นกรณีพเิ ศษ

ในระหว่างทีไ่ ม่มกี ารประชุม คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยพิจารณากลันกรอง
่
หรืออนุ มตั ิ
การดําเนินการได้ภายในขอบเขตทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ

กําหนดตารางการประชุมให้ทราบล่วงหน้าตลอดปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครัง้ เพื่อ
รักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทั
ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการกําหนดระเบียบวาระการประชุมประจําล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี รวมทัง้ ให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารมี
ส่วนร่วมในการเสนอระเบียบวาระการประชุมเพิม่ เติม เพื่อให้แน่ใจว่าระเบียบวาระการประชุมได้รวมการพิจารณา
เรือ่ งทีส่ าํ คัญไว้ครบถ้วน

ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ เป็ นผู้ให้ความเห็นชอบระเบียบวาระการประชุมก่อนการจัดเตรียม
เอกสาร โดยพิจารณาจากกําหนดการประชุมที่กําหนดไว้ล่วงหน้ า ประเด็นอื่น ๆ ที่กรรมการต้องการให้มกี าร
พิจารณาเพิม่ เติม และข้อเสนอของฝา่ ยบริหาร

การดําเนินการประชุมจะเรียงตามลําดับความสําคัญ คือ เรื่องสืบเนื่อง เรื่องพิจารณา และเรื่องเพื่อทราบ เพื่อให้
กรรมการใช้เวลาในการประชุมให้เกิดประโยชน์สงู สุด
เอกสารการประชุม

บริษทั จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมและระเบียบวาระการประชุม ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ในกรณีทก่ี รรมการมีความ
ประสงค์จะรับเอกสารทาง electronic mail นอกเหนือจากแฟ้มเอกสาร ฝา่ ยเลขานุการบริษทั จะรับดําเนินการให้

การนําเสนอระเบียบวาระเพือ่ การพิจารณา จะแบ่งเอกสารเป็ น 4 ส่วนคือ ความเป็ นมา ประเด็นพิจารณา ความเห็น
ของคณะกรรมการชุดย่อย (ถ้ามี) และข้อเสนอ โดยมีความยาวเอกสารประมาณไม่เกิน 2 หน้า เพื่อความสะดวกใน
การพิจารณา

บริษทั จะดําเนินการให้มเี อกสารน้อยทีส่ ดุ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า
ก่อนการประชุม
วีธีการประชุม

การประชุมเป็ นการประชุมเต็มคณะ เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการทีม่ นี ัยสําคัญ ได้แก่การได้มาหรือ
จํา หน่ า ยทรัพ ย์ส ิน ของบริษัท จดทะเบีย นและบริษัท ย่อ ย ที่ม ีผ ลกระทบสํา คัญ ต่ อ บริษัท รายการซื้อ หรือ ขาย
สินทรัพย์ท่สี ําคัญ การขยายโครงการลงทุน การกําหนดระดับอํานาจดําเนินการ และการกําหนดนโยบายการ
บริหารการเงินและการบริหารความเสีย่ งของกิจการ
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กรรมการได้รบั ข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอต่อการพิจารณาข้อเสนอต่าง ๆ ล่วงหน้า เพื่อให้มเี วลาในการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างถีถ่ ว้ น และสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรรมการได้รบั การสนับสนุนให้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ อย่างเต็มที่
กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียจะต้องพิจารณาว่าจะของดเว้นจากการร่วมอภิปรายให้ความเห็น และ/หรือ ลงคะแนนเสียง
ในวาระดังกล่าว หรือจะไม่เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระดังกล่าวเลย หรือขอไม่รบั เอกสารระเบียบวาระการประชุม
ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการ
องค์ประชุมขัน้ ตํ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในทีป่ ระชุม จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทัง้ หมด
กรรมการทุก คนมีสทิ ธิท่ีจ ะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุ ม กรรมการและเอกสารสํา คัญ อื่น ๆ และหาก
กรรมการอิสระมีขอ้ สงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝ่ายบริหารของบริษทั ต้องดําเนินการเพื่อตอบข้อสงสัยดังกล่าว
อย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้
ในกรณีทก่ี รรมการไม่เห็นด้วยกับมติทป่ี ระชุม กรรมการสามารถขอให้ฝา่ ยเลขานุ การบริษทั บันทึกข้อคัดค้านไว้ใน
รายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานคณะกรรมการภายใน 3 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่การ
ประชุมสิน้ สุดลง
ฝ่ายเลขานุ การบริษทั จะจัดให้มรี ายงานการประชุมของคณะกรรมการที่บนั ทึกสาระและมติการประชุม รวมทัง้
ความเห็นของกรรมการ และส่งให้กรรมการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนภายในเวลา 7 วันทําการ และ
จัดให้มรี ายงานการประชุมทีถ่ กู ต้องภายใน 14 วันตามกฎหมาย

การติ ดต่อฝ่ ายบริ หารและการเข้าถึงข้อมูลและเอกสาร
คณะกรรมการสนับสนุ นให้กรรมการผู้จดั การใหญ่ เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้
สารสนเทศรายละเอียดเพิม่ เติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานโดยตรง และเพื่อให้กรรมการได้มโี อกาสรู้จกั
ผูบ้ ริหารระดับสูง สําหรับประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตําแหน่ง
กรรมการสามารถพบฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั ทัง้ ในและนอกห้องประชุม และสามารถขอรับรายงานและเอกสารที่
เกีย่ วข้อง โดยสามารถติดต่อได้โดยตรง หรืออาจขอให้ฝา่ ยเลขานุ การบริษทั เป็ นผูป้ ระสานงานหรือติดต่อให้
การแต่งตัง้ ผูบ้ ริ หารระดับสูงและแผนการสืบทอดตําแหน่ งผูบ้ ริ หารระดับสูง
คณะกรรมการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการผู้จ ดั การใหญ่ และนโยบายในการสืบทอด
ตําแหน่ ง ในกรณีท่มี เี หตุการณ์ ฉุกเฉินหรือการเกษียณอายุของกรรมการผู้จดั การใหญ่ โดยมีกระบวนการสรรหาที่
ชัดเจนและโปร่งใส และพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ จริยธรรมและความเป็ นผูน้ ํา และมอบหมาย
ให้ค ณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่า ตอบแทน เป็ น ผู้เ สนอชื่อ ผู้ม ีคุ ณ สมบัติเ หมาะสม สํา หรับ การแต่ ง ตัง้ เป็ น
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ได้รบั มอบอํานาจให้เป็ นผูส้ รรหาบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถและประสบการณ์เป็ นผูบ้ ริหาร
ของบริษทั ตามคุณสมบัตทิ ค่ี ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูส้ อบทาน และวิธกี ารคัดเลือกทีก่ ําหนด
ไว้ในระเบียบบริษทั ว่าด้วยข้อบังคับเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 และมติคณะกรรมการ ดังนี้

26

หลักการกํากับดูแลกิ จการที่ดี
บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูอ้ นุ มตั กิ ารแต่งตัง้ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูช้ ่วยกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ รวมทัง้ ผู้บริหารของบริษทั ย่อย/บริษทั ร่วมทุนที่บริษทั มีอํานาจแต่งตัง้ ซึ่งมีระดับเทียบเท่าผู้ช่วย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เอ็กโก ขึน้ ไป
2. กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็ นผูอ้ นุ มตั กิ ารแต่งตัง้ พนักงาน ในระดับผูจ้ ดั การฝา่ ยและผูจ้ ดั การส่วน
3. การแต่งตัง้ เลขานุ การและผูช้ ่วยเลขานุ การคณะกรรมการ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และการ
แต่งตัง้ ผูจ้ ดั การฝา่ ยตรวจสอบภายใน จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
การประเมิ นผลงานผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูพ้ จิ ารณานําเสนอและให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบตั งิ าน
ของกรรมการผู้จ ดั การใหญ่ แ ละรองกรรมการผู้จ ดั การใหญ่ ต่ อ คณะกรรมการเป็ น ประจํา ทุ ก ปี โดยพิจ ารณาจาก
ความสําเร็จของเป้าหมายในระดับบริษทั และความสามารถในระดับบุคคล รวมทัง้ อัตราค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม
โดยประธานกรรมการ เป็ นผูแ้ จ้งผลการพิจารณาให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ทราบ
คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นผูพ้ จิ ารณาค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั (ระดับผูช้ ่วย
กรรมการผู้จ ดั การใหญ่ ) และนํ า เสนอต่ อ คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่า ตอบแทนเพื่อ ทราบ โดยกํา หนด
หลักเกณฑ์ให้เชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารแต่ละท่าน ซึง่ บริษทั ได้สาํ รวจ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารเป็ นระยะ เพือ่ ให้สามารถแข่งขันได้กบั ตลาด และเพียงพอทีจ่ ะรักษาและจูงใจผูบ้ ริหารทีม่ คี ุณภาพ
การแยกหน้ าที่ระหว่างการกําหนดนโยบายและการบริ หารงานประจํา
คณะกรรมการกําหนดอํานาจหน้าที่ ทีแ่ ยกระหว่างการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการบริหารงานประจําอย่าง
ชัดเจน โดยประธานกรรมการได้แสดงบทบาทของผูน้ ําและเป็ นผูค้ วบคุมการประชุมคณะกรรมการ ให้มปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยสนับสนุ นให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือแนะนํ า และสอดส่องดูแลและ
สนับสนุ นการดําเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารผ่านกรรมการผู้จดั การใหญ่ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายงานประจําหรือธุรกิจ
ประจําวันทีฝ่ า่ ยบริหารโดยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
3. คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้การกํากับดูแลกิจการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทั จึงได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อ
ช่วยการกํากับดูแลกิจการ รวม 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ก. คณะกรรมการตรวจสอบ
1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1.1 คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบจํานวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย
ประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยทัง้ หมดต้องมีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระและมี
คุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
1.2 ผูจ้ ดั การฝา่ ยตรวจสอบภายใน ทําหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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2. วาระการดํารงตําแหน่ ง
2.1

2.2

ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี แต่ไม่เกิน 3 วาระโดย 1 ปี ในทีน่ ้ีหมายถึง
ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของปี ท่ไี ด้รบั การแต่งตัง้ และการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในปี
ถัดไป กรรมการตรวจสอบซึง่ พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ แต่ไม่ใช่การต่อวาระโดย
อัตโนมัติ
กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ ง ระหว่างทีย่ งั ไม่หมดวาระ จะต้องแจ้งเหตุผลต่อคณะกรรมการ
บริษทั ล่วงหน้า 1 เดือน

3. หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

3.15

สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของฝา่ ยตรวจสอบภายใน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างผูจ้ ดั การฝา่ ยตรวจสอบภายใน
สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ หรือเลิกจ้างบุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระ เพือ่ ทําหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
พิจารณาความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี โดยพิจารณาการให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี (non –
audit services) ทีอ่ าจทําให้ขาดความอิสระ
พิจารณาและให้ความเห็นชอบ การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีทส่ี าํ คัญของเอ็กโกและบริษทั ย่อย ต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษทั
พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบของบริษทั ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษทั
เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
อนุมตั แิ ผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และแผนบุคลากรของฝา่ ยตรวจสอบภายใน
พิจารณาและสอบทานรายงานผลการปฏิบตั งิ าน ของฝา่ ยตรวจสอบภายใน
สอบทานกับฝา่ ยบริหาร เกีย่ วกับการจัดทําบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝา่ ยบริหาร (Management’s
Discussion and Analysis หรือ MD&A) ซึง่ เปิดเผยในรายงานประจําปี
ทบทวนกับฝา่ ยบริหารในเรือ่ งนโยบายการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Policy) การปฏิบตั ติ าม
นโยบาย และแนวทางการบริหารความเสีย่ งของบริษทั รวมทัง้ การพิจารณาความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
และวิธกี ารป้องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษทั ซึง่ รายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
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(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
กฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
3.16 ดําเนินการตรวจสอบเรือ่ งทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั ในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีพบ
พฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลซึง่ รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษทั
ได้กระทําความผิดตามทีก่ าํ หนดไว้ในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้ งต้นให้แก่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผูส้ อบบัญชีทราบ ภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้ง
จากผูส้ อบบัญชี
3.17 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
3.18 ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
3.19 ประเมินตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
ในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั
โดยตรง และคณะกรรมการบริษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก

4. การประชุม
4.1
4.2
4.3
4.4

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้ม ี หรือเรียกประชุมตามทีเ่ ห็นสมควร อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครัง้
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครัง้ อย่างน้อยกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
มติทป่ี ระชุมจะกระทําโดยได้รบั เสียงข้างมากของกรรมการทีม่ าประชุมครบองค์ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง อันได้แก่ กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของ
บริษทั และ/หรือ บริษทั ในกลุม่ ให้เข้าร่วมประชุม หารือ ชีแ้ จง หรือตอบข้อซักถามได้

5. การรายงาน
5.1
5.2

ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการบริษทั ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทํา
ดัง ต่ อ ไปนี้ ซึ่ง อาจมีผ ลกระทบอย่า งมีนัย สํา คัญ ต่ อ ฐานะการเงิน และผลการดํา เนิ น งานของบริษัท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทั เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
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(1) รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ าํ คัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
หากคณะกรรมการของบริษทั หรือผูบ้ ริหาร ไม่ดาํ เนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์

6. ที่ปรึกษา
คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถขอรับคําปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระตามความเหมาะสม ด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษทั ตามขอบเขตงานทีร่ บั ผิดชอบ โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
ข. คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
1.
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1.1
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผู้พจิ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการ 5 คน
1.2
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีสมาชิกทีเ่ ป็ นกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระเป็ นส่วนใหญ่
1.3
ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึน้ เป็ น
ประธานคนหนึ่ง
2.
2.1
2.2

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

วาระการดํารงตําแหน่ ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในทีน่ ้ีหมายถึง ช่วงเวลา
ระหว่างการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของปีทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ และการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในปี ถดั ไป
กรรมการสรรหารและพิจารณาค่าตอบแทน ซึง่ พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ เพื่อให้การ
ทํางานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
พิจารณาและนําเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุด
ย่อยของบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
เสนอแนะรายชื่อผูท้ ่เี หมาะสมทีจ่ ะดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อนําเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทต่ี าํ แหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ในกรณีอ่นื ๆ
แต่งตัง้ กรรมการผูแ้ ทนในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมทุน ตามจํานวนสัดส่วนการถือหุน้ หรือตามข้อตกลงใน
สัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้
พิจ ารณาผู้ท่ีเหมาะสมที่จ ะดํารงตําแหน่ งกรรมการผู้จ ดั การใหญ่ ในกรณีท่ีม ีตําแหน่ งว่า ง เพื่อนํ าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
แต่งตัง้ เลื่อนตําแหน่ ง โยกย้าย และถอดถอนผูบ้ ริหารระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
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3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
4.
4.1
4.2
4.3

5.
5.1

พิจารณาผู้ท่เี หมาะสมที่จะดํารงตําแหน่ งเลขานุ การบริษทั เพื่อนํ าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
ประเมินการปฏิบตั งิ านของกรรมการผู้จดั การใหญ่ และนํ าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
อนุมตั ิ
พิจารณาอนุมตั ผิ ลการประเมินการปฏิบตั งิ านของรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ซึง่ นําเสนอโดยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ให้ค วามเห็นชอบโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจํา ปี สวัสดิก าร และ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของบริษทั และบริษทั ย่อย เพือ่ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
ให้ความเห็นชอบโครงสร้างค่าตอบแทนพนักงาน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของบริษทั เพื่อนํ าเสนอ
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
ให้นโยบายแก่กรรมการผูแ้ ทนเกี่ยวกับโครงสร้างค่าตอบแทนพนักงาน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของ
บริษทั ย่อย
พิจารณาดัชนีวดั ผลสําเร็จ ประเมินผลและอนุ มตั ผิ ลสําเร็จของบริษทั
เพื่อกําหนดโบนัสและอัตราการขึน้
เงินเดือนประจําปี ของพนักงาน
ให้ความเห็นชอบแผนการสืบทอดตําแหน่งของพนักงาน ตัง้ แต่ระดับผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
พิจารณาอนุมตั ใิ นหลักการ โครงการเกษียณก่อนกําหนด สําหรับพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย
พิจารณาสอบทานความเสีย่ งและมาตรการป้องกันและแก้ไขเกีย่ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
พิจารณาเรือ่ งอื่นใด ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
การประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องจัดให้ม ี หรือเรียกประชุมตามทีเ่ ห็นสมควร
ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละ
ครัง้ อย่างน้อย 3 คนจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
มติท่ปี ระชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มา
ประชุมครบองค์ประชุม ทัง้ นี้ กรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียในเรื่องใด จะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ
เกีย่ วกับเรือ่ งนัน้
การรายงาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ และรายงานผลการดําเนินงาน
(ถ้ามี) ในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้

ค. คณะกรรมการลงทุน
1.
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1.1
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการลงทุน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ได้แก่
กรรมการผูแ้ ทน กฟผ. และ TEPDIA Generatinf B.V. ฝา่ ยละ 2 คน และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
1.2
ให้คณะกรรมการลงทุนเลือกกรรมการลงทุนขึน้ เป็ นประธานคนหนึ่ง
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2.
2.1

วาระการดํารงตําแหน่ ง
กรรมการลงทุนดํารงตําแหน่ง ตามวาระทีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการบริษทั

3.
3.1

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน
พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเปลีย่ นโครงสร้างองค์กรของบริษทั และบริษทั ทีเ่ อ็กโกถือหุน้ ร้อยละ 100
(ตัง้ แต่ระดับฝา่ ยขึน้ ไป) เพือ่ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิม่ ทุนจดทะเบียนหรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั เพือ่ นําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาก่อนนําเสนอผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั ิ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําและแก้ไขระเบียบของบริษทั เพือ่ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเปลีย่ นตารางอํานาจดําเนินการของบริษทั (อํานาจการดําเนินการตัง้ แต่
ระดับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขน้ึ ไป) เพือ่ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั หรืออนุ มตั กิ ารเข้าซื้อกิจการ การลงทุน และ
การขายสินทรัพย์ รวมทัง้ การจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษทั และบริษทั ทีเ่ อ็กโกถือหุน้ ร้อยละ100 ตามอํานาจที่
กําหนดในระเบียบและตารางอํานาจดําเนินการของบริษทั
พิจารณาสอบทานความเสีย่ งและมาตรการป้องกันและแก้ไขเกีย่ วกับการลงทุน และการเงิน รวมทัง้ ความเสีย่ ง
ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
พิจารณาสอบทานให้ค วามเห็นชอบเพื่อนํ าเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท หรืออนุ ม ตั ิก ารดําเนิ น การด้า น
การเงินของบริษทั และบริษทั ทีเ่ อ็กโกถือหุน้ ร้อยละ 100 การจัดสรรกําไร รวมทัง้ การบริหารความเสีย่ งทาง
การเงิน และธุรกรรมทางการเงินทีส่ าํ คัญ ตามอํานาจที่กําหนดในระเบียบและตารางอํานาจดําเนินการของ
บริษทั
พิจารณาอนุมตั กิ ารลงทุนทางการเงินนอกเหนือจาก Treasury Management Guidelines
พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณและแผนอัตรากําลังประจําปี ของบริษทั เพื่อนํ าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั หรืออนุ มตั กิ ารดําเนินงานด้านการจัดหาพัสดุ
และการจําหน่ายพัสดุ ตามอํานาจทีก่ าํ หนดในระเบียบและตารางอํานาจดําเนินการของบริษทั
พิจารณาเรือ่ งอื่นใดตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และตามทีก่ าํ หนดในระเบียบของบริษทั

3.2
3.3
3.4
3.5

3.6
3.7

3.8
3.9
3.10
3.11
4.
4.1
4.2
4.3
4.4

การประชุม
คณะกรรมการลงทุนจะต้องจัดให้มหี รือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยเดือนละครัง้ และกรรมการ
ลงทุนจะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสมํ่าเสมอ
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุน จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครัง้ อย่างน้อย 3 คนจึงจะครบ
เป็ นองค์ประชุม
มติท่ปี ระชุมของคณะกรรมการลงทุนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม ทัง้ นี้
กรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ งใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกีย่ วกับเรือ่ งนัน้
กรรมการลงทุนที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอํานาจให้ผูอ้ ่นื เข้าร่วมประชุมแทน โดย
แจ้งให้ประธานคณะกรรมการลงทุนทราบล่วงหน้า
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5.
5.1

การรายงาน
คณะกรรมการลงทุนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และรายงานผลการดําเนินงาน (ถ้ามี) ในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้

6.
6.1

ที่ปรึกษา
คณะกรรมการลงทุน สามารถขอรับคําปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระตามความเหมาะสม ด้วยค่าใช้จา่ ยของ
บริษทั โดยได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั

ง. คณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการและความรับผิดชอบต่อสังคม
1.
ภารกิ จ
คณะกรรมการ
เป็ นผู้พจิ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการกํา กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Governance and Social Responsibility Committee) ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คณะกรรมการ
CC” เพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานของเอ็กโกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมโดยมุ่งเน้นที่
ผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
2.
2.1.

2.2.
2.3.
3.
3.1

3.2

4.
4.1

องค์ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้พจิ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการกํากับดูแ ลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ได้แก่ กรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร 1 ท่าน และกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
คณะกรรมการ CC เลือกกรรมการ CC คนหนึ่งคนใดขึน้ เป็ นประธาน
คณะกรรมการ CC เป็ นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการตามทีเ่ ห็นสมควร
วาระการดํารงตําแหน่ ง
กรรมการ CC ทีเ่ ป็ นกรรมการอิสระและกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี
หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของปี ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ จนถึงการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ในปีถดั ไป
กรรมการ CC ซึ่งพ้นจากตําแหน่ งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่เพื่อให้การทํางานของคณะกรรมการมี
ความต่อเนื่อง
หน้ าที่และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การกํากับดูแลกิจการ
4.1.1 การกํากับดูแลกิจการในที่น้ี ให้หมายถึง การปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.1.2 พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาและอนุมตั ิ
4.1.3 ติดตามการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ให้สอดคล้องกับนโยบาย
4.1.4 ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ เี ป็ นประจํา ตามความเหมาะสม
ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและอนุมตั ิ
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หลักการกํากับดูแลกิ จการที่ดี
บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.2

5.
5.1
5.2
5.3
5.4

ความรับผิดชอบต่อสังคม
4.2.1 พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบาย และกรอบการดําเนินโครการและกิจกรรมของกลุ่ม บริษทั
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและอนุมตั ิ
4.2.2 พิจารณาและอนุ มตั แิ ผนแม่บท แผนงานประจําปีของกลุม่ บริษทั ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
การประชุม
คณะกรรมการ CC จะต้องจัดให้มหี รือเรียกประชุมตามทีเ่ ห็นสมควร
ในการประชุมคณะกรรมการ CC จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครัง้ อย่างน้อย 3 คนจึงจะครบ
เป็ นองค์ประชุม
มติทป่ี ระชุมของคณะกรรมการ CC จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการทีม่ าประชุมครบองค์ประชุม
คณะกรรมการ CC เป็ นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการตามทีเ่ ห็นสมควร

6.
6.1

การรายงาน
คณะกรรมการ CC รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และรายงานผลการดําเนินงาน (ถ้ามี) ในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้

7.
7.1

ที่ปรึกษากรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการ CC สามารถขอรับคําปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั
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