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หลกัการท่ี 7:  โครงสร้างและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
 
คณะกรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะดาํเนินกจิการของบรษิทั โดยคํานึงถงึวสิยัทศัน์ ภารกจิ  จรรยาบรรณทางธุรกจิ สภาวะ
ความเสีย่งในปจัจุบนั และหลกัการการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี
 
1. โครงสร้างคณะกรรมการ  
โครงสร้างและการถ่วงดลุอาํนาจ 
o คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการ โดยมจีาํนวนไมน้่อยกวา่ 5 คน และไมเ่กนิ  15 คน ตามทีก่าํหนดในขอ้บงัคบั

ของบรษิทั ซึง่จะมกีารสอบทานจาํนวนกรรมการทีเ่หมาะสมเป็นระยะ 
o คณะกรรมการมนีโยบายใหป้ระธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไม่เป็นบุคคลเดยีวกนัเพื่อใหเ้กดิความ

ชดัเจนในดา้นความรบัผดิชอบระหวา่งการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดแูล และการบรหิารงานประจาํ 
o คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุ้น โดยกรรมการแต่ละท่านเป็นตวัแทนของผู้ถอืหุน้ทัง้หมด และมสี่วน

รว่มในการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทั ดว้ยความเป็นอสิระและเป็นกลาง เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกท่านและต่อ
ผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่น 

o คณะกรรมการเชื่อว่าควรมกีรรมการอสิระ ในจํานวนทีเ่หมาะสมกบัการกํากบัดูแลกจิการ คอืมากกว่า  1 ใน  3  
ของจาํนวนกรรมการทัง้คณะ สาํหรบักรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารนัน้ มเีพยีงบุคคลเดยีวคอื กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 
คณุสมบติักรรมการ 

 มคีวามรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ และมคีวามเขา้ใจและสนใจใน
กจิการของบรษิทั  

 มคีวามซื่อสตัย ์สจุรติ และจรยิธรรม  
 มคีวามรบัผดิชอบและยอมรบัผลการปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งเตม็ที ่ทัง้ในเชงิจรยิธรรมและตามกฎหมายต่อบรษิทัและผูท้ี่

มผีลประโยชน์รว่มกนั 
 ใชดุ้ลยพนิิจทีเ่ป็นอสิระเสมอ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถไวว้างใจไดโ้ดยสนิทใจ  
 อุทศิเวลาและทุม่เทความสนใจใหบ้รษิทัอยา่งเตม็ที ่และพรอ้มทีจ่ะเขา้รว่มการประชุมของบรษิทัเสมอ 
 ปฏิบตัิงานตามแนวทางการกํากบัดูแลกิจการที่กําหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่

กาํหนดโดยบรษิทั 
 
การกาํหนดวาระและอายขุองกรรมการ 
วาระกรรมการ:  ไม่มกีารจํากดัวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ เพื่อมใิหบ้รษิทัสญูเสยีโอกาสในการแต่งตัง้
กรรมการซึง่มคีวามสามารถ และประสบการณ์เกีย่วกบับรษิทั ซึง่เป็นปจัจยัสาํคญัสาํหรบัความสาํเรจ็ในการกํากบัดแูล
กจิการ ยกเวน้กรรมการอสิระ ซึง่วาระการดาํรงตําแหน่งกําหนดไวไ้มเ่กนิ 2 วาระ หรอืไมเ่กนิ 6 ปี โดยใหเ้ริม่ตัง้แต่การ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559  
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อายกุรรมการ:  กําหนดอายุกรรมการสงูสดุไมเ่กนิ  72 ปี ณ วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ โดยหากไดร้บัการแต่งตัง้แลว้ ให้
สามารถดาํรงตาํแหน่งไดจ้นครบวาระ 
 
นโยบายและวิธีปฏิบติัในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืนของกรรมการ 
คณะกรรมการมคีวามเห็นว่า เพื่อให้แน่ใจว่า กรรมการสามารถอุทศิเวลาในการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทัอย่างมี
ประสทิธภิาพ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารไมค่วรดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนเกนิ  2 แห่ง และกรรมการที่
ไมเ่ป็นผูบ้รหิารไมค่วรดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนเกนิ 3 แหง่  
 
กรรมการอิสระ  
กรรมการอสิระของบรษิทัจะตอ้งมคีุณสมบตั ิ ดงัน้ี 
1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 

หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (นบัรวมบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลกัทรพัย)์ 
2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน (กรรมการทีด่าํรงตําแหน่งเป็นผูบ้รหิาร กรรมการทีท่าํ

หน้าทีร่บัผดิชอบเยีย่งผูบ้รหิาร และกรรมการทีม่อีาํนาจลงนามผกูพนั เวน้แต่แสดงไดว้า่เป็นการลงนามผกูพนัตาม
รายการทีค่ณะกรรมการมมีตอินุมตัไิวแ้ลว้ และเป็นการลงนามรว่มกบักรรมการรายอื่น) ลูกจา้ง พนกังาน หรอืที่
ปรกึษาที่ได้รบัเงนิเดอืนประจํา/ผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั 
(บรษิทัยอ่ยตัง้แต่  2  บรษิทัขึน้ไปทีม่บีรษิทัใหญ่เป็นบรษิทัเดยีวกนั)  หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่สองปี 

3. ไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คู่
สมรส พี่น้องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผู้บรหิาร ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ผู้มอีํานาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของเอก็โก หรอืบรษิทัยอ่ย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระหรอืผู้บรหิารของผู้ที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มหรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อย
กวา่สองปี ก่อนวนัทีย่ ืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองเอก็โก บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบุิคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ 
และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของสาํนักงานสอบ
บญัช ีซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้สงักดัอยู ่
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่สองปี ก่อนวนัทีย่ ืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่ปรกึษา
ทางการเงนิ ซึ่งไดร้บัค่าบรหิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิติ
บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบุิคคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอสิระ ผูบ้รหิารหรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่สองปี ก่อนวนัทีย่ ืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึ่ง
เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

8. ไมม่ลีกัษณะอื่นใด ทีท่าํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 
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คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน เป็นผูพ้จิารณาสอบทานความเหมาะสมของนิยามสาํหรบักรรมการอสิระ    
 
กรรมการท่ีมีอาํนาจลงนาม 
บรษิทักาํหนดหลกัการใหก้รรมการผูม้อีํานาจลงนามประกอบดว้ย ประธานหรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ลงลายมอืชื่อและ
ประทบัตราสาํคญัของบรษิทั หรอืกรรมการอื่น 2 ท่าน ลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบรษิทั ยกเวน้
กรรมการอสิระ เพือ่ดาํรงความเป็นอสิระตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและยกเวน้กรรมการซึง่เป็นผูบ้รหิารระดบัสงู
ของหน่วยงานภาครฐั และกรรมการซึง่เป็นกรรมการของสถาบนัการเงนิ เพื่อมใิหเ้ป็นขอ้จํากดัในการทีส่ถาบนัการเงนิ
นัน้จะใหส้นิเชื่อแก่บรษิทัในอนาคต 
 
การสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการใหค้วามสาํคญัต่อการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการบรษิทัทีท่รงคุณวุฒ ิเพื่อทาํหน้าทีก่ํากบัดแูลกจิการ เพื่อ
ประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทัและผูถ้อืหุน้   โดยพจิารณาจากคุณสมบตัแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสมอนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
การกาํกบัดแูลกจิการ  ภายใตห้ลกัการ ดงัน้ี 
 ขอ้กาํหนดทางกฎหมาย ประกาศของ ตลท. และ ก.ล.ต. และขอ้บงัคบับรษิทัเกีย่วกบัคุณสมบตัขิองกรรมการบรษิทั 
 คุณสมบตักิรรมการทีไ่ดก้ําหนดไวใ้นจรรยาบรรณกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ย ความซื่อสตัย ์คุณธรรม ความคดิ

รเิริม่ และความสมัฤทธิผ์ล ความเป็นเลศิ ความรบัผดิชอบ ความยุตธิรรม ความเป็นอสิระ การใหโ้อกาสผูถ้อืหุ้น
อยา่งเทา่เทยีมกนั   

 ประวตักิารศกึษา และประวตักิารทาํงานอนัเป็นประโยชน์ต่อการกาํกบัดแูลกจิการ 
 การอบรมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการกาํกบัดแูลกจิการและการกาํหนดนโยบายในระดบัสงู  
 ความมุง่มัน่ทีจ่ะดแูลรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 
 การอุทศิเวลาและความสามารถเพือ่ยกระดบัการพฒันากจิการของบรษิทั  
 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองบุคคลทีจ่ะแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ไมว่า่
จะเป็นกรรมการทีเ่ป็นผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ หรอืกรรมการอสิระ จากความเหมาะสมของทกัษะและประสบการณ์ทีจ่ะสรา้ง
ความเขม้แขง็ของคณะกรรมการ ซึง่จะมกีารทบทวนเป็นครัง้คราวตามความเหมาะสม 
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ขัน้ตอนการสรรหากรรมการ 
ขัน้ตอนการสรรหากรรมการตัง้แต่ปี 2554 เป็นตน้ไป เป็นดงัน้ี  

ขัน้ตอน กาํหนดการ 
1. คณะกรรมการรบัทราบรายชื่อกรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระ โดยกรรมการที่

พน้วาระสามารถแจง้ความประสงค์จะเสนอตวัเขา้รบัการพจิารณาเป็นกรรมการอกี
วาระหน่ึง 

สงิหาคม 

2. คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้เข้ารบัการคัดเลือกเป็น
กรรมการ 

กนัยายน 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณารายชื่อผู้เหมาะสมเป็น
กรรมการ จากการเสนอชื่อของคณะกรรมการสรรหาฯ   และผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยการ
พจิารณาคุณสมบตั ิและการสมัภาษณ์ 

กุมภาพนัธ ์

4. คณะกรรมการ ใหค้วามเหน็ชอบรายชื่อผูเ้หมาะสมเป็นกรรมการ  มนีาคม 
5. เปิดเผยขอ้มูลกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งวาระ และรายชื่อที่คณะกรรมการ เสนอ

แต่งตัง้เป็นกรรมการในหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี 
เมษายน 

6. ผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้กรรมการในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี เมษายน 
 
การเลือกตัง้/แต่งตัง้กรรมการ 

 การเลอืกตัง้กรรมการในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มหีลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัน้ี 
o ผูถ้อืหุน้แต่ละคนมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจาํนวนหุน้ทีถ่อื โดยถอืวา่หุน้หน่ึง มเีสยีงหน่ึง   
o ผูถ้อืหุน้จะใชส้ทิธเิลอืกเพยีงบุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่ตอ้งไมเ่กนิจาํนวนกรรมการทีจ่ะ

พงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
o ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ใชส้ทิธเิลอืกบุคคลมากกว่า  1  คน เป็นกรรมการ ผูถ้อืหุน้มสีทิธลิงคะแนนเสยีงใหแ้ก่

บุคคลแต่ละท่านได้เท่ากบัจํานวนคะแนนเสยีงที่ตนมอียู่ โดยจะแบ่งคะแนนเสยีงให้ผู้ใดมากน้อยเพยีงใด
ไมไ่ด ้

o บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการ
ที่จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีบุคคลซึ่งได้รบัการเลอืกตัง้ในลําดบัถดัลงมา มคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสยีงชี้ขาด เพื่อให้ได้จํานวน
กรรมการทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

 ในกรณีทีต่ําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน จะเสนอชื่อผูม้คีุณสมบตัเิหมาะสม ใหค้ณะกรรมการแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนในการประชุมครัง้ถดัไป 
ดว้ยคะแนนเสยีงไมต่ํ่ากวา่สามในสีข่องจาํนวนกรรมการทีเ่หลอือยู ่และบุคคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการแทน จะมวีาระการ
ดาํรงตาํแหน่งเพยีงเทา่วาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการทีอ่อกไป 
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การปฐมนิเทศกรรมการและการอบรม 
กรรมการเขา้ใหมทุ่กทา่นจะตอ้งเขา้รว่มการปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหมข่องบรษิทั ซึง่ผูบ้รหิารระดบัสงูจะบรรยายขอ้มลู
ทีส่าํคญัเกีย่วกบับรษิทั รวมทัง้มอบคูม่อืกรรมการ และจรรยาบรรณทางธุรกจิของกรรมการและพนกังานบรษิทัให ้  โดย
ผูบ้รหิารของบรษิทั รวมทัง้กรรมการทา่นอื่น ๆ อาจเขา้รว่มการปฐมนิเทศดงักลา่วดว้ย 
 
บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้กรรมการเข้ารบัการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในบทบาทและภารกิจ ภายใต้
แผนงานการรณรงคก์ารกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยกรรมการสามารถเขา้รบัการอบรมทีส่มาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
 
1. การประเมินผลของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการกาํหนดใหม้กีารประเมนิผลคณะกรรมการทัง้คณะเป็นประจาํทุกปี การประเมนิคณะกรรมการชุดยอ่ย และ
การประเมินตนเองรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินผลซึ่งผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ทัง้น้ีกรรมการแต่ละท่านจะเป็นผูป้ระเมนิการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนเองทัง้แบบรายคณะ รายบุคคล และการ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการชุดยอ่ย  
 
2. แบบประเมินคณะกรรมการทัง้คณะ 
การประเมนิคณะกรรมการทัง้คณะ ครอบคลุมหวัขอ้ทีส่าํคญั 6 เรือ่ง ไดแ้ก่  (1) บทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการ ประกอบดว้ย การจดัการความเสีย่ง การควบคุมภายใน  หน้าทีท่างกฎหมายและจรยิธรรม และการ
ตดิตามผลการดาํเนินงาน  (2) โครงสรา้ง องคป์ระกอบ และความเป็นอสิระของกรรมการ  (3) การประชุม และการมี
สว่นรว่มของกรรมการ  (4) ความสมัพนัธก์บัฝา่ยบรหิาร (5) การประเมนิผลและคา่ตอบแทนคณะกรรมการ (6) การ
ประเมนิผลและคา่ตอบแทน รวมถงึแผนสบืทอดตาํแหน่งของฝา่ยบรหิาร   
 
3. แบบประเมินคณะกรรมการชดุย่อย 
การประเมนิผลคณะกรรมการชุดยอ่ย ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม การประเมนิผลของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยดงักลา่วเป็นการประเมนิโดยตนเองประจาํปี ซึง่แบบประเมนิผลทีจ่ดัทาํขึน้สอดคลอ้งกบัหลกัการ
กาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด  ซึง่ครอบคลุม  4 หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) 
โครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย (2) บทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ  (3) การประชุม
คณะกรรมการชุดยอ่ย และ (4) การทาํหน้าทีก่รรมการ 
 
แบบประเมินกรรมการรายบุคคล 
การประเมนิรายบุคคล ครอบคลุม 5 ขอ้ ไดแ้ก่ (1) ความคดิเชงิกลยทุธ ์ และการกาํกบัดแูลกจิการ (2) ความรู้
ความสามารถในธุรกจิและความสามารถสว่นบุคคล (3) ความเป็นอสิระ (4) การเตรยีมความพรอ้มในฐานะกรรมการ 
และ(5) การพฒันาตนเองของคณะกรรมการ   
 
แบบประเมนิของกรรมการ จะสง่กลบัมายงัฝา่ยเลขานุการบรษิทั เพื่อประมวลภาพและสรุปผลคะแนน โดยมเีกณฑใ์น
การใหค้ะแนนดงัน้ี  
1. ระดบัดเียีย่ม โดยมคีะแนนระหวา่งรอ้ยละ 90-100  
2. ระดบัดมีาก  โดยมคีะแนนประเมนิมากกวา่รอ้ยละ 80-89 
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3. ระดบัด ี โดยมคีะแนนประเมนิมากกวา่รอ้ยละ 70-79 
4. ระดบัพอใช ้โดยมคีะแนนประเมนิตํ่ากวา่รอ้ยละ 69 

 
ซึง่ผลคะแนนและขอ้คดิเหน็ของกรรมการในแต่ละหมวด จะนําไปใชเ้พือ่การปรบัปรงุการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ
ในแต่ละปี 
 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
บรษิัทกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในอตัราที่เหมาะสมและสามารถเทยีบเคียงได้กบับรษิทัชัน้นําในอุตสาหกรรม
เดยีวกนั โดยกาํหนดองคป์ระกอบเป็น 3 สว่นคอื คา่ตอบแทนประจาํ ค่าเบีย้ประชุม และโบนสัซึง่เป็นค่าตอบแทนพเิศษ
ทีจ่่ายใหก้บักรรมการปีละครัง้ ตามมลูค่าทีส่รา้งใหก้บัผูถ้อืหุน้  โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ทํา
หน้าที่พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น เพื่อนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพจิารณาก่อนนําเสนอที่
ประชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัเิป็นประจาํทุกปี โดยมหีลกัการ ดงัน้ี 
 
 คา่ตอบแทนประจาํและเบีย้ประชุม   พจิารณาจากแนวปฏบิตัขิองอุตสาหกรรม ผลประกอบการและขนาดธุรกจิของ

บรษิทั และความรบัผดิชอบ ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการทีบ่รษิทัตอ้งการ  
 โบนสั พจิารณาจากผลกาํไรของบรษิทั หรอืเงนิปนัผลทีจ่า่ยใหก้บัผูถ้อืหุน้ 
 
บรษิทัมนีโยบายเปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส   ทัง้น้ี กรรมการซึ่งได้รบั
แต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รบัค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการชุดย่อยด้วย เพื่อให้
เหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีเ่พิม่ขึน้ สาํหรบัผูบ้รหิารทีท่าํหน้าทีใ่นคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ยจะ 
ไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทน  
 
2. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
หน้าท่ีกรรมการ 
คณะกรรมการมหีน้าทีท่ีส่าํคญั ดงัน้ี 
 มคีวามเขา้ใจวตัถุประสงค ์ภารกจิ และธุรกจิหลกัของบรษิทัอยา่งถูกตอ้งและชดัเจน กรรมการควรอุทศิเวลาในการ

เขา้รว่มประชุมและรบัทราบความรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีข่องตน 
 กําหนดวสิยัทศัน์ เป้าหมาย และกลยุทธใ์นการดาํเนินงานของบรษิทั ตลอดจนนโยบายดา้นความเสีย่ง แผนธุรกจิ

และงบประมาณประจําปี และตดิตามผลการดําเนินงานของบรษิทั ตลอดจนอนุมตัริายการลงทุนที่สาํคญั การเขา้
ครอบงาํและการขายกจิการ 

 คดัเลอืก กาํหนดคา่ตอบแทน เฝ้าสงัเกต และ(หากจาํเป็น) เปลีย่นตวัผูบ้รหิารคนสาํคญัและสอดสอ่งดแูลการ 
สบืทอดงานให ้

 สอบทานค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู และดใูหแ้น่ใจวา่คณะกรรมการมกีระบวนการสรรหา
กรรมการอยา่งเป็นทางการและโปรง่ใส 

 เฝ้าสงัเกตและแกป้ญัหาความขดัแยง้ของผลประโยชน์ ทีอ่าจเกดิขึน้ของฝา่ยบรหิาร กรรมการ และผูถ้อืหุน้ รวมทัง้
การตรวจสอบที่เป็นอสิระ และมรีะบบการควบคุมที่เหมาะสมใชอ้ยู่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ระบบการเฝ้าสงัเกตความ
เสีย่ง การควบคุมการเงนิ และการปฏบิตัติามกฎหมาย 

 เฝ้าสงัเกตประสทิธผิลของวธิกีารกาํกบัดแูลทีด่าํเนินการอยู ่และดาํเนินการเปลีย่นแปลงเมือ่จาํเป็น 
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 สอดสอ่งดแูลกระบวนการเปิดเผยและการสือ่สาร 
 ประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเองเป็นประจาํทุกปี รวมทัง้แถลงภาระหน้าทีแ่ละการกํากบัดแูลกจิการในรายงาน

ประจาํปี 
 
การประชมุคณะกรรมการ 
กาํหนดการประชมุ 
 คณะกรรมการจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการเป็นประจําทุกเดอืน ยกเวน้มเีหตุอนัควร สามารถเรยีกประชุมได้

เป็นกรณีพเิศษ  
 ในระหว่างทีไ่มม่กีารประชุม คณะกรรมการอาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการชุดย่อยพจิารณากลัน่กรอง หรอือนุมตัิ

การดาํเนินการไดภ้ายในขอบเขตทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ
 กําหนดตารางการประชุมใหท้ราบล่วงหน้าตลอดปี เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาเขา้ร่วมประชุมไดทุ้กครัง้เพื่อ

รกัษาสทิธปิระโยชน์ของบรษิทั  
 
ระเบียบวาระการประชมุ 
 คณะกรรมการกําหนดระเบยีบวาระการประชุมประจําล่วงหน้าตลอดทัง้ปี รวมทัง้ให้กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารมี

สว่นร่วมในการเสนอระเบยีบวาระการประชุมเพิม่เตมิ เพื่อใหแ้น่ใจวา่ระเบยีบวาระการประชุมไดร้วมการพจิารณา
เรือ่งทีส่าํคญัไวค้รบถว้น 

 ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ เป็นผู้ให้ความเหน็ชอบระเบยีบวาระการประชุมก่อนการจดัเตรยีม
เอกสาร โดยพจิารณาจากกําหนดการประชุมที่กําหนดไว้ล่วงหน้า ประเด็นอื่นๆ ที่กรรมการต้องการให้มกีาร
พจิารณาเพิม่เตมิ และขอ้เสนอของฝา่ยบรหิาร 

 การดําเนินการประชุมจะเรยีงตามลําดบัความสาํคญั คอื เรื่องสบืเน่ือง เรื่องพจิารณา และเรื่องเพื่อทราบ เพื่อให้
กรรมการใชเ้วลาในการประชุมใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 

 
เอกสารการประชมุ 
 บรษิทัจะจดัสง่หนงัสอืนดัประชุมและระเบยีบวาระการประชุม ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ในกรณีทีก่รรมการมคีวาม

ประสงคจ์ะรบัเอกสารทาง  electronic mail  นอกเหนือจากแฟ้มเอกสาร ฝา่ยเลขานุการบรษิทัจะรบัดาํเนินการให ้
 การนําเสนอระเบยีบวาระเพือ่การพจิารณา จะแบง่เอกสารเป็น 4 สว่นคอื ความเป็นมา ประเดน็พจิารณา ความเหน็

ของคณะกรรมการชุดยอ่ย (ถา้ม)ี และขอ้เสนอ โดยมคีวามยาวเอกสารประมาณไมเ่กนิ 2 หน้า เพื่อความสะดวกใน
การพจิารณา 

 บรษิทัจะดาํเนินการใหม้เีอกสารน้อยทีส่ดุ เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถพจิารณาระเบยีบวาระการประชุมล่วงหน้า
ก่อนการประชุม 

 
วีธีการประชมุ 
 การประชุมเป็นการประชุมเตม็คณะ เมื่อมกีารพจิารณาลงมตใินเรื่องหรอืรายการทีม่นีัยสาํคญั ไดแ้ก่การไดม้าหรอื

จําหน่ายทรพัย์สินของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย ที่มีผลกระทบสําคญัต่อบริษัท รายการซื้อหรือขาย
สนิทรพัย์ที่สําคญั การขยายโครงการลงทุน การกําหนดระดบัอํานาจดําเนินการ และการกําหนดนโยบายการ
บรหิารการเงนิและการบรหิารความเสีย่งของกจิการ 
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 กรรมการไดร้บัขอ้มูลที่ครบถ้วน เพยีงพอต่อการพจิารณาขอ้เสนอต่าง ๆ ล่วงหน้า เพื่อใหม้เีวลาในการวเิคราะห์
ขอ้มลูอยา่งถีถ่ว้น และสามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 กรรมการไดร้บัการสนบัสนุนใหอ้ภปิรายแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ต่าง ๆ อยา่งเตม็ที ่
 กรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีจะตอ้งพจิารณาวา่จะของดเวน้จากการรว่มอภปิรายใหค้วามเหน็ และ/หรอื ลงคะแนนเสยีง

ในวาระดงักลา่ว หรอืจะไมเ่ขา้รว่มประชุมในระเบยีบวาระดงักลา่วเลย หรอืขอไมร่บัเอกสารระเบยีบวาระการประชุม
ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืขอลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ 

 องค์ประชุมขัน้ตํ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมตใินทีป่ระชุม จะตอ้งมกีรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จาํนวนกรรมการทัง้หมด 

 กรรมการทุกคนมีสทิธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุมกรรมการและเอกสารสําคญัอื่นๆ และหาก
กรรมการอสิระมขีอ้สงสยัใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝ่ายบรหิารของบรษิทัตอ้งดําเนินการเพื่อตอบขอ้สงสยัดงักล่าว
อยา่งรวดเรว็และครบถว้นเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้

 ในกรณีทีก่รรมการไมเ่หน็ดว้ยกบัมตทิีป่ระชุม กรรมการสามารถขอใหฝ้า่ยเลขานุการบรษิทั บนัทกึขอ้คดัคา้นไวใ้น
รายงานการประชุม หรอืยื่นหนังสอืแสดงการคดัค้านต่อประธานคณะกรรมการภายใน 3 วนั นับตัง้แต่วนัที่การ
ประชุมสิน้สดุลง 

 ฝ่ายเลขานุการบรษิทั จะจดัให้มรีายงานการประชุมของคณะกรรมการที่บนัทกึสาระและมตกิารประชุม รวมทัง้
ความเหน็ของกรรมการ และสง่ใหก้รรมการเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นภายในเวลา 7 วนัทําการ และ
จดัใหม้รีายงานการประชุมทีถ่กูตอ้งภายใน 14 วนัตามกฎหมาย  

 
การติดต่อฝ่ายบริหารและการเข้าถึงข้อมลูและเอกสาร 
คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ เชิญผู้บรหิารระดบัสูงเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้
สารสนเทศรายละเอียดเพิม่เติมในฐานะที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานโดยตรง และเพื่อให้กรรมการได้มโีอกาสรู้จกั
ผูบ้รหิารระดบัสงู สาํหรบัประกอบการพจิารณาแผนการสบืทอดตาํแหน่ง 
 
กรรมการสามารถพบฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษิทั ทัง้ในและนอกห้องประชุม และสามารถขอรบัรายงานและเอกสารที่
เกีย่วขอ้ง โดยสามารถตดิต่อไดโ้ดยตรง หรอือาจขอใหฝ้า่ยเลขานุการบรษิทั เป็นผูป้ระสานงานหรอืตดิต่อให ้
 
การแต่งตัง้ผูบ้ริหารระดบัสงูและแผนการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสงู 
คณะกรรมการกําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการผู้จดัการใหญ่ และนโยบายในการสบืทอด
ตําแหน่ง ในกรณีที่มเีหตุการณ์ฉุกเฉินหรอืการเกษียณอายุของกรรมการผู้จดัการใหญ่ โดยมกีระบวนการสรรหาที่
ชดัเจนและโปรง่ใส  และพจิารณาจากความรู ้ประสบการณ์ ความสามารถ จรยิธรรมและความเป็นผูนํ้า  และมอบหมาย
ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบตัิเหมาะสม สําหรบัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไดร้บัมอบอํานาจใหเ้ป็นผูส้รรหาบุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถและประสบการณ์เป็นผูบ้รหิาร
ของบรษิทั ตามคุณสมบตัทิีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูส้อบทาน และวธิกีารคดัเลอืกทีก่ําหนด
ไวใ้นระเบยีบบรษิทั วา่ดว้ยขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคล พ.ศ. 2553 และมตคิณะกรรมการ ดงัน้ี  
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1. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูอ้นุมตักิารแต่งตัง้รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูช้่วยกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ รวมทัง้ผู้บรหิารของบรษิทัย่อย/บรษิทัร่วมทุนที่บรษิทัมอีํานาจแต่งตัง้ ซึ่งมรีะดบัเทยีบเท่าผู้ช่วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เอก็โก ขึน้ไป 

2. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูอ้นุมตักิารแต่งตัง้พนกังาน ในระดบัผูจ้ดัการฝา่ยและผูจ้ดัการสว่น  
3. การแต่งตัง้เลขานุการและผูช้่วยเลขานุการคณะกรรมการ จะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ และการ

แต่งตัง้ผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบภายใน จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 
 
การประเมินผลงานผูบ้ริหาร 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้จิารณานําเสนอและใหค้วามเหน็ชอบผลประเมนิการปฏบิตังิาน
ของกรรมการผู้จดัการใหญ่และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ต่อคณะกรรมการเป็นประจําทุกปี โดยพิจารณาจาก
ความสาํเรจ็ของเป้าหมายในระดบับรษิทั และความสามารถในระดบับุคคล รวมทัง้อตัราค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม 
โดยประธานกรรมการ เป็นผูแ้จง้ผลการพจิารณาใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ทราบ 
 
คณะกรรมการมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูพ้จิารณาคา่ตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั (ระดบัผูช้่วย
กรรมการผู้จดัการใหญ่)  และนําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อทราบ  โดยกําหนด
หลกัเกณฑใ์หเ้ชื่อมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบรษิทั และผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่ละทา่น ซึง่บรษิทัไดส้าํรวจ
คา่ตอบแทนผูบ้รหิารเป็นระยะ เพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนัไดก้บัตลาด และเพยีงพอทีจ่ะรกัษาและจงูใจผูบ้รหิารทีม่คีุณภาพ   
 
การแยกหน้าท่ีระหว่างการกาํหนดนโยบายและการบริหารงานประจาํ 
คณะกรรมการกําหนดอํานาจหน้าที ่ทีแ่ยกระหว่างการกําหนดนโยบายการกํากบัดูแล และการบรหิารงานประจําอย่าง
ชดัเจน โดยประธานกรรมการไดแ้สดงบทบาทของผูนํ้าและเป็นผูค้วบคุมการประชุมคณะกรรมการ ใหม้ปีระสทิธภิาพ
และประสทิธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมสี่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือแนะนํา และสอดส่องดูแลและ
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของฝ่ายบรหิารผ่านกรรมการผู้จดัการใหญ่ แต่จะไม่เขา้ไปก้าวก่ายงานประจําหรอืธุรกิจ
ประจาํวนัทีฝ่า่ยบรหิารโดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบ  
 
3. คณะกรรมการชดุย่อย 
เพื่อใหก้ารกํากบัดูแลกจิการเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ คณะกรรมการบรษิทัจงึไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อ
ช่วยการกํากบัดูแลกจิการ รวม 4 คณะ คอื คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

 
ก. คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. องคป์ระกอบและคณุสมบติั 
1.1 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบจาํนวนอยา่งน้อย 3 คน ประกอบดว้ย 

ประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยทัง้หมดตอ้งมคีุณสมบตัเิป็นกรรมการทีเ่ป็นอสิระและมี
คุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1.2 ผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบภายใน ทาํหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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2. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
2.1 ใหก้รรมการตรวจสอบมวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี แต่ไมเ่กนิ 3 วาระโดย 1 ปี ในทีน้ี่หมายถงึ 

ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของปีที่ไดร้บัการแต่งตัง้ และการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในปี
ถดัไป กรรมการตรวจสอบซึง่พน้จากตําแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหม ่ แต่ไมใ่ช่การต่อวาระโดย
อตัโนมตั ิ  

2.2 กรรมการที่ประสงคจ์ะลาออกจากตําแหน่ง ระหว่างทีย่งัไม่หมดวาระ จะตอ้งแจง้เหตุผลต่อคณะกรรมการ
บรษิทัลว่งหน้า 1 เดอืน     

 
3. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 3.1 สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและเพยีงพอ 
 3.2 สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของฝา่ยตรวจสอบภายใน 
 3.3 ใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบภายใน 
 3.4 สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมาย วา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  
 3.5 พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้หรอืเลกิจา้งบุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระ เพือ่ทาํหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

และเสนอคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี
 3.6 พจิารณาความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีโดยพจิารณาการใหบ้รกิารอื่นนอกเหนือจากงานสอบบญัช ี(non – 

audit services) ทีอ่าจทาํใหข้าดความอสิระ 
 3.7 พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบ การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชทีีส่าํคญัของเอก็โกและบรษิทัยอ่ย ต่อ

คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ
 3.8 ประชุมรว่มกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝีา่ยบรหิารเขา้รว่มประชุมดว้ย อยา่งน้อยปีละหน่ึงครัง้ 
 3.9 พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้น้ี เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บรษิทั 

 3.10 พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบระเบยีบของบรษิทั วา่ดว้ยการตรวจสอบภายใน ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบรษิทั
เพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

 3.11 อนุมตัแิผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และแผนบุคลากรของฝา่ยตรวจสอบภายใน 
 3.12 พจิารณาและสอบทานรายงานผลการปฏบิตังิาน ของฝา่ยตรวจสอบภายใน 
 3.13 สอบทานกบัฝา่ยบรหิาร เกีย่วกบัการจดัทาํบทรายงานและการวเิคราะหข์องฝา่ยบรหิาร (Management’s 

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

นโยบาย และแนวทางการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั  รวมทัง้การพจิารณาความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 
และวธิกีารป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง 

     3.15     จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทั ซึง่รายงาน  
               ดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งน้อย  
               ดงัต่อไปน้ี  

(ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
(ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 
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(ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย วา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ทา่น 
(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวม ทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่าม 

กฎบตัร (charter) 
            (ซ)  รายการอื่นทีเ่หน็วา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความ  
                      รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
      3.16    ดาํเนินการตรวจสอบเรือ่งทีไ่ดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชพีบ  
                พฤตกิรรมอนัควรสงสยัวา่กรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืบุคคลซึง่รบัผดิชอบในการดาํเนินงานของบรษิทั  
                ไดก้ระทาํความผดิตามทีก่าํหนดไวใ้นพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ฉบบัที ่4)  
                พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งตน้ใหแ้ก่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั 
                หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละผูส้อบบญัชทีราบ ภายในเวลาสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ 
                จากผูส้อบบญัช ี
 3.17 ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยปีละหน่ึงครัง้  
     3.18     ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 
                ตรวจสอบ 
     3.19     ประเมนิตนเองอยา่งน้อยปีละหน่ึงครัง้ 
 
     ในการปฏบิตัหิน้าทีด่งักลา่วขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั 
     โดยตรง และคณะกรรมการบรษิทัยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการดาํเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 
 

4. การประชมุ 
4.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งจดัใหม้ ีหรอืเรยีกประชุมตามทีเ่หน็สมควร อยา่งน้อยไตรมาสละหน่ึงครัง้ 
4.2 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จะตอ้งมกีรรมการเขา้ร่วมในการประชุมแต่ละครัง้อยา่งน้อยกึ่งหน่ึง

ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 
4.3 มตทิีป่ระชุมจะกระทาํโดยไดร้บัเสยีงขา้งมากของกรรมการทีม่าประชุมครบองคป์ระชุม 
4.4 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชญิผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง อนัไดแ้ก่ กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของ

บรษิทั และ/หรอื บรษิทัในกลุม่ ใหเ้ขา้รว่มประชุม หารอื ชีแ้จง หรอืตอบขอ้ซกัถามได ้
 
5. การรายงาน 
5.1 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏบิตังิานต่อคณะกรรมการบรษิทั ในการประชุมคณะกรรมการ

บรษิทั 
5.2     ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระทํา

ดงัต่อไปน้ี ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบรษิทั เพื่อดําเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 
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(1) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(2) การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพรอ่งทีส่าํคญัในระบบควบคุมภายใน 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอื

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
หากคณะกรรมการของบรษิทัหรอืผูบ้รหิาร ไมด่าํเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามวรรคหน่ึง 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึง อาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระทําตามวรรคหน่ึงต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัย ์
 

6. ท่ีปรึกษา 
คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถขอรบัคาํปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญอสิระตามความเหมาะสม ดว้ยค่าใชจ้่าย
ของบรษิทัตามขอบเขตงานทีร่บัผดิชอบ โดยรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

 
ข. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
1. องคป์ระกอบและคณุสมบติั 
1.1 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการ  5 คน 
1.2 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน มสีมาชกิทีเ่ป็นกรรมการทีเ่ป็นอสิระเป็นสว่นใหญ่  
1.3 ใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เลอืกกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนขึน้เป็น

ประธานคนหน่ึง 
 

2. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
2.1 กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนมวีาระดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในทีน้ี่หมายถงึ ช่วงเวลา

ระหวา่งการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของปีทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ และการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในปีถดัไป  
2.2 กรรมการสรรหารและพจิารณาค่าตอบแทน ซึง่พน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหม ่เพื่อใหก้าร

ทาํงานของคณะกรรมการมคีวามต่อเน่ือง 
 
3. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3.1 พจิารณาและนําเสนอโครงสรา้ง องค์ประกอบ และคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุด

ยอ่ยของบรษิทัต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ
3.2 เสนอแนะรายชื่อผูท้ี่เหมาะสมทีจ่ะดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทัต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อนําเสนอต่อที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ในกรณีทีต่าํแหน่งวา่งลงเน่ืองจากครบวาระ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัในกรณีอื่น ๆ 
3.3 แต่งตัง้กรรมการผูแ้ทนในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมทุน ตามจํานวนสดัส่วนการถอืหุน้หรอืตามขอ้ตกลงใน

สญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้   
3.4 พจิารณาผู้ที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ในกรณีที่มีตําแหน่งว่าง เพื่อนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ
3.5 แต่งตัง้ เลื่อนตําแหน่ง โยกยา้ย และถอดถอนผูบ้รหิารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูช้่วยกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่  



หลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี  
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

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

 31

3.6 พจิารณาผู้ที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งเลขานุการบรษิทั เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณา
อนุมตั ิ

3.7 ประเมนิการปฏบิตังิานของกรรมการผู้จดัการใหญ่ และนําเสนอผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อ
อนุมตั ิ

3.8 พจิารณาอนุมตัผิลการประเมนิการปฏบิตังิานของรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ซึง่นําเสนอโดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

3.9 ให้ความเห็นชอบโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ  รวมถึงค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจําปี สวสัดิการ และ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของบรษิทั และบรษิทัยอ่ย เพือ่นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

3.10 ใหค้วามเหน็ชอบโครงสรา้งค่าตอบแทนพนักงาน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของบรษิทั เพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

3.11 ใหน้โยบายแก่กรรมการผูแ้ทนเกี่ยวกบัโครงสรา้งค่าตอบแทนพนักงาน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของ
บรษิทัยอ่ย 

3.12 พจิารณาดชันีวดัผลสําเรจ็ ประเมนิผลและอนุมตัผิลสําเรจ็ของบรษิทั เพื่อกําหนดโบนัสและอตัราการขึน้
เงนิเดอืนประจาํปีของพนกังาน 

3.13 ใหค้วามเหน็ชอบแผนการสบืทอดตาํแหน่งของพนกังาน ตัง้แต่ระดบัผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

3.14 พจิารณาอนุมตัใินหลกัการ โครงการเกษยีณก่อนกาํหนด สาํหรบัพนกังานของบรษิทั และบรษิทัยอ่ย  
3.15 พจิารณาสอบทานความเสีย่งและมาตรการป้องกนัและแกไ้ขเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
3.16 พจิารณาเรือ่งอื่นใด ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
 
4. การประชมุ 
4.1 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนจะตอ้งจดัใหม้ ีหรอืเรยีกประชุมตามทีเ่หน็สมควร 
4.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะตอ้งมกีรรมการเขา้ร่วมในการประชุมแต่ละ

ครัง้อยา่งน้อย 3 คนจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม  
4.3 มติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะถือตามเสยีงขา้งมากของกรรมการที่มา

ประชุมครบองคป์ระชุม ทัง้น้ี กรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีในเรื่องใด จะตอ้งไม่เขา้รว่มในการพจิารณาหรอืลงมต ิ
เกีย่วกบัเรือ่งนัน้  

 
5.    การรายงาน 
5.1      คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการ และรายงานผลการดาํเนินงาน 

(ถา้ม)ี ในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้  
 
ค. คณะกรรมการลงทนุ 
1.  องคป์ระกอบและคณุสมบติั 
1.1  คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการลงทุน ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการ 5 คน ไดแ้ก่ 

กรรมการผูแ้ทน กฟผ. และ TEPDIA Generatinf B.V. ฝา่ยละ 2 คน และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
1.2 ใหค้ณะกรรมการลงทุนเลอืกกรรมการลงทุนขึน้เป็นประธานคนหน่ึง 
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2.  วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
2.1  กรรมการลงทุนดาํรงตาํแหน่ง ตามวาระทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทั  
 
3.  หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน 
3.1 พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งองคก์รของบรษิทั และบรษิทัทีเ่อก็โกถอืหุน้รอ้ยละ 100 

(ตัง้แต่ระดบัฝา่ยขึน้ไป) เพือ่นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
3.2 พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการเพิม่ทุนจดทะเบยีนหรอืการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั เพือ่นําเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาก่อนนําเสนอผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมตั ิ
3.3 พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการจดัทาํและแกไ้ขระเบยีบของบรษิทั เพือ่นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
3.4 พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการปรบัเปลีย่นตารางอาํนาจดาํเนินการของบรษิทั (อาํนาจการดาํเนินการตัง้แต่

ระดบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป) เพือ่นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
3.5 พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั หรอือนุมตักิารเขา้ซื้อกจิการ การลงทุน และ

การขายสนิทรพัย ์รวมทัง้การจดัหาแหล่งเงนิทุนของบรษิทัและบรษิทัทีเ่อก็โกถอืหุน้รอ้ยละ100  ตามอํานาจที่
กาํหนดในระเบยีบและตารางอาํนาจดาํเนินการของบรษิทั  

3.6 พจิารณาสอบทานความเสีย่งและมาตรการป้องกนัและแกไ้ขเกีย่วกบัการลงทุน และการเงนิ รวมทัง้ความเสีย่ง
ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง  

3.7 พิจารณาสอบทานให้ความเห็นชอบเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรืออนุมตัิการดําเนินการด้าน
การเงนิของบรษิทั และบรษิทัทีเ่อก็โกถอืหุน้รอ้ยละ 100 การจดัสรรกําไร รวมทัง้ การบรหิารความเสีย่งทาง
การเงนิ และธุรกรรมทางการเงนิทีส่าํคญั ตามอํานาจที่กําหนดในระเบยีบและตารางอํานาจดําเนินการของ
บรษิทั 

3.8  พจิารณาอนุมตักิารลงทุนทางการเงนินอกเหนือจาก Treasury Management Guidelines 
3.9 พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบงบประมาณและแผนอตัรากําลงัประจําปีของบรษิทัเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษิทั 
3.10 พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั หรอือนุมตักิารดําเนินงานดา้นการจดัหาพสัดุ

และการจาํหน่ายพสัดุ ตามอาํนาจทีก่าํหนดในระเบยีบและตารางอาํนาจดาํเนินการของบรษิทั 
3.11 พจิารณาเรือ่งอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัและตามทีก่าํหนดในระเบยีบของบรษิทั 
 
4.   การประชมุ 
4.1 คณะกรรมการลงทุนจะต้องจดัให้มหีรอืเรยีกประชุมตามที่เหน็สมควรอย่างน้อยเดอืนละครัง้ และกรรมการ

ลงทุนจะตอ้งเขา้รว่มประชุมอยา่งสมํ่าเสมอ 
4.2 ในการประชุมคณะกรรมการลงทุน จะตอ้งมกีรรมการเขา้รว่มในการประชุมแต่ละครัง้อยา่งน้อย 3 คนจงึจะครบ

เป็นองคป์ระชุม  
4.3 มตทิี่ประชุมของคณะกรรมการลงทุนจะถอืตามเสยีงขา้งมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม ทัง้น้ี 

กรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีในเรือ่งใดจะตอ้งไมเ่ขา้รว่มในการพจิารณาหรอืลงมตเิกีย่วกบัเรือ่งนัน้  
4.4 กรรมการลงทุนที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบอํานาจใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน โดย

แจง้ใหป้ระธานคณะกรรมการลงทุนทราบลว่งหน้า 
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5.    การรายงาน 
5.1      คณะกรรมการลงทุนรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัและรายงานผลการดําเนินงาน (ถา้ม)ี ในการประชุม

คณะกรรมการบรษิทัทุกครัง้ 
 
6.    ท่ีปรึกษา 
6.1 คณะกรรมการลงทุน สามารถขอรบัคาํปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญอสิระตามความเหมาะสม ดว้ยคา่ใชจ้า่ยของ 
 บรษิทัโดยไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั  
 
ง. คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
1.  ภารกิจ 

คณะกรรมการ เป็นผู้พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
(Corporate Governance and Social Responsibility Committee) ซึง่ต่อไปน้ีจะเรยีกวา่ “คณะกรรมการ 
CC” เพื่อกํากบัดูแลการดําเนินงานของเอ็กโกด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมโดยมุ่งเน้นที่
ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี  

 
2.  องคป์ระกอบและคณุสมบติั 
2.1.   คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

ประกอบดว้ยกรรมการ 5 คน ไดแ้ก่ กรรมการอสิระ  3 ทา่น กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 1 ท่าน  และกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 

2.2.   คณะกรรมการ CC เลอืกกรรมการ CC คนหน่ึงคนใดขึน้เป็นประธาน 
2.3.   คณะกรรมการ CC เป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการตามทีเ่หน็สมควร   
 
3.  วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
3.1 กรรมการ CC ทีเ่ป็นกรรมการอสิระและกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร มวีาระดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี 

หมายถงึ ช่วงเวลาระหวา่งการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของปีทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ จนถงึการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ในปีถดัไป  

3.2 กรรมการ CC ซึ่งพน้จากตําแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่เพื่อใหก้ารทํางานของคณะกรรมการมี
ความต่อเน่ือง 

 
      4. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
4.1 การกาํกบัดแูลกจิการ 

4.1.1 การกํากบัดูแลกิจการในที่น้ี ให้หมายถึง การปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการที่ดีของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
4.1.2 พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบนโยบายการกํากบัดูแลกจิการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบรษิทั
พจิารณาและอนุมตั ิ 
4.1.3 ตดิตามการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย 
4.1.4 ทบทวนและเสนอปรบัปรงุนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการทีด่เีป็นประจาํ ตามความเหมาะสม 
ใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและอนุมตั ิ 



หลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี  
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 
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  4.2 ความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
            4.2.1 พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบนโยบาย  และกรอบการดําเนินโครการและกจิกรรมของกลุ่ม   บรษิทั

ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและอนุมตั ิ
 4.2.2 พจิารณาและอนุมตัแิผนแมบ่ท แผนงานประจาํปีของกลุม่บรษิทัดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 

5. การประชมุ 
5.1  คณะกรรมการ CC จะตอ้งจดัใหม้หีรอืเรยีกประชุมตามทีเ่หน็สมควร 
5.2 ในการประชุมคณะกรรมการ CC จะตอ้งมกีรรมการเขา้รว่มในการประชุมแต่ละครัง้อยา่งน้อย 3 คนจงึจะครบ

เป็นองคป์ระชุม 
5.3     มตทิีป่ระชุมของคณะกรรมการ CC จะถอืตามเสยีงขา้งมากของกรรมการทีม่าประชุมครบองคป์ระชุม  
5.4 คณะกรรมการ CC เป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการตามทีเ่หน็สมควร 
 
6.    การรายงาน 
6.1      คณะกรรมการ CC รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั และรายงานผลการดําเนินงาน (ถา้ม)ี ในการประชุม

คณะกรรมการบรษิทัทุกครัง้  
 
7.  ท่ีปรึกษากรรมการชดุย่อย 
7.1 คณะกรรมการ CC สามารถขอรบัคาํปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญอสิระตามความเหมาะสมดว้ยคา่ใชจ้า่ยของบรษิทั 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


