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หลักการที่ 7: โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการมีความตัง้ ใจทีจ่ ะดําเนินกิจการของบริษทั โดยคํานึงถึงวิสยั ทัศน์ ภารกิจ จรรยาบรรณทางธุรกิจ สภาวะ
ความเสีย่ งในปั จจุบนั และหลักการการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
โครงสร้างและการถ่วงดุลอํานาจ
o คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ โดยมีจาํ นวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน ตามทีก่ ําหนดในข้อบังคับ
ของบริษทั ซึง่ จะมีการสอบทานจํานวนกรรมการทีเ่ หมาะสมเป็ นระยะ
o คณะกรรมการมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ไม่เป็ นบุคคลเดียวกันเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการบริหารงานประจํา
o คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยกรรมการแต่ละท่านเป็ นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และมีส่วนร่วม
ในการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ด้วยความเป็ นอิสระและเป็ นกลาง เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านและต่อผูม้ ี
ส่วนได้เสียอื่น
o คณะกรรมการเชื่อว่าควรมีกรรมการอิสระ ในจํานวนที่เหมาะสมกับการกํากับดูแลกิจการ คือมากกว่า 1 ใน 3
ของจํานวนกรรมการทัง้ คณะ สําหรับกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารนัน้ มีเพียงบุคคลเดียวคือ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
คุณสมบัติกรรมการ
• มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ท่จี ะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ และมีความเข้าใจและสนใจใน
กิจการของบริษทั
• มีความซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรม
• มีความรับผิดชอบและยอมรับผลการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มที่ ทัง้ ในเชิงจริยธรรมและตามกฎหมายต่อบริษทั และผูท้ ่ี
มีผลประโยชน์ร่วมกัน
• ใช้ดุลยพินิจทีเ่ ป็ นอิสระเสมอ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถไว้วางใจได้โดยสนิทใจ
• อุทศิ เวลาและทุ่มเทความสนใจให้บริษทั อย่างเต็มที่ และพร้อมทีจ่ ะเข้าร่วมการประชุมของบริษทั เสมอ
• ปฏิบตั ิงานตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่กําหนดโดยหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่
กําหนดโดยบริษทั
การกําหนดวาระและอายุของกรรมการ
วาระกรรมการ: ไม่มีการจํากัดวาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ เพื่อมิให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการแต่งตัง้
กรรมการซึ่งมีความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับบริษทั ซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญสําหรับความสําเร็จในการกํากับดูแล
กิจการ ยกเว้นกรรมการอิสระ ซึง่ วาระการดํารงตําแหน่ งกําหนดไว้ไม่เกิน 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 งกรรมการบริษทั อื่นของกรรมการ
คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อให้แน่ ใจว่า กรรมการสามารถอุทศิ เวลาในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมี
ประสิทธิภาพ กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารไม่ควรดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนเกิน 2 แห่ง และกรรมการที่
ไม่เป็ นผูบ้ ริหารไม่ควรดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนเกิน 3 แห่ง
กรรมการอิ สระ
กรรมการอิสระของบริษทั จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน (กรรมการทีด่ าํ รงตําแหน่งเป็ นผูบ้ ริหาร กรรมการทีท่ ํา
หน้าทีร่ บั ผิดชอบเยีย่ งผูบ้ ริหาร และกรรมการทีม่ อี ํานาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็ นการลงนามผูกพันตาม
รายการทีค่ ณะกรรมการมีมติอนุ มตั ไิ ว้แล้ว และเป็ นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่
ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจํา/ผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษัท 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 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี ํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะ
ได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของเอ็กโก หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ท่มี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วมหรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของเอ็กโก บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึก 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 ่นื คําขออนุญาตต่อสํานักงาน
7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั 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
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูพ้ จิ ารณาสอบทานความเหมาะสมของนิยามสําหรับกรรมการอิสระ
กรรมการที่มีอาํ นาจลงนาม
บริษทั กําหนดหลักการให้กรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามประกอบด้วย ประธานหรือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ลงลายมือชื่อและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท หรือกรรมการอื่น 2 ท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท ยกเว้น
กรรมการอิสระ เพื่อดํารงความเป็ นอิสระตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี และยกเว้นกรรมการซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง
ของหน่ วยงานภาครัฐ และกรรมการซึ่งเป็ นกรรมการของสถาบันการเงิน เพื่อมิให้เป็ นข้อจํากัดในการทีส่ ถาบันการเงิน
นัน้ จะให้สนิ เชือ่ แก่บริษทั ในอนาคต
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการให้ความสําคัญต่อการสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการบริษทั ทีท่ รงคุณวุฒิ เพื่อทําหน้าทีก่ ํากับดูแลกิจการ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั 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 และความสัมฤทธิผล
์ ความเป็ นเลิศ ความรับผิดชอบ ความยุตธิ รรม ความเป็ นอิสระ การให้โอกาสผูถ้ อื หุน้
อย่างเท่าเทียมกัน
• ประวัตกิ ารศึกษา และประวัตกิ ารทํางานอันเป็ นประโยชน์ต่อการกํากับดูแลกิจการ
• การอบรมทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการกํากับดูแลกิจการและการกําหนดนโยบายในระดับสูง
• ความมุ่งมั ่นทีจ่ ะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
• การอุทศิ เวลาและความสามารถเพื่อยกระดับการพัฒนากิจการของบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็ นผูพ้ จิ ารณากลันกรองบุ
่
คคลทีจ่ ะแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ไม่ว่า
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 รายย่ อ ยเสนอชื่อ ผู้เ ข้า รับ การคัด เลือ กเป็ น
กรรมการ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทน พิจ ารณารายชื่อ ผู้เ หมาะสมเป็ น
กรรมการ จากการเสนอชื่อของคณะกรรมการสรรหาฯ และผูม้ สี ่วนได้เสียโดยการ
พิจารณาคุณสมบัติ และการสัมภาษณ์
4. คณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบรายชื่อผูเ้ หมาะสมเป็ นกรรมการ
5. เปิ ดเผยข้อมูลกรรมการทีพ่ ้นจากตําแหน่ 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 ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คน เป็ นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่
บุคคลแต่ละท่านได้เท่ากับจํานวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากน้อยเพียงใด
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 ําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน จะเสนอชื่อผูม้ คี ุณสมบัตเิ หมาะสม ให้คณะกรรมการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการแทนในการประชุมครัง้ ถัดไป
ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่าํ กว่าสามในสีข่ องจํานวนกรรมการทีเ่ หลืออยู่ และบุคคลทีเ่ ข้าเป็ นกรรมการแทน จะมีวาระการ
ดํารงตําแหน่งเพียงเท่าวาระทีเ่ หลืออยู่ของกรรมการทีอ่ อกไป

4

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

การปฐมนิ เทศกรรมการและการอบรม
กรรมการเข้าใหม่ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ของบริษทั ซึง่ ผูบ้ ริหารระดับสูงจะบรรยายข้อมูล
ทีส่ าํ คัญเกีย่ วกับบริษทั รวมทัง้ มอบคู่มอื กรรมการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการและพนักงานบริษทั ให้ โดย
ผูบ้ ริหารของบริษทั รวมทัง้ กรรมการท่านอื่น ๆ อาจเข้าร่วมการปฐมนิเทศดังกล่าวด้วย
บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ก รรมการเข้า รับ การอบรม เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในบทบาทและภารกิจ ภายใต้
แผนงานการรณรงค์การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยกรรมการสามารถเข้ารับการอบรมทีส่ มาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
1. การประเมิ นผลของคณะกรรมการ
คณะกรรมการกําหนดให้มกี ารประเมินผลคณะกรรมการทัง้ คณะเป็ นประจําทุกปี การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย และ
การประเมินตนเองรายบุ คคล 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 เรื่อง ได้แก่ (1) บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ประกอบด้วย การจัดการความเสีย่ ง การควบคุมภายใน หน้าทีท่ างกฎหมายและจริยธรรม และการ
ติดตามผลการดําเนินงาน (2) โครงสร้าง องค์ประกอบ และความเป็ นอิสระของกรรมการ (3) การประชุม และการมีส่วน
ร่วมของกรรมการ (4) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายบริหาร (5) การประเมินผลและค่าตอบแทนคณะกรรมการ (6) การ
ประเมินผลและค่าตอบแทน รวมถึงแผนสืบทอดตําแหน่งของฝ่ ายบริหาร
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) โครงสร้าง
และองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย (2) บทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ (3) การประชุมคณะกรรมการชุด
ย่อย 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 จะส่งกลับมายังฝ่ ายเลขานุ การบริษทั เพื่อประมวลภาพและสรุปผลคะแนน โดยมีเกณฑ์ใน
การให้คะแนนดังนี้
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ระดับดีเยีย่ ม โดยมีคะแนนระหว่างร้อยละ 90-100
ระดับดีมาก โดยมีคะแนนประเมินมากกว่าร้อยละ 80-89
ระดับดี โดยมีคะแนนประเมินมากกว่าร้อยละ 70-79
ระดับพอใช้ โดยมีคะแนนประเมินตํ่ากว่าร้อยละ 69

ซึง่ ผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการในแต่ละหมวด จะนําไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
ในแต่ละปี
ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชัน้ นํ าในอุตสาหกรรม
เดียวกัน โดยกําหนดองค์ประกอบเป็ น 3 ส่วนคือ ค่าตอบแทนประจํา ค่าเบีย้ ประชุม และโบนัสซึง่ เป็ นค่าตอบแทนพิเศษ
ทีจ่ ่ายให้กบั กรรมการปี ละครัง้ ตามมูลค่าทีส่ ร้างให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทํา
หน้าทีพ่ จิ ารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น เพื่อนําเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการพิจารณาก่อนนํ าเสนอที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั เิ ป็ นประจําทุกปี โดยมีหลักการ ดังนี้
• ค่าตอบแทนประจําและเบีย้ ประชุม พิจารณาจากแนวปฏิบตั ขิ องอุตสาหกรรม ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของ
บริษทั และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการทีบ่ ริษทั ต้องการ
• โบนัส พิจารณาจากผลกําไรของบริษทั หรือเงินปั นผลทีจ่ ่ายให้กบั ผูถ้ อื หุน้
บริษทั มีนโยบายเปิ ดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการเป็ นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส ทัง้ นี้ กรรมการซึ่งได้รบั
แต่ ง ตัง้ ให้ดํารงตํา แหน่ ง ในคณะกรรมการชุด ย่อ ย จะได้ร ับ ค่า ตอบแทนจากการเป็ น กรรมการชุด ย่อ ยด้วย เพื่อ ให้
เหมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีเ่ พิม่ ขึน้ สําหรับผูบ้ ริหารทีท่ าํ หน้าทีใ่ นคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยจะ
ไม่ได้รบั ค่าตอบแทน
2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หน้ าที่กรรมการ
คณะกรรมการมีหน้าทีท่ ส่ี าํ คัญ ดังนี้
• มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ ภารกิจ และธุรกิจหลักของบริษทั อย่างถูกต้องและชัดเจน กรรมการควรอุทศิ เวลาในการ
เข้าร่วมประชุมและรับทราบความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตน
• กําหนดวิสยั ทัศน์ เป้ าหมาย และกลยุทธ์ในการดําเนินงานของบริษทั ตลอดจนนโยบายด้านความเสีย่ ง แผนธุรกิจ
และงบประมาณประจําปี และติดตามผลการดําเนินงานของบริษทั ตลอดจนอนุ มตั ริ ายการลงทุนทีส่ ําคัญ การเข้า
ครอบงําและการขายกิจการ
• คัดเลือก กําหนดค่าตอบแทน เฝ้ าสังเกต และ(หากจําเป็ น) เปลีย่ นตัวผูบ้ ริหารคนสําคัญและสอดส่องดูแลการ
สืบทอดงานให้
• สอบทานค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง และดูให้แน่ ใจว่าคณะกรรมการมีกระบวนการสรรหา
กรรมการอย่างเป็ นทางการและโปร่งใส
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• เฝ้ าสังเกตและแก้ปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ของฝ่ ายบริหาร กรรมการ และผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้
การตรวจสอบทีเ่ ป็ นอิสระ และมีระบบการควบคุมทีเ่ หมาะสมใช้อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระบบการเฝ้ าสังเกตความ
เสีย่ ง การควบคุมการเงิน และการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
• เฝ้ าสังเกตประสิทธิผลของวิธกี ารกํากับดูแลทีด่ าํ เนินการอยู่ และดําเนินการเปลีย่ นแปลงเมื่อจําเป็ น
• สอดส่องดูแลกระบวนการเปิ ดเผยและการสื่อสาร
• 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 เพื่อให้แน่ ใจว่าระเบียบวาระการประชุมได้รวมการพิจารณา
เรื่องทีส่ าํ คัญไว้ครบถ้วน
•
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ เป็ นผู้ให้ความเห็นชอบระเบียบวาระการประชุมก่อนการจัดเตรียม
เอกสาร โดยพิจารณาจากกําหนดการประชุมที่กําหนดไว้ล่วงหน้ า ประเด็นอื่นๆ ที่กรรมการต้องการให้มีการ
พิจารณาเพิม่ เติม และข้อเสนอของฝ่ ายบริหาร
•
การดําเนินการประชุมจะเรียงตามลําดับความสําคัญ คือ เรื่องสืบเนื่อง เรื่องพิจารณา และเรื่องเพื่อทราบ เพื่อให้
กรรมการใช้เวลาในการประชุมให้เกิดประโยชน์สงู สุด
เอกสารการประชุม
•
บริษทั จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมและระเบียบวาระการประชุม ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ในกรณีทก่ี รรมการมีความ
ประสงค์จะรับเอกสารทาง electronic mail นอกเหนือจากแฟ้ มเอกสาร ฝ่ ายเลขานุการบริษทั จะรับดําเนินการให้
•
การนําเสนอระเบียบวาระเพื่อการพิจารณา จะแบ่งเอกสารเป็ น 4 ส่วนคือ ความเป็ นมา ประเด็นพิจารณา ความเห็น
ของคณะกรรมการชุดย่อย (ถ้ามี) และข้อเสนอ โดยมีความยาวเอกสารประมาณไม่เกิน 2 หน้า เพื่อความสะดวกใน
การพิจารณา
•
บริษทั จะดําเนินการให้มเี อกสารน้อยทีส่ ุด เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า
ก่อนการประชุม
วีธีการประชุม
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•

•

•
•

•

•

•

•

การประชุมเป็ นการประชุมเต็มคณะ เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการทีม่ นี ัยสําคัญ ได้แก่การได้มาหรือ
จําหน่ายทรัพย์สนิ ของบริษทั จดทะเบียนและบริษทั ย่อย ทีม่ ผี ลกระทบสําคัญต่อบริษทั รายการซื้อหรือขายสินทรัพย์
ทีส่ ําคัญ การขยายโครงการลงทุน การกําหนดระดับอํานาจดําเนินการ และการกําหนดนโยบายการบริหารการเงิน
และการบริหารความเสีย่ งของกิจการ
กรรมการได้รบั ข้อมูลทีค่ รบถ้วน เพียงพอต่อการพิจารณาข้อเสนอต่าง ๆ ล่วงหน้า เพื่อให้มเี วลาในการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างถีถ่ ว้ น และสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรรมการได้รบั การสนับสนุนให้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ อย่างเต็มที่
กรรมการทีม่ สี ่วนได้เสียจะต้องพิจารณาว่าจะของดเว้นจากการร่วมอภิปรายให้ความเห็น และ/หรือ ลงคะแนนเสียง
ในวาระดังกล่าว หรือจะไม่เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระดังกล่าวเลย หรือขอไม่รบั เอกสารระเบียบวาระการประชุม
ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการ
องค์ประชุมขัน้ ตํ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทัง้ หมด
กรรมการทุ ก คนมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุมกรรมการและเอกสารสํา คัญ อื่น ๆ และหาก
กรรมการอิสระมีขอ้ สงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝ่ ายบริหารของบริษทั ต้องดําเนินการเพื่อตอบข้อสงสัยดังกล่าว
อย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้
ในกรณีทก่ี รรมการไม่เห็นด้วยกับมติทป่ี ระชุม กรรมการสามารถขอให้ฝ่ายเลขานุการบริษทั บันทึกข้อคัดค้านไว้ใน
รายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานคณะกรรมการภายใน 3 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่การ
ประชุมสิน้ สุดลง
ฝ่ ายเลขานุ การบริษัท จะจัดให้มรี ายงานการประชุมของคณะกรรมการที่บนั ทึกสาระและมติการประชุม รวมทัง้
ความเห็นของกรรมการ และส่งให้กรรมการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนภายในเวลา 7 วันทําการ และ
จัดให้มรี ายงานการประชุมทีถ่ ูกต้องภายใน 14 วันตามกฎหมาย

การติ ดต่อฝ่ ายบริหารและการเข้าถึงข้อมูลและเอกสาร
คณะกรรมการสนับสนุ นให้กรรมการผู้จดั การใหญ่ เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้
สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานโดยตรง และเพื่อให้กรรมการได้มโี อกาสรู้จกั
ผูบ้ ริหารระดับสูง สําหรับประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตําแหน่ง
กรรมการสามารถพบฝ่ ายบริหารของกลุ่มบริษัท ทัง้ ในและนอกห้องประชุม และสามารถขอรับรายงานและเอกสารที่
เกีย่ วข้อง โดยสามารถติดต่อได้โดยตรง หรืออาจขอให้ฝ่ายเลขานุการบริษทั เป็ นผูป้ ระสานงานหรือติดต่อให้
การแต่งตัง้ ผู้บริหารระดับสูงและแผนการสืบทอดตําแหน่ งผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการผู้จดั การใหญ่ และนโยบายในการสืบทอด
ตําแหน่ ง ในกรณีท่มี ีเหตุการณ์ ฉุกเฉินหรือการเกษียณอายุของกรรมการผู้จดั การใหญ่ โดยมีกระบวนการสรรหาที่
ชัดเจนและโปร่งใส และพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ จริยธรรมและความเป็ นผูน้ ํา และมอบหมาย
ให้ค ณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทน เป็ น ผู้เ สนอชื่อ ผู้มีคุ ณ สมบัติเ หมาะสม สํา หรับ การแต่ ง ตัง้ เป็ น
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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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

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูอ้ นุ มตั กิ ารแต่งตัง้ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูช้ ่วยกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ รวมทัง้ ผู้บริหารของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมทุนที่บริษัทมีอํานาจแต่งตัง้ ซึ่งมีระดับเทียบเท่าผู้ช่วย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เอ็กโก ขึน้ ไป
2. กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็ นผูอ้ นุมตั กิ ารแต่งตัง้ พนักงาน ในระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายและผูจ้ ดั การส่วน
3. การแต่งตัง้ เลขานุ การและผูช้ ่วยเลขานุ การคณะกรรมการ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และการ
แต่งตัง้ ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
การประเมิ นผลงานผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูพ้ จิ ารณานําเสนอและให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบตั งิ าน
ของกรรมการผู้จ ัด การใหญ่ แ ละรองกรรมการผู้จ ัด การใหญ่ ต่ อ คณะกรรมการเป็ น ประจํา ทุ ก ปี โดยพิจ ารณาจาก
ความสําเร็จของเป้ าหมายในระดับบริษัท และความสามารถในระดับบุคคล รวมทัง้ อัตราค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม
โดยประธานกรรมการ เป็ นผูแ้ จ้งผลการพิจารณาให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ทราบ
คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นผูพ้ จิ ารณาค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั (ระดับผูช้ ่วย
กรรมการผู้จดั การใหญ่) และนํ า เสนอต่อ คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทนเพื่อ ทราบ โดยกํ าหนด
หลักเกณฑ์ให้เชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารแต่ละท่าน ซึง่ บริษทั ได้สาํ รวจ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารเป็ นระยะ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้กบั ตลาด และเพียงพอทีจ่ ะรักษาและจูงใจผูบ้ ริหารทีม่ คี ุณภาพ
การแยกหน้ าที่ระหว่างการกําหนดนโยบายและการบริหารงานประจํา
คณะกรรมการกําหนดอํานาจหน้าที่ ทีแ่ ยกระหว่างการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการบริหารงานประจําอย่าง
ชัดเจน โดยประธานกรรมการได้แสดงบทบาทของผูน้ ําและเป็ นผูค้ วบคุมการประชุมคณะกรรมการ ให้มปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยสนับสนุ นให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือแนะนํ า และสอดส่องดูแลและ
สนับสนุ นการดําเนินธุรกิจของฝ่ ายบริหารผ่านกรรมการผู้จดั การใหญ่ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายงานประจําหรือธุรกิจ
ประจําวันทีฝ่ ่ ายบริหารโดยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
3. คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้การกํากับดูแลกิจการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทั จึงได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อ
ช่วยการกํากับดูแลกิจการ รวม 5 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากับความเสี่ยง คณะกรรมการ
ลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ก. คณะกรรมการตรวจสอบ
1.
องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1.1

คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้พจิ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวนอย่างน้อย 3 คนประกอบด้วย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ โดยทัง้ หมดต้องมีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระ
และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่กี ําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“ก.ล.ต.”)

1.2

ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายในทําหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

2.

วาระการดํารงตําแหน่ ง

2.1

กรรมการตรวจสอบ มีว าระการดํา รงตํ า แหน่ ง คราวละ 3 ปี แต่ ไ ม่ เ กิน 2 วาระ โดย 1 ปี ในที่น้ี ห มายถึง
ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของปี ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ และการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในปี ถัดไป
กรรมการตรวจสอบทีพ่ น้ ตําแหน่ งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั อีกได้ แต่ไม่ใช่การ
ต่อวาระโดยอัตโนมัติ

2.2

ในกรณี ท่ีก รรมการตรวจสอบประสงค์จ ะลาออกก่ อ นครบวาระการดํ า รงตํ า แหน่ ง จะต้อ งแจ้ง เหตุ ผ ลต่ อ
คณะกรรมการบริษทั ล่วงหน้า 1 เดือน

3.

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

3.1

สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

3.2

สอบทานให้บริษทั และบริษทั ย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของฝ่ ายตรวจสอบภายในของ
บริษทั

3.3

ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน

3.4

สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
หลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั

3.5

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ หรือเลิกจ้างบุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี

3.6

พิจารณาความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีโดยพิจารณาการให้บริการอื่นของบริษทั และบริษทั ย่อยนอกเหนือจาก
งานสอบบัญชี (non – audit services) ทีอ่ าจทําให้ขาดความอิสระ

3.7

พิจารณาและให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีทส่ี ําคัญของบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

3.8

ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
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3.9

พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษทั และบริษทั ย่อย ให้
เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพื่อให้ม ั ่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั

3.10

พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบของบริษทั ว่าด้วยการตรวจสอบภายในก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมตั ิ

3.11

อนุมตั แิ ผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และแผนบุคลากรของฝ่ ายตรวจสอบภายใน

3.12

พิจารณาและสอบทานรายงานผลการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายตรวจสอบภายใน

3.13

ประชุมร่วมกับผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน โดยไม่มฝี ่ ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้

3.14

สอบทานกับฝ่ ายบริหารเกี่ย วกับ การจัด ทํา บทรายงานและการวิเ คราะห์ของฝ่ ายบริหาร (Management’s
Discussion and Analysis หรือ MD&A) ซึง่ เปิ ดเผยในรายงานประจําปี

3.15

จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก)

ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั

(ข)

ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั และบริษทั ย่อย

(ค)

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั

(ง)

ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี

(จ)

ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ)

จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน

(ช)

ความเห็ น หรือ ข้อ สัง เกตโดยรวมที่ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ ร ับ จากการปฏิ บ ัติห น้ า ที่ต าม
กฎบัตร (charter)

(ซ)

รายการอื่นทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

3.16

ดําเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รบั แจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษทั ในกรณีท่ผี ู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควร
สงสัยว่ากรรมการ ผู้จดั การ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทได้กระทําความผิดตามที่
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการ
ตรวจสอบในเบือ้ งต้นให้แก่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และผูส้ อบบัญชี
ทราบภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชี

3.17

กํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับ
บริษทั

3.18

พิจารณาข้อร้องเรียนเกีย่ วกับเรื่องการทุจริตหรือคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั และบริษทั ย่อย

3.19

ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินตนเอง อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
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3.20

ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง
และคณะกรรมการบริษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก

4.

การประชุม

4.1

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มหี รือเรียกประชุมตามทีเ่ ห็นสมควรอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครัง้

4.2

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครัง้ อย่างน้อย กึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม

4.3

มติทป่ี ระชุมจะกระทําโดยได้รบั เสียงข้างมากของกรรมการทีม่ าประชุมครบองค์ประชุม

4.4

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้ท่เี กี่ยวข้อง อันได้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของ
บริษทั และ/หรือ บริษทั ในกลุ่ม ให้เข้าร่วมประชุม หารือ ชีแ้ จง หรือตอบข้อซักถามได้

4.5

ในกรณีทม่ี เี หตุจาํ เป็ น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถจัดให้มกี ารประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

5.

การรายงาน

5.1

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการบริษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั

5.2

ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทําดังต่อไปนี้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร

(1)

รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2)

การทุจริตและคอร์รปั ชัน่ หรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ าํ คัญในระบบควบคุมภายใน

(3)

การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั

หากคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุ งแก้ไข ภายในเวลาตามวรรคหนึ่ ง กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์
6.

ที่ปรึกษา

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ส า ม า ร ถ ข อ รั บ คํ า ป รึ ก ษ า จ า ก ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ อิ ส ร ะ ต า ม ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั ตามขอบเขตงานทีร่ บั ผิดชอบ โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
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ข. คณะกรรมการกํากับความเสี่ยง
1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1.1 คณะกรรมการกํากับความเสีย่ ง ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อย
กว่า 3 คน ได้แก่กรรมการอิสระ กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
1.2 ประธานคณะกรรมการกํากับความเสีย่ งซึง่ เลือกจากกรรมการบริหารความเสีย่ งกันเอง
1.3 กรรมการอย่างน้อย 1 คน จะต้องมีความรู้ ความชํานาญและความเข้าใจด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ไฟฟ้ าและพลังงาน
1.4 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรทําหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการกํากับความเสีย่ ง
2. วาระการดํารงตําแหน่ ง
2.1 กรรมการจะมีวาระการดํารงตําแหน่ งตามวาระที่ดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั หรือตามที่คณะกรรมการบริษทั
กําหนด
2.2 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่มวี าระการดํารงตําแหน่งเป็ นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งผูบ้ ริหาร
2.3 กรรมการทีพ่ น้ จากตําแหน่งอาจได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ให้ดาํ รงตําแหน่งต่อได้
3. ขอบเขตอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
3.1 พิจารณาและให้ความเห็นนโยบายและกรอบบริหารความเสี่ยงองค์กรก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
3.2 พิจารณาและให้ความเห็นในการกําหนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) และ ความเบี่ยงเบนของ
ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Tolerance) เพื่อให้มปี ระสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ
บริษทั เพื่ออนุมตั ิ
3.3 กํากับดูแลให้มกี ารระบุความเสี่ยง การประเมินผลกระทบและโอกาสทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต รวมถึงพิจารณา
เเผนจัดการความเสีย่ งเเละกระบวนการบริหารความเสีย่ งทัวทั
่ ง้ องค์กร
3.4 ติดตามเเละประเมินผลการปฏิบตั ติ ามกรอบการบริหารความเสีย่ งและเเผนจัดการความเสีย่ ง
3.5 รายงานการกํากับผลการประเมินความเสี่ยง และการดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
ทราบเป็ นประจํา ในกรณีทม่ี เี รื่องสําคัญซึ่งกระทบต่อบริษทั อย่างมีนัยสําคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาโดยเร็วทีส่ ุด
3.6 ให้คาํ แนะนํา และ สนับสนุนแก่คณะกรรมการบริษทั ฝ่ ายบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ในเรื่องการ
บริหารความเสีย่ งต่างๆ ทีเ่ กี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริม
ให้มกี ารปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ งภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
3.7 ดูแลและสนับสนุ นให้มกี ารสอบทาน และทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ งองค์กรเป็ นประจําอย่าง
น้อยทุกปี เพื่อให้นโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ งสอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาพการดําเนินธุรกิจและ
กิจกรรมการบริหารความเสีย่ ง
3.8 ทบทวนกฎบัตรเป็ นประจํา และหากมีการปรับปรุงแก้ไขให้นําเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
3.9 ประเมินประสิทธิภาพการปฎิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการกํากับความเสีย่ งเป็ นประจําทุกปี
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3.10 ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย

4. การประชุม
4.1 จัดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครัง้ หรือเรียกประชุมตามทีเ่ ห็นสมควร คณะกรรมการกํากับความเสี่ยง
สามารถเชิญผูบ้ ริหารหรือพนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง หรือผูท้ ส่ี มควรเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ขอ้ มูลหรือความเห็น
4.2 ในการประชุมแต่ละครัง้ ต้องมีกรรมการกํากับความเสีย่ งเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง ของจํานวนกรรมการ
ทีม่ อี ยู่ในขณะนัน้ จึงถือเป็ นองค์ประชุม
4.3 ในกรณี ท่ีป ระธานกรรมการกํ า กับ ความเสี่ย งไม่ได้เ ข้า ร่ วมประชุม และไม่ ไ ด้มีก ารแต่ง ตัง้ รัก ษาการประธาน
กรรมการกํากับความเสีย่ ง ให้กรรมการกํากับความเสีย่ งทีเ่ ข้าร่วมประชุม ในครัง้ นัน้ เลือกกรรมการท่านใดท่าน
หนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
4.4 ในกรณีทม่ี เี หตุจาํ เป็ น คณะกรรมการกํากับความเสีย่ งสามารถจัดให้มกี ารประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
5. การรายงาน
5.1 คณะกรรมการกํากับความเสีย่ งรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และรายงานผลการดําเนินงานในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั
6. ที่ปรึกษา
6.1 คณะกรรมการกํากับความเสี่ยงสามารถขอรับคําปรึกษาจากผู้เชีย่ วชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษทั โดยได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
ค. คณะกรรมการลงทุน
1.
องค์ประกอบ
1.1. คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้พิจ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการลงทุน ซึ่ง ประกอบด้ว ยกรรมการ 5 คน ได้แก่
กรรมการผู้แทนจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย และ TEPDIA Generating B.V. ฝ่ ายละ 2 คน และ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
1.2. คณะกรรมการลงทุนเลือกกรรมการลงทุนคนใดคนหนึ่งขึน้ เป็ นประธาน
1.3. คณะกรรมการลงทุนเป็ นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการตามทีเ่ ห็นสมควร
2.
2.1
2.2
3.
3.1

คุณสมบัติ
คณะกรรมการลงทุนควรประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี ุณสมบัติ ดังนี้
มีความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ ท่เี กี่ยวเนื่องกับการลงทุน การบริหารสินทรัพ ย์
การเงิน การบริหารเงิน หรือการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมทีส่ อดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กรซึ่งอนุ มตั โิ ดย
คณะกรรมการบริษทั
เท่าทันการเปลีย่ นแปลงด้านเศรษฐกิจโลก แนวโน้มและทิศทางธุรกิจ
วาระการดํารงตําแหน่ ง
กรรมการลงทุนดํารงตําแหน่ งตามวาระที่ดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท
กําหนด
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กรรมการลงทุนซึ่งพ้นจากตําแหน่ งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ เพื่อให้การทํางานของคณะกรรมการมี
ความต่อเนื่อง

4.
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนครอบคลุม การดําเนินงานด้านแผนงาน การลงทุน การบัญชี การเงิน
การงบประมาณ การจัดหาและการพัสดุ โดยมีหน้าที่ ดังนี้
4.1
พิจารณานโยบายและระเบียบ และหลักเกณฑ์ของบริษทั หรือเอกสารบริษทั ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน ทีเ่ กี่ยวข้อง
กับ การลงทุ น การบริห ารสิน ทรัพ ย์ การบัญ ชี การบริห ารเงิน และการจัด ซื้ อ จัด จ้า ง เพื่อ นํ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษทั โดยกําหนดให้มกี ารทบทวนเป็ นประจําทุกสองปี และมีการแก้ไขหากจําเป็ น หรือในกรณี
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ัยสําคัญ
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
5.
5.1

พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการลงทุน เพื่อนํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกําหนดให้มี
การ
ทบทวนเป็ นประจําทุกสองปี และมีการแก้ไขหากจําเป็ นหรือในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ัยสําคัญ
พิจ ารณาแผนกลยุ ท ธ์ แผนธุ ร กิจ แผนปฏิบ ัติก าร และงบประมาณประจํา ปี ข องบริษัท เพื่อ นํ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาการกําหนด Corporate KPIs (ดัชนีวดั ผลระดับองค์กร) เพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการ
บริษทั
ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล Corporate KPIs
พิจารณาเพิม่ หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาการเข้าซื้อกิจการ การลงทุน และการขายสินทรัพย์ของบริษทั เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษทั เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาการดําเนินงานในการบริหารโครงการและบริหารสินทรัพย์ของบริษทั เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั
พิจารณา การจัดสรรกําไร การบริหารเงิน การลงทุนทางการเงิน การคํ้าประกันและ
การให้
ความช่วยทางการเงินแก่บริษัทในกลุ่ม รวมถึงการทําธุรกรรมทางการเงินทีส่ ําคัญของบริษทั ตามอํานาจที่
กําหนดในระเบียบและตารางอํานาจดําเนินการ
พิจารณาการดําเนินงานด้านการจัดหาและการจัดการพัสดุ ตามอํานาจทีก่ ําหนดในระเบียบและตารางอํานาจ
ดําเนินการ
พิจ ารณาความเสี่ย งและมาตรการป้ อ งกัน และ แก้ ไ ขเกี่ ย วกับ การลงทุ น และการเงิน เพื่อ นํ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษทั
ประเมินประสิทธิภาพการปฎิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการลงทุนเป็ นประจําทุกปี
พิจ ารณาเรื่อ งอื่น ใดตามที่ไ ด้ร ับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กํ า หนดในระเบีย บและ
หลักเกณฑ์ของบริษทั
การประชุม
คณะกรรมการลงทุ น จะต้ อ งจัด ให้ มีห รือ เรีย กประชุ ม ตามที่ เ ห็ น สมควรอย่ า งน้ อ ยเดื อ นละครัง้ ทัง้ นี้
คณะกรรมการลงทุน สามารถเชิญผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ทส่ี มควรเข้าร่วมประชุม เพื่อให้
ข้อมูลหรือความเห็น
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ในกรณีท่ปี ระธานกรรมการลงทุนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้คณะกรรมการลงทุนเลือกกรรมการลงทุน
ท่านใดท่านหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนจะต้องมีกรรมการลงทุนเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครัง้ อย่างน้อยกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
กรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกีย่ วกับเรื่องนัน้
มติทป่ี ระชุมของคณะกรรมการลงทุนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
กรรมการลงทุนจะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสมํ่าเสมอ โดยมีอตั ราการเข้าประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 75 ต่อปี
ในกรณีทม่ี เี หตุจาํ เป็ น คณะกรรมการลงทุนสามารถจัดให้มกี ารประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

6.
การรายงาน
คณะกรรมการลงทุนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั
7.
ที่ปรึกษา
คณะกรรมการลงทุนสามารถขอรับคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั โดย
ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
ง. คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
1.
องค์ประกอบ
1.1
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งต่อไปนี้จะ
เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหา” ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน และเป็ นกรรมการอิสระเป็ นส่วนใหญ่
1.2
คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนใดคนหนึ่งขึน้ เป็ นประธาน
1.3
คณะกรรมการสรรหาเป็ นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการตามทีเ่ ห็นสมควร
2.
คุณสมบัติ
คณะกรรมการสรรหาควรประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี ุณสมบัติ ดังนี้
2.1
มีความรู้ ความเข้าใจ ความเชีย่ วชาญ หรือประสบการณ์ดา้ นการบริหารทรัพยากรบุคคล ในประเด็นการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะของกรรมการและผูบ้ ริหาร การจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง หรือการจูงใจ
และการรักษาบุคลากรทีม่ คี วามสามารถ รวมถึงการกํากับดูแลกิจการ
2.2
เท่าทันการเปลีย่ นแปลงด้านการบริหารทรัพยกรบุคคลอยู่เสมอ
2.3
มีความเป็ นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูง
2.4
สามารถสร้างความสมดุลระหว่างแรงจูงใจของกรรมการและการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
3.
3.1

วาระการดํารงตําแหน่ ง
กรรมการสรรหาดํารงตําแหน่งตามวาระทีด่ าํ รงตําแหน่งกรรมการบริษทั หรือตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั กําหนด
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3.2

กรรมการสรรหาซึ่งพ้นจากตําแหน่ งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ เพื่อให้การทํางานของคณะกรรมการมี
ความต่อเนื่อง

4.
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาครอบคลุม การดําเนินงานด้านการสรรหา ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีหน้าที่ ดังนี้
4.1

พิจารณานโยบายและระเบียบของบริษทั หรือเอกสารบริษทั ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน ทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารงาน
บุคคลของบริษทั เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั โดยกําหนดให้มกี ารทบทวน เป็ นประจําทุกสองปี และมี
การแก้ไขหากจําเป็ น หรือในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ยั สําคัญ

4.2

พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการสรรหา เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั โดยกําหนดให้มกี ารทบทวน เป็ น
ประจําทุกสองปี และมีการแก้ไขหากจําเป็ น หรือในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ัยสําคัญ

4.3

พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั
เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั

4.4

เสนอแนะรายชื่อผู้ท่เี หมาะสมที่จะดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท ในกรณีท่ตี ําแหน่ งว่างลงเนื่องจากครบวาระ
และ/หรือ ในกรณีอ่นื ๆ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั

4.5

พิจ ารณาโครงสร้า งค่า ตอบแทนกรรมการ ซึ่ง ประกอบด้ว ยค่ า เบี้ย ประชุ ม โบนั ส ประจํา ปี สวัส ดิก าร และ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน ของบริษทั และบริษทั ในกลุ่มเอ็กโก ทีเ่ อ็กโกมีอํานาจ
ควบคุม เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั

4.6

พิจารณาแบบประเมินและการประเมินคณะกรรมการบริษทั เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั

4.7

พิจารณาโครงสร้างบริษัท และบริษัทในกลุ่มเอ็กโก ที่เอ็กโกมีอํานาจควบคุม (ตัง้ แต่ระดับฝ่ ายขึ้นไป) เพื่อ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั

4.8

พิจารณาแผนอัตรากําลังประจําปี ของบริษทั เพือ่ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั

4.9

พิจารณาการสรรหาผู้ท่เี หมาะสมที่จะดํารงตําแหน่ งกรรมการผู้จดั การใหญ่ในกรณีท่มี ีตําแหน่ งว่างลง เพื่อ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั

4.10 พิจารณาการแต่งตัง้ เลื่อนตําแหน่ ง โยกย้าย และถอดถอนผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้ช่วย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และเลขานุการบริษทั ตามอํานาจทีก่ ําหนดในระเบียบและตารางอํานาจดําเนินการ
4.11 พิจารณาการแต่งตัง้ กรรมการผูแ้ ทนในบริษทั ในกลุ่มเอ็กโก หรือบริษัทร่วมทุน ตามจํานวนสัดส่วนการถือหุน้
หรือตามข้อตกลงในสัญญาผูถ้ อื หุน้ ตามอํานาจทีก่ ําหนดในระเบียบและตารางอํานาจดําเนินการ
4.12 ประเมินผลการปฏิบตั งิ านและกําหนดค่าตอบแทน สําหรับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
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4.13 ประเมินผลการปฏิบตั งิ านและกําหนดค่าตอบแทน สําหรับผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และเลขานุการบริษทั
4.14 พิจารณาแผนการสืบทอดตําแหน่ งของพนักงานตัง้ แต่ระดับผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขน้ึ ไป เพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั
4.15 พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนพนักงาน และกรอบผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงินของ
บริษทั และบริษทั ในกลุ่มเอ็กโก ทีเ่ อ็กโกมีอํานาจควบคุม เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
4.16 พิจารณางบประมาณสําหรับอัตราการขึน้ เงินเดือนประจําปี ของพนักงาน สําหรับบริษทั และบริษทั ในกลุ่มเอ็กโก
ทีเ่ อ็กโกมีอํานาจควบคุม
4.17 พิจารณาหลักเกณฑ์การให้โบนัสสําหรับบริษทั และบริษทั ในกลุ่มเอ็กโก ทีเ่ อ็กโกมีอํานาจควบคุม
4.18 พิจารณากําหนด Bonus-linked KPIs (ดัชนีวดั ผลสําเร็จเพื่อกําหนดโบนัส) และกําหนดโบนัสประจําปี สําหรับ
บริษทั และบริษทั ในกลุ่มเอ็กโก ทีเ่ อ็กโกมีอํานาจควบคุม
4.19 พิจารณากําหนดโบนัสพิเศษ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
4.20 พิจารณาโครงการเกษียณก่อนกําหนด สําหรับพนักงานของบริษทั และบริษัทในกลุ่มเอ็กโก ที่เอ็กโกมีอํานาจ
ควบคุม เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
4.21 พิจ ารณาความเสี่ย งและมาตรการป้ อ งกัน และแก้ไ ขเกี่ย วกับ การบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คล เพื่อ นํ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษทั
4.22 ประเมินประสิทธิภาพการปฎิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาเป็ นประจําทุกปี
4.23 พิจารณาเรื่องอื่นใดตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และตามทีก่ ําหนดในระเบียบและหลักเกณฑ์
ของบริษทั
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

การประชุม
คณะกรรมการสรรหาจะต้องจัดให้มหี รือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการสรรหา สามารถเชิญ
ผูบ้ ริหารหรือพนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง หรือผูท้ ส่ี มควรเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ขอ้ มูลหรือความเห็น
ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการสรรหาไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหา
ท่านใดท่านหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาจะต้องมีกรรมการสรรหาเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครัง้ อย่างน้อย กึง่ หนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
กรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกีย่ วกับเรื่องนัน้
มติทป่ี ระชุมของคณะกรรมการสรรหาจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
กรรมการสรรหาจะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสมํ่าเสมอ โดยมีอตั ราการเข้าประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ต่อปี
ในกรณีทม่ี เี หตุจาํ เป็ น คณะกรรมการสรรหาสามารถจัดให้มกี ารประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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6.
การรายงาน
คณะกรรมการสรรหารับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และรายงานผลการดําเนินงาน ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั
7.
ที่ปรึกษา
คณะกรรมการสรรหาสามารถขอรับคําปรึกษาจากผู้เชีย่ วชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั โดย
ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
ง. คณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการและความรับผิดชอบต่อสังคม
1.
องค์ประกอบ
1.1. คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ง
ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คณะกรรมการกํากับดูแล” ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ได้แก่ กรรมการอิสระ 3 คน
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร 1 คน และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
1.2. คณะกรรมการกํากับดูแลเลือกกรรมการกํากับดูแล ทีเ่ ป็ นกรรมการอิสระ คนหนึ่งคนใดขึน้ เป็ นประธาน
1.3. คณะกรรมการกํากับดูแลเป็ นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการตามทีเ่ ห็นสมควร
2.
2.1
2.2
2.3

คุณสมบัติ
คณะกรรมการกํากับดูแลควรประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี ุณสมบัติ ดังนี้
มีความรู้ ความเข้าใจ ความเชีย่ วชาญ หรือประสบการณ์ดา้ นการกํากับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิง่ แวดล้อม และการจัดการความยั ่งยืน และสามารถนําความรูค้ วามสามารถดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบตั หิ น้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เท่าทันการเปลีย่ นแปลงด้านการกํากับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และการจัดการความ
ยั ่งยืนอยูเ่ สมอ
มีวสิ ยั ทัศน์ทจ่ี ะพัฒนาองค์กรให้ย ั ่งยืนอย่างต่อเนื่อง

3.
3.1

วาระการดํารงตําแหน่ ง
กรรมการกํากับดูแลดํารงตําแหน่ งตามวาระที่ดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั หรือตามทีค่ ณะกรรมการบริษัท
กําหนด

3.2

กรรมการกํากับดูแลซึง่ พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่เพื่อให้การทํางานของคณะกรรมการ
มีความต่อเนื่อง

4.
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลครอบคลุม การดําเนินงานด้านกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อมและการจัดการความยั ่งยืน โดยมีหน้าที่ ดังนี้
4.1

พิจ ารณานโยบาย ระเบีย บของบริษัท หรือ เอกสารบริษัทที่มีล กั ษณะเดีย วกัน ให้ส อดคล้อ งกับกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับของหน่ วยงานภาครัฐและขององค์กรทีท่ าํ หน้าทีก่ ํากับดูแลบริษทั เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
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ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกําหนดให้มกี ารทบทวน เป็ น
ประจําทุกสองปี และมีการแก้ไขหากจําเป็ น หรือในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ัยสําคัญ
4.2

พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแล เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั โดยกําหนดให้มกี ารทบทวน
เป็ นประจําทุกสองปี และมีการแก้ไขหากจําเป็ น หรือในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ัยสําคัญ

4.3

พิจารณาเป้ าหมายและแผนงาน ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั

4.4

กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ เป้ าหมายและแผนงานทีก่ ําหนดไว้

4.5

ส่งเสริม สนับสนุ น และให้ขอ้ เสนอแนะในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานให้เป็ นไปตาม
นโยบาย แนวปฏิบตั ิ เป้ าหมายและแผนงาน

4.6

ประสานงานและให้คําแนะนํากับคณะกรรมการชุดย่อยและคณะทํางานต่างๆ ในการพิจารณาเรื่องทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการกํากับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการ
จัดการความยั ่งยืน

4.7

ส่ ง เสริม ให้มีการสื่อ สารให้กรรมการ ผู้บ ริห าร พนั ก งาน ตระหนัก และเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบตั ิท่ี
เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการ การต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการ
จัดการความยั ่งยืน

4.8

พิจารณาความเสี่ยงและมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เพื่อนํ าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั

4.9

ประเมินประสิทธิภาพการปฎิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการกํากับดูแลเป็ นประจําทุกปี

4.10

พิจ ารณาเรื่อ งอื่น ใดตามที่ไ ด้ร ับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กํ า หนดในระเบีย บและ
หลักเกณฑ์ของบริษทั

5.
5.1

การประชุม
คณะกรรมการกํากับดูแลจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรอย่างน้ อยไตรมาสละครัง้ ทัง้ นี้
คณะกรรมการกํากับดูแล สามารถเชิญผูบ้ ริหารหรือพนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง หรือผูท้ ส่ี มควรเข้าร่วมประชุม เพื่อให้
ข้อมูลหรือความเห็น
ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการกํากับดูแลไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้คณะกรรมการกํากับดูแลเลือกกรรมการ
กํากับดูแลท่านใดท่านหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
ในการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลจะต้องมีกรรมการกํากับดูแลเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครัง้ อย่างน้อย
กึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
กรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกีย่ วกับเรื่องนัน้
มติทป่ี ระชุมของคณะกรรมการกํากับดูแลจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
กรรมการกํากับดูแลจะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสมํ่าเสมอ โดยมีอตั ราการเข้าประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ต่อปี
ในกรณีทม่ี เี หตุจาํ เป็ น คณะกรรมการกํากับดูแลสามารถจัดให้มกี ารประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6.

การรายงาน
คณะกรรมการกํากับดูแลรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดําเนินงาน ในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั

20

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

7.

ที่ปรึกษา
คณะกรรมการกํากับดูแลสามารถขอรับคําปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั
โดยได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
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