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                                                                                          บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

 
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

 
 บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) มีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม สุจริตโปรงใส ยึดแนว

ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กําหนด สําหรับคณะกรรมการทุกคนในการปฏิบัติหนาที่ ไดยึดถือการปฏิบัติตาม 
Fiduciary Duty สําคัญ 4 ประการ คือ การปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบดวยความระมัดระวัง (Duty of Care) การปฏิบัติ
หนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพ่ือรักษาผลประโยชนของบริษัท และผูถือหุน (Duty of loyalty) การปฏิบัติตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค ขอบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผูถือหุน (Duty of Obedience) และการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุน
อยางถูกตองครบถวน โปรงใส และทันเวลา (Duty of Disclosure) เพ่ือสรางความนาเช่ือถือใหกับผูลงทุน และผูมีสวนไดสวน
เสียทุกกลุม ซึ่งเปนสวนสําคัญในการสงเสริมความเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง ยั่งยืนของบริษัทฯ 
   คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอนโยบายการกํากับดูแลกิจการมาโดยตลอด กําหนดใหการกํากับดูแล
กิจการเปนหน่ึงในดัชนีวัดผลการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมท้ังกําหนดใหมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน เพ่ือยกระดับการ
กํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามมาตรฐานสากลอยางสม่ําเสมอ ในป 2560 คณะกรรมการฯ ได มีการปรับปรุงนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยประกาศกําหนด โดยเฉพาะการนําสาระสําคัญของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ.2559 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ 3/2559 เรื่อง การกําหนดลักษณะขาดความนา
ไววางใจของกรรมการและผูบริหารของบริษัท (ฉบับที่ 2) แนวปฏิบัติในการเปดเผยและรักษาขอมูลที่มีผลกระทบตอราคา
หลักทรัพย และแนวปฏิบัติในการจัดการขอมูลลับที่มีผลตอราคาหลักทรัพยของ กลต. เขามาเปนประเด็นในการพัฒนาระบบ
นิเวศนของธรรมภิบาลในองคกร เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหบริษัทฯ มีระบบการปฏิบัติงาน และการกํากับดูแลกิจการตามหลัก
ปฏิบัติที่ดี มีวัฒนธรรมองคกรดานจริยธรรมที่เขมแข็ง สรางคานิยม I DEMCO และจิตสํานึกของบุคลากรในบริษัท ให
ความสําคัญกับการดําเนินกิจการของบริษัทดวยความซื่อสัตยตอลูกคา ตอวิชาชีพ ดวยความมานะ มุงมั่น ต้ังใจจริงที่จะประสบ
ความสําเร็จ ดวยความเช่ือมั่นในการทํางานรวมกันเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความรอบรู เช่ียวชาญ ใหคุณภาพที่ดีแก
ลูกคาสรางมูลคาเพ่ิม สรางผลตอบแทนท่ีดีแกผูถือหุนอยางตอเน่ือง มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม รวมท้ังมุงมั่นใน
การดําเนินงานดานการตอตานการทุจริต บริษัทไดประกาศเจตนารมณเขาเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ตอตานการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against  Corruption : CAC) เพ่ือใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติงานท่ี
โปรงใส เปนท่ียอมรับของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดยคณะกรรมการ CAC ไดมีมติรับรองมาตรฐานการตอตานการคอรรัปช่ัน
ใหเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และปจจุบันบริษัทฯได
พัฒนาการรับรูเรื่องการตอตานทุจริตในหมูพนักงาน และผูบริหาร เพ่ือเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นดวย 
 

จากความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม สุจริตโปรงใส ยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่
ดี  สงผลใหคะแนนการประเมินผลสํารวจโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยดีขึ้นตามลําดับ ซึ่งจาก
รายงาน Corporate Governance Report of Thailand Companies 2014 บริษัท ไดรับตราสัญลักษณคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาติ 
4 สัญลักษณ (ดีมาก) ตอมาผลสํารวจโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ตามรายงาน Corporate 

Governance Report of Thailand Companies 2016-2017  เด็มโก ไดรับตราสัญลักษณคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาติ เพ่ิมขึ้น
เปน 5 สัญลักษณ (ดีเลิศ) 
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สวนท่ี 1  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัท ไดตระหนักถึงประโยชนและความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ีเพ่ือเปนการ

เสริมสรางความโปรงใสและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อันจะสรางความเช่ือมั่นใหเกิดขึ้นแกผูถือหุน ผูลงทุน และ
ผูเก่ียวของทุกฝาย และสงเสริมใหบริษัทเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน จึงไดกําหนดเปนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่เปนลาย
ลักษณอักษรและถือเปนมาตรฐานการปฏิบัติสําหรับบริษัทซึ่งครอบคลุมหลักการสําคัญ ดังตอไปน้ี 

 การปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกันและเปนธรรมตอทุกฝาย 
 การปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดูแลและการบริหารงานดวยความ

ซื่อสัตย มีคุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของบริษัท และใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
บริษัทและผูถือหุนโดยรวม   ตลอดจนดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงดานผลประโยชนตางๆ 

 การบริหารงานดานความโปรงใสภายใตระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในตลอดจนการเปดเผยขอมูล
อยางเพียงพอ ทันเวลา และสามารถตรวจสอบได แกผูถือหุนและผูที่เก่ียวของทุกฝาย เพ่ือใหทราบขอมูลอยาง
เทาเทียมกัน โดยบริษัทจะสนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สําคัญ เชน การทํารายการที่เก่ียว
โยง การทํารายการไดมา หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย เพ่ือความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

 การควบคุมและบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมกับการดําเนินกิจการของบริษัท 
 การดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต ภายใตกรอบของกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการดูแล

สิ่งแวดลอม 
 คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหนาที่ดวยความมุงมั่น ทุมเทและรับผิดชอบอยาง

เต็มความสามารถเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท และยึดมั่นคุมือหลักการกํากับดูแลกิจการและจรรณยาบรรณ
ธุรกิจของบริษัท เปนแนวทางดวยความเขาใจ เช่ือมั่น และศรัทธา โดยถือเปนกิจวัตรจนเปนวัฒนธรรมที่ดีของ
องคกร 

 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญรวมกับผูบริหารในการกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ นโยบายและแผนงานที่
สําคัญของบริษัทฯ รวมท้ังการจัดโครงสรางการบริหารงานที่สอดคลองและสัมพันธกันอยางเปนธรรมระหวาง
คณะกรรมการบริษัท  ผูบริหาร และผูถือหุน และมีการวางแนวทางการบริหารจัดการ และการดําเนินธุรกิจที่
เหมาะสม 

 นอกจากน้ี ยังกําหนดใหคณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทใหเหมาะสมกับ
สภาวการณ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว 
 
สวนท่ี 2  วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายการดําเนินธุรกิจ คานิยมหลัก และจรรยาบรรณ 
 
  2.1 วิสัยทัศน     

“มุงสูการเปนผูรับเหมาดานวิศวกรรมไฟฟา ผูลงทุนดานพลังงานทดแทนและสาธารณูปโภค  ช้ันนําของ
อาเซียน” 

 2.2 พันธกิจ     
 เปนบริษัทรับเหมาดานวิศวกรรมไฟฟา พลังงานทดแทน และสาธารณูปโภคที่ครบวงจร ช้ันนําของภูมิภาค 
 มุงเนนการใหบริการที่มีคุณภาพและทันสมัยอยางมืออาชีพ มีคุณธรรมความซื่อสัตยตอลูกคา และความ

เช่ียวชาญรอบรู ดวยทีมงานประสิทธิภาพสูง 
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 สามารถสรางผลตอบแทนที่ดี สรางมูลคาเพ่ิมจากการลงทุนดานสาธารณูปโภคใหแกนักลงทุน ผูถือหุน 
อยางตอเน่ือง 

     2.3  เปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

  บริษัทฯ มุงมั่นที่จะพัฒนาองคกรและขยายธุรกิจทั้งในและตางประเทศในดานที่เก่ียวของกับงานวิศวกรรม 
โดยมีเปาหมายหลักที่จะเปนผูออกแบบ กอสรางและติดต้ังงานระบบไฟฟาแบบครบวงจรตั้งแตงานระบบไฟฟาและเครื่องกล
จนถึงงานกอสรางโรงไฟฟาพลังงานทดแทน เชน โครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย รวมถึง
แสวงหาโอกาสในการเปนผูลงทุนในธุรกิจการใหบริการในฐานะผูผลิตไฟฟาและสาธารณูปโภคอื่น 
 
 2.4   คานิยมหลัก 
i DEMCO 
I = Integrity   มีคุณธรรม ความซื่อสัตยตอลูกคา ตอตนเอง องคกร และวิชาชีพ 
D = Determination   มีความมานะ มุงมั่น ต้ังใจจริง ที่จะประสบผลสําเร็จ 
E = Effective Teamwork  ทีมงานมีประสิทธิภาพ 
M = Masterly   รอบรู เช่ียวชาญอยางผูนํา 
C = Customer First   ใหคุณภาพที่ดีที่สุดแกลูกคา 
O = Originality & Ownership มีความคิดริเริ่ม  กลาแสดงออกนอกกรอบอยางสรางสรร และคิดอยางเจาของกิจการ 
   

2.5 จรรยาบรรณบริษัทฯ 
         บริษัทฯ ไดแก  กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน มุงที่จะดําเนินการ และยึดถือในจรรยาบรรณของ
บริษัทฯ ในดานตางๆ ดังตอไปน้ี 
         2.5.1 สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน   
  บริษัทจะยึดมั่นตอการปฏิบัติและการคุมครองสิทธิของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยกําหนด
นโยบายโดยการคํานึงถึงสิทธิผูถือหุน และสงเสริมการใชสิทธิของผูถือหุน ดังน้ี 

 สิทธิในการรับรูขอมูลในการจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เพ่ือใหขอมูลเพียงพอตอผูถือหุน เพ่ือตัดสินใจ
ในการลงมติ โดยบริษัทไดจัดใหมีการเผยแพรขอมูลหนังสือเชิญประชุมตามระเบียบวาระ พรอมทั้ง
เอกสารประกอบตางๆที่ เก่ียวกับการประชุม ใน เว็บไซตของบริษัทเปนการลวงหนา 30 วันกอนการ
ประชุม และจัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุน พรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระตางๆ 
ลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 14 วัน พรอมทั้งมีการบันทึกการประชุมอยางถูกตองครบถวน
เผยแพรในเว็บไซต เพ่ือสามารถใหผูถือหุนตรวจสอบได 

 สิทธิที่ผูถือหุนจะไดรับการอํานวยความสะดวกของผูถือหุน ในการใชสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนและ
ออกเสียงอยางเต็มที่ โดยบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุมใหแกบริษัทได 
นอกจากน้ี บริษัทยังมีนโยบายในการสงเสริมใหกรรมการทุกทานเขารวมประชุมผูถือหุน เพ่ืออํานวย
ความสะดวกแกผูถือหุนในกรณีการตอบคําถามเก่ียวกับประเด็นตางๆ 

 บริษัทมีนโยบายสงเสริมเรื่องความเทาเทียมกันของผูถือหุน เชน การเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอย
สามารถเสนอวาระการประชุมเพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุมกอนวันประชุม
โดยคณะกรรมการไดกําหนดแนวทางพิจารณาเพ่ิม / ไมเพ่ิมวาระที่เสนอดังกลาว  คณะกรรมการมี
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นโยบายไมเพ่ิมวาระการประชุมโดยไมแจงผูถือหุนทราบลวงหนา นอกจากน้ี บริษัทไดเปดโอกาสใหผู
ถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองไดสามารถมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทนหรือให
กรรมการอิสระเปนผูรับมอบอํานาจจากผูถือหุน เพ่ือเขารวมประชุมแทนได   

  2.5.2 สิทธิ และบทบาทของผูมีสวนไดเสีย   
  บริษัทไดใหความสําคัญแกการกํากับดูแลผูมีสวนไดเสียทุกกลุม เชน กลุมลูกคา คูคา พนักงาน ผูถือหุน
หรือผูลงทุน  สถาบันการเงิน หนวยงานภาครัฐและหนวยงานอ่ืนๆ โดยคณะกรรมการจะปฏิบัติตอบุคคลเหลาน้ีตามสิทธิ 
เง่ือนไข ขอกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียไดรับการดูแลและปฏิบัติดวยดี ทั้งน้ี บริษัทจะกําหนด
มาตรการในการสื่อสารกับคณะกรรมการในประเด็นเก่ียวกับความถูกตองของรายงานการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่
บกพรอง หรือการทําผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยกําหนดใหคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถ
ดําเนินการตรวจสอบพรอมทั้งดําเนินการแกไขเพ่ือความถูกตอง           

         2.5.3 การประชุมผูถือหุน   
  บริษัทฯ สงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสท่ีจะมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะในท่ี
ประชุม โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนา และ
เผยแพรหลักเกณฑดังกลาวไวบน Website ของบริษัทฯ และคณะกรรมการจะเขารวมในการประชุมเพ่ือตอบคําถาม และรับฟง
ขอเสนอแนะจากผูถือหุน กับเปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุนพรอมผลลงคะแนนเสียงภายในวันถัดไปผานระบบขาวของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และบน Website ของบริษัทฯ 

         2.5.4 ภาวะผูนํา และวิสัยทัศน   
  ในการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายการดําเนินงาน กลยุทธ และแผนงานธุรกิจน้ัน คณะกรรมการไดมีสวน
รวมในการพิจารณาและตัดสินใจ โดยใชประสบการณรวมทั้งความชํานาญในการทําธุรกิจในการวางแผน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม รวมทั้งจะกํากับ
ดูแลและติดตามการดําเนินการพิจารณาใหความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเก่ียวกับการดําเนินงานของฝายจัดการใหเปนไปตาม
แผนงาน  

        2.5.5 ความขัดแยงดานผลประโยน   
  กําหนดใหคณะกรรมการ ฝายจัดการและผูถือหุนไดมีการพิจารณาในการแกปญหาความขัดแยงของ
ผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีเหตุผล เปนอิสระและอยูภายใตจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปดเผย
ขอมูลอยางครบถวน เพ่ือผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนเปนสําคัญ ทั้งน้ีบริษัทไดกําหนดมาตรการดูแลขอมูลภายใน เพ่ือ
ปองกันการนําไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนในทางมิชอบ อาทิเชน บริษัทจะดําเนินการกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและ
ปองกันการใชขอมูลเปนลายลักษณอักษร และถือเปนแนวปฏิบัติที่ทุกคนในองคกรตองถือปฏิบัติ และไดกําหนดใหกรรมการ
ทุกคนและผูบริหารเปดเผยขอมูลตอบริษัทเก่ียวกับสวนไดเสียของตนและผูเก่ียวของ เชน การรายงานการซื้อขาย หรือถือครอง
หลักทรัพยของบริษัทใหที่ประชุมกรรมการทราบทุกครั้ง 

   2.5.6 จริยธรรมธุรกิจ   
  บริษัทมีการสงเสริมแนวทางเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of ethics or statement of 
business conduct) โดยคณะกรรมการไดจัดทําหลักจรรยาบรรณเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนไดทราบถึง
มาตรฐานการปฏิบัติตนตามที่บริษัทไดวางไว เพ่ือเปนแนวทางในการใหทุกคนปฏิบัติ  ทั้งน้ีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทที่กรรมการผูบริหารและพนักงานตองยึดถือและปฏิบัติตามประกอบดวย ความซื่อสัตยและเช่ือถือได การใหความ
เคารพผูอื่นอยางสม่ําเสมอ การมีความยุติธรรมและไมแบงแยก การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาใดๆ รวมทั้งลิขสิทธิ์และ
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สิทธิบัตร การเก็บรักษาความลับ การเก็บบันทึกขอมูลของบริษัทอยางถูกตอง การระมัดระวังในการเปดเผยขอมูลบริษัท การ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ การใหความเปนธรรมตอคูแขงทางธุรกิจ  การปฏิบัติเก่ียวกับการตอตานทุจริต
คอรรัปช่ัน และความรับผิดชอบตอผูถือหุน โดยกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต 
รับผิดชอบ ยุติธรรม และมีจริยธรรมในการดําเนินงานกับผูที่เก่ียวของทั้งภายในและนอกองคกร ตลอดจนไมเปดเผยขอมูล
ภายในอันกอใหเกิดผลกระทบในดานลบแกบริษัทหรือเพ่ือประโยชนสวนตัว รวมไปถึงการไมกระทําการใดๆ อันกอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน 

   การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การฝาฝน และการลงโทษ 
  กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบที่จะทําความคุนเคย และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
บริษัทฯ ตลอดจนนโยบายอื่นๆ ของบริษัทฯ ที่จะออกมาเพิ่มเติมนอกจากน้ี กับพึงแสดงความยึดมั่นตอจรรยาบรรณบริษัทฯ 
โดยการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีสําหรับผูอื่น เพ่ือสงเสริมบรรยากาศของการทํางานใหเอื้อตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
รวมท้ังตองมุงมั่นที่จะปองปราม และปองกันไมใหเกิดการละเมิดจรรยาบรรณ ทั้งน้ี ผูที่ฝาฝนจรรยาบรรณ หรือนโยบายของ
บริษัทที่เก่ียวของ หรือยินยอมใหบุคคลอื่นฝาฝนจรรยาบรรณ จะถูกพิจารณาลงโทษทั้งทางวินัย ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจาง การ
ใหชดเชยความเสียหาย และการรับโทษทั้งทางแพง และ/หรือทางอาญา 
  
สวนท่ี 3  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 
 3.1 คณะกรรมการบริษัท 

         3.1.1 องคประกอบกรรมการบริษัท  
  3.1.1.1 คณะกรรมการบริษัทไมจําเปนตองเปนผูถือหุนของบริษัท 
  3.1.1.2  จํานวนของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามที่ที่ประชุมผูถือหุนกําหนด แตตองไม
นอยกวา 9 คน โดยกรรมการไมนอยกวา 4 คน หรือหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด (แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา) 
จะตองเปนกรรมการอิสระโดยกรรมการอิสระจะตองมีความเปนอิสระจากการควบคุมของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ และตอง
ไมมีสวนเก่ียวของหรือมีสวนไดเสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑคุณสมบัติ
กรรมการอิสระที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอ
ขายหุนที่ออกใหม (“ประกาศ ทจ 28/2551”)  
                3.1.1.3  จํานวนกรรมการท่ีเปนผูบริหารตองไมเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด  
  3.1.1.4    คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณากรรมการอิสระคนหนึ่งขึ้นดํารงตําแหนงประธานกรรมการ
บริษัท 
 ทั้งน้ี คุณสมบัติ และการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการอิสระ และ กรรมการที่เปนผูบริหาร ใหเปนไปตามนโยบายเรื่อง
ขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (บจ/ร 26-00) (Policy Statement on Code of Best Practices of Directors of 
Listed Companies) และกรรมการอิสระจะตองถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 
โดยใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย 

3.1.2. คุณสมบัติกรรมการบริษัท 
  3.1.2.1  มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  รวมท้ังตองไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะ
ไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ประกาศกําหนด 
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   3.1.2.2  มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ  มีความเปนอิสระ 
ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความระมัดระวังดวยความซื่อสัตย (Duty of Care and Duty of Loyalty) และสามารถทุมเทอุทิศเวลา
ไดอยางที่   มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง และจิตใจท่ีสมบูรณ สามารถเขาประชุมคณะกรรมการอยางสมํ่าเสมอ มีการเตรียมตัว
เปนการลวงหนากอนการประชุมเปนอยางดี มีสวนรวมที่สรางสรรคในการประชุม มีความตรงไปตรงมา แสดงความคิดเห็นใน
ที่ประชุมไดโดยอิสระ มีประวัติการทํางาน และจริยธรรมที่ดีงาม และไดรับการยอมรับจากสังคม 
  3.1.2.3  มีความรูความสามารถที่สําคัญตอธุรกิจของบริษัท ไดแก ธุรกิจพลังงาน วิทยาศาสตร การบริหาร
รัฐกิจ วิศวกรรมศาสตร เศรษฐศาสตร การบัญชี การตลาด การเงิน และกฎหมาย 
    3.1.2.4 ไมควรดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทหลายแหงในขณะเดียวกัน 
    3.1.2.5 กรรมการไมสามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของ
บริษัท หรือเขาเปนหุนสวน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไม
วาจะทําเพ่ือประโยชนของตนหรือของบุคคลอื่น เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงต้ัง 
     3.1.2.6 กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาที่บริษัททําขึ้น ไมวา
โดยตรง หรือโดยออม หรือถือหุน หุนกู เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

 
3.1.3  หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการกําหนดนโยบาย และทิศทางในการดําเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการ
บริษัทมีความเปนอิสระในการตัดสินใจเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการ
แบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการที่ชัดเจน และดูแลใหมีระบบงานที่ให
ความเช่ือมั่นวากิจกรรมตางๆ ของบริษัทดําเนินไปในลักษณะที่ถูกตองตามกฎหมายและจริยธรรม 
 กรรมการบริษัททุกทานมีความเขาใจในหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท และมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of ethics or statement of business conduct) 
 คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่เปนตัวแทนของผูถือหุน และมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการกํากับดูแล
กิจการ  มีดังน้ี 
  3.1.3.1 อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตอการสรางคุณคาใหแกบริษัทอยางยั่งยืน 

  3.1.3.1.1 กําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายหลัก (Objective) ครอบคลุมถึง เปาหมายและแนวคิด
หลักขององคกร (Control Idea) และเปาหมายในระยะสั้น แนวคิดหลักขององคกรสามารถสะทอนใน
รูปแบบของวิสัยทัศน หลักการ และรูปแบบธุรกิจที่สรางคุณคาใหแกกิจการใหเปนไปเพ่ือความย่ังยืน มี
จริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย เปนประโยชนตอสังคม และ
พัฒนา ลดผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม  

3.1.3.1.2 กําหนดกลยุทธ นโยบายการดําเนินงาน  และพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ 
ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมาย ใหสามารถ
แขงขันได มีผลประกอบการที่ดี โดยคํานึงถึงผลกระทบทั้งในระยะกลาง และระยะยาว 
สามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปล่ียนแปลง 

3.1.3.1.3  ติดตาม ประเมินผล กํากับดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน ตลอดจนกลยุทธในระยะเวลา
ปานกลาง และ/หรือประจําปของกิจการวาสอดคลองกับการบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายหลักของ
ธุรกิจ สรางคุณคาใหทั้งกิจการ ลูกคา ผูมีสวนไดเสีย และสังคมโดยรวม 

3.1.3.1.4 สนับสนุนใหมีการนํานวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใชในกิจการอยางเหมาะสม และ
ปลอดภัย 
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3.1.3.1.5 มีหนาที่ ดูแลใหกรรมการทุกคน  และผูบริหารปฏิบั ติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ 
ระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตยสุจริตตอองคกร (Duty of Loyalty) และดูแลใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน 

3.1.3.1.6 สรางและขับเคล่ือนวัฒนธรรมองคกรที่ยึดมั่นในจริยธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางใน
ฐานะผูนําในการกํากับดูแลกิจการ 

3.1.3.1.7 เขาใจขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกําหนดขอบเขตการ
มอบหมายหนาที่ และความรับผิดชอบใหกรรมการผูจัดการ และฝายจัดการอยางชัดเจน 
ติดตามดูแลใหกรรมการผูจัดการ และฝายจัดการปฏิบัติหนาที่ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.1.3.1.8 กําหนดหลักการ นโยบาย และแนวทางในการดําเนินงานสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงาน อาทิเชน นโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบายบริหารความเสี่ยง นโยบายลงทุน
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ นโยบายการควบคุมการใชขอมูล กฎบัตร ขอบังคับบริษัท 
นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

3.1.3.1.9 กํากับดูแลกิจการ ตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code 2017) เพ่ือใหกิจการ
เปนไปเพ่ือการสรางคุณคาใหกิจการอยางยั่งยืน 

3.1.3.2.  อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตอการกํากับดูแลใหบริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี 
   3.1.3.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค 

ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย ดวยความซื่อสัตย สุจริต ระมัดระวัง 
รักษาผลประโยชนของบริษัท 

3.1.3.2.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือน
นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท รวมถึงการจัดสงเอกสารเชิญประชุมผูถือหุน 

3.1.3.2.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองจัดใหมีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความ
นาเช่ือถือได รวมท้ังดูแลใหมีระบการจัดเก็บเอกสารท่ีทําใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลได
ในภายหลัง มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3.1.3.2.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองจัดใหมีการทํางบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทใหมีความ
ถูกตองเพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาไดตรงตอความเปนจริง ครบถวน
และถูกตองเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท
กอนที่จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาและอนุมัติ 

                  3.1.3.2.5  คณะกรรมการบริษัทฯ ตองมีการกําหนดและทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย เปาหมาย  กลยุทธ 
และทิศทางการดําเนินงาน การลงทุน และการบริหารจัดการที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท  พรอมทั้ง
แผนการดําเนินงาน และงบประมาณประจําป ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบริษัท 
โดยพิจารณาถึงการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดําเนินงานที่เหมาะสม 

                     3.1.3.2.6 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองกําหนดและควบคุมดูแลใหฝายบริหาร ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายท่ี
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ 

                      3.1.3.2.7 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองจัดการบริษัทใหดําเนินการตามกฎหมายและความถูกตองในสังคม  เปนไป
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในหนังสือบริคณหสนธิ  และตามระเบียบที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท  
รวมทั้งจัดการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน 
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                      3.1.3.2.8 คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจแตงต้ัง ฝายจัดการ เพ่ือทําหนาที่บริหารกิจการ รวมถึงกําหนดอัตรา
คาตอบแทน และสวัสดิการท่ีเหมาะสม 

                      3.1.3.2.9 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองจัดการแตงต้ัง กรรมการผูจัดการ เพ่ือบริหารควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของ
บริษัท รวมถึงกําหนดอัตราคาตอบแทน และสวัสดิการท่ีเหมาะสม ตลอดถึงการสงเสริม สนับสนุนใหมี
การพัฒนาผูบริหารระดับสูง จัดใหมีแผนการสืบทอดตําแหนงสําหรับผูบริหารระดังสูง และติดตามดูแลให
มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม 

  3.1.3.2.10 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองมีการใหคุณใหโทษแกกรรมการผูจัดการโดยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
3.1.3.2.11 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองจัดใหมีระบบที่สนับสนุนการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันที่มีประสิทธิภาพ

เพ่ือใหมั่นใจวาฝายบริหารไดตระหนักและใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันรวมทั้งปฏิบัติ
ตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

3.1.3.2.12 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองพิจารณาและมีมติอนุมัติการแตงต้ัง เปลี่ยนแปลง บุคคลเขาเปนกรรมการ 
และ/หรือ ผูบริหารในบริษัทยอย หรือบริษัทรวม ตามสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย บริษัทรวม รวมถึง
การกําหนดใชนโยบายการควบคุมและกลไกการกํากับดูแลกิจการที่บริษัทเขาไปลงทุนในบริษัทยอย หรือ
บริษัทรวม เพ่ือแสดงวาบริษัทมีกลไกการกํากับดูแลบริษัทยอยตามที่กําหนดในประกาศที่ ทจ.28/2551 
เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับตามที่ไดมีการแกไข 

3.1.3.2.13  คณะกรรมการบริษัทฯ ตองพิจารณากําหนดโครงสรางการบริหารงาน มีอํานาจในการแตงต้ัง
คณะกรรมการชุดยอยตางๆ เชน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองคกร เปนตน รวมถึงการกําหนด ขอบเขต อํานาจหนาที่ ตลอดจนคาตอบแทน ของ
คณะกรรมการชุดยอยตางๆ 

3.1.3.2.14  คณะกรรมการบริษัทฯ ตองจัดทํากฎบัตร นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณของบริษัทฯ 
เพ่ือใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจางทุกคน ใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคูไป
กับขอบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย 

3.1.3.2.15  คณะกรรมการบริษัทฯ ตองจัดใหมีเลขานุการบริษัทฯ เพ่ือใหคําแนะนําดานกฎหมาย และกฎเกณฑ
ตางๆ ที่คณะกรรมการจะตองทราบ เพ่ือชวยใหคณะกรรมการและบริษัทฯ ปฎิบัติใหเปนไปตามที่กฎหมาย
และกฎระเบียบตางๆ ที่มีผลบังคับใช 

  เวนแตอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน 
ทั้งน้ีเรื่องที่กรรมการมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ใหกรรมการซึ่งมีสวน
ไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาว ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน 
      (ก) เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน 
      (ข) การทํารายการท่ีกรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมาย หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
 เรื่องดังตอไปน้ีจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการดวยคะแนนเสียงขางมากของกรรมการที่เขา
รวมประชุม และจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
      (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ 
      (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
      (ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมาย
ใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 
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      (ง) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 
      (จ) การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท 
      (ฉ) การอ่ืนใดที่กําหนดไวภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย วาดวยหลักทรัพย และ/หรือขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียง
ดังกลาวขางตน   
     

3.1.4  วาระการดํารงตําแหนง 
3.1.4.1 กรรมการจํานวนหน่ึงในสามของคณะกรรมการบริษัทจะตองออกจากตําแหนงในทุกครั้งของการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป โดยใหกรรมการซึ่งอยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ในกรณีที่กรรมการที่จะพนจาก
ตําแหนงดังกลาวไมอาจแบงไดพอดีหน่ึงในสาม ก็ใหใชจํานวนที่ใกลที่สุดกับหน่ึงในสาม โดยกรรมการซึ่งออกจากตําแหนง
อาจไดรับการเลือกต้ังใหดํารงตําแหนงใหมได 

3.1.4.2 เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการท่ีเปนกรรมการอิสระ
ในกรณีปกติโดยทั่วไปไมควรเกินกวา 3 วาระ หรือ 9 ป ติดตอกันหรือตามความเห็นของคณะกรรมการ 

3.1.4.3  นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนตําแหนง เมื่อ 
 ตาย 
 ลาออก 
 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และ/หรือกฎหมาย

วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหุนที่ถือโดยผู
ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ศาลมีคําพิพากษาหรือมติใหออก 
3.1.4.4  กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกใหมีผลต้ังแตวันที่ใบลาออกไป
ถึงบริษัท  กรรมการซึ่งลาออกจะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบดวยก็ได 
3.1.4.5  ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการแตงต้ัง

บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และ/หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยกําหนดเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมกรรมการในคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือ
นอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขามาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการท่ีตนแทน 
    

3.1.5 การสรรหา และเลือกต้ังกรรมการ 
 การแตงต้ังกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะพิจารณารายช่ือผูที่มีความ

เหมาะสมที่จะเปนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท และขอกําหนดของกฎหมาย กับ
หลักเกณฑตางๆ ที่เก่ียวของ ทั้งน้ีจะตองมีความโปรงใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะตองมีประวัติการศึกษาและ
ประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลน้ันๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพ่ือประโยชนในการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน 

สําหรับการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ  เลขานุการบริษัทจะรวบรวมขอมูลเสนอตอ
คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพ่ือพิจารณากลั่นกรองเบื้องตนกอนนําเสนอรายช่ือบุคคลที่ผานการ
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พิจารณาใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเปนขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการฯจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ไดรับการ
เสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการเสนอช่ือตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติแตงต้ังตอไป  
            

3.1.6  การปฐมนิเทศกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังใหม 
เมื่อมีการแตงต้ังกรรมการใหม บริษัทฯ จะจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังใหม โดยจัดใหมี

การบรรยายสรุป วิสัยทัศน กลยุทธ และเปาหมายการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการที่สําคัญโดยประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร พรอมทั้งจัดใหมีเอกสารสําหรับกรรมการที่ไดรับการ
แตงต้ังใหม เพ่ือประกอบการทําหนาที่ อันไดแก คูมือกรรมการบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับบริษัท และรายงาน
ประจําป ซึ่งเอกสารเหลาน้ีประกอบดวยขอมูลสําคัญ ไดแก บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท อํานาจอนุมัติ และขอหามการกระทําของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
รวมทั้งบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ 

 
3.1.7 การประชุม 
3.1.7.1 จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท กฎหมาย

มหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางนอย 6 ครั้งตอป ทั้งน้ีในแตละปจะตองมี
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอย 1 ครั้งที่ไมมีกรรมการท่ีเปนผูบริหารเขารวมประชุม   กรรมการ
มีหนาที่ตองเขารวมประชุมคณะกรรมการทุกครั้งยกเวนกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ รวมทั้งกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหารสามารถดําเนินการประชุมระหวางกันเองตามความจําเปนได    

3.1.7.2 มีการจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ลวงหนากอนวันประชุม
อยางนอย 7 วัน และคณะกรรมการสามารถขอขอมูลเพ่ิมเติมไดจากกรรมการผูจัดการหรือเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทได หรือใหผูบริหารระดับสูงเขาประชุมเพ่ือช้ีแจงคณะกรรมการในกรณีที่ตองการ
ขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม อีกทั้งกําหนดใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเร่ืองเขาวาระการ
ประชุมได  

3.1.7.3 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดยอย และเลขานุการบริษัท เปนผูรวมกันพิจารณาเสนอเรื่องเขาวาระ
การประชุมคณะกรรมการ ตามความเหมาะสม 

3.1.7.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม 

3.1.7.5 ในการประชุมกรรมการผูมีสวนไดสวนเสียโดยนัยสําคัญในเรื่องที่พิจารณาตองออกจากที่ประชุมระหวาง
พิจารณาเรื่องน้ันๆ  และจะตองงดแสดงความเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ันๆ 

3.1.7.6  มติที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการหน่ึงคนมีหน่ีงเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ให
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงช้ีขาด   ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดกําหนดองคประชุมขั้นตํ่า ณ ขณะท่ี
คณะกรรมการจะลงมติตองมีคณะกรรมการไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

3.1.7.7  บริษัทจะมีการบันทึกการประชุมอยางถูกตอง ครบถวนเพ่ือสามารถใหกรรมการผูถือหุนหรือผูมีสวน
เก่ียวของสามารถตรวจสอบได  

 
        3.1.8 การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท 
 บริษัทมีนโยบายเรื่องการดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท สอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดีที่กําหนด หรือ
แนะนําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่แนะนําใหกรรมการบริษัทจดทะเบียนดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทไมเกิน 5 
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บริษัท สําหรับการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทหรือองคกรอื่นของกรรมการ บริษัทฯ ไดกําหนดเปนระเบียบภายในให
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาคาตอบแทน และบรรษัทภิบาลดวย 
 

3.2  คณะกรรมการชุดยอยท่ีแตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท 
        คณะกรรมการบริษัทที่ไดจัดใหมีกรรมการชุดยอย เพ่ือชวยศึกษาและกล่ันกรองงานตางๆ เฉพาะดาน ดังน้ี 

       
 3.2.1 คณะกรรมการชุดยอย (Board Committee) 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดยอย (Board Committee) 5 คณะ ประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องคกร   และคณะกรรมการลงทุน ซึ่งแตละชุดมีองคประกอบ บทบาท และหนาที่ตางๆ ดังน้ี 
 
(ก)   คณะกรรมการบริหาร 

  1. องคประกอบและคุณสมบัติ 
   1.1 คณะกรรมการบริหารไดรับแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯโดยมีจํานวนตามท่ี คณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควร 
ประกอบดวยกรรมการบริษัทจํานวนหน่ึงและอาจประกอบดวยบุคคลอื่นใดคนหน่ึง หรือหลายคน ซึ่งดํารง
ตําแหนงเปนผูบริหารของบริษัท โดยกรรมการผูจัดการเปนผูเสนอช่ือผูบริหารน้ัน  
ในการแตงต้ังกรรมการบริหารใหคณะกรรมการแตงต้ังกรรมการบริหารที่เปนกรรมการของบริษัทคนหน่ึงเปน
ประธานกรรมการบริหาร 

   1.2  กรรมการผูจัดการเปนกรรมการบริหารโดยตําแหนง 
1.3  กรรมการบริหารจะตองมีความรูความสามารถ และประสบการณที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู ความเขาใจถึง

คุณสมบัติหนาที่ และความรับผิดชอบของตน และตองไมมีลักษณะตองหามตาม กฎหมาย   
   1.4  คณะกรรมการบริหารเปนผูแตงต้ังเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
 

2. วาระการดํารงตําแหนง 
   2.1 กรณีกรรมการบริหารท่ีเปนกรรมการบริษัท ใหมีวาระการดํารงตําแหนงตามวาระท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ

บริษัท เวนแตคณะกรรมการบริษัทจะมีมติเปนอยางอื่น 
   2.2 กรณีกรรมการบริหารที่เปนผูบริหารของบริษัทใหมีวาระการดํารงตําแหนงเทาที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของ

บริษัท เวนแตคณะกรรมการบริษัทจะมีมติเปนอยางอื่น 
    

  3. หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
3.1 กําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
3.2 พิจารณากล่ันกรองในเรื่องดังตอไปน้ี เพ่ือนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

    3.2.1 แผนยุทธศาสตรของบริษัทฯ 
 3.2.2 งบประมาณประจําป (Annual Estimate Budget) ซึ่งเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของบริษัทฯ 

      3.2.3  กิจกรรมและการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการควบรวมและซื้อกิจการ 
       3.2.4 การแตงต้ังผูบริหารระดับรองกรรมการผูจัดการ 
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3.3  กําหนดแผน และแนวทางเก่ียวกับการลงทุน และการระดมทุนตามนโยบายของบริษัท 
   3.4   บริหารและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามงบประมาณและเปาหมายท่ีต้ัง 

เอาไว 
  3.5   เสนอการจัดสรรกําไรเปนสํารองตามกฎหมายตอคณะกรรมการบริษัท และนําเสนอผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ 

3.6   การแตงต้ังผูบริหารระดับผูชวยกรรมการผูจัดการและผูชวยกรรมการอาวุโส 
     3.7   รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลสําหรับผูบริหารระดับสูง 

    3.8   เสริมสราง และผลักดันใหเกิดแรงจูงใจของพนักงาน 
   3.9   พิจารณาวาระตางๆ กอนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

    3.10   การออกหนังสือค้ําประกันใหแกบุคคลที่ 3 ตองผาน การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
             ยกเวน กรณีธุรกิจปกติตามวัตถุประสงคของบริษัท 
   3.11   มีอํานาจสั่งการ วางแผน และดําเนินกิจการของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

  3.12   มีอํานาจพิจารณากําหนดสวัสดิการพนักงานใหเหมาะสมกับสภาพการ ประเพณี และสอดคลอง   กับกฎหมายท่ี
บังคับใชอยู 

       3.13  มีอํานาจอนุมัติการแตงต้ังท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารท่ีจําเปน รวมถึงกําหนดอัตราคาตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เหมาะสม 

       3.14  อนุมัติการเขาทําบันทึกขอตกลงเพ่ือการทําสัญญารวมทุน (MOU-Joint Venture Agreement) ในโครงการลงทุน
ตางๆ ซึ่งมีมูลคาการลงทุนในสวนของบริษัทจํานวนไมเกิน 200  ลานบาท 

  3.15  มีอํานาจอนุมัติ การซ้ือขายทรัพยสินถาวร การใหกูยืมเงิน และการลงทุน  การเสนอราคา    การจัดซื้อจัดจาง การ
เขาทําสัญญา หรือการทํานิติกรรมใดๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจการคาโดยปกติ และเปนไปตามวัตถุประสงคของ
บริษัท  ดังน้ี 

  -   วงเงินไมเกิน 10 ลานบาท สําหรับการซื้อขายทรัพยสินถาวร การใหกูยืมเงิน และการลงทุน  
  -   วงเงินไมเกิน 1,500 ลานบาท สําหรับการเสนอ ราคาในกรณีธุรกิจปกติ 
          -   วงเงินไมเกิน 500 ลานบาท สําหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจอื่น 
                - วงเงินไมเกิน 1,500 ลานบาท สําหรับการกูยืมเงิน การจัดซื้อจัดจาง การเขาทําสัญญา / นิติกรรมใดๆ ที่เก่ียวของกับ

ธุรกิจการคาโดยปกติ ตามวัตถุประสงคของบริษัท 
                 -  วงเงินไมเกิน 500 ลานบาท สําหรับการกูยืมเงิน การจัดซื้อจัดจาง การเขาทําสัญญา / นิติกรรมใดๆ ที่เก่ียวของกับ

ธุรกิจการคาอื่น ตามวัตถุประสงคของบริษัท 
   3.16   ในกรณีที่กําหนดไวในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติไวแลว คณะกรรมการบริหาร 

สามารถดําเนินการไดโดยไมจํากัดวงเงิน 
   3.17  อนุมัติการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเก่ียวกับสินทรัพย และสินทรัพยไมมีตัวตน และสิทธิ

ประโยชนของบริษัทและบริษัทยอย อันเปนการประกอบธุรกิจทางการคาปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ 

  3.18   อนุมัติการต้ัง การเพ่ิม การลด หรือการยกเลิก สํารองทางบัญชีตางๆ อาทิ คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  คาเผ่ือผลขาดทุน
จากการดอยคาของเงินลงทุน คาเผ่ือผลขาดทุนของโครงการระหวางการดําเนินการ   เปนตน ในวงเงินรวมไมเกิน
ครั้งละ 10  ลานบาท 

     ทั้งน้ี การมอบหมายอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกลาวขางตนน้ันตองอยูภายใต
หลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารไมมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ 
ในหรือเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน รายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรือ
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เรื่องที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดที่จะ
ทําขึ้นกับบริษัทและบริษัทยอย (ถามี) ในกรณีดังกลาว ใหคณะกรรมการบริหารนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป โดยกรรมการบริหารทานน้ันและบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกลาว  

  
4. การประชุมและการลงมติ 

1. คณะกรรมการบริหารจะตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 8 ครั้ง ตามความจําเปนและความเหมาะสม 
2. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะตองจัดสงใหแกคณะกรรมการบริหารลวงหนากอนการประชุม 
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะตองมีกรรมการเขารวมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงจึงจะครบเปนองคประชุม 
4. มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงขางมากของกรรมการท่ีเขารวมประชุม ทั้งน้ี 

กรรมการท่ีมีสวนไดเสียในเรื่องใดจะตองไมเขารวมในการพิจารณาหรือลงมติ 
5. ใหเลขานุการคณะกรรมการบริหารเปนผูจัดทํารายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารการประชุม

คณะกรรมการบริหาร 
 

 5. การรายงาน 
คณะกรรมการบริหาร จะตองรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม่ําเสมอ และจัดทํารายงาน

การทําหนาที่ในรอบปที่ผานมาตอผูถือหุนในรายงานประจําป โดยเปดเผยรายละเอียดดังน้ี 
1. จํานวนครั้งในการประชุม 

2. จํานวนครั้งที่กรรมการบริหารแตละคนเขารวมประชุม 

3. ผลการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรที่กําหนดไว 

6. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 
คณะกรรมการบริหาร จะทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรน้ีตามความเหมาะสมและตามสภาวการณที่จําเปน เพ่ือ

เสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
 

(ข)    คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย ในการกํากับดูแลและ

ตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน   การบริหารความเสี่ยง และการจัดทํารายงานทางการเงิน เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลของบริษัทเปนไปอยางโปรงใสและนาเช่ือถือตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
สอดคลองกับขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(กลต.) ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย  กฎระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ 

1.  คุณสมบัติและองคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1.1 คณะกรรมการตรวจสอบตองประกอบดวยกรรมการอิสระ ซึ่งไดรับการแตงต้ังจากที่ประชุมผูถือหุน

หรือคณะกรรมการของบริษัท และใหแตงต้ังกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.2 ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม  

ทั้งน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการรายน้ันๆ ดวย 
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1.3 ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

1.4 ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา มารดา คู
สมรส พ่ีนอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 

1.5 ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัยสําคัญ หรือผูมีอํานาจควบคุม ของผูที่มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

1.6 ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัยสําคัญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู 

1.7 ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย 

1.8 ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังขึ้นพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
ถือหุนซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

1.9 ไมประกอบกิจการที่มีลักษณะอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยสําคัญกับกิจการของบริษัท หรือ
บริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยสําคัญในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่ลักษณะอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยสําคัญกับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทยอย 

1.10 ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
1.11 ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท 

บริษัทยอย บรษิัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
  1.12 ไมเปนกรรมการของบริษัท บริษัทยอย เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

1.13 คณะกรรมการตรวจสอบตองประกอบดวยกรรมการอยางนอย 3 คน และตองมีกรรมการอยางนอย 1 
คน ที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่สอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินได 

1.14 คณะกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยดวย 

 
2.  วาระการดํารงตําแหนง   

2.1  กรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป และกรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนง
ตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังใหมได 

  2.2  กรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนงเมื่อ  
       1) ตาย 
       2) ลาออก 

3) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรน้ี หรือตามหลักเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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       4) พนวาระจากการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 
2.3  กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธานกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติ 
2.4  ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนงทั้งคณะตามวาระ แตยังไมมีการแตงต้ังคณะกรรมการ

ตรวจสอบชุดใหม ใหคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดใหม 

2.5 ในกรณีที่ ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให
คณะกรรมการบริษัทแตงต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนขึ้นเปนกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพ่ือให
กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่บริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนน้ันใหมีวาระการ
ดํารงตําแหนงเทาที่เหลือของกรรมการตรวจสอบทานน้ัน 

 
3.  สิทธิการออกเสียง   

3.1 กรรมการตรวจสอบคนหน่ึงมีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวนแตกรรมการตรวจสอบซึ่งมีสวนไดเสีย
ในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน 

3.2  การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออก
เสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
 
4.  การประชุม  

4.1  คณะกรรมการตรวจสอบตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 4 ครั้ง โดยกําหนดวันประชุมลวงหนา
ไวเปนรายป และมีอํานาจเรียกประชุมเพ่ิมเติมหากจําเปน โดยวาระที่เก่ียวของอาจมีฝายจัดการ หรือผูสอบบัญชี หรือ
ผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน ไดรับเชิญเขารวมประชุมดวย 

4.2  คณะกรรมการตรวจสอบตองกําหนดใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีในเรื่องผลการปฏิบัติงานของ
ผูสอบบัญชี เพ่ือพิจารณาขอสังเกตและ/หรือขอเสนอแนะที่ผูสอบบัญชีตรวจพบจากการสอบบัญชีเปนประจําทุกป 

4.3  ใหจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 7 
วัน  

4.4 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตองมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของ
กรรมการท่ีไดรับแตงต้ังจึงเปนองคประชุม 

4.5 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไมมาประชุมใหกรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือก
กรรมการตรวจสอบผูใดผูหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม 

  
5.  อํานาจ  
คณะกรรมการตรวจสอบ มี อํานาจ ดังตอไปน้ี 

5.1 มีอํานาจเชิญฝายจัดการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เก่ียวของมาใหความเห็น รวมประชุม หรือ
จัดสงเอกสารท่ีเห็นวาเก่ียวของจําเปนตามขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.2  มีอํานาจวาจางที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาใหความเห็นหรือคําปรึกษาใน
กรณีจําเปน 

 
 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ Updated April 2018  หนาที่ 16/47 
   



                                                                                          บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

6.  หนาที่ และความรับผิดชอบ   
คณะกรรมการตรวจสอบ มี หนาที่ และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

6.1 สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมี
การเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ  

6.2  สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน และพิจารณาความ
เปนอิสระของสํานักงานตรวจสอบ ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง และการ
พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบของผูจัดการสํานักงานตรวจสอบ 

6.3 สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎระเบียบหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

6.4 สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
รวมทั้งใหคําแนะนําแกฝายจัดการในการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพ่ือลดความเสี่ยงในเรื่องตางๆ 

6.5  สอบทานและใหความเห็นตอแผนงานและการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจสอบซึ่งประกอบดวยฝาย
ตรวจสอบภายในและฝายกํากับและควบคุม 

6.6  พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพ่ือทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 
รวมถึงการเสนอเลือกผูสอบบัญชีเดิมกลับเขามาใหม การเสนอเลิกจางผูสอบบัญชีเดิม และการเสนอคาตอบแทนของ
บุคคลดังกลาว นอกจากน้ีตองจัดใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง 

6.7  พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตาม
กฎหมาย  ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ทั้งน้ีเพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุด
ตอบริษัท 

6.8 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

7.  การรายงาน  
 7.1 กําหนดใหกรรมการตรวจสอบ เปนผูรายงานผลการประชุมตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
รับทราบและพิจารณาในคราวถัดไป 

7.2 ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการ หรือการกระทํา
ดังตอไปน้ี ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบและพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไป 

       1) รายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  
2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน 
3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

7.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยปละ 4 
ครั้ง 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ Updated April 2018  หนาที่ 17/47 
   



                                                                                          บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

7.4  จัดทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปน้ี  

1) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 
2) ความเห็นเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

      4) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
       5) ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

6) จํานวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต
ละทาน 
7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร 
(Charter) คณะกรรมการตรวจสอบ 
8) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 

8. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 
มีการทบทวนและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจําเปนและความเหมาะสมโดยนําเสนอ

ตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

(ค)    คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
คณะกรรมการสรรหา คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล  (“กรรมการสรรหาฯ”) จัดต้ังโดยมติของท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2556   เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหการดําเนินงานของบริษัทฯ  
เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการสําหรับบริษัทจดทะเบียนที่ดี โดยมีวัตถุประสงคและเปาหมายหลักในการกํากับดูแลใหมี
กรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโบยายและการดําเนินงานของบริษัท เพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีการสรรหาและพัฒนา
กรรมการและผูบริหารระดับสูงใหมีความรู  ทักษะ ประสบการณ และคุณลักษณะที่จําเปนตอการขับเคล่ือนองคกรไปสู
เปาหมาย กับมีขนาดองคประกอบ สัดสวนกรรมการที่เหมาะสม มีกระบวนการสรรหา คัดเลือกกรรมการที่โปรงใส ชัดเจน 
ตลอดจนมีโครงสราง และอัตราคาตอบแทนที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจใหคณะกรรมการนําพาบริษัทฯ ให
ดําเนินงานตามเปาหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว กับมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ประจําปของคณะกรรมการ เพ่ือ
เสริมสรางทักษะและความรูสําหรับการปฏิบัติหนาที่กรรมการ 

ในดานการกํากับดูแลกิจการ มีเปาหมายหลักในการสรางคุณคาใหแกบริษัทอยางยั่งยืน มีการประกอบธุรกิจอยางมี
จริยธรรม เคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย เปนประโยชนตอสังคม กับการพัฒนาหรือลด
ผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งใหมีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติดานการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันที่นําไป
ปฏิบัติไดจริง 

 
1. องคประกอบและคุณสมบัติ 
1.1 คณะกรรมการสรรหาฯ  ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจํานวนกรรมการไมนอยกวา 3 คน ที่

ประกอบดวยกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร และใหคณะกรรมการบริษัทแตงต้ังกรรมการสรรหาฯ ที่เปน
กรรมการอิสระคนหน่ึงขึ้นเปนประธานกรรมการสรรหาฯ 
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      1.2 กรรมการสรรหาฯ จะตองมี  ความรู    ความสามารถและประสบการณ ที่เหมาะสม  ตลอดจนมีความรูความ
เขาใจถึงคุณสมบัติ หนาที่และความรับผิดชอบของตน 
      1.3 คณะกรรมการสรรหาฯ    สามารถแตงต้ังพนักงานของบริษัท จํานวน  1 คน  ทําหนาที่ เปนเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาฯ 
 

2. วาระการดํารงตําแหนง 
     2.1 กรรมการสรรหาฯ    มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป หรือเทากับระยะเวลาการดํารง ตําแหนงกรรมการ
บริษัท   โดยจะครบวาระการดํารงตําแหนงในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน พรอมกับการครบวาระการดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัท ทั้งน้ีกรรมการสรรหาฯ ที่พนตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ังใหกลับเขาดํารงตําแหนงไดอีก     และให
กรรมการสรรหาฯ ที่พนตําแหนงตามวาระ อยูรักษาการใน ตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ังกรรมการมา
แทนตําแหนง เวนแต  กรณีที่ครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท   โดยไมไดรับเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนง
กรรมการอีก    
 2.2  นอกเหนือจากการพนจากตําแหนงตามขอ 3.1 กรรมการสรรหาฯ จะพนตําแหนงเมื่อ 
  2.2.1 ลาออก 
  2.2.2 คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง 
 2.3  กรณีที่ตําแหนงกรรมการสรรหาฯ  วางลง ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะ
ตองหามเขา เปนกรรมการสรรหาฯ แทน  โดยกรรมการสรรหาฯ ที่เขาดํารงตําแหนงแทนน้ัน จะอยูในตําแหนงไดเพียงเทา
วาระที่ยังเหลืออยูของ กรรมการซึ่งตนแทน 

      3. ภารกิจและความรับผิดชอบ 

      3.1 ดานสรรหาและดานแตงต้ังผูบริหารและความตอเน่ือง 
    1. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหากรรมการ และผูบริหารระดับสูง เพ่ือเสนอให
   คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  
   2. คัดเลือก  และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  และเปนไปตามระเบียบและกฎหมายท่ี
 เก่ียวของกําหนด เพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดยอย และผูบริหาร  
 ระดับสูงใหคณะกรรมการพิจารณา  
     ทั้งน้ี ในการเสนอช่ือกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสบการณอยางนอยดานหน่ึงดานใด

ที่สําคัญสําหรับคณะกรรมการบริษัท เชน วิศวกรรม บริหารธุรกิจ บัญชีการเงิน การตลาด กฎหมาย บริหารความเสี่ยง 
การบริหารทรัพยากรบุคคล  การจัดการ ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถที่จะชวยใหการดําเนินการของ
คณะกรรมการเปนไปอยางรอบคอบยิ่งขึ้น ความสามารถในการดําเนินการตัดสินใจทางธุรกิจอยางมีเหตุผล 
ความสามารถในการคิดอยางมีกลยุทธ แสดงใหเห็นไดถึงความมีประสบการณในการเปนผูนํา รวมท้ังมีความชํานาญ
ในวิชาชีพระดับสูง และมีความซื่อสัตย ตลอดจนมีคุณสมบัติสวนบุคคลอื่นที่เหมาะสม 

    3. ดูแลใหคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย มีขนาดและองคประกอบที่เหมาะสมกับองคกร รวมถึง
มีการเปล่ียนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย
จะตองประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณในดานตางๆ  

    4. เปดเผยนโยบาย และรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจําปของบริษัท 
    5. สรางความม่ันใจวาบริษัทมีแผนการสืบทอดตําแหนง และความตอเน่ืองที่เหมาะสม สําหรับ       
  ผูบริหารระดับสูง และเสนอตอคณะกรรมการบรษิัทเพ่ืออนุมัติ 
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    6. ปฏิบัติการอ่ืนใดที่เก่ียวของกับการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

3.2 ดานคาตอบแทน 
                      1. กําหนดนโยบายจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่น รวมถึงจํานวนคาตอบแทนและผลประโยชน

 อื่นใหแกกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจน โปรงใส และนําเสนอให คณะกรรมก าร
บริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี 

     2. ดูแลใหกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงไดรับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหนาที่และความ
รับผิดชอบ 

     3. กําหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูง เพ่ือพิจารณาปรับ
ผลตอบแทนประจําป 

      4. เปดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทน และเปดเผยคาตอบแทนในรูปแบบตางๆ รวมทั้งจัดทํา
รายงานการกําหนดคาตอบแทน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดเก่ียวกับเปาหมาย การดําเนินงาน และความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาลไวในรายงานประจําปของบริษัท 

    5. เสนอแนะคาตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการชุดยอยตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ืออนุมัติ 
    6. ทบทวนขอเสนอของฝายจัดการเรื่องนโยบายจายคาตอบแทน แผนการกําหนดคาตอบแทน และ

 ผลประโยชนพิเศษอ่ืนนอกเหนือจากเงินคาจางสําหรับพนักงานเด็มโก และเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ
อนุมัติ 

    7. ทบทวนเปาหมายและหลักเกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Target and Criteria) สําหรับบริษัท 
  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ และเสนอแนะตอคณะกรรมการบรัท เพ่ืออนุมัติ  
     8. นําเสนอคาตอบแทนและผลประโยชนที่ เหมาะสมสําหรับประธานกรรมการบริหาร กรรมการ

 ผูจัดการ เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย และเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ
อนุมัติ 

     9. รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท และมีหนาที่ใหคําช้ีแจง ตอบขอซักถามเก่ียวกับคาตอบแทน
กรรมการบริษัทในที่ประชุมผูถือหุน 

    10. ปฏิบัติการอ่ืนใดที่เก่ียวของกับการกําหนดคาตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

        3.3 ดานบรรษัทภิบาล (การกํากับดูแลกิจการ) 
                     1. กําหนดนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี กฎบัตรคณะกรรมการ จรรยาบรรณและจริยธรรม 
 (DEMCO Code of Conduct) ของบริษัท เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการเด็มโก พิจารณาใหความเห็นชอบ ติดตามเพ่ือใหมี 
การปฏิบัติตามนโยบาย จรรยาบรรณ จริยธรรม กฎบัตร รวมถึงทบทวนและปรับปรุงใหมีความเหมะสมอยางสมํ่าเสมอ 

     2. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย  
 กรรมการรายบุคคล และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท 

     3. คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล อาจพิจารณาภารกิจในดานสรรหา และดานการ
แตงต้ังผูบริหาร และความตอเน่ืองดานคาตอบแทน และดานบรรษัทภิบาล สําหรับบริษัทในกลุมธุรกิจ และ/หรือบริษทั
ลูกทั้งหมด หรือบางสวนไดตามความเหมาะสม และตามที่เห็นสมควร 

     4. กํากับดูแลการดําเนินงานของคณะกรรมการความย่ังยืนใหเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมายหลักของ
บริษัทใหเปนไปเพ่ือความย่ังยืน 

                        5. วางกรอบแนวทางการกํากับดูแลการดําเนินงานที่ เ ก่ียวของกับนโยบายการตอตานการทุจริต
 คอรรัปช่ันของบริษัท 
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    6. คณะกรรมการสรรหาควรประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของตนเองเปนประจํา และนําเสนอผลการ
   ประเมินตอคณะกรรมการบริษัท 
    7. ปฏิบัติการอื่นใดที่เก่ียวของกับการกํากับดูแลกิจการที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
    8. ดําเนินการใดๆ ตามหนาที่ที่กฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งของทางการที่เก่ียวของกําหนด 

    โดยฝายจัดการและหนวยงานตางๆจะตองรายงานและนําเสนอขอมูลและเอกสารที่ เ ก่ียวของตอ
คณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ใหบรรลุเปาหมายตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย 

 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของ คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ เพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท แทนตําแหนงที่วางลงหรือ
แตงต้ังเพ่ิมขึ้น 

2. ทบทวน และนําเสนอคําแนะนําเก่ียวกับคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นของกรรมการของบริษัท ตอที่ประชุม
สามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท 

3. พิจารณากําหนดคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูงของบริษัท 
4. ทบทวน และนําเสนอ คําแนะนําเก่ียวกับหลักกํากับดูแลกิจการตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหสอดคลองกับแนว
ทางการปฏิบัติที่ดีตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมาตรฐานสากล 

5. ดูแลการดําเนินงานของบริษทัใหสอดคลองกับหลักกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเปนไปตามนโยบายตางๆท่ี
กําหนดไว 

4.  การประชุม 
4.1  คณะกรรมการสรรหาฯ จะตองจัดใหมีการประชุมไมนอยกวา  4  ครั้งตอป โดยกรรมการตองมาประชุมดวย

ตนเอง  กรณีที่ประธานกรรมการสรรหาฯ เห็นวา มีความจําเปนเรงดวน ที่จะตองไดรับมติคณะกรรมการสรรหาฯ  แตไมมี 
กรรมการที่ สามารถมารวมประชุมดวยตนเอง ในจํานวนที่ครบเปนองคประชุมได ประธานกรรมการสรรหาฯ สามารถ
กําหนดใหมีมติเปนมติเวียนได โดยใหกรรมการ แตละทานลงมติ ในเอกสารการลงมติ   ทั้งน้ีโดยใหจัดทําบันทึกมติ
คณะกรรมการสรรหาฯ ดังกลาวเปนหนังสือ และใหกรรมการแตละทานลงนามไวเปนหลักฐาน และรายงานใหคณะกรรมการ
สรรหาฯในคราวประชุมครั้งตอไปรับทราบ และใหจดบันทึกเรื่องดังกลาวไวในรายงานการประชุมในครั้งน้ันๆดวย 
      4.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ตองมีกรรมการรวมประชุมไมนอยกวา ก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม 
      4.3ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาฯ ไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการสรรหาฯ  ที่เขา
รวมประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธาน  ในที่ประชุม 

 4.4  การวินิจฉัยช้ีแจงของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ  ใหถือเสียงขางมาก ของกรรมการสรรหาฯ ที่เขารวม
ประชุม  โดยกรรมการสรรหาฯ หน่ึงคนมีเสียงหน่ึงเสียง   ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกเสียง
หน่ึง  เปนเสียงช้ีขาด    ทั้งน้ีกรรมการสรรหาฯ ผูมีสวนไดเสียในเรื่องใด    ไมมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน ในเร่ืองน้ัน เวนแต
เปนการพิจารณาดานคาตอบแทนที่กําหนดไวในกฎบัตรฉบับน้ี 

5.  การรายงาน 
คณะกรรมการสรรหาฯ รายงานตอคณะกรรมการบริษัท 
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6. ที่ปรึกษา 
     คณะกรรมการสรรหาฯ อาจขอความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกได โดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
ดังกลาว 

7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 
      คณะกรรมการสรรหาฯ จะทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรน้ีตามความเหมาะสมและตามสภาวะการณที่จําเปน เพ่ือ
เสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
 

(ง)   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร (Corporate Risk Management Committee : CRMC) ไดจัดต้ังขึ้นตาม

มติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557  โดยไดมีการกําหนดขอบเขตหนาที่และความ
รับผิดชอบ ใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับภาระกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญในการ
พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่เปนระบบขึ้นภายในองคกร ซึ่งถือเปนเครื่องมือสําคัญประการหน่ึงของการบริหารจัดการของ
บริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรจะใหการสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาศัย
หลักการพ้ืนฐานของการกํากับดูแลกิจการขององคกรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน 
ภารกิจ และเปาหมายขององคกร และใหมีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองคกรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise 
Risk Management Framework : COSO ERM) รวมถึงสงเสริมและสนับสนุนใหมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท และ
ปลูกฝงใหเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมของบริษัทฯ ทั้งน้ีเพ่ือใหผูมีสวนไดเสียของบริษัทสามารถเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลวา
การดําเนินงานของบริษัทฯ มุงไปสูการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1. องคประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดรับการแตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท  ประกอบดวยกรรมการบริษัทอยางนอย 

3 คน และอยางนอย 1 คน ตองเปนกรรมการอิสระ 
 
2. วาระการดํารงตําแหนง 
1. กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป และกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรซึ่งพน

จากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังใหมได 
 2. กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรพนจากตําแหนงเมื่อ  
      1) ตาย 
   2) ลาออก 

3) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรตามกฎบัตรน้ี หรือตามหลักเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

      4) พนวาระจากการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 
3.  กรรมการบริหารความเส่ียงองคกรคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธานกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติ 
4. ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรพนจากตําแหนงทั้งคณะตามวาระ แตยังไมมีการแตงต้ังคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงองคกรชุดใหม ใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรชุดเดิมปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรชุดใหม 
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5.ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให
คณะกรรมการบริษัทแตงต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนขึ้นเปนกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรแทนภายใน 90 วัน เพ่ือให
กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรมีจํานวนครบตามที่บริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร
แทนน้ันใหมีวาระการดํารงตําแหนงเทาที่เหลือของกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรทานน้ัน 

 
3. ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

 กําหนด และทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองคกร 
 กํากับดูแล และสนับสนุนใหมีการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงองคกรสอดคลองกับกลยุทธ   และ

เปาหมายทางธุรกิจ และการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรัปช่ันรวมถึงสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป 

 ใหขอเสนอแนะ แนวทาง ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับจัดการ (Risk Management Committee: RMC) เพ่ือนําไปดําเนินการ 

 พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองคกร และใหขอคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมท้ัง
แนวทางการกําหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงองคกรใหแก RMC เพ่ือใหมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ืองและอยูในระดับที่ยอมรับได 

 สนับสนุนการดําเนินงานของ Chief Risk Officer  สมาชิกใน RMC ใหบรรลุเปาหมายของการบริหารความ
เสี่ยงองคกร 

 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองคกรใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และในกรณีที่มีปจจัยหรือเหตุการณ
สําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอบริษัท อยางมีนัยสําคัญ ตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือทราบและ
พิจารณาโดยเร็วที่สุด 

 ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 
อน่ึง การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงองคกรยังคงเปนหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และสํานักงาน

ตรวจสอบ 
4. การรายงาน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร รายงานตอคณะกรรมการบริษัท 
 
5. การประชุม 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร จัดใหมีหรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง และ
มีอํานาจในการเรียกประชุมเพ่ิมไดตามความจําเปน โดยองคประชุมประกอบดวย กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร 
ไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

2. กรรมการทุกทานควรเขารวมประชุมทุกครั้ง ยกเวนมีเหตุจําเปนไมอาจเขารวมประชุมได ควรแจงใหประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร ทราบลวงหนา 

3. ใหประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร เปนประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
องคกร ไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร ที่มาประชุมเลือก
กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร คนหน่ึงเปนประธานที่ประชุม 

4. มีการประชุมเปนการเฉพาะกับคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผูบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงระดับจัดการ และ/หรือผูตรวจสอบภายใน และ/หรือผูสอบบัญชี อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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5. การลงมติของ กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร กระทําไดโดยถือเสียงขางมาก ทั้งน้ี กรรมการบริหารความเสี่ยง
องคกร ผูที่มีสวนไดเสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะตองไมเขารวมในการแสดงความเห็น และไมมีสิทธิออกเสียงลง
มติในเรื่องน้ัน 

6. การจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแก กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร ใหจัดสงลวงหนากอนการประชุม เพ่ือให 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร มีเวลาในการพิจารณาเรื่องตางๆ หรือเรียกขอมูลประกอบการพิจารณา
เพ่ิมเติม ทั้งน้ีหนังสือเชิญประชุมจะตองมีรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระ
การประชุมจะครอบคลุมเรื่องตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เวนแตในกรณีจําเปนหรือ
เรงดวน จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกําหนดวันประชุมใหเร็วกวาน้ันได โดยให เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงองคกร เปนผูบันทึกรายงานการประชุม  

7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร สามารถเชิญผูที่เก่ียวของเขารวมประชุมเพ่ือช้ีแจงขอเท็จจริงตางๆ ใหแกที่
ประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร ทราบได 

6. ที่ปรึกษา 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร อาจแตงต้ังที่ปรึกษาเพ่ือใหความเห็นหรือขอเสนอแนะในประเด็นที่สําคัญ
ตางๆจากภายนอกได โดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว 

 (จ)  คณะกรรมการลงทุน 
คณะกรรมการลงทุน จัดต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท เพ่ือทําหนาที่ดูแล และกําหนดแผนการลงทุนของบริษัท ให

เปนไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายบริหารความเสี่ยง ระเบียบวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการลงทุนที่คณะกรรมการบริษัท
กําหนด และอยูภายใตขอกําหนดของ กลต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และปฏิบัติตามกฎระเบียบรวมท้ังกฎหมาย
ที่เก่ียวของ 

1.  องคประกอบ และคุณสมบัติ 
 1.1 คณะกรรมการลงทุน ประกอบดวย กรรมการลงทุนที่ดํารงตําแหนงของผูบริหาร 1 คน สําหรับกรรมการคนอื่น ให

แตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท จากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร และ
คณะกรรมการบริษัท รวมเปน 5 คนโดยประธานคณะกรรมการลงทุนตองไมเปนผูบริหารของบริษัท 

 1.2  กรรมการลงทุน ตองมีความรูและประสบการณเก่ียวกับการลงทุน และโครงการที่จะลงทุน 
 1.3 คณะกรรมการลงทุนสามารถแตงต้ังบุคคลที่มีความรู และประสบการณดานการลงทุน และความรูในโครงการท่ีจะ

ลงทุนเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุนได 

  2. วาระการดํารงตําแหนง 
    2.1  กรณีกรรมการลงทุนที่เปนกรรมการบริษัท ใหมีวาระดํารงตําแหนงตามวาระที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เวนแต 

คณะกรรมการจะมีมติเปนอยางอื่น 
 2.2  กรณีกรรมการลงทุนที่เปนผูบริหารของบริษัท ใหมีวาระดํารงตําแหนงเทาที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของบริษัท เวน

แตคณะกรรมการบริษัทจะมีมติเปนอยางอื่น 

  3.  หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน 
3.1 กําหนดนโยบายการลงทุน นโยบายบริหารสภาพคลอง และนโยบายการกูยืมเงิน เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบตอ

คณะกรรมการบริษัท 
 3.2  กําหนดกรอบการลงทุน การบริหารสภาพคลองและการกูยืมเงินของบริษัท  
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    3.3  พิจารณาแผนการลงทุน แผนการบริหารสภาพคลองและแผนการกูยืมเงินใหสอดคลองกับกรอบนโยบายท่ีอนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษัท รวมถึง ใหสอดคลองกับนโยบายบริหารความเสี่ยง อยูภายใต ขอกําหนดของ กลต.  ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และ เปนไปตามกฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 3.4 กํากับดูแลการลงทุน การบริหารสภาพคลอง และการกูยืมเงินของบริษัทใหเปนไปตามกรอบนโยบาย แผนดําเนินงาน 
ระเบียบวิธีปฏิบัติ รวมถึงนโยบายบริหารความเสี่ยง ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

3.5   สอบทาน และปรับเปลี่ยนกรอบนโยบายและแผนดําเนินการ ทั้งในสวนของการลงทุน การบริหารสภาพคลองและการ
กูยืมเงิน ใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปล่ียนแปลง และใหนําเสนอกรอบนโยบายที่เปล่ียนแปลงตอคณะกรรมการ
บริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

  4.  การประชุม และการลงมติ 
 4.1 คณะกรรมการลงทุนมีการกําหนดการประชุมอยางนอยปละ 4 ครั้ง 
 4.2 ตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการจึงจะครบองคประชุม 
    4.3 มติที่ประชุมใหถือตามเสียงขางมากของกรรมการท่ีเขารวมประชุม ทั้งน้ี กรรมการท่ีมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชนในเรื่องใด จะตองไมเขารวมในการพิจารณาหรือ ลงมติ 
 4.4 ใหเลขานุการคณะกรรมการลงทุน (CFO) เปนผูจัดทํารายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารการประชุม 

  5.  การรายงาน 
 คณะกรรมการลงทุนรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท และรายงานการปฏิบัติงาน (ถามี) ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท 

  6.  การทบทวน และปรับปรุงกฎบัตร 
 คณะกรรมการลงทุน จะทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรน้ี ตามความเหมาะสม และตามสถานการณที่จําเปน เพ่ือเสนอให
คณะกรรมการบริษัทพิจาณาอนุมัติ 
 
 3.2.2 คณะกรรมการฝายจัดการ 

 คณะกรรมการฝายจัดการ มีทั้งหมด 2 คณะ ประกอบดวย คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงระดับจัดการ ซึ่งมีรายละเอียดของแตละคณะ ดังน้ี 

ก. คณะกรรมการจัดการ  ประกอบดวยกรรมการผูจัดการเปนประธาน รองกรรมการผูจัดการและผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสายงานตางๆ เปนกรรมการ มีหนาที่และความรับผิดชอบหลักในการหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิเชน การทบทวนผลการดําเนินงาน และแนวทางกลยุทธทางธุรกิจใหเหมาะสมกับสถานการณ 
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน และพิจารณาการดําเนินงานที่เหมาะสม พิจารณา และ/หรือ อนุมัติกระบวนการ
ปฏิบัติงานใหม เปนตน 

ข. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ ประกอบดวย บุคคลไมนอยกวา 9 คน โดยมีกรรมการผูจัดการ 
เปนประธานเจาหนาที่บริหารความเสี่ยง มีกรรมการประกอบดวยผูบริหารระดับสูงของสายงานตางๆ ของบริษัท และบริษัท
ยอย มีกรรมการหน่ึงคนเปนเลขานุการคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการมีหนาที่ และความรับผิดชอบหลักในการกําหนดนโยบายและแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงของกลุมงานตางๆ ของบริษัท เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวมซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทตางๆ ที่สําคัญ เชน ความเสี่ยงดาน
บุคลากร ความเสี่ยงจากความไมสม่ําเสมอของดานรายได ความเสี่ยงจากการเพ่ิมขึ้นของตนทุน ความเสี่ยงดานเงินทุน
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หมุนเวียน ความเสี่ยงจากการเขารวมในกิจการคารวม ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน ความเสี่ยงจากการทุจริต เปนตน รวมถึง
ประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของกลุมงานตางๆ ใหอยูในระดับที่เหมาะสม ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลใหกลุมงานตางๆ ของบริษัท และบริษัทยอย  ดําเนินตามนโยบายบริหารความเสี่ยง
ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด และปฏิบัติตามหลักเกณฑที่หนวยงานที่เก่ียวของกําหนด ตลอดจนทบทวนความเพียงพอของ
นโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยง ความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนด 
  

3.2.3 เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงต้ังกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 1 คน ใหดํารงตําแหนง

เลขานุการบริษัท เพ่ือทําหนาที่ตามที่กฏหมายกําหนด รวมถึงหนาที่ตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด หรือใหเปนไปตาม
มาตรฐานบรรษัทภิบาลท่ีดีตามนโยบายท่ีกําหนด 

 ขอบเขตภาระหนาที่และความรับผิดชอบ  มีดังน้ี 
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปน้ี 

ก. ทะเบียนกรรมการ 
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปของบริษัท 
ค. หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน 

2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร 
3.   สนับสนุนงานของคณะกรรมการในดานที่เก่ียวของกับกฎระเบียบ กฎเกณฑ ขอกําหนดตางๆ ของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย  
4. ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

 
 3.3 คาตอบแทนของกรรมการ และผูท่ีมีอํานาจในการจัดการ 
         (ก) คาตอบแทนกรรมการ 
  คณะกรรมการไดกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ องคประกอบ และคาตอบแทนกรรมการที่เปนธรรมอยูใน
ระดับที่เหมาะสม โดยใชหลักการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคลองกับภาระหนาที่ และ
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย (Accountability and  Responsibility) รวมท้ังอยูในลักษณะเทียบเคียงไดกับบริษัทที่อยูใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกลเคียงกัน 
 นอกจากนี้ การกําหนดคาตอบแทนกรรมการไดคํานึงถึงความเพียงพอ และจูงใจในการสรรหากรรมการที่มีคุณภาพ  
และคงรักษากรรมการท่ีมีความรูความสามารถใหสามารถปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจ และความทุมเทในการสราง
คุณประโยชนใหแกบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะพิจารณาทบทวนคาตอบแทน
กรรมการเปนประจําทุกป และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ และบรรจุเปนวาระการประชุม
สามัญผูถือหุนใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเปนประจําทุกป 
         (ข) คาตอบแทนของผูมีอํานาจในการจัดการ   
  คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล เปนผูพิจารณากําหนดนโยบาย การจายคาตอบแทน 
และผลประโยชนอื่น รวมถึงจํานวนคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นที่จะใหแกผูมีอํานาจในการจัดการเพื่อใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบในการกําหนดคาตอบแทนท่ีเหมาะสม  ซึ่งจะเช่ือมโยงกับผลการดําเนินงาน และผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล ภายใตหลักเกณฑที่โปรงใส และตามขอบเขตความรับผิดชอบตลอดจนความสามารถในการแขงขัน เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุมบริษัทในตลาดธุรกิจพลังงาน และสาธารณูปโภค 
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3.4 ระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน  
        บริษัทไดมีการกําหนดระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมทั้งองคกร 
นอกจากน้ีบริษัทกําหนดใหมีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
  

3.5 รายงานของคณะกรรมการบริษัท  
        คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคูไปกับผูสอบบัญชีไวใน
รายงานประจําป โดยเลือกใชมาตรฐานบัญชีที่เหมาะสมและเปนท่ียอมรับ 
  

3.6 ความสัมพันธกับผูลงทุน  
        บริษัทมีนโยบายที่จะมีทีมงานนักลงทุนสัมพันธ เพ่ือมาเปนตัวแทนในการดูแลการเปดเผยขอมูลและการเสนอ
สารสนเทศที่ครบถวน เช่ือถือได และทันเวลา ใหกับผูถือหุนและนักลงทุน  ทั้งน้ี บริษัทมีนโยบายในการเปดเผยขอมูลและ
ความโปรงใส โดยบริษัทจะทําการเปดเผยขอมูลการเงินและขอมูลที่มิใชการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลาและโปรงใส 
โดย การเปดเผยขอมูล จะกระทําผาน Website ของบริษัท  
 
 
บทบาท ขอบเขตหนาท่ี และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 

บทบาท และหนาท่ีของประธานกรรมการ 
 ประธานกรรมการบริษัท มีบทบาทเปนผูนําของคณะกรรมการ ผูซึ่งมีบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผูนําองคกรที่
สรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน ดังน้ันประธานกรรมการจึงมีหนาที่สําคัญ ดังน้ี 

1. กํากับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค 
และเปาหมายหลักของบริษัทฯ 

2. สนับสนุน ดูแลใหกรรมการทุกคนมีสวนรวมในการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่มีจริยธรรม และเปนไปตาม
นโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

3. กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือรวมกับประธานกรรมการชุดยอย และเลขานุการบริษัทฯ และมี
มาตรการท่ีดูแลใหเรื่องสําคัญไดถูกบรรจุเปนวาระการประชุม 

4. จัดสรรเวลาใหเพียงพอท่ีฝายจัดการจะเสนอเรื่อง และเหมาะสมท่ีกรรมการจะอภิปรายประเด็นสําคัญอยางรอบคอบ
โดยทั่วกัน กับสงเสริมใหกรรมการมีการใชดุลพินิจอยางรอบคอบ ใหความเห็นไดอยางอิสระ 

5. ดูแลใหองคประกอบ และการดําเนินงานของคณะกรรมการเอื้อตอการใชดุลพินิจในการตัดสินใจอยางมีอิสระ 
6. เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกรรมการท่ีเปนผูบริหาร และกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และระหวาง

คณะกรรมการกับฝายจัดการ 

ขอบเขตหนาท่ี และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 
 ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหทํา
หนาที่ เ ก่ียวกับการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผน และงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ อยางเครงครัด ซื่อสัตย สุจริต และรักษาผลประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ และผูถือหุนไมทําการใดที่มี
สวนไดเสีย หรือมีผลประโยชนลักษณะขัดแยงกับบริษัทฯ และบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยมีหนาที่ และความรับผิดชอบตามที่
กําหนด ดังน้ี  
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1. เสนอแผนและแนวทางการบริหารใหแกคณะกรรมการบริหารพิจารณา 
 2. วางแผนและควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร 
 3. กําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหแกผูบริหารระดับสูง 
 4. สรุปผลการดําเนินงานเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหาร 

5. มีอํานาจจาง แตงต้ัง ปลดออก ใหออก ไลออก กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน
คาตอบแทน โบนัส สําหรับพนักงานต้ังแตรองกรรมการผูจัดการลงมา 
6. มีอํานาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพยสินถาวรของบริษัท การจัดซื้อจัดจาง การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การ
เขาทําสัญญาหรือการทํานิติกรรมใดๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจการคาโดยปกติและเปนไปตามวัตถุประสงคของบริษัท 

      - วงเงินไมเกิน 2 ลานบาท สําหรับการซื้อขายทรัพยสินถาวรและการใหกูยืมเงิน 
      - วงเงินไมเกิน 500 ลานบาท สําหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจปกติ 
      - วงเงินไมเกิน 100 ลานบาท สําหรับการเสนอราคา ในกรณีธุรกิจอื่น 

     - วงเงินไมเกิน 500 ลานบาท สําหรับการกูยืมเงิน การจัดซื้อจัดจาง การเขาทําสัญญา/นิติกรรมใดๆ ที่เก่ียวของกับ
ธุรกิจการคาโดยปกติ ตามวัตถุประสงคของบริษัท 

- วงเงินไมเกิน 100 ลานบาท สําหรับการกูยืมเงิน การจัดซื้อจัดจาง การเขาทําสัญญา/นิติกรรมใดๆ ที่เก่ียวของกับ
ธุรกิจการคาอื่น ตามวัตถุประสงคของบริษัท 
7. มีอํานาจกระทําการ และแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัทตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เก่ียวของและเปนประโยชน
ตอบริษัท 
8. มีอํานาจอนุมัติการแตงต้ังที่ปรึกษาดานตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงกําหนดอัตรา
คาตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสม 
9. ดําเนินกิจการที่เก่ียวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท หรือกิจการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ 
คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
10. มีอํานาจกระทําการขอวงเงิน Line Credit จากธนาคารหรือสถาบันการเงินสําหรับใชบริหารจัดการโครงการตางๆ 
ของบริษัท โดยไมจํากัดวงเงิน เมื่อไดรับอนุมัติวงเงินแลวในการเขาผูกพันใชเงินดังกลาว ตองมีการขออนุมัติตาม
ขอบเขตอํานาจหนาที่ทุกครั้ง 

 ทั้งน้ี การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการดังกลาวขางตนน้ัน ตองอยูภายใต
หลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท ทั้งน้ีกรรมการผูจัดการไมมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ในหรือ
เก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน รายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท และ/หรือรายการหรือเรื่องที่
กรรมการผูจัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดท่ีจะทําขึ้นกับ
บริษัทและบริษัทยอย (ถามี) ในกรณีดังกลาว ใหกรรมการผูจัดการนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป โดยกรรมการผูจัดการจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกลาว  

การดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืนของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ 
 นโยบายการไปดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผูจัดการ และรองกรรมการผูจัดการ คณะกรรมการ
เด็มโก ตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพในฐานะผูบริหารระดับสูง ซึ่งไดแก กรรมการผูจัดการ 
รองกรรมการผูจัดการ จึงมีนโยบายกําหนดจํานวนที่ผูบริหารระดับสูงสามารถไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นให
สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังน้ี 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ Updated April 2018  หนาที่ 28/47 
   



                                                                                          บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

1. กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ ของเด็มโก สามารถเปนประธานกรรมการ กรรมการท่ีเปนผูบริหาร หรือ
กรรมการท่ีมีอํานาจลงนาม อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางในบริษัทอื่นไดไมเกิน 5 บริษัท ในกลุมธุรกิจของเด็ม
โก 

2. สําหรับการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท หรือองคกรอื่นของกรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ เด็มโก ได
กําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและกิจการอื่นที่บริษัทลงทุน 

 
การสรรหา และแตงต้ังคณะกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่ไดกําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการในสวนที่ 3 โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 
หมวด 3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ กลาวคือ คณะกรรมการบริษัทฯ ตองประกอบดวย ผูมีความรู ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณที่สามารถเอื้อประโยชนใหแกบริษัทฯ ไดเปนอยางดี มีความทุมเท และใหเวลาอยางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่
ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับการแตงต้ังจากผูถือหุนมาเปนผูกํากับแนวทางดําเนินการของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงต้ังฝายบริหารรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจ และแตงต้ังคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง เพ่ือ
รับผิดชอบเร่ืองที่ไดรับมอบหมาย โดยสาระสําคัญสําหรับแนวปฏิบัติในการสรรหา และแตงต้ังกรรมการ และผูบริหาร
ระดับสูง โดยมีองคประกอบ และคุณลักษณะของกรรมการ ตามท่ีกําหนดในนโยบายการกํากับดูแลกิจการในสวนที่ 3 
โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ หมวด 3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 
  
การสรรหาและแตงต้ังกรรมการและผูบริหารสูงสุด 

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่ไดกําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ กลาวคือ คณะกรรมการบริษัทฯ ตอง
ประกอบดวย ผูมีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณที่สามารถเอื้อประโยชนใหแกบริษัทฯ ไดเปนอยางดี มีความทุมเท 
และใหเวลาอยางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับการแตงต้ังจากผูถือหุนมาเปนผู
กํากับแนวทางดําเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงต้ังฝายบริหารรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจ และแตงต้ัง
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพ่ือรับผิดชอบเรื่องที่ไดรับมอบหมาย โดยสาระสําคัญสําหรับแนวปฏิบัติในการสรรหา และแตงต้ัง
กรรมการ และผูบริหารระดับสูง มีดังตอไปน้ี 

 การสรรหากรรมการ 
เมื่อตําแหนงกรรมการของ เด็มโก วางลง คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะพิจารณา

รายช่ือผูที่มีความเหมาะสมท่ีจะเปนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท และขอกําหนดของ
กฎหมาย กับหลักเกณฑตางๆ ที่เก่ียวของ ทั้งน้ีจะตองมีความโปรงใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะตองมีประวัติการศึกษา
และประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลน้ันๆ โดย พิจารณาคุณสมบัติ ดังน้ี 

1)  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ขอบังคับของเด็มโก  และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

2) มีความรู ความสามารถ ความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความระมัดระวังดวยความซื่อสัตย (Duty 
of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุมเทอุทิศเวลาไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพ
รางกายท่ีแข็งแรง และจิตใจท่ีสมบูรณ สามารถเขาประชุมคณะกรรมการอยางสมํ่าเสมอ มีการเตรียมตัวเปน
การลวงหนากอนการประชุมเปนอยางดี มีสวนรวมที่สรางสรรคในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มี
ความกลาหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เปนนักธุรกิจที่มีช่ือเสียง ประวัติการทํางาน 
และจริยธรรมที่ดีงาม และไดรับการยอมรับจากสังคม 

3) มีความรูความสามารถท่ีสําคัญตอธุรกิจของบริษัท ไดแก ธุรกิจพลังงาน วิทยาศาสตร การบริหารรัฐกิจ 
วิศวกรรมศาสตร เศรษฐศาสตร การบัญชีการตลาด การเงิน การคลัง และกฎหมาย 
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การแตงต้ังกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะพิจารณารายชื่อผูที่มี

ความเหมาะสมท่ีจะเปนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท และขอกําหนดของกฎหมาย กับ
หลักเกณฑตางๆ ที่เก่ียวของ ทั้งน้ีจะตองมีความโปรงใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะตองมีประวัติการศึกษาและ
ประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลน้ันๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพ่ือประโยชนในการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน 

สําหรับการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ  เลขานุการบริษัทจะรวบรวมขอมูล
เสนอตอคณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพ่ือพิจารณากล่ันกรองเบื้องตนกอนนําเสนอรายชื่อบุคคลที่ผาน
การพิจารณาใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเปนขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการฯจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ไดรับ
การเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการเสนอช่ือตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติแตงต้ังตอไป 

 การสรรหาแตงต้ัง ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 
  การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม เขาดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการน้ัน 
คณะกรรมการบริษัท เปนผูแตงต้ังจากฝายบริหารหรือบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจ 
โดยคณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะพิจารณาหลักเกณฑ และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึง
ทบทวนแผนการสืบทอดตําแหนง พรอมทั้งรายช่ือผูที่อยูในเกณฑเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาสืบทอดตําแหนง 
 
แผนพัฒนาการสืบทอดตําแหนง 
 บริษัทฯ กําหนดแผนพัฒนาผูสืบทอดตําแหนงงาน (Succession Plan) สําหรับผูบริหารระดับสูง จนถึงประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเตรียมความพรอมดานกําลังคนท้ังในเชิงปริมาณ และคุณภาพ 
เพ่ือสรางความตอเน่ืองในการบริหารที่เหมาะสม และเพ่ือคัดเลือกกับเตรียมพรอมของบุคลากรที่เหมาะสมในการดํารง
ตําแหนงที่เปนตําแหนงบริหารท่ีสําคัญในทุกระดับ โดยเฉพาะตําแหนงผูบริหาร ไดกําหนดนโยบาย แนวทางการบริหาร และ
พัฒนาผูบริหาร รวมทั้งการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพ่ือใหมีความพรอมขึ้นดํารงตําแหนงที่
สูงขึ้น เมื่อมีตําแหนงวาง ไดแก ตําแหนงประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ หรือเทียบเทา 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ หรือเทียบเทา และผูจัดการฝาย หรือเทียบเทา 
 สําหรับการสรรหาประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ จะเปนไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการ
พิจารณาบุคคลทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ รวมถึงเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานสําหรับกรรมการ และบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย 
 
คุณสมบัติกรรมการอิสระ 
 ขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของเด็มโก มีความเขมขนกวาขั้นตํ่าของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของเด็มโก ตองมี
คุณสมบัติ ดังน้ี 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผู
ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระราย
น้ันๆ ดวย 
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2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ทั้งน้ี ลักษณะตองหามดังกลาว
ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษา ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คู
สมรส พ่ีนอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่
มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทใหญ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

 ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเชา
หรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวย
การรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปน
ผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหน้ีที่ตองชําระตออีกฝายหน่ึง ต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของ
ผูขออนุญาตหรือต้ังแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ทั้งน้ี การคํานวณภาระหน้ีดังกลาวใหเปนไป
ตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑใน
การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลมแตในการพิจารณาภาระนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหน้ีที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 
ปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย(ถือหุนเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดย
นับรวมผูที่เก่ียวของดวย) ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป  

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการ
เกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 
และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง
เปนผูเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ  หรือบริษัทยอย หรือไม
เปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการ
ที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอื่นที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 
 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ Updated April 2018  หนาที่ 31/47 
   



                                                                                          บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

ทั้งน้ี ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระของบริษัทแลว  กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยในลําดับ
เดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective Decision) 
ได โดยไมถือวากรรมการอิสระนั้นเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน 
 
นโยบายการกํากับดูแลบริษัทยอย และกิจการอ่ืนท่ีบริษัทลงทุน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลใหมีกรอบ และกลไกในการกํากับดูแลนโยบาย และการ
ดําเนินงานของบริษัทยอย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ดังน้ี 
  1. พิจารณาแตงต้ังบุคคลไปเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย โดยใหกําหนดเปนลาย
ลักษณอักษร เวนแตบริษัทดังกลาวเปนบริษัทขนาดเล็กที่เปน Operating arms ของบริษัท คณะกรรมการอาจมอบหมายให
ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูจัดการ เปนผูแตงต้ังก็ได  
  2. กําหนดขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบของบุคคลที่เปนตัวแทนของบริษัทตามขอ (1) และใหตัวแทนของ
บริษัทดูแลใหการปฏิบัติเปนไปตามนโยบายของบริษัทยอย 
  ในกรณีที่บริษัทยอยมีผูรวมลงทุนอื่น คณะกรรมการตองกําหนดนโยบายใหตัวแทนทําหนาที่ เพ่ือผลประโยชนของ
บริษัทยอย และใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัทแม  
  3. กําหนดใหมีระบบควบคุมภายในของบริษัทยอยอยางเหมาะสม รัดกุมเพียงพอ และการทํารายการตางๆ เปนไป
อยางถูกตองตามกฎหมาย และหลักเกณฑที่เก่ียวของ 

  4. เปดเผยขอมูลฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน การทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไป
ซึ่งทรัพยสิน การทํารายการอ่ืนที่สําคัญ การเพ่ิมทุน การลดทุน การเลิกบริษัทยอย เปนตน 

  5. กรณีเปนการเขารวมทุนในกิจการอื่นอยางมีนัยสําคัญ เชน มีสัดสวนการถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงต้ังแตรอยละ 20 
แตไมเกินรอยละ 50 และจํานวนเงินลงทุน หรืออาจตองลงทุนเพ่ิมเติมมีนัยสําคัญตอบริษัท คณะกรรมการควรดูแลใหมีการ
จัดทํา Shareholders Agreement หรือขอตกลงอื่น เพ่ือใหเกิดความชัดเจนเก่ียวกับอํานาจในการบริหารจัดการ และการมีสวน
รวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญ การติดตามผลการดําเนินงาน เพ่ือใหสามารถใชเปนขอมูลในการจัดทํางบการเงินของ
บริษัทไดตามมาตรฐาน และกําหนดเวลา 

6. กรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทยอย มีรายการที่เก่ียวของกัน หรือไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทฯ 
ตามหลักเกณฑของ ตลท. บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามท่ี ตลท.กําหนดไวในเรื่องดังกลาว โดยขอความเห็นชอบของผูถือหุนในการ
ตกลงเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือการไดมา หรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทฯ โดยมีคะแนนเสียง ไมตํ่า
กวาสามในสี ่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับ
สวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย  
 7. สงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหพนักงานบริษัทในบริษัทยอยและบริษัทรวมทุน ตามนโยบายการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ กําหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ทั้งของบริษัทฯ และ
บริษัทในบริษัทยอยและบริษัทรวมทุน ที่จะตองรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว รวมถึงจรรยาบรรณ นโยบายสําคัญ 
และระเบียบวิธีปฏิบัติอื่นๆ ที่เก่ียวของกับหลักการกํากับดูแลกิจการ เพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ทั้งน้ี เพ่ือใหเสริมสราง
ความรูความเขาใจ และเนนย้ําถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการใหแกพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทใน
บริษัทยอยและบริษัทรวมทุน ผานการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการตางๆ โดยบริษัทฯ ไดเชิญพนักงานบริษัทใน
บริษัทยอยและบริษัทรวมทุน เขารวม และไดเผยแพรบทความ และขาวสารเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการไปสูพนักงานใน
บริษัทยอยและบริษัทรวมทุน ดวยเชนเดียวกัน 
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การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
 บริษัทใหความสําคัญเรื่องการใชขอมูลภายในของบริษัทเพ่ือประโยชนสวนตัว โดยไดกําหนดไวในคูมือจริยธรรม

ธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางานของบริษัทฯ  ดังน้ี 

1. กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทจะตองรักษาความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัท                                  

2. กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทจะตองไมนําความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัทไป
เปดเผย หรือแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลอื่นใดไมวา โดยทางตรงหรือทางออม 
และไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม 

3. กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทจะตองไมทําการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพยของ
บริษัทโดยใชความลับและ/หรือ ขอมูลภายในบริษัท และ/หรือเขาทํานิติกรรมอื่นใดโดยใชความลับและ/หรือ
ขอมูลภายในของบริษัท อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ขอกําหนดน้ี
ใหรวมความถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัท
ดวย  

 กรรมการและผูบริหารทุกคนไดลงนามรับทราบภาระหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยของตนในบริษัท 
รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย ตอสํานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพยฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535  โดยกรรมการและผูบริหารทุกทานมีหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ดังน้ี 

1.   การรายงานการถือหลักทรัพยครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับการแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงกรรมการหรือผูบริหาร 

      2.   การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย (แบบ 59-2) ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับ
หลักทรัพย ภายใน 3 วันนับแตวันที่เกิดรายการข้ึน พรอมทั้งสงสําเนารายงานน้ีใหเลขานุการของบริษัทเพ่ือเก็บ
เปนหลักฐานทุกครั้ง 
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การปฏิบัติตามการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ  
 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงไดกําหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติที่เก่ียวของ
ในดานตางๆ ไวในคูมือนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ นโยบายการควบคุมการใชขอมูลภายใน 
และคูมือขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน และบริษัทฯ ดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
อยางเครงครัด สรุปไดเปน 5 หมวด ดังน้ี 

หมวดท่ี 1  สิทธิของผูถือหุน 

หลักการ : ผูถือหุนมีสิทธิในความเปนเจาของโดยควบคุมบริษัทผานการแตงต้ังกรรมการใหทําหนาท่ีแทนตนและมี
สิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของบริษัท บริษัทจึงควรสงเสริมใหผูถือหุนไดใช
สิทธิของตน 

การปฏิบัติของบริษัท  : คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญเก่ียวกับสิทธิในดานตางๆ ของผูถือหุน ทั้งในฐานะนัก
ลงทุนและฐานะเจาของบริษัท โดยไมกระทําการใดๆ ที่จะเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน และได
กําหนดเปนนโยบายและเปดเผยในคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังน้ี 

1. เด็มโก  ตระหนักถึงความสําคัญของการใหสิทธิในความเปนเจาของ ซึ่งควบคุมเด็มโก โดยผาน
คณะกรรมการเด็มโกที่เลือกต้ังเขามา นอกเหนือจากสิทธิในการเขารวมประชุม และลงคะแนนเสียงใน
ที่ประชุมผูถือหุน ผูถือหุนรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ และสิทธิในการตัดสินใจ
เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ นอกจากน้ัน เด็มโก สงเสริมใหผูถือหุนไดสิทธิขั้นพ้ืนฐานอื่นๆ เชน 
สิทธิการไดรับสวนแบงผลกําไร/เงินปนผล การเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระการ
ประชุม และสามารถสงคําถามเก่ียวกับการบริหารจัดการรวมถึงการดําเนินงานของบริษัทลวงหนากอน
วันประชุมผูถือหุน สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผูถือหุน เพ่ือรวมตัดสินใจ 
และอนุมัติในเรื่องสําคัญของเด็มโก ไดแก วาระการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ วาระ
อนุมัติจายเงินปนผล จะมีการแจงนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท อัตราเงินปนผลที่เสนอจาย 
พรอมทั้งเหตุผล และขอมูลประกอบวาระการเลือกต้ังกรรมการ เด็มโกจะเสนอช่ือกรรมการใหผูถือหุน
ลงคะแนนทีละคน โดยในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน เด็มโก ระบุช่ือ นามสกุล พรอมแนบประวัติยอ
ของกรรมการแตละคนที่เสนอแตงต้ัง เชน อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จํานวนบริษัทที่
ดํารงตําแหนงกรรมการท่ีแยกเปนบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัททั่วไป หลักเกณฑและวิธีการสรรหา 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอ เชน กรรมการ หรือกรรมการอิสระ หากกรณีเสนอช่ือกรรมการเดิมกลับเขา
รับดํารงตําแหนงใหม เด็มโกจะใหขอมูลการเขารวมประชุมในปที่ผานมา และวันเดือนปที่ไดรับการ
แตงต้ังเปนกรรมการเด็มโก วาระกําหนดคาตอบแทนจะเสนอนโยบายกําหนดหลักเกณฑการให
คาตอบแทนสําหรับกรรมการแตละตําแหนง วาระแตงต้ังผูสอบบัญชี จะเสนอแตงต้ังสํานักงานสอบ
บัญชีที่เปนอิสระ เปนผูสอบบัญชีเด็มโกรวมทั้งเปดเผยคาบริการตรวจสอบบัญชี และคาบริการอ่ืนๆ 
และการอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญที่มีผลตอทิศทางการดําเนินธุรกิจของเด็มโก เปนตน โดยคณะกรรมการ
เด็มโก ไดกําหนดนโยบายบรรษัทภิบาลไวชัดเจนวา เด็มโก จะสงเสริมตอผูถือหุนใหไดใชสิทธิขั้น
พ้ืนฐาน โดยเด็มโกจะไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือจํากัดสิทธิของผูถือหุน และเด็มโกได
ยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จะไมเพ่ิมระเบียบวาระในการประชุมโดยไมไดแจง
ใหผูถือหุนทราบลวงหนา และใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูลประกอบวาระกอนตัดสินใจ 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ Updated April 2018  หนาที่ 34/47 
   



                                                                                          บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

2. เด็มโกไดใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน โดยเนนเรื่องการจัดสถานท่ีใหเหมาะสม และสะดวก
ตอการเดินทางมารวมประชุมของผูถือหุน โดยจะแจงสถานที่ แผนที่สถานท่ีจัดประชุม เสนทางการ
เดินทางอยางละเอียดใหกับผูถือหุนและผูจะเขารวมประชุม 

3. เด็มโก เปดเผยกําหนดวันจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม
ประมาณ 2 เดือน เพ่ือใหผูถือหุนสารถวางแผนตารางเวลาในการเขารวมประชุมได โดยแจงต้ังแต
ปลายเดือน กุมภาพันธ ภายหลังจากที่คณะกรรมการเด็มโก มีมติใหกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป รวมทั้งไดแจงกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  และ
และวันปดสมุดทะเบียนเพ่ือสิทธิในการรับเงินปนผล (ถามี)  

4. เด็มโกไดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุน 14 วันลวงหนา กอนวันประชุม โดยหนังสือเชิญ
ประชุมมีขอมูลรายละเอียดประกอบวาระการประชุมอยางเพียงพอ และครบถวน พรอมทั้งความเห็น
ของคณะกรรมการเด็มโก แยกเรื่องแตละวาระอยางชัดเจน หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข แบบ ค ตาม
แบบท่ีกระทรวงพาณิชยกําหนด คําช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ ขอบังคับ เด็มโก เฉพาะที่เก่ียวกับการ
ประชุมผูถือหุน รายช่ือ และรายละเอียดของกรรมการอิสระ ที่เสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะ เพ่ือใหผู
ถือหุนสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะใหประชุมแทนได เง่ือนไข หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติในการเขา
รวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน แผนที่แสดงสถานที่ประชุม สงใหผูถือหุน
ทราบลวงกนากอนวันประชุม นอกจากน้ี เด็มโกไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุม กําหนดการประชุม 
และขอมูลตางๆ เก่ียวกับระเบียบวาระการประชุม และหนังสือมอบฉันทะทุกแบบทางเว็บไซต ของ
เด็มโก (WWW.DEMCO.CO.TH) ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เปนการลวงหนากอนวันประชุม 30 วัน 
และแจงใหผูถือหุนทราบดวย เมื่อมีการเผยแพรขอมูลดังกลาว ซึ่งเปนขอมูลเดียวกับที่เด็มโกจัดสง
ใหกับผูถือหุน และใชในการประชุม เพ่ือใหผูถือหุนมีเวลาพิจารณารายละเอียดแตละวาระ สําหรับผู
ถือหุนที่ไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเอง เด็มโกไดเสนอใหมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ หรือ
บุคคลอื่นเขารวมประชุม และลงคะแนนเสียงแทน 

5. ในวันประชุมผูถือหุน เด็มโก ไดอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนและนักลงทุนสถาบันอยางเทา
เทียมกันทุกราย ใหความม่ันใจดานการรักษาความปลอดภัยแกผูถือหุน กําหนดจุดตรวจเอกสาร จุด
บริการรับลงทะเบียนอยางเหมาะสม และเพียงพอ โดยใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุม
ไดลวงหนากอนเวลาประชุมไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง และตอเน่ืองจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ โดยจัด
เจาหนาที่อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนใหกับผูถือหุน และผูรับมอบอํานาจที่มาเขารวม
ประชุม รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใชกับการประชุมโดยการนําระบบบารโคด (Bar code) มาใชใน
การลงทะเบียน การนับคะแนน และแสดงผล เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว และมีการจัดเตรียมอากร
แสตมปไวสําหรับผูถือหุนที่ตองการมอบฉันทะ รวมทั้งการเล้ียงรับรองที่เหมาะสมสําหรับผูถือหุนที่
มารวมประชุมดวย 

6. คณะกรรมการและผูบริหารเด็มโกไดใหความสําคัญในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน เวนแต
กรรมการท่ีติดภารกิจสําคัญไมสามารถเขารวมประชุมได ทั้งน้ีในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
คณะกรรมการบริษัท  เลขานุการบริษัท และผูบริหารระดับสูงตองเขารวมช้ีแจงรายละเอียดวาระตางๆ 
ตอบขอซักถาม และรับฟงขอเสนอแนะของผูถือหุนดวย 

7. จัดใหมีที่ปรึกษากฎหมายที่เปนอิสระจากภายนอก (Inspector) เพ่ือทําหนาที่ดูแลใหการประชุมผูถือ
หุนเปนไปอยางโปรงใสถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของเด็มโก  ไดแก กระบวนการตรวจสอบ
เอกสารของผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะที่มีสิทธิเขารวมประชุม ผูมีสวนไดเสียที่ใชสิทธิออกเสียง 
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วิธีการนับคะแนน โดยในการนับคะแนนน้ันตองสอดคลองกับขอบังคับของเด็มโก ตองมีการ
ตรวจสอบผลของมติกับผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนวาถูกตองตรงกัน ทั้งน้ีในการ
ประชุมผูถือหุน เด็มโกไดใหมีอาสาสมัครผูถือหุนเปนกรรมการกลาง และผูตรวจสอบการนับคะแนน
เสียงในทุกระเบียบวาระอีกดวย 

8. การประชุมดําเนินการไปตามลําดับของระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมที่
ไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา มีการระบุวัตถุประสงคและเหตุผลของแตละวาระที่เสนอ พรอม
ความเห็นของคณะกรรมการ ประธานในท่ีประชุมเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น และ
ซักถามเรื่องตางๆ ในแตละวาระ โดยกอนเริ่มพิจารณาวาระประชุม ประธานในที่ประชุมไดมอบหมาย
ใหเลขานุการบริษัทอธิบายถึงวิธีการอภิปราย และการออกเสียงลงคะแนนรวมถึงวิธีการนับคะแนน
ของผูถือหุนที่ลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของเด็มโกใหผูถือหุนทราบกอนเริ่มการประชุม และมี
การใชบัตรลงคะแนน 

9. ประธานกรรมการถือเปนตัวแทนของคณะกรรมการท้ังคณะเขารวมประชุมผูถือหุนทุกครั้ง เพ่ือพบปะ
และตอบคําถามผูถือหุน รวมทั้งผูบริหารสูงสุดของบริษัทเขารวมประชุมผูถือหุนทุกครั้ง เพ่ือตอบ
คําถามเก่ียวกับการบริหารจัดการบริษัทตอผูถือหุน นอกจากน้ันประธานคณะกรรมการชุดยอยทั้ง 5 
ชุด ไดเขารวมในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง เพ่ือตอบคําถามผูถือหุนในประเด็นที่เก่ียวของกับ
คณะกรรมการชุดยอย ดําเนินการประชุมอยางเหมาะสมและโปรงใส จัดสรรเวลาการประชุมอยาง
เพียงพอ โดยในระหวางการประชุมจะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็น และซักถามอยาง
ทั่วถึงกอนจะลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมแตละวาระ ในระหวางการประชุมถาคําถามใดไม
เก่ียวของกับการพิจารณาในวาระน้ันๆ  ประธานกรรมการ หรือผูบริหารระดับสูงจะนําไปตอบขอ
ซักถามในวาระอื่นๆ เพ่ือใหการใชเวลาในการพิจารณาแตละวาระเปนไปอยางเหมาะสม 

10. เด็มโกใหสิทธิผูถือหุนที่มาลงทะเบียนเขารวมประชุมไดภายหลังเริ่มการประชุมแลว และมีสิทธิออก
เสียงหรือลงคะแนนในวาระที่อยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ 

11. เด็มโกไดแจงมติที่ประชุมผูถือหุนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนเว็บไซตของเด็มโก 
ทันทีในวันประชุมผูถือหุน และจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนสงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเสมอ โดยไดบันทึกขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน และชัดเจน เก่ียวกับ
รายช่ือกรรมการที่เขารวมประชุม และไมเขารวมประชุม คําถาม-คําตอบ คําช้ีแจงที่เปนสาระสําคัญ ที่
เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง รวมทั้งเผยแพรมติที่ประชุม และรายงานการประชุมผาน
เว็บไซตของเด็มโก www.demco.co.th  

12. เด็มโกเปดเผยโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมอยางชัดเจนไวในรายงานประจําป 
เพ่ือใหผูถือหุนมั่นใจวามีโครงสรางการดําเนินงานที่มีความโปรงใส และตรวจสอบได 

 

หมวดท่ี 2   การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

หลักการ : ผูถือหุนทุกราย ท้ังผูถือหุนท่ีเปนผูบริหาร และผูถือหุนท่ีไมเปนผูบริหาร รวมทั้งผูถือหุนตางชาติ ควร
ไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม  ผูถือหุนท่ีถูกละเมิดสิทธิ ควรมีโอกาสไดรับการชดเชย 

 การปฏิบัติของบริษัท  :  เพ่ือใหผูถือหุนมั่นใจไดวา บริษัทใหความสําคัญตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมและเปน
ธรรม คณะกรรมการไดกํากับดูแลใหบริษัทฯ มีการดําเนินการที่รักษาสิทธิพ้ืนฐานที่ผูถือหุนพึงไดรับอยางเทาเทียม
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กันและเปนธรรมตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
ดังน้ี 

1. เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยที่มีสัดสวนการถือหุนรวมกันไมนอยกวา รอยละ 5 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายแลว
ทั้งหมดของบริษัทโดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุน 
สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของเด็มโกไดลวงหนากอนการประชุม โดยมีหลักเกณฑซึ่งไดประกาศแจง
ใหผูถือหุนทราบผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยลวงหนา 3 เดือน กอนสิ้นรอบปบัญชี (ต้ังแต 
1 มกราคม – 31 ธันวาคม ) รวมทั้งไดแจงใหผูถือหุนทราบถึงหลักเกณฑการพิจารณาบนเว็บไซตของเด็มโกดวย โดย
คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุไวในระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน 

2. ดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับระเบียบวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไมเพ่ิม
ระเบียบวาระการประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา ทั้งน้ี เพ่ือใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูล
ประกอบการพิจารณา ระเบียบวาระตางๆ กอนตัดสินใจ 

3. อํานวยความสะดวกใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมดวยตนเอง สามารถใชสิทธิออกเสียงดวยการมอบฉันทะให
กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนเองได โดยใชหนังสือมอบอํานาจแบบหน่ึงแบบใดที่เด็มโก
ไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเปนรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงเองได 
ตามแบบที่กระทรวงพาณิชยกําหนด โดยเด็มโก ไดแนบเอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขา
รวมประชุมวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม พรอมทั้ง
มีขอมูลของกรรมการอิสระที่เด็มโก กําหนดใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน และเปนกรรมการอิสระที่มิไดมีสวน
ไดเสียในวาระการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการไวในหนังสือเชิญประชุม โดยผูถือหุนสามารถดาวนโหลดแบบหนังสือ
มอบฉันทะผานเว็บไซตของเด็มโก 

4. จัดใหมีเอกสารเชิญประชุมผูถือหุน สําหรับผูถือหุน รวมทั้งจัดใหมีพนักงานที่มีความเช่ียวชาญทางภาษาคอยใหความ
สะดวกแกผูถือหุนชาวตางประเทศในกรณีที่มีผูถือหุนชาวตางชาติซักถามขอสงสัย หรืออภิปรายในที่ประชุม โดย
เด็มโกจะจัดใหมีการสื่อสารที่เหมาะสม พรอมทั้งมีการแปลเปนภาษาไทยทั้งคําถาม และคําตอบสําหรับผูเขาประชุม
ทานอื่นในที่ประชุมเพ่ือรักษาผลประโยชน และอํานวยความสะดวกในการสื่อสารทั้งผูถือหุนชาวไทย และ
ชาวตางชาติ 

5. จัดใหมีบัตรลงคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระ โดยจัดทําบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ เพ่ือใหผูถือหุนสามารถ
ลงคะแนนไดตามท่ีเห็นสมควร ซึ่งในระหวางประชุมจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ  โดยเด็มโกจะไดนํา
ระบบบารโคด (Bar code) มาใชในการบันทึกและแสดงผลการลงคะแนนดังกลาว พรอมทั้งจัดใหมีเจาหนาที่อํานวย
ความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในหองประชุม เพ่ือนําผลคะแนนของผูถือหุนที่เขาประชุมมาคํานวณ
กับคะแนนเสียงที่ผูถือหุนไดลงไวลวงหนาในหนังสือมอบฉันทะกอนประกาศผลคะแนนเสียง และมติที่ประชุม และ
เพ่ือความโปรงใส เด็มโกไดจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผูถือหุน โดยใหที่ปรึกษาอิสระจากภายนอก และ
อาสาสมัครจากผูถือหุนเปนสักขีพยานในการนับคะแนน  

6. ในวาระเลือกต้ังกรรมการ เด็มโกเปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเลือกต้ังกรรมการ เปนรายบุคคล โดยผูที่รับ
คะแนนเสียงเห็นดวยสูงสุดตามจํานวนกรรมการที่พึงไดรับเลือกต้ังในครั้งน้ัน จะไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการ 
นอกจากนั้นกรรมการที่ไดรับเลือกต้ังแตละคนจะตองไดคะแนนเสียงกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนนดวย 
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7. เด็มโก กําหนดใหคณะกรรมการ และผูบริหารของเด็มโก ตามคํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ตองรายงานการมีสวนไดเสีย และความขัดแยงทางผลประโยชนของตน และบุคคลที่มีความ
เก่ียวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการของเด็มโก หรือบริษัทยอย และเมื่อเขาดํารงตําแหนง
เปนครั้งแรก และใหรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปล่ียนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสียตามแบบที่คณะกรรมการเห็นชอบ
ใหแกประธานกรรมการตรวจสอบทันทีที่ไดรับแจงจากเด็มโก และเมื่อมีการเปล่ียนแปลงขอมูล เพ่ือใหเปนไปโดย
ดวย พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และสามารถใชขอมูลดังกลาวในการตรวจสอบ และปองกัน
ความขัดแยงทางผลประโยชน 

8. การใหสิทธิผูถือหุน มีสิทธิออกเสียงที่เทาเทียมโดยถือวาหุนแตละหุนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง 

9. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการคนหน่ึงคนใดมีสวนไดเสียกับผลประโยชนในเร่ืองที่กําลัง
พิจารณา กรรมการท่ีมีสวนไดเสียจะตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องน้ัน โดยอาจไมเขารวมประชุม หรืองด
ออกเสียง เพ่ือใหการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเปนไปอยางยุติธรรม เพ่ือประโยชนของผูถือหุนอยางแทจริง 

10. เด็มโก กําหนดองคประชุมขั้นตํ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติตองมีคณะกรรมการไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการท้ังหมดดวย 

  

หมวดท่ี 3  บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

หลักการ : ผูมีสวนไดเสียควรไดรับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิท่ีมีตามกฏหมายท่ีเก่ียวของ คณะกรรมการควร
พิจารณาใหมีกระบวนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียในการสรางความม่ังค่ัง ความ
ม่ันคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ 

 การปฏิบัติของบริษัท  : เด็มโกมีเจตนารมณสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียในการสราง
ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ เด็มโกไดมีการดูแล และคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุมโดยคํานึงถึงสิทธิ
ของผูมีสวนไดเสียตามกฎหมาย หรือขอตกลงที่มีกับบริษัทฯ และไดกําหนดแนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย ดังที่ไดกําหนด
เปนจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ผูบริหาร และพนักงาน 
 เพ่ือเปนการแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะรวมกันยึดถือสาระสําคัญในแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือสรางความม่ันใจวา
เด็มโกจะพัฒนาระบบการจัดการใหเหมาะสม เนนการสรางประโยชนสูงสุด แกผูถือหุน ตลอดจนคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย มี
ความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม จึงไดขอใหบุคลากรทุกระดับของเด็มโกทําความเขาใจ ลงนามรับทราบ และยอมรับ
เปนหลักปฏิบัติของเด็มโก ดังน้ี 
 
 
ผูถือหุน 

 เด็มโก มุงมั่นในการเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส ตรวจสอบได โดยคํานึงถึงความ
เจริญเติบโตของมูลคาบริษัทในระยะยาว และผลตอบแทนท่ีดี 

 เด็มโก ยึดมั่นในการปฏิบัติหนาที่ มีคุณธรรม ความซื่อสัตย สุจริต เปนธรรม โดยคํานึงถึงผูถือหุนทั้งรายใหญ และ
รายยอย หรือผลประโยชนของกลุมผูเก่ียวของโดยรวม 

 เด็มโก บริหารกิจการของเด็มโกใหมีความเจริญกาวหนา มั่นคง และกอใหเกิดผลตอบแทนท่ีดีแกผูถือหุน 
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 เด็มโก เปดเผยขอมูลและสารสนเทศท้ังทางการเงินและไมใชทางการเงินที่เก่ียวของกับธุรกิจ และผลประกอบการ
ของเด็มโกที่เปนจริงอยางครบถวนเพียงพอ สม่ําเสมอ ทันเวลา และแสดงใหเห็นสภาพของการประกอบการ และ
สภาพทางการเงินที่แทจริงของเด็มโก 

พนักงาน 

 เด็มโก ถือวาพนักงานเปนทรัพยากรท่ีสําคัญ เปนปจจัยหน่ึงสูความสําเร็จ คณะกรรมการจึงมีนโยบายเกี่ยวกับการ
ดูแลเรื่องคาตอบแทน และสวัสดิการของพนักงาน และเปดเผยระเบียบวาดวยสิทธิประโยชนของพนักงาน โดยการ
แจงเปนหนังสือเวียนใหพนักงานรับทราบ และลงไวใน Intranet สงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพ ความรู 
ความสามารถของพนักงานทุกระดับ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองตลอดทั้ง
ป 

 เด็มโก จัดใหมีชองทางรับเรื่องรองเรียน หากมีปญหาระหวางพนักงาน หรือระหวางพนักงานกับผูบังคับบัญชา 
พนักงานมีสิทธิรองทุกข โดยผูที่รับผิดชอบดําเนินการตามหลักเกณฑ และขั้นตอนที่กําหนดไว และหากพิสูจนไดวา
กระทําไปโดยสุจริตจะไดรับความคุมครองโดยไมสงผลกระทบใดๆ ซึ่งเด็มโก จะไมถือเปนการเลิกจาง หรือการ
พิจารณาลงโทษท่ีจะสงผลเสียตอพนักงานหรือผูที่เก่ียวของแตประการใด 

 เด็มโก มีนโยบายการอนุรักษพลังงาน และแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งผูบริหารถือเปนหนาที่ของ
พนักงานทุกคนที่ตองรวมมือกันใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ภายใตแนวคิด Green 
Business and Infrastructure  

 เด็มโก ไดมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจนพรอมทั้งปฏิบัติกับพนักงานอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน มีการ
สํารวจความพึงพอใจของพนักงาน ภายใตโครงการ IDEMCO พรอมทั้งใหความมั่นใจในคุณภาพชีวิตตลอดเวลาการ
ทํางาน และการใหผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสม และเปนธรรม เชน การจัดใหการตรวจสุขภาพประจําป  
การจัดใหมีสวัสดิการประกันชีวิตกลุม การจัดใหมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

 เด็มโก ดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน มีมาตรการไมนอยกวาที่กฎหมายกําหนด 
ตามมาตรฐานสากล  กับดําเนินการเพ่ือควบคุม ปองกันความสูญเสียในรูปแบบตางๆอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย 
การบาดเจ็บหรือเจ็บปวยจากการทํางาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยตอพนักงาน บริษัทฯ 
จัดใหมีอุปกรณความปลอดภัยอยางเพียงพอและเหมาะสม 

รัฐบาล 

 เด็มโก ถือปฏิบัติเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอภาครัฐ โดยดําเนินธุรกิจภายใตขอกําหนดของกฎหมายและระเบียบ
ตางๆ ของหนวยงานที่กํากับดูแลอยางเครงครัด และใหการสนับสนุนโครงการจากภาครัฐ โดยมีเปาหมายเพ่ือ
ประโยชนสูงสุดของสังคมสวนรวม พรอมทั้งใหความรวมมือในการใหขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ถูกตองตามท่ี
หนวยงานภาครัฐรองขอ เพ่ือแสดงถึงความโปรงใส ตลอดจนสรางความม่ันใจ และความเช่ือถือรวมกัน 

 

สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม 

 เด็มโก ไดแบงปนคุณคาขององคกร โดยการสงเสริมการปลูกจิตสํานึกในเรื่องของการดูแลสุขภาพ และความ
ปลอดภัยกับผูรวมงาน และชุมชนรอบดาน ผานการออกหนวยแพทยเคล่ือนที่ของมูลนิธิแสงไซก่ี  การชวยเหลือ
เพ่ือนมนุษยโดยบริษัทรวมกับโรงพยาบาลปทุมธานี สภากาชาดไทย เปดรับบริจาคโลหิตจากผูบริหาร พนักงาน และ
ประชาชนทั่วไป  อยางสมํ่าเสมอทุก 3 เดือน การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟาใหกับโรงเรียน และวัด ใน
ชุมชนใกลเคียงบริษัท 
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 เด็มโก ใหความสําคัญในความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม ทํางานในกระบวนการดําเนินธุรกิจ โดยมุงมั่นที่
จะบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมผลกระทบเชิงบวก และลดผลกระทบเชิงลบ เพ่ือใหเด็มโกอยูรวมกับชุมชน และสังคมใน
พ้ืนที่ปฏิบัติการโดยสรางความเขาใจอันดีตอกันรวมแกปญหาเพ่ือสรางความเช่ือมั่นแกชุมชนและสังคมไดอยาง
ยั่งยืน  

คูคา 

 เด็มโก จะดําเนินการคัดเลือกคูคาตามหลักเกณฑ คุณสมบัติ คุณลักษณะ ที่ไดกําหนดไวในขอกําหนดของเด็มโก 
รวมถึงการจัดซื้อ จัดหา ที่มีหลักเกณฑ และขั้นตอนตามระเบียบและขอกําหนดของเด็มโก วาดวยระเบียบการจัดซื้อ 
จัดหา ดําเนินการอยางโปรงใสใหขอมูลแกคูคาอยางเทาเทียม ถูกตอง ไมมีอคติ ไมเลือกปฏิบัติตอคูคา รวมถึงเปนการ
สนับสนุนคูคาที่ดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม ซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม 

 เด็มโก ยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญา ขอตกลง หรือเง่ือนไขตางๆ ที่มีตอคูคาของเด็มโก บนพ้ืนฐานของความเสมอ
ภาค และเปนธรรม พรอมทั้งสื่อสารและพัฒนากระบวนการของการดําเนินธุรกิจที่ดี เพ่ือประโยชนสูงสุดทั้งสองฝาย 

 เด็มโก ไมเรียกรับ และตอตานการกระทําหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริต เอารัดเอาเปรียบ แกคูคา 
 เด็มโก ไดมีการพัฒนาชองทางและรองเรียนในการติดตอกับเด็มโก เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับคูคา และผูมีสวน

ไดเสียทั้งชองทางออนไลน และออปไลน พรอมทั้งมีสวนงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลบริหาร และรับเรื่อง
รองเรียน 

คูแขง 

 เด็มโก ดําเนินธุรกิจบนการแขงขันเสรี และคํานึงถึงการแขงขันอยางเปนธรรม เด็มโก ไมทําความตกลงใดๆ กับคู
แขงขัน หรือบุคคลใดที่มีลักษณะเปนการลด หรือจํากัดการแขงขันทางการคา หรือสงผลใหเกิดการแขงขันอยางไม
เปนธรรม รวมถึงการกําหนดราคา การฉอโกง การประมูล การจัดสรรตลาด และขอตกลงในการจํากัดการจัดหา 

 การให หรือแลกเปล่ียนขอมูลทางธุรกิจของบริษัทแกพันธมิตรทางธุรกิจ หรือกิจการรวมคา เด็มโก จะใหความ
รวมมือกับคูแขงทางการคา หากเปนไปเพ่ือประโยชนของผูรับบริการ และตองไดรับอนุมัติจากผูบริหารระดับสูง
กอนเสมอ 

เจาหน้ี 

 เด็มโก ปฏิบัติตอเจาหน้ีอยางเปนธรรม มีความรับผิดชอบ และโปรงใส โดยปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาที่มีตอเจาหน้ี
อยางเครงครัด และเทาเทียมกัน ทั้งในแงการชําระเงิน และเง่ือนไขอื่นใดที่ไดทําขอตกลงไวกับเจาหน้ี เด็มโกไมใช
เงินทุนที่ไดจากการกูยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงคในขอตกลงที่ทํากับผูใหกูยืมเงิน ตลอดจนไมใชวิธีการที่
ไมสุจริต ปกปดขอมูล หรือขอเท็จจริงอันจะทําใหเจาหน้ีเกิดความเสียหาย 

 
 

ลูกหน้ี 

 เด็มโก จะปฏิบัติตามสัญญาขอตกลง หรือเง่ือนไขตางๆที่มีตอลูกหน้ีโดยไมเลือกปฏิบัติในการติดตามเรงรัดหน้ีสิน 
กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติได ตองรีบเจรจากับลูกหน้ีเปนการลวงหนา เพ่ือรวมกันหาแนวทางแกไขปญหา และปองกัน
ไมใหเกิดความเสียหาย โดยใชหลักกฎหมายควบคูกับหลักธรรมาภิบาล 

 เด็มโก จะดําเนินการรายงานขอมูลลูกหน้ีคางชําระที่ถูกตอง ครบถวน และตรงเวลาใหแกลูกหน้ีอยางสมํ่าเสมอ และ
จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และเง่ือนไขที่เก่ียวของกับการปฏิบัติที่มีตอลูกหน้ี 
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ลูกคาและประชาชน 

 เด็มโก ใหความรวมมือ สนับสนุนการพัฒนาชุมชน สงเสริมวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตของสังคมรอบๆ พ้ืนที่ต้ัง 
และใกลเคียงหนวยงานของเด็มโก  โดยคํานึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบตอความเสียหายของสังคม สิ่งแวดลอม และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนใหนอยที่สุด 

 เด็มโก ไมกระทําการใดๆ ที่สงผลเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอมเกินกวาที่กฎหมายกําหนด 
 เด็มโก มุงมั่นในการสรางความพึงพอใจ และความม่ันใจใหกับลูกคา ใหไดรับบริการที่ดี มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง

อยางตอเน่ือง และจริงจัง 
 
นโยบายและแนวทางปฏิบัติดานทรัพยสินทางปญญา 
 เด็มโก มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยกําหนดไวใน
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และใหคําจํากัดความของทรัพยสินทางปญญา หมายความรวมถึงสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา ความลับทางการคา หรือขอมูลอื่นใดที่เปนทรัพยสินมีคาของเด็มโก พนักงานมีหนาที่
ปกปองดูแลรักษาทรัพยสินทางปญญาของเด็มโกใหพนจากการนําไปใชหรือเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต และตองเคารพ
ลิขสิทธิ์ของเจาของทรัพยสินทางปญญาน้ันๆ 
 แมวาบริษัท กําหนดใหเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เปนปจจัยสําคัญที่ชวยสงเสริมการดําเนินธุรกิจ และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน แตเปนความรับผิดชอบรวมกันของพนักงานเด็มโกทุกคนที่จะตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารภายใตขอบังคับของกฎหมาย คําสั่งเด็มโก และตามมาตรฐานท่ีเด็มโกกําหนด ซึ่งพนักงานทุกคนตองมีวินัยในการ
ใชระบบสารสนเทศ และอุปกรณสื่อสารของเด็มโก โดยไมใหสงผลกระทบในแงลบตอเด็มโกและผูอื่น และจะตองไมละเมิด
ลิขสิทธิ์ซอฟแวร หรือทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น ทั้งน้ีหากเด็มโกพบวาพนักงานมีการละเมิดและผลการสอบสวนอยางเปน
ธรรม ปรากฎวาเปนจริงจะไดรับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือ โทษกฎหมายตามความเหมาะสมแลวแตกรณี  

นโยบายและแนวปฏิบัติดานความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เด็มโก กําหนดใหเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เปนปจจัยสําคัญที่ชวยสงเสริมการดําเนินธุรกิจ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางาน ฉะน้ันจึงเปนความรับผิดชอบรวมกันของพนักงานเด็มโกทุกคนที่จะตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารภายใตขอบังคับของกฎหมาย คําสั่งเด็มโก และตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ หมวด 7 
การปฏิบัติตอขอมูลและทรัพยสิน 7.5 การใชและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท  และจรรยาบรรณพนักงาน วา
ดวยการสื่อสาร และการแสดงออกในนามเด็มโกที่กําหนดใหพนักงานเด็มโกทุกคนมีหนาที่รับผิดชอบในการปองกัน และดูแล
ใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเด็มโกที่อยูในความครอบครอง หรือหนาที่รับผิดชอบของตนเองไมใหถูก
บุคคลที่ไมไดรับอนุญาตเขาถึงโดยมิชอบ และตองไมเปดเผยขอมูลที่มีความสําคัญทางธุรกิจตอผูที่เก่ียวของ ทั้งตองมีวินัยใน
การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเด็มโก ไมใหสงผลกระทบในแงลบตอเด็มโก และผูอื่น 
 ทั้งน้ี หากเด็มโกพบวาพนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวนอยางเปนธรรมปรากฎวาเปนจริงจะไดรับการ
พิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือโทษกฎหมายตามความเหมาะสมแลวแตกรณี 
 
นโยบายและแนวปฏิบัติดานการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน  
 การดําเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการเคารพและปฏิบัติตามกฏหมายน้ัน เปนสิ่งที่บุคลากรทุกคนใน เด็มโก ตระหนัก
และใหความสําคัญ โดยกําหนดไวในจรรยาบรรณ เด็มโก ในคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ เด็มโก ที่ตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย ขอบังคบั ระเบียบ ขอกําหนด และมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวัง 
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                                                                                          บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

 เด็มโก มุงเนนใหการดําเนินงานของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตอกันและผูมีสวนได
เสียทุกฝายดวยความเคารพ ใหเกียรติซึ่งกันและกันบนพ้ืนฐานศักด์ิศรีของความเปนมนุษย  หรือไมกระทําการใหกระทบสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลอื่นที่ขัดตอบทบัญญัติของกฎหมายโดยแนวปฏิบัติดังกลาวขางตนเปนมาตรฐานจริยธรรมองคกร ที่
บุคคลากรทุกคนใน เด็มโก ตองถือปฏิบัติอยางเครงครัด ซึ่งหากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษ ตามความรายแรง
แหงการกระทําและถือเปนการกระทําผิดทางวินัยดวย 

เด็มโก ใหความสําคัญตอกิจกรรมที่อาจมีผลตอหลักสิทธิมนุษยชน ในทุกๆ ดาน โดยยึดถือ และปฏิบัติตามขอ
กฎหมายที่เก่ียวของโดยบริษัท มีนโยบายอยางชัดเจนที่จะไมจางแรงงานเด็ก ยึดมั่นในเสรีภาพของการนับถือศาสนา การไม
เลือกปฏิบัติจากความแตกตางทางดานเช้ือชาติ ศาสนา เพศ และสถานะภาพทางสังคมนอกจากน้ีบริษัท ยังใหความเคารพตอ
หลักสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดับช้ัน อยางเครงครัด โดยจะปกปอง และไมนําขอมูลสวนตัวของพนักงาน เชน ประวัติ
สวนตัว คาจางเงินเดือน  ฯลฯ ไปเปดเผยใหกับบุคคลภายนอก หรือผูที่ไมมีสวนเก่ียวของ รับทราบ โดยยังไมไดรับอนุญาตจาก
พนักงาน และไดกําหนดใหมีการใชขอบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานจัดทําเปนคูมือ ใหกับพนักงานไดรับทราบ ถึงกฎ ระเบียบ 
และขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน ผานการปฐมนิเทศนกอนการเริ่มปฏิบัติงาน 
 
ชองทางการติดตอรองเรียน หรือการแจงเบาะแส 

เด็มโก ใหความสําคัญตอการติดตอสื่อสารกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุมเพ่ือการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางกัน ตลอดจน
รับฟงความคิดเห็นและคําแนะนําของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม เพ่ือประโยชนรวมกันในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไมไดรับความเปน
ธรรมจากการปฏิบัติของ เด็มโก สามารถรองเรียน แนะนํา ติชม  หรือแจงเบาะแส ตอ เด็มโก ไดหลายดานทั้งดานธรรมาภิบาล 
รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกร ทั้งจากพนักงานเอง และผูมีสวนไดเสียอื่น
ดวย เด็มโก ใหความสําคัญกับการเก็บขอมูลรองเรียนเปนความลับ ซึ่งเรื่องรองเรียนดังกลาวจะรับรูเพียงเฉพาะในกลุมบุคคลที่
ไดรับมอบหมาย และเก่ียวของดวยเทาน้ัน เพ่ือสรางความม่ันใจใหแกผูรองเรียนและไดกําหนดขั้นตอนการรับเรื่องและ
สอบสวนไวเปนลายลักษณอักษร  โดยเด็มโก ไดจัดทําชองทางการติดตอ รองเรียน หรือแจงเบาะแส ดังน้ี 

(1) คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล E-mail address : goodgovernance@demco.co.th  
(2) เลขานุการบริษัทฯ Email address :  paitoongcc@demco.co.th  
(3) เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล Email address :  wonruedee@demco.co.th 
(4) ตูรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ติดต้ัง ณ สํานักงานใหญ 
สงจดหมาย หรือชองทางอื่นตามสมควรและปลอดภัย  ถึง สํานักงานตรวจสอบ  บริษัท เด็มโก  จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 59  ม.1  ต.สวนพริกไทย  อ.เมือง จ.ปทมุธานี  12000  หรือโทรสาร 02-9595811 ตอ 2018 

ซึ่งเด็มโกมีมาตรการคุมครองผูรองเรียน โดยถือวาขอมูลที่เก่ียวของเปนความลับและจะดําเนินการพิสูจนหา
ขอเท็จจริง เพ่ือดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป 

 

มาตรการคุมครองผูท่ีรองเรียนหรือใหขอมูลดวยเจตนาสุจริต 

 ผูรายงาน ผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือสามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองได หากเห็นวาการเปดเผยน้ันจะทํา

ใหเกิดความไมปลอดภัย หรือเกิดผลกระทบในทางลบใดๆ 

 เด็มโกถือวาขอมูลที่เก่ียวของเปนความลับ และจะเปดเผยเทาที่จําเปนโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบ

ในทางลบของผูรายงานแหลงที่มาของขอมูลหรือบุคคลที่เก่ียวของเปนสําคัญ และผูที่เก่ียวของกับกระบวนการ
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                                                                                          บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

สอบสวนหรือหาขอเท็จจริง มีหนาที่ในการรักษาความลับของผูใหขอมูลอยางเครงครัด ผูใดฝาฝน เด็มโก จะถือเปน

การกระทําผิดวินัยรายแรง 

 หากมีการกระทําที่ไมเปนธรรมตอผูรองเรียน หรือผูแจงเบาะแส หรือผูที่เปนพยาน ถือเปนการกระทําผิดวินัยรายแรง 

และอาจเปนความผิดตามกฎหมายได 

 กรณีที่ผูรองเรียนเห็นวาตนอาจไดรับความไมปลอดภัย หรืออาจเกิดผลกระทบในทางลบ ผูรองเรียนสามารถรอง

ขอใหเด็มโกกําหนดมาตรการคุมครองที่เหมาะสมได หรือเด็มโกอาจกําหนดมาตรการคุมครองโดยผูรองเรียนไมตอง

รองขอ หากเห็นวาเปนเรื่องที่มีแนวโนมที่จะเกิดผลกระทบในทางลบหรือความไมปลอดภัย 

 ผูที่ไดรับผลกระทบในทางลบจะไดรับการบรรเทาความเดือดรอนดวยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสมและเปนธรรม 

 
หมวดท่ี 4  การเปดเผยขอมูล และความโปรงใส 

 หลักการ : ขอมูลขาวสารสําคัญท่ีเก่ียวของกับบริษัท ท้ังขอมูลทางการเงิน และขอมูลท่ีมิใชขอมูลทางการเงิน ควร
ไดรับการเปดเผยอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส มีความเทาเทียมกัน และนาเชื่อถือ 

 การปฏิบัติของบริษัท  : ในการเปดเผยขอมูลสําคญัของ เด็มโก นอกจากเผยแพรตามเกณฑที่กําหนดผานชองทางของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว เด็มโก จะเผยแพรไวในเว็บไซตของ เด็มโก ดวย เชน รายงานประจําป 
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ ขอมูลบริษัท ขาวประชาสัมพันธ โดยการปรับปรุงเว็บไซตอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหผูถือ
หุนและบุคคลภายนอกสามารถรับขอมูลขาวสารไดทันตอเหตุการณ เขาถึงโดยสะดวก และไดรับประโยชนมากที่สุด 
ดังน้ี 

1. สารสนเทศท่ีสําคัญของ เด็มโก ประกอบดวย ขอมูลทางการเงิน และขอมูลที่ไมใชทางการเงิน การเปดเผยขอมูลทาง
การเงิน โดยเฉพาะในสวนของงบการเงินน้ันไดผานการสอบทาน/ตรวจสอบจากผูสอบบัญชี วาถูกตองตามท่ีควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการเด็ม
โก กอนเปดเผยแกผูถือหุน โดยคณะกรรมการเด็มโก รายงานความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินควบคูกับ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําปดวย นอกจากน้ี เด็มโก ได
เปดเผยรายการระหวางกัน รวมถึงบทวิเคราะหของฝายบริหารไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป  (แบบ 56-1) 
และรายงานประจําป (แบบ 56-2) เปนตน 

2. ขอมูลตางๆ ของ เด็มโก ที่ไดเปดเผยแกสาธารณชน ผูถือหุน และนักลงทุน เด็มโก เผยแพรไวในเว็บไซตของ เด็มโก 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เชน ขอมูลบริษัท ประวัติคณะกรรมการ เด็มโก รายงานประจําป รายงานการพัฒนา
อยางย่ังยืน หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ เด็มโก และคูมือจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของ เด็มโก 

3. เด็มโก ไดเปดเผยประวัติของคณะกรรมการเด็มโก และบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอย 5 ชุด ตามขอบังคับ 
จํานวนคร้ังของการประชุม และจํานวนครั้งที่กรรมการแตละคนเขารวมประชุมในแตละป  และเปดเผยการจาย
คาตอบแทนกรรมการท่ีเปนไปตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนและผูบริหารระดับสูงไวในแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป  (แบบ 56-1) และรายงานประจําป  (แบบ 56-2) ดวย 
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4. เด็มโก จัดใหมีนักลงทุนสัมพันธเพ่ือทําหนาที่สื่อสารขอมูลสําคัญตอนักลงทุน นักลงทุนรายยอย ผูถือหุน และ
นักวิเคราะหหลักทรัพย เด็มโกไดใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทั่วถึง 
รวมท้ังการนําเสนอผลงาน และการแจงสารสนเทศขององคกรตอนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายยอย ผูถือหุน และ
นักวิเคราะหหลักทรัพย ตลอดจนผูเก่ียวของ โดยไดเขารวมใหขอมูลในกิจกรรม Opportunity Day ของตลาด
หลักทรพัย เปนประจําทุกไตรมาส 

5. เด็มโก ไดเปดเผยขอมูลทั่วไป ขอมูลทางการเงิน บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร (Management 
Discussion and Analysis : MD&A) ประกอบงบการเงินทุกไตรมาส รวมถึงขอมูลสําคัญอยางถูกตอง  
 
 
หมวดท่ี 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
หลักการ : คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทโดยท่ีคณะกรรมการ
มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาท่ีตอผูถือหุนและเปนอิสระจากฝายจัดการ 

  การปฏิบัติของบริษัท  : เด็มโกใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยกําหนดใหบริษัทตอง
จัดทํานโยบายเก่ียวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
จรรยาบรรณคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตามระบบกํากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหแก
คณะกรรมการ กรรมการผูบริหาร และพนักงานของเด็มโก ไวยึดถือปฏิบัติต้ังแตป 2549 จากผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 มีประเด็นสําคัญในเรื่องกระบวนการพิจารณารายการท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปน
ธรรม การพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ นโยบายการแจงเบาะแส การติดตาม และการคุมครองผู
แจงเบาะแส ดังน้ันในการทบทวนแกไขปรับปรุงนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณของเด็มโกจึงไดนํา
ประเด็นเหลาน้ันมาเปนเน้ือหาในการทบทวน ปรับปรุงดวย นอกเหนือจากการปรับปรุงสาระสําคัญใหทันสมัย มีความเปน
สากล สอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 กับ
หลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พรบ.หลักทรัพยฯ ประกาศและแนวปฏิบัติของตลาด
หลักทรัพยฯ ที่มีการแกไขปรับปรุงในป 2559-2560 กับกฎหมาย ปปช.มาตรา 123/5 เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานที่
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานเด็มโกทุกคนตองรับทราบ และยึดถือเปนหลักปฏิบัติอยางเครงครัด นอกจากน้ีสายงาน
บริหารทรัพยากรบุคคลยังใชคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีฯ เปนเอกสารสําหรับใหความรูแกพนักงานทุกระดับ รวมถึงการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหมที่ตองกําหนดใหมีหัวขอการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมไวในหลักสูตรพ้ืนฐานที่ฝายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จัดอบรมพนักงานตามแผนพัฒนาบุคคลของเด็มโก 
 
วัฒนธรรมองคกร จริยธรรม และจรรยาบรรณของเด็มโก 
 มาตรฐานสูงสุดของการเปนมืออาชีพ การมีวัฒนธรรมองคกรที่แข็งแกรงดวยการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงานที่เด็มโกน้ัน คณะกรรมการเด็มโกมีระบบและกลไกในการสรางวัฒนธรรมองคกรดานจริยธรรมที่เขมแข็งเขามาใน
การพัฒนาระบบนิเวศนของธรรมาภิบาลในองคกร ดวยการสรางคานิยมหลัก I DEMCO และจิตสํานึกของบุคลากรในบริษัท
ใหความสําคัญกับการดําเนินกิจการของเด็มโกดวยความซื่อสัตยตอลูกคา ตอวิชาชีพ ดวยความหมาย มุงมั่น ต้ังใจจริงที่จะ
ประสบความสําเร็จ ดวยความเช่ือมั่นในการทํางานรวมกันเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความรอบรู เช่ียวชาญ ใหคุณภาพท่ี
ดีแกลูกคา สรางมูลคาเพ่ิม สรางผลตอบแทนที่ดีแกผูถือหุนอยางตอเน่ือง มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม รวมท้ังมุงมั่น
ในการดําเนินงานดานการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 
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 โดยจริยธรรมและจรรยาบรรณของเด็มโก (DEMCO Code of Conduct) กําหนดไวเปนลายลักษณอักษรท่ีชัดเจน
พนักงานเด็มโกทุกคนมีหนาที่ในการทําความเขาใจ และปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบคําสั่ง และจรรยาบรรณ ตลอดจน
นโยบายอื่นๆ ไมวาจะเปนตามจารีตประเพณี หรือเปนลายลักษณอักษร ไมวาจะไดกําหนดไวในขณะนี้ และ/หรือที่จะกําหนด
ตอไปในภายหนาโดยเครงครัด 
 กรรมการและผูบริหารพึงแสดงความยึดมั่นตอจรรยาบรรณ โดยการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีสําหรับพนักงานอื่น 
เสริมสรางบรรยากาศของการทํางานใหเอื้อตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมทั้งตองมุงมั่นที่จะปองกันไมใหเกิดการละเมิด
จรรยาบรรณ และหากมีการฝาฝน หรือการกระทําใดๆ อันเปนการหลีกเล่ียง จะถูกพิจารณาลงโทษตามความรายแรงแหงการ
กระทํา และถือเปนการกระทําความผิดทางวินัยอีกดวย 
 
การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

การดําเนินธุรกิจของ เด็มโก กับผูเก่ียวของทางธุรกิจ ตองดําเนินการอยางถูกตอง ตรงไปตรงมา โปรงใส ซื่อสัตย 
ตรวจสอบได และไมคอรรัปชัน โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของ และนโยบายตอตานคอรรัปชันของ เด็มโก รวมท้ังไมทํา
ใหเกิดขอครหา หรือเสื่อมเสียช่ือเสียงของบริษัท จึงกําหนดนโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ันไว ดังน้ี 

1. บุคลากรของ เด็มโก ตองไมดําเนินการหรือเขาไปมีสวนรวมในการทุจริตคอรรัปช่ัน การให/รับ สินบนทุกรูปแบบ 
ทั้งทางตรงและทางออม โดยมีหนาที่ปฏิบัติตามนโยบายตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทาง
จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ เด็มโก รวมทั้งระเบียบ และขอกําหนดอื่น ที่เก่ียวของ 

2. บุคลากรของ เด็มโก ตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังเก่ียวกับการรับ การใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น
ใด รวมถึงคาบริการตอนรับ และคาใชจายอื่นๆ ทั้งน้ี การใหหรือรับของขวัญและการเล้ียงรับรอง ตองเปนไปเพ่ือวัตถุประสงค
ทางธุรกิจหรือตามประเพณีนิยมเทาน้ัน โดยมีมูลคาที่เหมาะสม และตองไมสงผลกระทบตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ 

3. การบริจาคเพ่ือการกุศล และการใหเงินสนับสนุนของ เด็มโก มีขั้นตอนการตรวจสอบ อนุมัติ และสอบทาน โดย
ตองมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคลองกับระเบียบของ เด็มโก เพ่ือใหมั่นใจวาการบริจาคเพ่ือการกุศลหรือการใหเงิน
สนับสนุนไมไดใชเปนขออางสําหรับการคอรรัปช่ัน 

4. เด็มโก จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานขายและการตลาด รวมท้ังงานจัดหาพัสดุ
และทําสัญญาอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดทุจริตคอรรัปช่ัน และบริหารจัดการใหมีวิธีการแกไขที่
เหมาะสม 

5. เด็มโก มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะทอนถึงความมุงมั่นตอมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 
และมีนโยบายที่จะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบตอบุคลากรที่ปฏิเสธ การทุจริตคอรรัปช่ัน แมวาการกระทําน้ันจะ
ทําให เด็มโก สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดย เด็มโก มีกระบวนการส่ือสารอยางชัดเจนเก่ียวกับนโยบายดังกลาว 

6. ฝายตรวจสอบภายในตองรายงานผลการประเมินการควบคุมดวยตนเองตอสํานักงานตรวจสอบ เพ่ือดําเนินการ
ตรวจสอบหากพบประเด็นที่มีการปฏิบัติไมสอดคลองกับนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันจะตองแจงหนวยงานผู
ปฏิบัติเพ่ือใหมีการปรับปรุงมาตรการควบคุม 

7. เด็มโก จัดใหมีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกตางๆ ใหพรอมตอการตรวจสอบเพ่ือยืนยันความถูกตอง
และเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือใหมั่นใจวาไมมีรายการใดที่ไมไดรับการบันทึก หรือไม
สามารถอธิบายได หรือรายการท่ีเปนเท็จ 

8. เด็มโก จัดใหมีขั้นตอนเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาการควบคุมภายในของกระบวนการทําบัญชีและการเก็บรักษา
ขอมูลไดรับการตรวจสอบภายในเพ่ือยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน และเพ่ือให
เกิดความม่ันใจวาการบันทึกรายการทางการเงินมีหลักฐานอยางเพียงพอเพ่ือใชในการตรวจสอบ 
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9. เด็มโก จัดใหมีการสื่อสารและฝกอบรมอยางตอเน่ืองแกบุคลากรของ เด็มโก เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจอยาง
แทจริงเก่ียวกับมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน ความคาดหวังของ เด็มโก และบทลงโทษหากไมปฏิบัติตามมาตรการน้ี 

10. เด็มโก สื่อสารนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันและแนวปฏิบัติไปยังบริษัทยอย บริษัทรวมบริษัทอื่นที่ เด็มโก 
มีอํานาจในการควบคุม คูคาทางธุรกิจ และผูมีสวนไดเสีย รวมทั้งสาธารณชน ผานชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพ่ือทราบ
และนํามาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันไปปฏิบัติ 

11. บุคลากรของ เด็มโก ไมพึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทําที่อาจฝาฝนมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน
โดย เด็มโก จัดใหมีชองทางการแจงเบาะแส รวมท้ังเมื่อบุคลากรตองการคําแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปช่ัน 

12.คณะทํางานการดําเนินการดานการพัฒนาอยางยั่งยืนของ เด็มโก มีหนาที่รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันน้ีตอคณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการ เด็มโก โดยสม่ําเสมอ
อยางนอยปละครั้ง 

13. สํานักงานตรวจสอบสามารถรายงานประเด็นที่พบอยางเรงดวนตอประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ
ผูจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการเด็มโก  
 
ความขัดแยงทางผลประโยชน 
 คณะกรรมการเด็มโก ถือเรื่องความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนของบริษัท เปนนโยบายที่
สําคัญ โดยกําหนดเปนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ไว
ในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ที่กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองรายงานการมีสวนไดเสีย
ของตนเอง และบุคคลที่มีความเก่ียวของ เพ่ือหลีกเล่ียงการใชโอกาสจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของเด็มโก 
แสวงหาประโยชนสวนตน เด็มโกจึงไดมีการกําหนดขอปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของเด็มโก ดังน้ี 
 1.  หลีกเล่ียงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกับตนเองที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ 
  บริษัท 
 2. หากมีความจําเปนตองทํารายการที่เก่ียวโยงกันอันเปนไปเพ่ือประโยชนของบริษัท ใหกระทํารายการน้ันเสมือน

กับทํารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งน้ีหามมิใหกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทที่มีสวนไดเสียในรายการน้ันมี
สวนในการพิจารณาอนุมัติ 

                3.  ไมหาผลประโยชนใสตนและผูที่เก่ียวของ โดยนําสารสนเทศภายในที่ยังไมไดเปดเผยหรือที่เปนความลับไปใช
หรือนําไปเปดเผยกับบุคคลภายนอก 

                4.  ไมใชเอกสารหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทในการทําธุรกิจที่แขงขัน
หรือเก่ียวเน่ืองกับบริษัท 

 เด็มโก ถือนโยบายดานความขัดแยงทางผลประโยชนเปนนโยบายสําคัญ ดังน้ันคณะกรรมการตรวจสอบเด็มโก จึง
ไดกําหนดแนวปฏิบัติเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชน โดยไดรับการอนุมัติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง
ที่ 7/2560 เพ่ือใหดําเนินการจัดวางระบบการควบคุมเปนไปอยางมีมาตรฐาน โปรงใส ในการบริหารจัดการที่ดี 
 
การปฐมนิเทศกรรมการใหม 
 เด็มโกกําหนดใหจัดทําเอกสารปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม เพ่ือใชเปนขอมูลในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งการ
แนะนําลักษณะประกอบธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนใหกรรมการบริษัท 
เขาอบรมหลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพ่ือเปนการพัฒนา สนับสนุน และสงเสริมการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ  
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                                                                                          บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
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เมื่อมีการแตงต้ังกรรมการใหม บริษัทฯ จะจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังใหม โดยจัดใหมี
การบรรยายสรุป วิสัยทัศน กลยุทธ และเปาหมายการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการที่สําคัญโดยประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร พรอมทั้งจัดใหมีเอกสารสําหรับกรรมการที่ไดรับการ
แตงต้ังใหม เพ่ือประกอบการทําหนาที่ อันไดแก คูมือกรรมการบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับบริษัท และรายงาน
ประจําป ซึ่งเอกสารเหลาน้ีประกอบดวยขอมูลสําคัญ ไดแก บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท อํานาจอนุมัติ และขอหามการกระทําของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
รวมทั้งบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ 
  
การพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับสูงของเด็มโก 
 บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมใหกรรมการแตละคนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาที่ ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนใหกรรมการทุกคนไดรับการสงเสริมทักษะ และ
ความรูสําหรับการปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางสม่ําเสมอ 
 สําหรับบุคคลที่ไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการใหม จะไดรับการแนะนํา และไดรับขอมูลที่เปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาที่ ซึ่งรวมถึงความเขาใจในวัตถุประสงค เปาหมายหลัก วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร ตลอดจนลักษณะธุรกิจ 
และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 นอกจากนี้กรรมการจะไดรับการอบรม และพัฒนาความรูที่จําเปนอยางตอเนื่อง รวมท้ังตองมีความเขาใจเก่ียวกับ
กฎหมาย กฎเกณฑ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดลอมที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ และใหไดรับขอมูลที่เปน
ปจจุบันอยางสมํ่าเสมอ 
 สําหรับการพัฒนาผูบริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางตอเน่ือง 
คณะกรรมการมีหนาที่กํากับดูแลใหมีแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) สําหรับเตรียมการสืบทอดตําแหนงกรรมการ
ผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง รวมทั้งสงเสริม และสนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงไดรับการอบรม และพัฒนา มีความรู ทักษะ 
ประสบการณ และคุณลักษณะที่จําเปนตอการขับเคล่ือนองคกรไปสูเปาหมาย 
 
แผนการสืบทอดตําแหนง และพัฒนาผูบริหาร 
 เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางตอเน่ือง เด็มโกมีนโยบายกํากับดูแลใหมีแผนการสืบทอดตําแหนง เพ่ือเปนการ
เตรียมสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง เชนกรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ และผูจัดการ
ฝาย เปนตน เพ่ือใหมั่นใจวาการวางแผนพัฒนาบุคลากรในตําแหนงสําคัญและตําแหนงวิกฤต จะสามารถปองกัน บรรเทา หรือ
ยับยั้ง ความเสี่ยงดานการบริหาร แผนสืบทอดตําแหนง ซึ่งไดแก ความเสี่ยงจากตําแหนงงานผูบริหารระดับสูงที่มีผลกระทบ
รุนแรงตอบริษัทวางลง  ความเสี่ยงจากการมีผูบริหาร หัวหนางานที่ดอยศักยภาพ ไมตรงกับทักษะความสามารถและความเสี่ยง
จากผูบริหาร หัวหนางานศักยภาพสูงใหม ไมเปนที่ยอมรับของคนภายในบริษัท 
 ดังน้ัน เด็มโก จึงกําหนดใหมีนโยบายสรรหา หรือคัดเลือกบุคลากรที่จะสามารถทดแทนบุคลากรในตําแหนงเสี่ยงได  
รวมทั้งหลักเกณฑการสรรหา คัดเลือก โอนยายไวลวงหนา  รวมท้ังแสวงหาปจจัยนําเขา หรือบุคลากรที่มีโอกาสพัฒนาเพ่ือให
เขาตามสมรรถนะหลักและทักษะจําเปน เพ่ือการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน ทิศทาง แผนกลยุทธ พันธกิจ และ
คานิยม กับแนวโนมธุรกิจทั้งในปจจุบันและอนาคต 
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