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หลกัการท่ี 7:  โครงสร้างและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

 

คณะกรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะดําเนินกจิการของบรษิทั โดยคํานึงถงึวสิยัทศัน์ ภารกจิ  จรรยาบรรณทางธุรกจิ สภาวะ

ความเสีย่งในปัจจุบนั และหลกัการการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี

 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ  

โครงสร้างและการถ่วงดลุอาํนาจ 

o คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการ โดยมจีาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกนิ  15 คน ตามทีกํ่าหนดในขอ้บงัคบั

ของบรษิทั ซึง่จะมกีารสอบทานจาํนวนกรรมการทีเ่หมาะสมเป็นระยะ 

o คณะกรรมการมนีโยบายใหป้ระธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไม่เป็นบุคคลเดยีวกนัเพื่อใหเ้กิดความ

ชดัเจนในดา้นความรบัผดิชอบระหว่างการกําหนดนโยบายการกํากบัดแูล และการบรหิารงานประจาํ 

o คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้ โดยกรรมการแต่ละท่านเป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และมส่ีวนร่วม

ในการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทั ดว้ยความเป็นอสิระและเป็นกลาง เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกท่านและต่อผูม้ี

ส่วนไดเ้สยีอื่น 

o คณะกรรมการเชื่อว่าควรมกีรรมการอิสระ ในจํานวนที่เหมาะสมกบัการกํากบัดูแลกิจการ คอืมากกว่า  1 ใน  3  

ของจาํนวนกรรมการทัง้คณะ สาํหรบักรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารนัน้ มเีพยีงบุคคลเดยีวคอื กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

 

คณุสมบติักรรมการ 

• มคีวามรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ และมคีวามเขา้ใจและสนใจใน

กจิการของบรษิทั  

• มคีวามซื่อสตัย ์สุจรติ และจรยิธรรม  

• มคีวามรบัผดิชอบและยอมรบัผลการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ที ่ทัง้ในเชงิจรยิธรรมและตามกฎหมายต่อบรษิทัและผูท้ี่

มผีลประโยชน์ร่วมกนั 

• ใชดุ้ลยพนิิจทีเ่ป็นอสิระเสมอ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถไวว้างใจไดโ้ดยสนิทใจ  

• อุทศิเวลาและทุ่มเทความสนใจใหบ้รษิทัอย่างเตม็ที ่และพรอ้มทีจ่ะเขา้ร่วมการประชุมของบรษิทัเสมอ 

• ปฏิบตัิงานตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่กําหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่

กําหนดโดยบรษิทั 

 

การกาํหนดวาระและอายุของกรรมการ 

วาระกรรมการ:  ไม่มีการจํากัดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ เพื่อมิให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการแต่งตัง้

กรรมการซึ่งมคีวามสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกบับรษิทั ซึ่งเป็นปัจจยัสําคญัสําหรบัความสําเรจ็ในการกํากบัดแูล

กจิการ ยกเวน้กรรมการอสิระ ซึง่วาระการดาํรงตําแหน่งกําหนดไวไ้ม่เกนิ 2 วาระ หรอืไม่เกนิ 6 ปี โดยใหเ้ริม่ตัง้แต่การ

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559  

 

 

 

 



หลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี  

บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2 

 

อายุกรรมการ:  กําหนดอายุกรรมการสูงสุดไม่เกนิ  72 ปี ณ วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ โดยหากไดร้บัการแต่งตัง้แล้ว ให้

สามารถดาํรงตําแหน่งไดจ้นครบวาระ 

 

นโยบายและวิธีปฏิบติัในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืนของกรรมการ 

คณะกรรมการมคีวามเห็นว่า เพื่อให้แน่ใจว่า กรรมการสามารถอุทศิเวลาในการกํากบัดูแลกิจการของบรษิัทอย่างมี

ประสทิธภิาพ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารไม่ควรดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนเกนิ  2 แห่ง และกรรมการที่

ไม่เป็นผูบ้รหิารไม่ควรดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนเกนิ 3 แห่ง  

 

กรรมการอิสระ  

กรรมการอสิระของบรษิทัจะตอ้งมคีุณสมบตั ิ ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกนิร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม 

หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (นับรวมบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลกัทรพัย)์ 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน (กรรมการทีด่าํรงตําแหน่งเป็นผูบ้รหิาร กรรมการทีท่ํา

หน้าทีร่บัผดิชอบเยีย่งผูบ้รหิาร และกรรมการทีม่อํีานาจลงนามผกูพนั เวน้แต่แสดงไดว้่าเป็นการลงนามผกูพนัตาม

รายการทีค่ณะกรรมการมมีตอินุมตัไิวแ้ล้ว และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอื่น) ลูกจา้ง พนักงาน หรอืที่

ปรกึษาที่ได้รบัเงนิเดอืนประจํา/ผู้มอํีานาจควบคุมของบรษิัท บรษิทัใหญ่ บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกัน 

(บรษิทัย่อยตัง้แต่  2  บรษิทัขึน้ไปทีม่บีรษิทัใหญ่เป็นบรษิทัเดยีวกนั)  หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่

จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คู่

สมรส พี่น้องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอํีานาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะ

ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของเอก็โก หรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับรษิัท บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจมคีวาม

ขดัแยง้ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรอืผู้บรหิารของผู้ที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับรษิัท บรษิทัใหญ่ 

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมหรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย

กว่าสองปี ก่อนวนัทีย่ื่นคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองเอก็โก บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของสํานักงานสอบ

บญัช ีซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้สงักดัอยู่ 

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปี ก่อนวนัทีย่ื่นคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงนิ ซึ่งไดร้บัค่าบรหิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิติ

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบิุคคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิารหรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่สองปี ก่อนวนัทีย่ื่นคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึ่ง

เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

8. ไม่มลีกัษณะอื่นใด ทีท่าํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 
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คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้จิารณาสอบทานความเหมาะสมของนิยามสาํหรบักรรมการอสิระ    

 

กรรมการท่ีมีอาํนาจลงนาม 

บรษิทักําหนดหลกัการใหก้รรมการผูม้อํีานาจลงนามประกอบดว้ย ประธานหรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ลงลายมอืชื่อและ

ประทบัตราสําคญัของบรษิัท หรอืกรรมการอื่น 2 ท่าน ลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบรษิัท ยกเว้น

กรรมการอสิระ เพื่อดาํรงความเป็นอสิระตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีและยกเวน้กรรมการซึง่เป็นผูบ้รหิารระดบัสูง

ของหน่วยงานภาครฐั และกรรมการซึ่งเป็นกรรมการของสถาบนัการเงนิ เพื่อมใิหเ้ป็นขอ้จํากดัในการทีส่ถาบนัการเงนิ

นัน้จะใหส้นิเชือ่แก่บรษิทัในอนาคต 

 

การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการใหค้วามสาํคญัต่อการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการบรษิทัทีท่รงคุณวุฒ ิเพื่อทาํหน้าทีกํ่ากบัดแูลกจิการ เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดแก่บรษิทัและผูถ้อืหุน้   โดยพจิารณาจากคุณสมบตัแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสมอนัจะเป็นประโยชน์ต่อ

การกํากบัดแูลกจิการ  ภายใตห้ลกัการ ดงัน้ี 

• ขอ้กําหนดทางกฎหมาย ประกาศของ ตลท. และ ก.ล.ต. และขอ้บงัคบับรษิทัเกีย่วกบัคุณสมบตัขิองกรรมการบรษิทั 

• คุณสมบตักิรรมการทีไ่ดกํ้าหนดไวใ้นจรรยาบรรณกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ย ความซื่อสตัย ์คุณธรรม ความคดิ

รเิริม่ และความสมัฤทธิผ์ล ความเป็นเลศิ ความรบัผดิชอบ ความยุตธิรรม ความเป็นอสิระ การใหโ้อกาสผูถ้อืหุน้

อย่างเทา่เทยีมกนั   

• ประวตักิารศกึษา และประวตักิารทาํงานอนัเป็นประโยชน์ต่อการกํากบัดแูลกจิการ 

• การอบรมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการกํากบัดแูลกจิการและการกําหนดนโยบายในระดบัสงู  

• ความมุ่งมัน่ทีจ่ะดแูลรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 

• การอุทศิเวลาและความสามารถเพื่อยกระดบัการพฒันากจิการของบรษิทั  

 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองบุคคลทีจ่ะแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ไม่ว่า

จะเป็นกรรมการทีเ่ป็นผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ หรอืกรรมการอสิระ จากความเหมาะสมของทกัษะและประสบการณ์ทีจ่ะสรา้ง

ความเขม้แขง็ของคณะกรรมการ ซึง่จะมกีารทบทวนเป็นครัง้คราวตามความเหมาะสม 
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ขัน้ตอนการสรรหากรรมการ 

ขัน้ตอนการสรรหากรรมการตัง้แต่ปี 2554 เป็นตน้ไป เป็นดงัน้ี  

ขัน้ตอน กาํหนดการ 

1. คณะกรรมการรบัทราบรายชื่อกรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระ โดยกรรมการที่

พ้นวาระสามารถแจ้งความประสงค์จะเสนอตวัเขา้รบัการพจิารณาเป็นกรรมการอกี

วาระหน่ึง 

สงิหาคม 

2. คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้เข้ารับการคดัเลือกเป็น

กรรมการ 

กนัยายน 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณารายชื่อผู้เหมาะสมเป็น

กรรมการ จากการเสนอชื่อของคณะกรรมการสรรหาฯ   และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีโดยการ

พจิารณาคุณสมบตั ิและการสมัภาษณ์ 

กุมภาพนัธ ์

4. คณะกรรมการ ใหค้วามเหน็ชอบรายชื่อผูเ้หมาะสมเป็นกรรมการ  มนีาคม 

5. เปิดเผยขอ้มูลกรรมการทีพ่้นจากตําแหน่งวาระ และรายชื่อที่คณะกรรมการ เสนอ

แต่งตัง้เป็นกรรมการในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี 

เมษายน 

6. ผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้กรรมการในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี เมษายน 

 

การเลือกตัง้/แต่งตัง้กรรมการ 

• การเลอืกตัง้กรรมการในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มหีลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัน้ี 

o ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีถ่อื โดยถอืว่าหุน้หน่ึง มเีสยีงหน่ึง   

o ผูถ้อืหุน้จะใชส้ทิธเิลอืกเพยีงบุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่ตอ้งไม่เกนิจาํนวนกรรมการทีจ่ะ

พงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

o ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธเิลือกบุคคลมากกว่า  1  คน เป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมสีิทธลิงคะแนนเสยีงให้แก่

บุคคลแต่ละท่านได้เท่ากบัจํานวนคะแนนเสยีงที่ตนมอียู่ โดยจะแบ่งคะแนนเสยีงใหผู้้ใดมากน้อยเพยีงใด

ไม่ได ้

o บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามลําดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการ

ที่จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีบุคคลซึ่งได้รบัการเลอืกตัง้ในลําดบัถดัลงมา มคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกิน

จํานวนกรรมการที่จะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จํานวน

กรรมการทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

• ในกรณีทีต่ําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน จะเสนอชื่อผูม้คุีณสมบตัเิหมาะสม ใหค้ณะกรรมการแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนในการประชุมครัง้ถดัไป 

ดว้ยคะแนนเสยีงไม่ตํ่ากว่าสามในสีข่องจาํนวนกรรมการทีเ่หลอือยู่ และบุคคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการแทน จะมวีาระการ

ดาํรงตําแหน่งเพยีงเท่าวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการทีอ่อกไป 
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การปฐมนิเทศกรรมการและการอบรม 

กรรมการเขา้ใหม่ทุกท่านจะตอ้งเขา้ร่วมการปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ของบรษิทั ซึง่ผูบ้รหิารระดบัสงูจะบรรยายขอ้มลู

ทีส่าํคญัเกีย่วกบับรษิทั รวมทัง้มอบคู่มอืกรรมการ และจรรยาบรรณทางธุรกจิของกรรมการและพนักงานบรษิทัให ้  โดย

ผูบ้รหิารของบรษิทั รวมทัง้กรรมการท่านอื่น ๆ อาจเขา้ร่วมการปฐมนิเทศดงักล่าวดว้ย 

 

บรษิัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้กรรมการเข้ารบัการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในบทบาทและภารกิจ ภายใต้

แผนงานการรณรงค์การกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยกรรมการสามารถเขา้รบัการอบรมทีส่มาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมด  

 

1. การประเมินผลของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการกําหนดใหม้กีารประเมนิผลคณะกรรมการทัง้คณะเป็นประจาํทุกปี การประเมนิคณะกรรมการชุดย่อย และ

การประเมินตนเองรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินผลซึ่งผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน ทัง้น้ีกรรมการแต่ละท่านจะเป็นผูป้ระเมนิการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนเองทัง้แบบรายคณะ รายบุคคล และการ

ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการชุดย่อย  

 

2. แบบประเมินคณะกรรมการทัง้คณะ 

การประเมนิคณะกรรมการทัง้คณะ ครอบคลุมหวัขอ้ทีส่าํคญั 6 เรื่อง ไดแ้ก่  (1) บทบาท หน้าที ่ ความรบัผดิชอบของ

คณะกรรมการ ประกอบดว้ย การจดัการความเสีย่ง การควบคุมภายใน  หน้าทีท่างกฎหมายและจรยิธรรม และการ

ตดิตามผลการดาํเนินงาน  (2) โครงสรา้ง องคป์ระกอบ และความเป็นอสิระของกรรมการ  (3) การประชุม และการมส่ีวน

ร่วมของกรรมการ  (4) ความสมัพนัธก์บัฝ่ายบรหิาร (5) การประเมนิผลและค่าตอบแทนคณะกรรมการ (6) การ

ประเมนิผลและค่าตอบแทน รวมถงึแผนสบืทอดตําแหน่งของฝ่ายบรหิาร   

 

3. แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย 

การประเมนิผลคณะกรรมการชดุย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม การประเมนิผลของ

คณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวเป็นการประเมนิโดยตนเองประจาํปี ซึง่แบบประเมนิผลทีจ่ดัทาํขึน้สอดคลอ้งกบัหลกัการ

กํากบัดแูลกจิการทีด่แีละหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด  ซึง่ครอบคลุม  4 หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) โครงสรา้ง

และองคป์ระกอบของคณะกรรมการชุดย่อย (2) บทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ  (3) การประชุมคณะกรรมการชุด

ย่อย และ (4) การทาํหน้าทีก่รรมการ 

 

แบบประเมินกรรมการรายบคุคล 

การประเมนิรายบุคคล ครอบคลุม 5 ขอ้ ไดแ้ก่ (1) ความคดิเชงิกลยุทธ ์ และการกํากบัดแูลกจิการ (2) ความรู้

ความสามารถในธุรกจิและความสามารถส่วนบุคคล (3) ความเป็นอสิระ (4) การเตรยีมความพรอ้มในฐานะกรรมการ และ

(5) การพฒันาตนเองของคณะกรรมการ   

 

แบบประเมนิของกรรมการ จะส่งกลบัมายงัฝ่ายเลขานุการบรษิทั เพื่อประมวลภาพและสรุปผลคะแนน โดยมเีกณฑ์ใน

การใหค้ะแนนดงัน้ี  
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1. ระดบัดเียีย่ม โดยมคีะแนนระหว่างรอ้ยละ 90-100  

2. ระดบัดมีาก  โดยมคีะแนนประเมนิมากกว่ารอ้ยละ 80-89 

3. ระดบัด ี โดยมคีะแนนประเมนิมากกว่ารอ้ยละ 70-79 

4. ระดบัพอใช ้โดยมคีะแนนประเมนิตํ่ากว่ารอ้ยละ 69 

 

ซึง่ผลคะแนนและขอ้คดิเหน็ของกรรมการในแต่ละหมวด จะนําไปใชเ้พื่อการปรบัปรุงการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ

ในแต่ละปี 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

บรษิัทกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในอตัราที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคยีงได้กับบรษิัทชัน้นําในอุตสาหกรรม

เดยีวกนั โดยกําหนดองคป์ระกอบเป็น 3 ส่วนคอื ค่าตอบแทนประจาํ ค่าเบีย้ประชุม และโบนัสซึง่เป็นค่าตอบแทนพเิศษ

ทีจ่่ายใหก้บักรรมการปีละครัง้ ตามมูลค่าทีส่รา้งใหก้บัผูถ้อืหุน้  โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ทํา

หน้าทีพ่จิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น เพื่อนําเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการพจิารณาก่อนนําเสนอที่

ประชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัเิป็นประจาํทุกปี โดยมหีลกัการ ดงัน้ี 

 

• ค่าตอบแทนประจาํและเบีย้ประชุม   พจิารณาจากแนวปฏบิตัขิองอุตสาหกรรม ผลประกอบการและขนาดธุรกจิของ

บรษิทั และความรบัผดิชอบ ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการทีบ่รษิทัตอ้งการ  

• โบนัส พจิารณาจากผลกําไรของบรษิทั หรอืเงนิปันผลทีจ่่ายใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

 

บรษิทัมนีโยบายเปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส   ทัง้น้ี กรรมการซึ่งได้รบั

แต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการชุดย่อยด้วย เพื่อให้

เหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีเ่พิม่ขึน้ สาํหรบัผูบ้รหิารทีท่าํหน้าทีใ่นคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยจะ 

ไม่ไดร้บัค่าตอบแทน  

 

2. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

หน้าท่ีกรรมการ 

คณะกรรมการมหีน้าทีท่ีส่าํคญั ดงัน้ี 

• มคีวามเขา้ใจวตัถุประสงค ์ภารกจิ และธุรกจิหลกัของบรษิทัอย่างถูกตอ้งและชดัเจน กรรมการควรอุทศิเวลาในการ

เขา้ร่วมประชุมและรบัทราบความรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีข่องตน 

• กําหนดวสิยัทศัน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดําเนินงานของบรษิทั ตลอดจนนโยบายดา้นความเสีย่ง แผนธุรกจิ

และงบประมาณประจําปี และตดิตามผลการดําเนินงานของบรษิทั ตลอดจนอนุมตัริายการลงทุนทีส่ําคญั การเขา้

ครอบงาํและการขายกจิการ 

• คดัเลอืก กําหนดค่าตอบแทน เฝ้าสงัเกต และ(หากจาํเป็น) เปลีย่นตวัผูบ้รหิารคนสาํคญัและสอดส่องดแูลการ 

สบืทอดงานให ้

• สอบทานค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูง และดูใหแ้น่ใจว่าคณะกรรมการมกีระบวนการสรรหา

กรรมการอย่างเป็นทางการและโปร่งใส 
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• เฝ้าสงัเกตและแกปั้ญหาความขดัแยง้ของผลประโยชน์ ทีอ่าจเกดิขึน้ของฝ่ายบรหิาร กรรมการ และผูถ้อืหุน้ รวมทัง้

การตรวจสอบทีเ่ป็นอสิระ และมรีะบบการควบคุมทีเ่หมาะสมใชอ้ยู่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ระบบการเฝ้าสงัเกตความ

เสีย่ง การควบคุมการเงนิ และการปฏบิตัติามกฎหมาย 

• เฝ้าสงัเกตประสทิธผิลของวธิกีารกํากบัดแูลทีด่าํเนินการอยู่ และดาํเนินการเปลีย่นแปลงเมื่อจาํเป็น 

• สอดส่องดแูลกระบวนการเปิดเผยและการสื่อสาร 

• ประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเองเป็นประจาํทุกปี รวมทัง้แถลงภาระหน้าทีแ่ละการกํากบัดแูลกจิการในรายงาน

ประจาํปี 

 

การประชุมคณะกรรมการ 

กาํหนดการประชุม 

• คณะกรรมการจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการเป็นประจําทุกเดอืน ยกเวน้มเีหตุอนัควร สามารถเรยีกประชุมได้

เป็นกรณีพเิศษ  

• ในระหว่างทีไ่ม่มกีารประชุม คณะกรรมการอาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการชุดย่อยพจิารณากลัน่กรอง หรอือนุมตัิ

การดาํเนินการไดภ้ายในขอบเขตทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

• กําหนดตารางการประชุมใหท้ราบล่วงหน้าตลอดปี เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาเขา้ร่วมประชุมไดทุ้กครัง้เพื่อ

รกัษาสทิธปิระโยชน์ของบรษิทั  

 

ระเบียบวาระการประชุม 

• คณะกรรมการกําหนดระเบยีบวาระการประชุมประจําล่วงหน้าตลอดทัง้ปี รวมทัง้ใหก้รรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารมี

ส่วนร่วมในการเสนอระเบยีบวาระการประชุมเพิม่เตมิ เพื่อใหแ้น่ใจว่าระเบยีบวาระการประชุมไดร้วมการพจิารณา

เรื่องทีส่าํคญัไวค้รบถว้น 

• ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ เป็นผู้ให้ความเห็นชอบระเบยีบวาระการประชุมก่อนการจดัเตรยีม

เอกสาร โดยพิจารณาจากกําหนดการประชุมที่กําหนดไว้ล่วงหน้า ประเด็นอื่นๆ ที่กรรมการต้องการให้มีการ

พจิารณาเพิม่เตมิ และขอ้เสนอของฝ่ายบรหิาร 

• การดําเนินการประชุมจะเรยีงตามลําดบัความสําคญั คอื เรื่องสบืเน่ือง เรื่องพจิารณา และเรื่องเพื่อทราบ เพื่อให้

กรรมการใชเ้วลาในการประชุมใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 

 

เอกสารการประชุม 

• บรษิทัจะจดัส่งหนังสอืนัดประชุมและระเบยีบวาระการประชุม ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ในกรณีทีก่รรมการมคีวาม

ประสงคจ์ะรบัเอกสารทาง  electronic mail  นอกเหนือจากแฟ้มเอกสาร ฝ่ายเลขานุการบรษิทัจะรบัดาํเนินการให ้

• การนําเสนอระเบยีบวาระเพื่อการพจิารณา จะแบ่งเอกสารเป็น 4 ส่วนคอื ความเป็นมา ประเดน็พจิารณา ความเหน็

ของคณะกรรมการชุดย่อย (ถา้ม)ี และขอ้เสนอ โดยมคีวามยาวเอกสารประมาณไม่เกนิ 2 หน้า เพื่อความสะดวกใน

การพจิารณา 

• บรษิทัจะดําเนินการใหม้เีอกสารน้อยทีสุ่ด เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถพจิารณาระเบยีบวาระการประชุมล่วงหน้า

ก่อนการประชุม 

 

วีธีการประชุม 
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• การประชุมเป็นการประชุมเตม็คณะ เมื่อมกีารพจิารณาลงมตใินเรื่องหรอืรายการทีม่นัียสําคญั ไดแ้ก่การไดม้าหรอื

จาํหน่ายทรพัยส์นิของบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัย่อย ทีม่ผีลกระทบสาํคญัต่อบรษิทั รายการซื้อหรอืขายสนิทรพัย์

ทีส่ําคญั การขยายโครงการลงทุน การกําหนดระดบัอํานาจดําเนินการ และการกําหนดนโยบายการบรหิารการเงนิ

และการบรหิารความเสีย่งของกจิการ 

• กรรมการไดร้บัขอ้มูลทีค่รบถ้วน เพยีงพอต่อการพจิารณาขอ้เสนอต่าง ๆ ล่วงหน้า เพื่อใหม้เีวลาในการวเิคราะห์

ขอ้มลูอย่างถีถ่ว้น และสามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

• กรรมการไดร้บัการสนับสนุนใหอ้ภปิรายแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ต่าง ๆ อย่างเตม็ที ่

• กรรมการทีม่ส่ีวนไดเ้สยีจะตอ้งพจิารณาว่าจะของดเวน้จากการร่วมอภปิรายใหค้วามเหน็ และ/หรอื ลงคะแนนเสยีง

ในวาระดงักล่าว หรอืจะไม่เขา้ร่วมประชุมในระเบยีบวาระดงักล่าวเลย หรอืขอไม่รบัเอกสารระเบยีบวาระการประชมุ

ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการ 

• องค์ประชุมขัน้ตํ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ

จาํนวนกรรมการทัง้หมด 

• กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุมกรรมการและเอกสารสําคญัอื่นๆ และหาก

กรรมการอสิระมขีอ้สงสยัใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝ่ายบรหิารของบรษิทัต้องดําเนินการเพื่อตอบขอ้สงสยัดงักล่าว

อย่างรวดเรว็และครบถว้นเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้

• ในกรณีทีก่รรมการไม่เหน็ดว้ยกบัมตทิีป่ระชุม กรรมการสามารถขอใหฝ่้ายเลขานุการบรษิทั บนัทกึขอ้คดัคา้นไวใ้น

รายงานการประชุม หรอืยื่นหนังสอืแสดงการคดัค้านต่อประธานคณะกรรมการภายใน 3 วนั นับตัง้แต่วนัที่การ

ประชุมสิน้สุดลง 

• ฝ่ายเลขานุการบรษิัท จะจดัให้มรีายงานการประชุมของคณะกรรมการที่บนัทกึสาระและมติการประชุม รวมทัง้

ความเหน็ของกรรมการ และส่งใหก้รรมการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนภายในเวลา 7 วนัทําการ และ

จดัใหม้รีายงานการประชุมทีถู่กตอ้งภายใน 14 วนัตามกฎหมาย  

 

การติดต่อฝ่ายบริหารและการเข้าถึงข้อมูลและเอกสาร 

คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ เชิญผู้บริหารระดบัสูงเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้

สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานโดยตรง และเพื่อให้กรรมการได้มโีอกาสรู้จกั

ผูบ้รหิารระดบัสงู สาํหรบัประกอบการพจิารณาแผนการสบืทอดตําแหน่ง 

 

กรรมการสามารถพบฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษิัท ทัง้ในและนอกหอ้งประชุม และสามารถขอรบัรายงานและเอกสารที่

เกีย่วขอ้ง โดยสามารถตดิต่อไดโ้ดยตรง หรอือาจขอใหฝ่้ายเลขานุการบรษิทั เป็นผูป้ระสานงานหรอืตดิต่อให ้

 

การแต่งตัง้ผู้บริหารระดบัสูงและแผนการสืบทอดตาํแหน่งผู้บริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการกําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการผู้จดัการใหญ่ และนโยบายในการสืบทอด

ตําแหน่ง ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือการเกษียณอายุของกรรมการผู้จดัการใหญ่ โดยมีกระบวนการสรรหาที่

ชดัเจนและโปร่งใส  และพจิารณาจากความรู ้ประสบการณ์ ความสามารถ จรยิธรรมและความเป็นผูนํ้า  และมอบหมาย

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม สําหรบัการแต่งตัง้เป็น

กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
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กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไดร้บัมอบอํานาจใหเ้ป็นผูส้รรหาบุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถและประสบการณ์เป็นผูบ้รหิาร

ของบรษิทั ตามคุณสมบตัทิีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูส้อบทาน และวธิกีารคดัเลอืกทีกํ่าหนด

ไวใ้นระเบยีบบรษิทั ว่าดว้ยขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคล พ.ศ. 2553 และมตคิณะกรรมการ ดงัน้ี  

 

1. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูอ้นุมตักิารแตง่ตัง้รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูช้่วยกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ รวมทัง้ผู้บรหิารของบรษิัทย่อย/บรษิัทร่วมทุนที่บรษิัทมีอํานาจแต่งตัง้ ซึ่งมรีะดบัเทยีบเท่าผู้ช่วย

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เอก็โก ขึน้ไป 

2. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูอ้นุมตักิารแต่งตัง้พนักงาน ในระดบัผูจ้ดัการฝ่ายและผูจ้ดัการส่วน  

3. การแต่งตัง้เลขานุการและผูช้่วยเลขานุการคณะกรรมการ จะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ และการ

แต่งตัง้ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 

 

การประเมินผลงานผู้บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้จิารณานําเสนอและใหค้วามเหน็ชอบผลประเมนิการปฏบิตังิาน

ของกรรมการผู้จ ัดการใหญ่และรองกรรมการผู้จ ัดการใหญ่ ต่อคณะกรรมการเป็นประจําทุกปี โดยพิจารณาจาก

ความสําเร็จของเป้าหมายในระดบับรษิัท และความสามารถในระดบับุคคล รวมทัง้อตัราค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม 

โดยประธานกรรมการ เป็นผูแ้จง้ผลการพจิารณาใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ทราบ 

 

คณะกรรมการมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ ่เป็นผูพ้จิารณาค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั (ระดบัผูช้่วย

กรรมการผู้จดัการใหญ่)  และนําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อทราบ  โดยกําหนด

หลกัเกณฑใ์หเ้ชื่อมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบรษิทั และผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแตล่ะท่าน ซึง่บรษิทัไดส้าํรวจ

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารเป็นระยะ เพื่อใหส้ามารถแขง่ขนัไดก้บัตลาด และเพยีงพอทีจ่ะรกัษาและจงูใจผูบ้รหิารทีม่คีุณภาพ   

 

การแยกหน้าท่ีระหว่างการกาํหนดนโยบายและการบริหารงานประจาํ 

คณะกรรมการกําหนดอํานาจหน้าที ่ทีแ่ยกระหว่างการกําหนดนโยบายการกํากบัดูแล และการบรหิารงานประจําอย่าง

ชดัเจน โดยประธานกรรมการไดแ้สดงบทบาทของผูนํ้าและเป็นผูค้วบคุมการประชุมคณะกรรมการ ใหม้ปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือแนะนํา และสอดส่องดูแลและ

สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของฝ่ายบรหิารผ่านกรรมการผู้จดัการใหญ่ แต่จะไม่เขา้ไปก้าวก่ายงานประจําหรอืธุรกิจ

ประจาํวนัทีฝ่่ายบรหิารโดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบ  

 

3. คณะกรรมการชุดย่อย 

เพื่อใหก้ารกํากบัดูแลกจิการเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ คณะกรรมการบรษิทัจงึไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อ

ช่วยการกํากบัดูแลกิจการ รวม 5 คณะ คอื คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากบัความเสี่ยง คณะกรรมการ

ลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการและความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
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ก. คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. องคป์ระกอบและคณุสมบติั 

1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวนอย่างน้อย 3 คนประกอบด้วย 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ โดยทัง้หมดตอ้งมคุีณสมบตัเิป็นกรรมการทีเ่ป็นอสิระ

และมีคุณสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

(“ก.ล.ต.”)  

1.2 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

2. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

2.1 กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี แต่ไม่เกิน 2 วาระ โดย 1 ปี ในที่น้ีหมายถึง 

ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของปีทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ และการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในปีถัดไป 

กรรมการตรวจสอบทีพ่น้ตําแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัอกีได ้แต่ไม่ใช่การ

ต่อวาระโดยอตัโนมตั ิ  

2.2 ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งจะต้องแจ้งเหตุผลต่อ

คณะกรรมการบรษิทัล่วงหน้า 1 เดอืน 

 

3. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.1 สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ  

3.2 สอบทานใหบ้รษิทัและบรษิทัย่อยมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธผิล และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายในของ

บรษิทั  

3.3 ใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน   

3.4 สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ     ตลาด

หลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  

3.5 พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ หรอืเลกิจา้งบุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อทาํหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี 

3.6 พจิารณาความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชโีดยพจิารณาการใหบ้รกิารอื่นของบรษิทัและบรษิทัย่อยนอกเหนือจาก

งานสอบบญัช ี(non – audit services) ทีอ่าจทาํใหข้าดความอสิระ  

3.7 พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชทีีส่ําคญัของบรษิทัต่อคณะกรรมการบรษิัท

เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

3.8 ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายบรหิารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้  
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3.9 พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ให้

เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้น้ี เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล

และเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั  

3.10 พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบระเบยีบของบรษิทัว่าดว้ยการตรวจสอบภายในก่อนนําเสนอคณะกรรมการบรษิัท

พจิารณาอนุมตั ิ

3.11 อนุมตัแิผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และแผนบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

3.12 พจิารณาและสอบทานรายงานผลการปฏบิตังิานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

3.13 ประชุมร่วมกบัผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยไม่มฝ่ีายบรหิารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้ 

3.14 สอบทานกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจดัทําบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management’s 

Discussion and Analysis หรอื MD&A) ซึง่เปิดเผยในรายงานประจาํปี 

3.15 จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบรษิทั ซึ่งรายงานดงักล่าว

ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี  

(ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

(ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

(ค) ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

(จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม 

กฎบตัร (charter) 

(ซ) รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

3.16 ดําเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รบัแจ้งจากผู้สอบบญัชขีองบรษิทั ในกรณีที่ผู้สอบบญัชพีบพฤติกรรมอนัควร

สงสยัว่ากรรมการ ผู้จดัการ หรือบุคคลซึ่งรบัผดิชอบในการดําเนินงานของบรษิัทได้กระทําความผดิตามที่

กําหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการ

ตรวจสอบในเบือ้งตน้ใหแ้ก่สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ       ตลาดหลกัทรพัยแ์ละผูส้อบบญัชี

ทราบภายในเวลาสามสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัช ี

3.17 กํากบัดแูลการปฏบิตัติามมาตรการต่อต้านคอร์รปัชัน่ สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบั

บรษิทั  

3.18 พจิารณาขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัเรื่องการทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัและบรษิทัย่อย             

3.19 ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมนิตนเอง อย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้ 



หลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี  

บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 12 

3.20 ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยตรง 

และคณะกรรมการบรษิทัยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการดาํเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 

 

4. การประชมุ 

4.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งจดัใหม้หีรอืเรยีกประชุมตามทีเ่หน็สมควรอย่างน้อยไตรมาสละหน่ึงครัง้ 

4.2 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมกีรรมการเขา้ร่วมในการประชุมแต่ละครัง้อย่างน้อย   กึ่งหน่ึงของ

จาํนวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

4.3 มตทิีป่ระชุมจะกระทาํโดยไดร้บัเสยีงขา้งมากของกรรมการทีม่าประชุมครบองคป์ระชุม 

4.4 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชญิผู้ที่เกี่ยวข้อง อนัได้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของ

บรษิทั และ/หรอื บรษิทัในกลุ่ม ใหเ้ขา้ร่วมประชุม หารอื ชีแ้จง หรอืตอบขอ้ซกัถามได ้

4.5 ในกรณีทีม่เีหตุจาํเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถจดัใหม้กีารประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้ 

  

5. การรายงาน 

5.1 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏบิตังิานต่อคณะกรรมการบรษิทั ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

5.2 ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระทาํดงัต่อไปน้ี 

ซึ่งอาจมผีลกระทบอย่างมนัียสําคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของบรษิัท      ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดําเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบเหน็สมควร 

(1) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(2) การทุจรติและคอรร์ปัชัน่ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่าํคญัในระบบควบคุมภายใน 

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

หากคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรบัปรุงแก้ไข ภายในเวลาตามวรรคหน่ึง กรรมการ

ตรวจสอบรายใดรายหน่ึง อาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระทําตามวรรคหน่ึงต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัย ์

  

6. ท่ีปรึกษา 

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 รับ 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 

ดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทัตามขอบเขตงานทีร่บัผดิชอบ โดยรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 
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ข. คณะกรรมการกาํกบัความเส่ียง 

1. องคป์ระกอบและคณุสมบติั 

1.1 คณะกรรมการกํากบัความเสีย่ง ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไม่น้อย

กว่า 3 คน ไดแ้ก่กรรมการอสิระ กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

1.2 ประธานคณะกรรมการกํากบัความเสีย่งซึง่เลอืกจากกรรมการบรหิารความเสีย่งกนัเอง  

1.3 กรรมการอย่างน้อย 1 คน จะต้องมคีวามรู้ ความชํานาญและความเขา้ใจด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ

ไฟฟ้าและพลงังาน 

1.4 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายกลยุทธอ์งคก์รทาํหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการกํากบัความเสีย่ง 

 

2. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

2.1 กรรมการจะมวีาระการดํารงตําแหน่งตามวาระที่ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทั หรอืตามที่คณะกรรมการบรษิทั

กําหนด 

2.2 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่มวีาระการดาํรงตําแหน่งเป็นไปตามวาระการดาํรงตําแหน่งผูบ้รหิาร 

2.3 กรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งอาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัใหด้าํรงตาํแหน่งต่อได ้

 

3. ขอบเขตอาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ  

3.1 พจิารณาและใหค้วามเหน็นโยบายและกรอบบรหิารความเสี่ยงองค์กรก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อ

พจิารณาอนุมตั ิ 

3.2 พจิารณาและใหค้วามเหน็ในการกําหนดระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้ (Risk Appetite) และ  ความเบี่ยงเบนของ

ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Tolerance) เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพ    อย่างตอ่เน่ือง ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ

บรษิทัเพื่ออนุมตั ิ

3.3 กํากบัดูแลใหม้กีารระบุความเสี่ยง การประเมนิผลกระทบและโอกาสทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต รวมถึงพจิารณา

เเผนจดัการความเสีย่งเเละกระบวนการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร 

3.4 ตดิตามเเละประเมนิผลการปฏบิตัติามกรอบการบรหิารความเสีย่งและเเผนจดัการความเสีย่ง 

3.5 รายงานการกํากบัผลการประเมนิความเสี่ยง และการดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อ

ทราบเป็นประจํา ในกรณีทีม่เีรื่องสําคญัซึ่งกระทบต่อบรษิทัอย่างมนัียสําคญั ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั

เพื่อพจิารณาโดยเรว็ทีสุ่ด  

3.6 ใหค้าํแนะนํา และ สนับสนุนแก่คณะกรรมการบรษิทั ฝ่ายบรหิาร และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ในเรื่องการ

บรหิารความเสีย่งต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบัการดําเนินธุรกจิของบรษิทัอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ  รวมถงึส่งเสรมิ

ใหม้กีารปรบัปรุงและพฒันาระบบการบรหิารความเสีย่งภายในองคก์รอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

3.7 ดแูลและสนับสนุนใหม้กีารสอบทาน และทบทวนนโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่งองค์กรเป็นประจาํอย่าง

น้อยทุกปี เพื่อใหน้โยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่งสอดคล้อง และเหมาะสมกบัสภาพการดําเนินธุรกจิและ

กจิกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3.8 ทบทวนกฎบตัรเป็นประจาํ และหากมกีารปรบัปรุงแกไ้ขใหนํ้าเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

3.9 ประเมนิประสทิธภิาพการปฎบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการกํากบัความเสีย่งเป็นประจาํทุกปี  



หลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี  

บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 
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3.10 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

 

4. การประชมุ 

4.1 จดัใหม้กีารประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครัง้  หรอืเรยีกประชุมตามทีเ่หน็สมควร คณะกรรมการกํากบัความเสี่ยง

สามารถเชญิผูบ้รหิารหรอืพนักงานทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืผูท้ีส่มควรเขา้ร่วมประชุม เพื่อใหข้อ้มลูหรอืความเหน็  

4.2 ในการประชุมแต่ละครัง้ ตอ้งมกีรรมการกํากบัความเสีย่งเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึง   ของจาํนวนกรรมการ

ทีม่อียู่ในขณะนัน้จงึถอืเป็นองคป์ระชุม 

4.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการกํากับความเสี่ยงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้มีการแต่งตัง้รักษาการประธาน

กรรมการกํากบัความเสีย่ง ใหก้รรมการกํากบัความเสีย่งทีเ่ขา้ร่วมประชุม    ในครัง้นัน้เลอืกกรรมการท่านใดท่าน

หน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชุม 

4.4 ในกรณีทีม่เีหตุจาํเป็น คณะกรรมการกํากบัความเสีย่งสามารถจดัใหม้กีารประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้

 

5. การรายงาน 

5.1 คณะกรรมการกํากบัความเสีย่งรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั และรายงานผลการดําเนินงานในการประชุม

คณะกรรมการบรษิทั 

 

6. ท่ีปรึกษา 

6.1 คณะกรรมการกํากบัความเสี่ยงสามารถขอรบัคําปรกึษาจากผู้เชีย่วชาญอิสระตามความเหมาะสมดว้ยค่าใชจ้่าย

ของบรษิทั โดยไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

 

ค. คณะกรรมการลงทุน  

1. องคป์ระกอบ 

1.1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการลงทุน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ได้แก่ 

กรรมการผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย และ TEPDIA Generating B.V. ฝ่ายละ 2 คน และ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

1.2. คณะกรรมการลงทุนเลอืกกรรมการลงทุนคนใดคนหน่ึงขึน้เป็นประธาน 

1.3. คณะกรรมการลงทุนเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการตามทีเ่หน็สมควร 

 

2. คณุสมบติั 

  คณะกรรมการลงทุนควรประกอบดว้ยกรรมการทีม่คุีณสมบตั ิดงัน้ี  

2.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวเน่ืองกับการลงทุน การบริหารสินทรพัย์ 

การเงนิ การบรหิารเงนิ หรอืการบรหิารธุรกจิในอุตสาหกรรมทีส่อดคล้องกบัแผนกลยุทธอ์งค์กรซึ่งอนุมตัโิดย

คณะกรรมการบรษิทั  

2.2 เท่าทนัการเปลีย่นแปลงดา้นเศรษฐกจิโลก แนวโน้มและทศิทางธุรกจิ 

 

3. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

3.1  กรรมการลงทุนดํารงตําแหน่งตามวาระที่ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท

กําหนด 



หลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี  

บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 15 

3.2 กรรมการลงทุนซึ่งพน้จากตําแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ เพื่อใหก้ารทํางานของคณะกรรมการมี

ความต่อเน่ือง 

 

4. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนครอบคลุม การดําเนินงานด้านแผนงาน การลงทุน     การบญัชี การเงนิ 

การงบประมาณ การจดัหาและการพสัดุ โดยมหีน้าที ่ดงัน้ี  

4.1 พจิารณานโยบายและระเบยีบ และหลกัเกณฑ์ของบรษิทั หรอืเอกสารบรษิทัทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ทีเ่กี่ยวขอ้ง

กับการลงทุน การบริหารสินทรัพย์ การบัญชี การบริหารเงิน และการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั โดยกําหนดใหม้กีารทบทวนเป็นประจาํทุกสองปี และมกีารแกไ้ขหากจาํเป็น หรอืในกรณี

ทีม่กีารเปลีย่นแปลงทีม่นัียสาํคญั  

 

4.2 พจิารณากฎบตัรคณะกรรมการลงทุน เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท โดยกําหนดให้ม ี            การ

ทบทวนเป็นประจาํทุกสองปี และมกีารแกไ้ขหากจาํเป็นหรอืในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงทีม่นัียสาํคญั 

4.3 พิจารณาแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณประจําปีของบริษัท เพื่อนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 

4.4 พจิารณาการกําหนด Corporate KPIs (ดชันีวดัผลระดบัองค์กร) เพื่อนําเสนอต่อ                 คณะกรรมการ

บรษิทั 

4.5 ตดิตามความกา้วหน้าและประเมนิผล Corporate KPIs  

4.6 พจิารณาเพิม่หรอืลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

4.7 พจิารณาการเขา้ซื้อกจิการ การลงทุน และการขายสนิทรพัยข์องบรษิทั เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

4.8 พจิารณาจดัหาแหล่งเงนิทุนของบรษิทั เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  

4.9 พจิารณาการดําเนินงานในการบรหิารโครงการและบรหิารสนิทรพัยข์องบรษิทั เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษิทั   

4.10 พจิารณา การจดัสรรกําไร การบรหิารเงนิ การลงทุนทางการเงนิ การคํ้าประกนัและ                     การให้

ความช่วยทางการเงนิแก่บรษิัทในกลุ่ม รวมถึงการทําธุรกรรมทางการเงนิทีส่ําคญัของบรษิทั ตามอํานาจที่

กําหนดในระเบยีบและตารางอํานาจดาํเนินการ 

4.11 พจิารณาการดําเนินงานดา้นการจดัหาและการจดัการพสัดุ ตามอํานาจทีกํ่าหนดในระเบยีบและตารางอํานาจ

ดาํเนินการ 

4.12 พิจารณาความเสี่ยงและมาตรการป้องกันและ แก้ไขเกี่ยวกับการลงทุนและการเงิน เพื่อนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 

4.13 ประเมนิประสทิธภิาพการปฎบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการลงทุนเป็นประจาํทุกปี  

4.14 พิจารณาเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กําหนดในระเบียบและ

หลกัเกณฑข์องบรษิทั 

 

5. การประชุม 

5.1 คณะกรรมการลงทุนจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยเดือนละครัง้  ทัง้ น้ี  

คณะกรรมการลงทุน สามารถเชญิผู้บรหิารหรอืพนักงานที่เกี่ยวขอ้ง หรอืผู้ทีส่มควรเขา้ร่วมประชุม เพื่อให้

ขอ้มลูหรอืความเหน็ 
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5.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการลงทุนไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ให้คณะกรรมการลงทุนเลอืกกรรมการลงทุน

ท่านใดท่านหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชุม  

5.3 ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนจะต้องมกีรรมการลงทุนเขา้ร่วมในการประชุมแต่ละครัง้อย่างน้อยกึ่งหน่ึง

ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

5.4 กรรมการผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องใดจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพจิารณาหรอืลงมตเิกีย่วกบัเรื่องนัน้ 

5.5 มตทิีป่ระชุมของคณะกรรมการลงทุนจะถอืตามเสยีงขา้งมากของกรรมการทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

5.6 กรรมการลงทุนจะตอ้งเขา้ร่วมประชุมอย่างสมํ่าเสมอ โดยมอีตัราการเขา้ประชุมอย่างน้อย รอ้ยละ 75 ต่อปี 

5.7 ในกรณีทีม่เีหตุจาํเป็น คณะกรรมการลงทุนสามารถจดัใหม้กีารประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้

 

6. การรายงาน 

คณะกรรมการลงทุนรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิัทและรายงานผลการดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ

บรษิทั 

 

7. ท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการลงทุนสามารถขอรบัคําปรกึษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบรษิทัโดย

ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

 

ง. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. องคป์ระกอบ 

1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งต่อไปน้ีจะ

เรยีกว่า “คณะกรรมการสรรหา” ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการ 5 คน และเป็นกรรมการอสิระเป็นส่วนใหญ ่

1.2 คณะกรรมการสรรหาเลอืกกรรมการสรรหาคนใดคนหน่ึงขึน้เป็นประธาน 

1.3 คณะกรรมการสรรหาเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการตามทีเ่หน็สมควร 
 

 

2. คณุสมบติั 

คณะกรรมการสรรหาควรประกอบดว้ยกรรมการทีม่คุีณสมบตั ิดงัน้ี 

2.1 มคีวามรู ้ความเขา้ใจ ความเชีย่วชาญ หรอืประสบการณ์ดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล ในประเดน็การพฒันา

ศกัยภาพและทกัษะของกรรมการและผูบ้รหิาร การจดัทําแผนสบืทอดตําแหน่งผูบ้รหิารระดบัสูง หรอืการจงูใจ

และการรกัษาบุคลากรทีม่คีวามสามารถ รวมถงึการกํากบัดแูลกจิการ 

2.2 เท่าทนัการเปลีย่นแปลงดา้นการบรหิารทรพัยกรบุคคลอยู่เสมอ  

2.3 มคีวามเป็นกลางในการสรรหาและคดัเลอืกบุคคลเพื่อดาํรงตําแหน่งกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงู 

2.4 สามารถสรา้งความสมดุลระหว่างแรงจงูใจของกรรมการและการรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ 

 

3. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

3.1 กรรมการสรรหาดาํรงตําแหน่งตามวาระทีด่าํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทั หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทักําหนด 
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3.2 กรรมการสรรหาซึ่งพน้จากตําแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ เพื่อใหก้ารทํางานของคณะกรรมการมี

ความต่อเน่ือง 

 

4. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาครอบคลุม การดําเนินงานดา้นการสรรหา ค่าตอบแทน สทิธปิระโยชน์ การ

บรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล โดยมหีน้าที ่ดงัน้ี  

4.1 พจิารณานโยบายและระเบยีบของบรษิทั หรอืเอกสารบรษิทัทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารงาน

บุคคลของบรษิทั เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยกําหนดใหม้กีารทบทวน เป็นประจําทุกสองปี และมี

การแกไ้ขหากจาํเป็น หรอืในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงทีม่นัียสาํคญั  

4.2 พจิารณากฎบตัรคณะกรรมการสรรหา เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยกําหนดใหม้กีารทบทวน เป็น

ประจาํทุกสองปี และมกีารแกไ้ขหากจาํเป็น หรอืในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงทีม่นัียสาํคญั 

4.3 พจิารณาโครงสรา้ง องค์ประกอบ และคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทั 

เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  

4.4 เสนอแนะรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิัท ในกรณีที่ตําแหน่งว่างลงเน่ืองจากครบวาระ 

และ/หรอื ในกรณีอื่นๆ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  

4.5 พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ  ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจําปี สวัสดิการ และ

ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ ของบรษิทั และบรษิทัในกลุ่มเอก็โก ทีเ่อก็โกมอํีานาจ

ควบคุม เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

4.6 พจิารณาแบบประเมนิและการประเมนิคณะกรรมการบรษิทั เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

4.7 พิจารณาโครงสร้างบริษัท และบริษัทในกลุ่มเอ็กโก ที่เอ็กโกมีอํานาจควบคุม (ตัง้แต่ระดบัฝ่ายขึ้นไป) เพื่อ

นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

4.8 พจิารณาแผนอตัรากําลงัประจาํปีของบรษิทั เพือ่นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

4.9 พิจารณาการสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ในกรณีที่มีตําแหน่งว่างลง เพื่อ

นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

4.10 พิจารณาการแต่งตัง้ เลื่อนตําแหน่ง โยกย้าย และถอดถอนผู้บริหารระดบัรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้ช่วย

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และเลขานุการบรษิทั ตามอํานาจทีกํ่าหนดในระเบยีบและตารางอํานาจดาํเนินการ 

4.11 พจิารณาการแต่งตัง้กรรมการผูแ้ทนในบรษิทัในกลุ่มเอ็กโก หรอืบรษิัทร่วมทุน ตามจํานวนสดัส่วนการถอืหุน้

หรอืตามขอ้ตกลงในสญัญาผูถ้อืหุน้ ตามอํานาจทีกํ่าหนดในระเบยีบและตารางอํานาจดาํเนินการ 

4.12 ประเมนิผลการปฏบิตังิานและกําหนดค่าตอบแทน สาํหรบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
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4.13 ประเมนิผลการปฏบิตังิานและกําหนดค่าตอบแทน สาํหรบัผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และเลขานุการบรษิทั  

4.14 พจิารณาแผนการสบืทอดตําแหน่งของพนักงานตัง้แต่ระดบัผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป เพื่อนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 

4.15 พจิารณาโครงสรา้งค่าตอบแทนพนักงาน และกรอบผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิของ

บรษิทั และบรษิทัในกลุ่มเอก็โก ทีเ่อก็โกมอํีานาจควบคุม เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

4.16 พจิารณางบประมาณสาํหรบัอตัราการขึน้เงนิเดอืนประจําปีของพนักงาน สาํหรบับรษิทั และบรษิทัในกลุ่มเอก็โก 

ทีเ่อก็โกมอํีานาจควบคุม 

4.17 พจิารณาหลกัเกณฑก์ารใหโ้บนัสสาํหรบับรษิทั และบรษิทัในกลุ่มเอก็โก ทีเ่อก็โกมอํีานาจควบคุม 

4.18 พจิารณากําหนด Bonus-linked KPIs (ดชันีวดัผลสําเร็จเพื่อกําหนดโบนัส) และกําหนดโบนัสประจําปีสําหรบั

บรษิทัและบรษิทัในกลุ่มเอก็โก ทีเ่อก็โกมอํีานาจควบคุม  

4.19 พจิารณากําหนดโบนัสพเิศษ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

4.20 พจิารณาโครงการเกษียณก่อนกําหนด สําหรบัพนักงานของบรษิทั และบรษิัทในกลุ่มเอก็โก ที่เอ็กโกมอํีานาจ

ควบคุม เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

4.21 พิจารณาความเสี่ยงและมาตรการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 

4.22 ประเมนิประสทิธภิาพการปฎบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาเป็นประจาํทุกปี  

4.23 พจิารณาเรื่องอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และตามทีกํ่าหนดในระเบยีบและหลกัเกณฑ์

ของบรษิทั 

5. การประชมุ 

5.1 คณะกรรมการสรรหาจะต้องจดัให้มหีรอืเรยีกประชุมตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการสรรหา สามารถเชญิ

ผูบ้รหิารหรอืพนักงานทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืผูท้ีส่มควรเขา้ร่วมประชุม เพื่อใหข้อ้มลูหรอืความเหน็ 

5.2 ในกรณีทีป่ระธานกรรมการสรรหาไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ใหค้ณะกรรมการสรรหาเลอืกกรรมการสรรหา

ท่านใดท่านหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชุม  

5.3 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาจะตอ้งมกีรรมการสรรหาเขา้ร่วมในการประชุมแต่ละครัง้อย่างน้อย กึง่หน่ึง

ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

5.4 กรรมการผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องใดจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพจิารณาหรอืลงมตเิกีย่วกบัเรื่องนัน้ 

5.5 มตทิีป่ระชุมของคณะกรรมการสรรหาจะถอืตามเสยีงขา้งมากของกรรมการทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

5.6 กรรมการสรรหาจะตอ้งเขา้ร่วมประชุมอย่างสมํ่าเสมอ โดยมอีตัราการเขา้ประชุมอย่างน้อยรอ้ยละ 75 ต่อปี 

5.7 ในกรณีทีม่เีหตุจาํเป็น คณะกรรมการสรรหาสามารถจดัใหม้กีารประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้
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6. การรายงาน 

คณะกรรมการสรรหารบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั และรายงานผลการดําเนินงาน ในการประชุมคณะกรรมการ

บรษิทั 

7. ท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการสรรหาสามารถขอรบัคําปรกึษาจากผู้เชีย่วชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบรษิทัโดย

ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

 

ง.   คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

1. องคป์ระกอบ 

1.1. คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึ่ง

ต่อไปน้ีจะเรยีกว่า “คณะกรรมการกํากบัดูแล” ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการ 5 คน ไดแ้ก่ กรรมการอสิระ  3 คน 

กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 1 คน  และกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

1.2. คณะกรรมการกํากบัดแูลเลอืกกรรมการกํากบัดแูล ทีเ่ป็นกรรมการอสิระ คนหน่ึงคนใดขึน้เป็นประธาน 

1.3. คณะกรรมการกํากบัดแูลเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการตามทีเ่หน็สมควร   

           

2. คณุสมบติั 

คณะกรรมการกํากบัดแูลควรประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีุณสมบตั ิดงัน้ี 

2.1 มคีวามรู ้ความเขา้ใจ ความเชีย่วชาญ หรอืประสบการณ์ดา้นการกํากบัดูแลกจิการ ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

สิง่แวดลอ้ม และการจดัการความยัง่ยนื และสามารถนําความรูค้วามสามารถดงักล่าวมาใชใ้นการปฏบิตัหิน้าที่

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

2.2 เท่าทนัการเปลีย่นแปลงดา้นการกํากบัดแูลกจิการ ความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม และการจดัการความ

ยัง่ยนือยูเ่สมอ  

2.3 มวีสิยัทศัน์ทีจ่ะพฒันาองคก์รใหย้ัง่ยนือย่างต่อเน่ือง 

 

3. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

3.1 กรรมการกํากบัดูแลดํารงตําแหน่งตามวาระที่ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทั หรอืตามทีค่ณะกรรมการบริษัท

กําหนด 

3.2 กรรมการกํากบัดแูลซึง่พน้จากตําแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่เพื่อใหก้ารทาํงานของคณะกรรมการ

มคีวามต่อเน่ือง 

 

4. หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการกํากบัดูแลครอบคลุม การดําเนินงานด้านกํากบัดูแลกิจการ จรยิธรรมทางธุรกิจ  

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้มและการจดัการความยัง่ยนื โดยมหีน้าที ่ดงัน้ี  

4.1 พิจารณานโยบาย ระเบียบของบริษัท หรือเอกสารบริษัทที่มีลกัษณะเดยีวกัน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย 

ระเบยีบขอ้บงัคบัของหน่วยงานภาครฐัและขององคก์รทีท่าํหน้าทีกํ่ากบัดูแลบรษิทั เช่น ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
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ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  โดยกําหนดใหม้กีารทบทวน เป็น

ประจาํทุกสองปี และมกีารแกไ้ขหากจาํเป็น หรอืในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงทีม่นัียสาํคญั 

4.2 พจิารณากฎบตัรคณะกรรมการกํากบัดูแล เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยกําหนดใหม้กีารทบทวน 

เป็นประจาํทุกสองปี และมกีารแกไ้ขหากจาํเป็น หรอืในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงทีม่นัียสาํคญั  

4.3 พจิารณาเป้าหมายและแผนงาน ใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ ์และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  

4.4 กํากบั ตดิตาม และประเมนิผลการดาํเนินงานตามนโยบาย แนวปฏบิตั ิเป้าหมายและแผนงานทีกํ่าหนดไว ้

4.5 ส่งเสรมิ สนับสนุน และใหข้อ้เสนอแนะในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานใหเ้ป็นไปตาม

นโยบาย แนวปฏบิตั ิเป้าหมายและแผนงาน 

4.6 ประสานงานและใหค้ําแนะนํากบัคณะกรรมการชุดย่อยและคณะทํางานต่างๆ ในการพจิารณาเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัการกํากับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ ความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม และการ

จดัการความยัง่ยนื  

4.7 ส่งเสริมให้มีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบตัิที่

เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการ การต่อต้านคอร์รปัชัน่ ความรบัผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม และการ

จดัการความยัง่ยนื 

4.8 พจิารณาความเสี่ยงและมาตรการบรหิารความเสี่ยงดา้นการทุจรติคอร์รปัชัน่ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษิทั 

4.9 ประเมนิประสทิธภิาพการปฎบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการกํากบัดแูลเป็นประจาํทุกปี  

4.10 พิจารณาเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กําหนดในระเบียบและ

หลกัเกณฑข์องบรษิทั 

5. การประชุม 

5.1 คณะกรรมการกํากับดูแลจะต้องจดัให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยไตรมาสละครัง้ ทัง้น้ี 

คณะกรรมการกํากบัดแูล สามารถเชญิผูบ้รหิารหรอืพนักงานทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืผูท้ีส่มควรเขา้ร่วมประชุม เพื่อให้

ขอ้มลูหรอืความเหน็  

5.2 ในกรณีทีป่ระธานกรรมการกํากบัดแูลไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ใหค้ณะกรรมการกํากบัดแูลเลอืกกรรมการ

กํากบัดแูลท่านใดท่านหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชุม  

5.3 ในการประชุมคณะกรรมการกํากบัดูแลจะตอ้งมกีรรมการกํากบัดูแลเขา้ร่วมในการประชุมแต่ละครัง้อย่างน้อย

กึง่หน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม  

5.4 กรรมการผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องใดจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพจิารณาหรอืลงมตเิกีย่วกบัเรื่องนัน้ 

5.5 มตทิีป่ระชุมของคณะกรรมการกํากบัดแูลจะถอืตามเสยีงขา้งมากของกรรมการทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

5.6 กรรมการกํากบัดแูลจะตอ้งเขา้ร่วมประชุมอย่างสมํ่าเสมอ โดยมอีตัราการเขา้ประชุมอยา่งน้อยรอ้ยละ 75 ต่อปี 

5.7 ในกรณีทีม่เีหตุจาํเป็น คณะกรรมการกํากบัดแูลสามารถจดัใหม้กีารประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้

 

6. การรายงาน 

คณะกรรมการกํากบัดูแลรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิัท และรายงานผลการดําเนินงาน ในการประชุม

คณะกรรมการบรษิทั 
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7. ท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการกํากบัดแูลสามารถขอรบัคาํปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญอสิระตามความเหมาะสมดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทั 

โดยไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 
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