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นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
 

 บริษทั เดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน) มีควำมมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมเป็นธรรม สุจริตโปร่งใส ยดึแนว
ปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี ตำมแนวทำงที่ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ก  ำหนด ส ำหรับคณะกรรมกำรทุกคนในกำรปฏิบติัหน้ำที่ ไดย้ดึถือกำรปฏิบติัตำม 
Fiduciary Duty ส ำคญั 4 ประกำร คือ กำรปฏิบติัหน้ำที่ดว้ยควำมรับผิดชอบดว้ยควำมระมดัระวงั  (Duty of Care) กำรปฏิบัติ
หน้ำที่ด้วยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต เพื่อรักษำผลประโยชน์ของบริษัท และผู ้ถือหุ้น  (Duty of loyalty) กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
วตัถุประสงค์ ขอ้บังคับ มติคณะกรรมกำร และมติที่ประชุมผูถ้ือหุ้น  (Duty of Obedience) และกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถ้ือหุ้น
อยำ่งถูกตอ้งครบถว้น โปร่งใส และทนัเวลำ (Duty of Disclosure) เพื่อสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือใหก้บัผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียทุกกลุ่ม ซ่ึงเป็นส่วนส ำคญัในกำรส่งเสริมควำมเจริญเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง ย ัง่ยนืของบริษทัฯ 
   คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรมำโดยตลอด ก  ำหนดให้กำรก ำกบัดูแล
กิจกำรเป็นหน่ึงในดชันีวดัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ รวมทั้งก  ำหนดใหมี้กำรจดัท ำแผนกำรด ำเนินงำน เพื่อยกระดบักำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลอย่ำงสม ่ำเสมอ ในปี 2560 คณะกรรมกำรฯ ได ้มีกำรปรับปรุงนโยบำยกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี และหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี ตำมหลกัเกณฑข์องคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยประกำศก ำหนด โดยเฉพำะกำรน ำสำระส ำคญัของพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี  5) 
พ.ศ.2559 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ที่ กจ 3/2560 เร่ือง กำรก  ำหนดลกัษณะขำดควำมน่ำ
ไวว้ำงใจของกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทั (ฉบบัที่ 2) แนวปฏิบติัในกำรเปิดเผยและรักษำขอ้มูลที่มีผลกระทบต่อรำคำ
หลกัทรัพย ์และแนวปฏิบติัในกำรจัดกำรขอ้มูลลบัที่มีผลต่อรำคำหลกัทรัพยข์อง กลต. เขำ้มำเป็นประเด็นในกำรพฒันำระบบ
นิเวศน์ของธรรมภิบำลในองคก์ร เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนใหบ้ริษทัฯ มีระบบกำรปฏิบติังำน และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรตำมหลกั
ปฏิบัติที่ดี มีว ัฒนธรรมองค์กรด้ำนจริยธรรมที่เขม้แข็ง สร้ำงค่ำนิยม I DEMCO และจิตส ำนึกของบุคลำกรในบริษัท ให้
ควำมส ำคญักบักำรด ำเนินกิจกำรของบริษทัดว้ยควำมซ่ือสัตยต่์อลูกคำ้ ต่อวิชำชีพ ดว้ยควำมมำนะ มุ่งมัน่ ตั้งใจจริงท่ีจะประสบ
ควำมส ำเร็จ ดว้ยควำมเช่ือมัน่ในกำรท ำงำนร่วมกนัเป็นทีมอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดว้ยควำมรอบรู้ เช่ียวชำญ ให้คุณภำพท่ีดีแก่
ลูกคำ้สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม สร้ำงผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูถ้ือหุ้นอยำ่งต่อเน่ือง มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งมุ่งมัน่ใน
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต บริษทัไดป้ระกำศเจตนำรมณ์เข้ำเป็นแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อตำ้นกำรทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against  Corruption : CAC) เพื่อให้บริษทัฯ มีกำรปฏิบติังำนที่
โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย โดยคณะกรรมกำร CAC ไดมี้มติรับรองมำตรฐำนกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่
ให้เป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  ตั้ งแต่วันที่ 22 เมษำยน 2559 และเม่ือวนัที่ 5 
สิงหำคม 2562 บริษทัไดรั้บกำรรับรองใหต่้ออำยใุบรับรองอีกวำระหน่ึง ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯไดพ้ฒันำกำรรับรู้เร่ืองกำรต่อตำ้น
ทุจริตในหมู่พนกังำน และผูบ้ริหำร เพื่อเป็นเคร่ืองมือในกำรควบคุมดูแลกำรปฏิบติังำนใหมี้ประสิทธิภำพเพิ่มข้ึนดว้ย  
 

จำกควำมมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมเป็นธรรม สุจริตโปร่งใส ยดึแนวปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ี
ดี  ส่งผลให้คะแนนกำรประเมินผลส ำรวจโครงกำรส ำรวจกำรก ำกบัดูแลกิจกำรบริษทัจดทะเบียนไทยดีข้ึนตำมล ำดบั ซ่ึงจำก
รำยงำน Corporate Governance Report of Thailand Companies 2014 บริษทั ไดรั้บตรำสัญลกัษณ์คณะกรรมกำรบรรษทัภิบำลแห่งชำติ 
4 สัญลักษณ์ (ดีมำก) ต่อมำผลส ำรวจโครงกำรส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทย ตำมรำยงำน Corporate 

Governance Report of Thailand Companies ตั้งแต่ ปี2016  เด็มโก ้ไดรั้บตรำสัญลกัษณ์คณะกรรมกำรบรรษทัภิบำลแห่งชำติ เพิ่มข้ึน
เป็น 5 สัญลกัษณ์ (ดีเลิศ) 
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ส่วนที่ 1  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมกำรบริษัท ได้ตระหนักถึงประโยชน์และควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  ทั้ งน้ีเพื่อเป็นกำร

เสริมสร้ำงควำมโปร่งใสและประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร อนัจะสร้ำงควำมเช่ือมัน่ใหเ้กิดข้ึนแก่ผูถ้ือหุ้น ผูล้งทุน และ
ผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ำย และส่งเสริมใหบ้ริษทัเติบโตอยำ่งมัน่คงและย ัง่ยนื จึงไดก้  ำหนดเป็นนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่เป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรและถือเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบติัส ำหรับบริษทัซ่ึงครอบคลุมหลกักำรส ำคญั ดงัต่อไปน้ี 

 กำรปฏิบติัต่อผูถ้ือหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยำ่งเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย 
 กำรปฏิบติัหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั ในกำรก ำกบัดูแลและกำรบริหำรงำนดว้ยควำม

ซ่ือสัตย ์มีคุณธรรม รอบคอบและระมดัระวงั เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของบริษทั และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทัและผูถ้ือหุน้โดยรวม   ตลอดจนดูแลมิใหเ้กิดปัญหำควำมขดัแยง้ดำ้นผลประโยชน์ต่ำงๆ 

 กำรบริหำรงำนดำ้นควำมโปร่งใสภำยใตร้ะบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยในตลอดจนกำรเปิดเผยขอ้มูล
อย่ำงเพียงพอ ทนัเวลำ และสำมำรถตรวจสอบได ้แก่ผูถ้ือหุ้นและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ำย เพื่อให้ทรำบขอ้มูลอยำ่ง
เท่ำเทียมกนั โดยบริษทัจะสนับสนุนใหมี้กำรใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวำระที่ส ำคญั เช่น กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยว
โยง กำรท ำรำยกำรไดม้ำ หรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์เพื่อควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ 

 กำรควบคุมและบริหำรควำมเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสมกบักำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั 
 กำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต ภำยใต้กรอบของกฎหมำย จริยธรรมทำงธุรกิจ รวมถึง กำรดูแล

ส่ิงแวดลอ้ม 
 คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคน จะปฏิบติัหน้ำท่ีดว้ยควำมมุ่งมัน่ ทุ่มเทและรับผิดชอบอยำ่ง

เตม็ควำมสำมำรถเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั และยึดมัน่คุ่มือหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจรรณยำบรรณ
ธุรกิจของบริษทั เป็นแนวทำงดว้ยควำมเขำ้ใจ เช่ือมัน่ และศรัทธำ โดยถือเป็นกิจวตัรจนเป็นวฒันธรรมท่ีดีของ
องคก์ร 

 คณะกรรมกำรบริษทัมีบทบำทส ำคญัร่วมกบัผูบ้ริหำรในกำรก ำหนดวิสัยทศัน์ กลยทุธ์ นโยบำยและแผนงำนที่
ส ำคญัของบริษทัฯ รวมทั้งกำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนท่ีสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กนัอยำ่งเป็นธรรมระหว่ำง
คณะกรรมกำรบริษทั  ผูบ้ริหำร และผูถ้ือหุ้น  และมีกำรวำงแนวทำงกำรบริหำรจดักำร และกำรด ำเนินธุรกิจที่
เหมำะสม 

 นอกจำกน้ี ยงัก  ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัททบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัให้เหมำะสมกับ
สภำวกำรณ์ และประเมินผลกำรปฏิบติัตำมนโยบำยดงักล่ำว 

ส่วนที่ 2  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ ค่านิยมหลัก และจรรยาบรรณ 

  2.1 วิสัยทัศน์     
“มุ่งสู่กำรเป็นผูป้ระกอบกำรชั้นน ำ ดำ้นวิศวกรรมไฟฟ้ำ พลงังำนและสำธำรณูปโภคทั้งในประเทศและ

กลุ่มประเทศเพื่อนบำ้น (CLMV)” 

 2.2 พันธกิจ     
 ด ำเนินธุรกิจก่อสร้ำงและบริกำรดำ้นวิศวกรรมไฟฟ้ำ โทรคมนำคม พลงังำนและสำธำรณูปโภคที่ครบวงจร 

พร้อมขยำยธุรกิจสู่ภูมิภำค CLMV 
 สร้ำงควำมเช่ือมัน่ต่อลูกคำ้ดว้ยบริกำรที่มีคุณภำพ ทีมงำนที่มีควำมเช่ียวชำญรอบรู้และประสิทธิภำพสูง 
 สร้ำงผลตอบแทนที่ดี และมูลค่ำเพิ่มจำกกำรลงทุนใหก้บันกัลงทุนและผูถ้ือหุน้ อยำ่งต่อเน่ือง 
 ด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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     2.3  เป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

 บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำองคก์รและขยำยธุรกิจทั้งในและต่ำงประเทศในดำ้นท่ีเกี่ยวขอ้งกบังำนวิศวกรรม โดย
มีเป้ำหมำยหลกัท่ีจะเป็นผูอ้อกแบบ ก่อสร้ำงและติดตั้งงำนระบบไฟฟ้ำแบบครบวงจรตั้งแต่งำนระบบไฟฟ้ำและเคร่ืองกลจนถึง
งำนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน เช่น โครงกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำด้วยพลงังำนลม และพลงังำนแสงอำทิตย ์รวมถึง
แสวงหำโอกำสในกำรเป็นผูล้งทุนในธุรกิจกำรใหบ้ริกำรในฐำนะผูผ้ลิตไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภคอื่น  

 2.4   ค่านิยมหลัก 
i DEMCO 
I = Integrity   มีคุณธรรม ควำมซ่ือสัตยต่์อลูกคำ้ ต่อตนเอง องคก์ร และวิชำชีพ 
D = Determination   มีควำมมำนะ มุ่งมัน่ ตั้งใจจริง ที่จะประสบผลส ำเร็จ 
E = Effective Teamwork  ทีมงำนมีประสิทธิภำพ 
M = Masterly   รอบรู้ เช่ียวชำญอยำ่งผูน้  ำ 
C = Customer First   ใหคุ้ณภำพที่ดีที่สุดแก่ลูกคำ้ 
O = Originality & Ownership มีควำมคิดริเร่ิม  กลำ้แสดงออกนอกกรอบอยำ่งสร้ำงสรร และคิดอยำ่งเจำ้ของกิจกำร 

 2.5 จรรยาบรรณบริษัทฯ 
         บริษทัฯ ไดแ้ก่  กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน มุ่งที่จะด ำเนินกำร และยึดถือในจรรยำบรรณของ
บริษทัฯ ในดำ้นต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 
         2.5.1 สิทธิและควำมเท่ำเทียมกนัของผูถ้ือหุน้   
  บริษัทจะยึดมั่นต่อกำรปฏิบัติและกำรคุม้ครองสิทธิของผูถ้ือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยก ำหนด
นโยบำยโดยกำรค ำนึงถึงสิทธิผูถ้ือหุน้ และส่งเสริมกำรใชสิ้ทธิของผูถ้ือหุน้ ดงัน้ี 

 สิทธิในกำรรับรู้ขอ้มูลในกำรจดัใหมี้กำรประชุมผูถ้ือหุน้ เพื่อให้ขอ้มูลเพียงพอต่อผูถ้ือหุ้น เพื่อตดัสินใจ
ในกำรลงมติ โดยบริษทัไดจ้ัดให้มีกำรเผยแพร่ขอ้มูลหนังสือเชิญประชุมตำมระเบียบวำระ พร้อมทั้ ง
เอกสำรประกอบต่ำงๆที่ เกี่ยวกบักำรประชุม ใน เว็บไซต์ของบริษทัเป็นกำรล่วงหน้ำ 30 วนัก่อนกำร
ประชุม และจัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ือหุ้น พร้อมทั้งเอกสำรประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำงๆ 
ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมอย่ำงน้อย 14 ว ัน พร้อมทั้ งมีกำรบันทึกกำรประชุมอย่ำงถูกตอ้งครบถ้วน
เผยแพร่ในเวบ็ไซต ์เพื่อสำมำรถใหผู้ถ้ือหุน้ตรวจสอบได ้

 สิทธิที่ผูถ้ือหุน้จะไดรั้บกำรอ  ำนวยควำมสะดวกของผูถ้ือหุน้ ในกำรใชสิ้ทธิเขำ้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นและ
ออกเสียงอย่ำงเตม็ที่ โดยบริษทัเปิดโอกำสให้ผูถ้ือหุ้นส่งค ำถำมล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุมให้แก่บริษทัได ้
นอกจำกน้ี บริษทัยงัมีนโยบำยในกำรส่งเสริมใหก้รรมกำรทุกท่ำนเขำ้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้น เพื่ออ  ำนวย
ควำมสะดวกแก่ผูถ้ือหุน้ในกรณีกำรตอบค ำถำมเกี่ยวกบัประเดน็ต่ำงๆ 

 บริษทัมีนโยบำยส่งเสริมเร่ืองควำมเท่ำเทียมกนัของผูถ้ือหุ้น เช่น กำรเปิดโอกำสให้ผูถ้ือหุ้นส่วนน้อย
สำมำรถเสนอวำระกำรประชุมเพื่อใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุมก่อนวนัประชุม
โดยคณะกรรมกำรไดก้  ำหนดแนวทำงพิจำรณำเพิ่ม / ไม่เพิ่มวำระท่ีเสนอดังกล่ำว  คณะกรรมกำรมี
นโยบำยไม่เพิ่มวำระกำรประชุมโดยไม่แจ้งผูถ้ือหุน้ทรำบล่วงหนำ้ นอกจำกน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกำสให้ผู ้
ถือหุน้ที่ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเองไดส้ำมำรถมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขำ้ร่วมประชุมแทนหรือให้
กรรมกำรอิสระเป็นผูรั้บมอบอ ำนำจจำกผูถ้ือหุน้ เพื่อเขำ้ร่วมประชุมแทนได ้  
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2.5.2 สิทธิ และบทบำทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย   
  บริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญัแก่กำรก ำกบัดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มลูกคำ้ คู่คำ้ พนักงำน ผูถ้ือหุ้น
หรือผูล้งทุน  สถำบนักำรเงิน หน่วยงำนภำครัฐและหน่วยงำนอื่นๆ โดยคณะกรรมกำรจะปฏิบัติต่อบุคคลเหล่ำน้ีตำมสิทธิ 
เง่ือนไข ข้อกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ เพื่อให้ผู ้มีส่วนได้เสียได้รับกำรดูแลและปฏิบัติด้วยดี ทั้ งน้ี บริษัทจะก ำหนด
มำตรกำรในกำรส่ือสำรกบัคณะกรรมกำรในประเด็นเกี่ยวกบัควำมถูกตอ้งของรำยงำนกำรเงิน ระบบกำรควบคุมภำยในที่
บกพร่อง หรือกำรท ำผิดกฎหมำยและผิดจรรยำบรรณ โดยก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษทั / คณะกรรมกำรตรวจสอบ สำมำรถ
ด ำเนินกำรตรวจสอบพร้อมทั้งด  ำเนินกำรแกไ้ขเพื่อควำมถูกตอ้ง           

         2.5.3 กำรประชุมผูถ้ือหุน้   
  บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผูถ้ือหุ้นมีโอกำสที่จะมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะในที่
ประชุม โดยเปิดโอกำสให้ผูถ้ือหุ้นส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม โดยก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำ และ
เผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่ำวไวบ้น Website ของบริษทัฯ และคณะกรรมกำรจะเขำ้ร่วมในกำรประชุมเพื่อตอบค ำถำม และรับฟัง
ขอ้เสนอแนะจำกผูถ้ือหุ้น กบัเปิดเผยมติที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพร้อมผลลงคะแนนเสียงภำยในวนัถดัไปผ่ำนระบบข่ำวของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบน Website ของบริษทัฯ 

         2.5.4 ภำวะผูน้  ำ และวิสัยทศัน์   
  ในกำรก ำหนดวิสัยทศัน์ เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน กลยุทธ์ และแผนงำนธุรกิจนั้น คณะกรรมกำรไดมี้ส่วน
ร่วมในกำรพิจำรณำและตัดสินใจ โดยใช้ประสบกำรณ์รวมทั้ งควำมช ำนำญในกำรท ำธุรกิจในกำรวำงแผน เพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผู ้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งจะก ำกบั
ดูแลและติดตำมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบในเร่ืองท่ีส ำคญัเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำรใหเ้ป็นไปตำม
แผนงำน  

        2.5.5 ควำมขดัแยง้ดำ้นผลประโยน์   
  ก ำหนดให้คณะกรรมกำร ฝ่ำยจัดกำรและผู ้ถือหุ้นได้มีกำรพิจำรณำในกำรแก้ปัญหำควำมขัดแยง้ของ
ผลประโยชน์อยำ่งรอบคอบ ดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต มีเหตุผล เป็นอิสระและอยู่ภำยใตจ้ริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีกำรเปิดเผย
ขอ้มูลอยำ่งครบถว้น เพื่อผลประโยชน์ของบริษทัและผูถ้ือหุน้เป็นส ำคญั ทั้งน้ีบริษทัไดก้  ำหนดมำตรกำรดูแลขอ้มูลภำยใน เพื่อ
ป้องกนักำรน ำไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนในทำงมิชอบ อำทิเช่น บริษทัจะด ำเนินกำรก ำหนดแนวทำงในกำรเกบ็รักษำและ
ป้องกนักำรใชข้อ้มูลเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และถือเป็นแนวปฏิบติัที่ทุกคนในองคก์รตอ้งถือปฏิบติั และไดก้  ำหนดให้กรรมกำร
ทุกคนและผูบ้ริหำรเปิดเผยขอ้มูลต่อบริษทัเกี่ยวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้กี่ยวขอ้ง เช่น กำรรำยงำนกำรซ้ือขำย หรือถือครอง
หลกัทรัพยข์องบริษทัใหท่ี้ประชุมกรรมกำรทรำบทุกคร้ัง 

   2.5.6 จริยธรรมธุรกิจ   
  บริษัทมีกำรส่งเสริมแนวทำงเกี่ยวกบัจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยำบรรณ (Code of ethics or statement of 
business conduct) โดยคณะกรรมกำรไดจ้ัดท ำหลกัจรรยำบรรณเพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนไดท้รำบถึง
มำตรฐำนกำรปฏิบติัตนตำมที่บริษทัไดว้ำงไว ้เพื่อเป็นแนวทำงในกำรใหทุ้กคนปฏิบติั   ทั้งน้ีจริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจ
ของบริษทัท่ีกรรมกำรผูบ้ริหำรและพนักงำนตอ้งยดึถือและปฏิบติัตำมประกอบดว้ย ควำมซ่ือสัตยแ์ละเช่ือถือได ้กำรให้ควำม
เคำรพผูอ้ื่นอย่ำงสม ่ำเสมอ กำรมีควำมยุติธรรมและไม่แบ่งแยก กำรไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำใดๆ รวมทั้งลิขสิทธ์ิและ
สิทธิบตัร กำรเกบ็รักษำควำมลบั กำรเก็บบนัทึกขอ้มูลของบริษทัอย่ำงถูกตอ้ง กำรระมดัระวงัในกำรเปิดเผยขอ้มูลบริษัท กำร
ปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคับ กำรให้ควำมเป็นธรรมต่อคู่แข่งทำงธุรกิจ  กำรปฏิบัติเกี่ยวกบักำรต่อตำ้นทุจริต
คอร์รัปชัน่ และควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ือหุน้ โดยกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน จะตอ้งปฏิบติัหนำ้ที่ดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต 
รับผิดชอบ ยติุธรรม และมีจริยธรรมในกำรด ำเนินงำนกบัผูท่ี้เกี่ยวขอ้งทั้งภำยในและนอกองค์กร ตลอดจนไม่เปิดเผยขอ้มูล
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ภำยในอนัก่อให้เกิดผลกระทบในดำ้นลบแก่บริษทัหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตวั รวมไปถึงกำรไม่กระท ำกำรใดๆ อนัก่อให้เกิด
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

   กำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ กำรฝ่ำฝืน และกำรลงโทษ 
  กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนมีควำมรับผิดชอบท่ีจะท ำควำมคุน้เคย และปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ
บริษทัฯ ตลอดจนนโยบำยอื่นๆ ของบริษทัฯ ท่ีจะออกมำเพิ่มเติมนอกจำกน้ี กบัพึงแสดงควำมยดึมัน่ต่อจรรยำบรรณบริษทัฯ 
โดยกำรปฏิบติัตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีส ำหรับผูอ้ื่น เพื่อส่งเสริมบรรยำกำศของกำรท ำงำนให้เอื้อต่อกำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ 
รวมทั้งตอ้งมุ่งมัน่ท่ีจะป้องปรำม และป้องกนัไม่ให้เกิดกำรละเมิดจรรยำบรรณ ทั้งน้ี ผูท่ี้ฝ่ำฝืนจรรยำบรรณ หรือนโยบำยของ
บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือยนิยอมใหบุ้คคลอื่นฝ่ำฝืนจรรยำบรรณ จะถูกพิจำรณำลงโทษทั้งทำงวินยั ซ่ึงอำจรวมถึงกำรเลิกจำ้ง กำร
ใหช้ดเชยควำมเสียหำย และกำรรับโทษทั้งทำงแพ่ง และ/หรือทำงอำญำ 
  
ส่วนที่ 3  โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 
3.1 คณะกรรมการบริษัท 

      3.1.1 องคป์ระกอบกรรมกำรบริษทั  
  3.1.1.1 คณะกรรมกำรบริษทัไม่จ ำเป็นตอ้งเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั 
  3.1.1.2  จ ำนวนของกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริษทั ใหเ้ป็นไปตำมที่ท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ก  ำหนด แต่ตอ้งไม่
นอ้ยกว่ำ 9 คน โดยกรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำ 4 คน หรือหน่ึงในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด (แลว้แต่จ ำนวนใดจะสูงกว่ำ) 
จะตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระโดยกรรมกำรอิสระจะตอ้งมีควำมเป็นอิสระจำกกำรควบคุมของผูบ้ริหำร ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ และตอ้ง
ไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียในทำงกำรเงินและกำรบริหำรกิจกำร อีกทั้งมีคุณสมบติัครบถว้นตำมหลกัเกณฑคุ์ณสมบติั
กรรมกำรอิสระที่ก  ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที่ ทจ. 28/2551 เร่ืองกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอ
ขำยหุน้ที่ออกใหม่ (“ประกำศ ทจ 28/2551”)  
                3.1.1.3  จ  ำนวนกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรตอ้งไม่เกินกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด  
  3.1.1.4    คณะกรรมกำรบริษทัอำจพิจำรณำกรรมกำรอิสระคนหน่ึงข้ึนด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำร
บริษทั 
 ทั้งน้ี คุณสมบติั และกำรปฏิบติัหน้ำที่ของกรรมกำรอิสระ และ กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร ให้เป็นไปตำมนโยบำยเร่ือง
ขอ้พึงปฏิบติัที่ดีส ำหรับกรรมกำรบริษทัจดทะเบียน (บจ/ร 26-00) (Policy Statement on Code of Best Practices of Directors of 
Listed Companies) และกรรมกำรอิสระจะตอ้งถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ 
โดยใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท่ี้เกี่ยวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ดว้ย 

3.1.2. คุณสมบติักรรมกำรบริษทั 
  3.1.2.1  มีคุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยบริษทัมหำชนจ ำกดั กฎหมำยหลกัทรัพย์

และตลำดหลกัทรัพย ์และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีของบริษทั  รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมท่ีจะ
ไดรั้บควำมไวว้ำงใจใหบ้ริหำรจดักำรกิจกำรที่มีมหำชนเป็นผูถ้ือหุน้ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์
ประกำศก ำหนด 
   3.1.2.2  มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ  มีควำมเป็นอิสระ 
ปฏิบติัหนำ้ที่กรรมกำรดว้ยควำมระมดัระวงัดว้ยควำมซ่ือสัตย ์(Duty of Care and Duty of Loyalty) และสำมำรถทุ่มเทอุทิศเวลำ
ไดอ้ย่ำงที่   มีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สำมำรถเขำ้ประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ มีกำรเตรียมตวั
เป็นกำรล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุมเป็นอยำ่งดี มีส่วนร่วมที่สร้ำงสรรคใ์นกำรประชุม มีควำมตรงไปตรงมำ แสดงควำมคิดเห็นใน
ที่ประชุมไดโ้ดยอิสระ มีประวติักำรท ำงำน และจริยธรรมที่ดีงำม และไดรั้บกำรยอมรับจำกสังคม 
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  3.1.2.3  มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ส ำคญัต่อธุรกิจของบริษทั ไดแ้ก่ ธุรกิจพลงังำน วิทยำศำสตร์ กำรบริหำร
รัฐกิจ วิศวกรรมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ กำรบญัชี กำรตลำด กำรเงิน และกฎหมำย 
    3.1.2.4 ไม่ควรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัหลำยแห่งในขณะเดียวกนั 
    3.1.2.5 กรรมกำรไม่สำมำรถประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของ
บริษทั หรือเขำ้เป็นหุน้ส่วน หรือกรรมกำรในนิติบุคคลอื่นที่มีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษทัไม่
ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์ของตนหรือของบุคคลอื่น เวน้แต่จะแจง้ใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุ้นทรำบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 
     3.1.2.6 กรรมกำรตอ้งแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชกัชำ้ หำกมีส่วนไดเ้สียในสัญญำท่ีบริษทัท ำข้ึน ไม่ว่ำ
โดยตรง หรือโดยออ้ม หรือถือหุน้ หุน้กู ้เพิ่มข้ึนหรือลดลงในบริษทั หรือบริษทัในเครือ 

 
3.1.3  หนำ้ที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั  

 คณะกรรมกำรบริษทั มีบทบำทในกำรก ำหนดนโยบำย และทิศทำงในกำรด ำเนินงำนของบริษทั โดยคณะกรรมกำร
บริษัทมีควำมเป็นอิสระในกำรตดัสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผู ้ถือหุ้น คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีกำร
แบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจัดกำรที่ชดัเจน และดูแลให้มีระบบงำนที่ให้
ควำมเช่ือมัน่ว่ำกิจกรรมต่ำงๆ ของบริษทัด ำเนินไปในลกัษณะท่ีถูกตอ้งตำมกฎหมำยและจริยธรรม 
 กรรมกำรบริษทัทุกท่ำนมีควำมเขำ้ใจในหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษทั และมีนโยบำยที่จะปฏิบติัตำมจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยำบรรณ (Code of ethics or statement of business conduct) 
 คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่เป็นตวัแทนของผู ้ถือหุ้น และมีอ  ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรก ำกบัดูแล
กิจกำร  มีดงัน้ี 
  3.1.3.1 อ ำนำจหนำ้ที่และควำมรับผิดชอบต่อกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่บริษทัอยำ่งย ัง่ยนื 

  3.1.3.1.1 ก  ำหนดวตัถุประสงค์ และเป้ำหมำยหลกั (Objective) ครอบคลุมถึง เป้ำหมำยและแนวคิด
หลักขององค์กร (Control Idea) และเป้ำหมำยในระยะสั้ น แนวคิดหลักขององค์กรสำมำรถสะท้อนใน
รูปแบบของวิสัยทศัน์ หลักกำร และรูปแบบธุรกิจที่สร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรให้เป็นไปเพื่อควำมย ัง่ยืน มี
จริยธรรม เคำรพสิทธิ และมีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ือหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และ
พฒันำ ลดผลกระทบดำ้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

3.1.3.1.2 ก ำหนดกลยุทธ์ นโยบำยกำรด ำเนินงำน  และพิจำรณำอนุมัติแผนงำนและงบประมำณ 
ตลอดจนกำรจดัสรรทรัพยำกรส ำคญั เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำย ใหส้ำมำรถ
แข่งขนัได ้มีผลประกอบกำรท่ีดี โดยค ำนึงถึงผลกระทบทั้งในระยะกลำง และระยะยำว 
สำมำรถปรับตวัไดภ้ำยใตปั้จจยักำรเปลี่ยนแปลง 

3.1.3.1.3  ติดตำม ประเมินผล ก  ำกบัดูแลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ตลอดจนกลยทุธ์ในระยะเวลำ
ปำนกลำง และ/หรือประจ ำปีของกิจกำรว่ำสอดคลอ้งกบักำรบรรลุวตัถุประสงค์ และเป้ำหมำยหลกัของ
ธุรกิจ สร้ำงคุณค่ำใหท้ั้งกิจกำร ลูกคำ้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสังคมโดยรวม 

3.1.3.1.4 สนับสนุนให้มีกำรน ำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมำใช้ในกิจกำรอย่ำงเหมำะสม และ
ปลอดภยั 

3.1.3.1.5 มีหน้ำที่ ดูแลให้กรรมกำรทุกคน และผู ้บริหำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ 
ระมดัระวงั (Duty of Care) และซ่ือสัตยสุ์จริตต่อองคก์ร (Duty of Loyalty) และดูแลใหก้ำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 

3.1.3.1.6 สร้ำงและขบัเคลื่อนวฒันธรรมองคก์รท่ียดึมัน่ในจริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอยำ่งใน
ฐำนะผูน้  ำในกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
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3.1.3.1.7 เขำ้ใจขอบเขตหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร และก ำหนดขอบเขตกำร
มอบหมำยหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบให้กรรมกำรผูจ้ัดกำร และฝ่ำยจัดกำรอย่ำงชดัเจน 
ติดตำมดูแลใหก้รรมกำรผูจ้ดักำร และฝ่ำยจดักำรปฏิบติัหนำ้ที่ตำมที่ไดรั้บมอบหมำย 

3.1.3.1.8 ก ำหนดหลกักำร นโยบำย และแนวทำงในกำรด ำเนินงำนส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนกังำน อำทิเช่น นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร นโยบำยบริหำรควำมเส่ียง นโยบำยลงทุน
จริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจ นโยบำยกำรควบคุมกำรใชข้อ้มูล กฎบตัร ขอ้บงัคบับริษทั 
นโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 

3.1.3.1.9 ก ำกบัดูแลกิจกำร ตำมหลกักำรกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี (CG Code 2017) เพื่อให้กิจกำร
เป็นไปเพื่อกำรสร้ำงคุณค่ำใหก้ิจกำรอยำ่งย ัง่ยนื 

3.1.3.2.  อ  ำนำจหนำ้ที่และควำมรับผิดชอบต่อกำรก ำกบัดูแลใหบ้ริษทัมีกำรบริหำรจดักำรที่ดี 
  3.1.3.2.1 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ตอ้งปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ขอ้บังคับ

ของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู ้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมำย ด้วยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต 
ระมดัระวงั รักษำผลประโยชน์ของบริษทั 

3.1.3.2.2 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตอ้งจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปี 
ภำยใน 4 เดือนนับแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลำบญัชีของบริษัท รวมถึงกำรจัดส่งเอกสำร
เชิญประชุมผูถ้ือหุน้ 

3.1.3.2.3 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ตอ้งจัดให้มีระบบกำรบญัชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบ
บัญชีท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือได้ รวมทั้ งดูแลให้มีระบกำรจัดเก็บเอกสำรท่ีท ำให้สำมำรถ
ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลได้ในภำยหลัง มีกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบ
ภำยใน และกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

3.1.3.2.4 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ตอ้งจัดให้มีกำรท ำงบกำรเงิน ณ วนัส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทั
ใหมี้ควำมถูกตอ้งเพื่อแสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำไดต้รงต่อ
ควำมเป็นจริง ครบถว้นและถูกตอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัก่อนที่จะน ำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจำรณำ
และอนุมติั 

                   3.1.3.2.5  คณะกรรมกำรบริษทัฯ ตอ้งมีกำรก  ำหนดและทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบำย เป้ำหมำย  
กลยุทธ์ และทิศทำงกำรด ำเนินงำน กำรลงทุน และกำรบริหำรจัดกำรที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ
ของบริษัท  พร้อมทั้ งแผนกำรด ำเนินงำน และงบประมำณประจ ำปี ให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์และเป้ำหมำยหลกัของบริษทั โดยพิจำรณำถึงกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำร
ควบคุมกำรด ำเนินงำนที่เหมำะสม 

                      3.1.3.2.6 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ตอ้งก ำหนดและควบคุมดูแลให้ฝ่ำยบริหำร ด ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมนโยบำยที่ก  ำหนดไวอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยค ำนึงถึงประโยชน์
ของผูถ้ือหุน้เป็นส ำคญั 

                       3.1.3.2.7 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ตอ้งจัดกำรบริษทัให้ด  ำเนินกำรตำมกฎหมำยและควำมถูกตอ้งใน
สังคม  เป็นไปตำมวตัถุประสงคท์ี่ก  ำหนดไวใ้นหนงัสือบริคณห์สนธิ  และตำมระเบียบที่
ก  ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั  รวมทั้งจดักำรใหเ้ป็นไปตำมมติของท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ 

                       3.1.3.2.8 คณะกรรมกำรบริษทัฯ มีอ  ำนำจแต่งตั้ง ฝ่ำยจัดกำร เพื่อท ำหน้ำท่ีบริหำรกิจกำร รวมถึง
ก  ำหนดอตัรำค่ำตอบแทน และสวสัดิกำรที่เหมำะสม 
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                    3.1.3.2.9  คณะกรรมกำรบริษทัฯ ตอ้งจัดกำรแต่งตั้ง กรรมกำรผู ้จัดกำร เพื่อบริหำรควบคุมดูแล
กิจกำรทั้ งปวงของบริษัท รวมถึงก  ำหนดอัตรำค่ำตอบแทน และสวสัดิกำรท่ีเหมำะสม 
ตลอดถึงกำรส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้กำรพฒันำผูบ้ริหำรระดบัสูง จดัใหมี้แผนกำรสืบทอด
ต ำแหน่งส ำหรับผู ้บริหำรระดังสูง และติดตำมดูแลให้มีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่
เหมำะสม 

  3.1.3.2.10 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ตอ้งมีกำรให้คุณใหโ้ทษแก่กรรมกำรผูจ้ดักำรโดยกรรมกำรที่ไม่
เป็นผูบ้ริหำร 

3.1.3.2.11 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ตอ้งจดัใหมี้ระบบท่ีสนับสนุนกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ี
มีประสิทธิภำพเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำฝ่ำยบริหำรไดต้ระหนกัและใหค้วำมส ำคญักบักำรต่อตำ้น
กำรทุจริตคอร์รัปชัน่รวมทั้งปฏิบติัตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 

3.1.3.2.12 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ตอ้งพิจำรณำและมีมติอนุมติักำรแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลเขำ้
เป็นกรรมกำร และ/หรือ ผูบ้ริหำรในบริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
ในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม รวมถึงกำรก  ำหนดใชน้โยบำยกำรควบคุมและกลไกกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรที่บริษทัเข้ำไปลงทุนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อแสดงว่ำบริษัทมี
กลไกกำรก ำกบัดูแลบริษัทย่อยตำมที่ก  ำหนดในประกำศที่ ทจ.28/2551 เร่ืองกำรขอ
อนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ที่ออกใหม่ ฉบบัตำมที่ไดมี้กำรแกไ้ข 

3.1.3.2.13  คณะกรรมกำรบริษทัฯ ตอ้งพิจำรณำก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน มีอ  ำนำจในกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำงๆ เช่น คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร เป็นตน้ รวมถึงกำรก ำหนด ขอบเขต อ  ำนำจ
หนำ้ที่ ตลอดจนค่ำตอบแทน ของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำงๆ 

3.1.3.2.14  คณะกรรมกำรบริษทัฯ ตอ้งจดัท ำกฎบตัร นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร จรรยำบรรณ
ของบริษทัฯ เพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน รวมถึงลูกจำ้งทุกคน ใชเ้ป็นแนวทำง
ในกำรประพฤติปฏิบติัควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบียบของบริษทัฯ เพื่อใหเ้กิดควำม
เป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งทุกฝ่ำย 

3.1.3.2.15  คณะกรรมกำรบริษทัฯ ตอ้งจดัให้มีเลขำนุกำรบริษทัฯ เพื่อใหค้  ำแนะน ำดำ้นกฎหมำย 
และกฎเกณฑต่์ำงๆ ที่คณะกรรมกำรจะตอ้งทรำบ เพื่อช่วยใหค้ณะกรรมกำรและบริษทั
ฯ ปฎิบติัใหเ้ป็นไปตำมที่กฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ ที่มีผลบงัคบัใช ้

   เวน้แต่อ  ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี จะกระท ำไดก้ต่็อเม่ือไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น
ก่อน ทั้งน้ีเร่ืองท่ีกรรมกำรมีส่วนไดเ้สีย หรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อย ให้
กรรมกำรซ่ึงมีส่วนไดเ้สีย หรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ดงักล่ำว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

       (ก) เร่ืองท่ีกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดม้ติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 
       (ข) กำรท ำรำยกำรที่กรรมกำรมีส่วนไดเ้สียและอยูใ่นข่ำยที่กฎหมำย หรือขอ้ก  ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยระบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจำกที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 
 เร่ืองดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของกรรมกำรท่ีเขำ้
ร่วมประชุม และจำกท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นท่ีเขำ้ประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
      (ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั 
      (ข) กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัอื่นหรือบริษทัเอกชนมำเป็นของบริษทั 
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      (ค) กำรท ำ แกไ้ข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกบักำรใหเ้ช่ำกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั กำรมอบหมำย
ใหบุ้คคลอื่นเขำ้จดักำรธุรกิจของบริษทัหรือกำรรวมกิจกำรกบับุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก  ำไรขำดทุนกนั 
      (ง) กำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
      (จ) กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุน้กู ้กำรควบหรือเลิกบริษทั 
      (ฉ) กำรอื่นใดที่ก  ำหนดไว้ภำยใต้บทบัญญัติของกฎหมำย ว่ำด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือขอ้ก  ำหนดของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ให้ตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรและที่ประชุมผูถ้ือหุ้นดว้ยคะแนนเสียง
ดงักล่ำวขำ้งตน้   
     

3.1.4  วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
3.1.4.1 กรรมกำรจ ำนวนหน่ึงในสำมของคณะกรรมกำรบริษทัจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในทุกคร้ังของกำรประชุม

สำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี โดยให้กรรมกำรซ่ึงอยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง ในกรณีที่กรรมกำรที่จะพน้จำก
ต ำแหน่งดงักล่ำวไม่อำจแบ่งไดพ้อดีหน่ึงในสำม กใ็ห้ใชจ้  ำนวนที่ใกลท้ี่สุดกบัหน่ึงในสำม โดยกรรมกำรซ่ึงออกจำกต ำแหน่ง
อำจไดรั้บกำรเลือกตั้งใหด้  ำรงต ำแหน่งใหม่ได ้

3.1.4.2 เพื่อให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรที่เป็นกรรมกำรอิสระ
ในกรณีปกติโดยทัว่ไปไม่ควรเกินกว่ำ 3 วำระ หรือ 9 ปี ติดต่อกนัหรือตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

3.1.4.3  นอกจำกกำรพน้ต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรพน้ต ำแหน่ง เม่ือ 
 ตำย 
 ลำออก 
 ขำดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั และ/หรือกฎหมำย

ว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนผู ้ถือหุ้ นที่มำ

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนหุน้ที่ถือโดยผู ้
ถือหุน้ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ศำลมีค ำพิพำกษำหรือมติใหอ้อก 
3.1.4.4  กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ืน่ใบลำออกต่อบริษทั กำรลำออกใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ีใบลำออกไป
ถึงบริษทั  กรรมกำรซ่ึงลำออกจะแจง้กำรลำออกของตนใหน้ำยทะเบียนบริษทัมหำชนทรำบดว้ยกไ็ด้ 
3.1.4.5  ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรแต่งตั้ ง

บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกัด และ/หรือกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพยก์  ำหนดเขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมกรรมกำรในครำวถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลือ
น้อยกว่ำ 2 เดือน บุคคลซ่ึงเข้ำมำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของ
กรรมกำรที่ตนแทน 

    3.1.5 กำรสรรหำ และเลือกตั้งกรรมกำร 
 กำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกิจกำร จะพิจำรณำรำยช่ือผูท้ี่

มีควำมเหมำะสมที่จะเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริษทั ให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 
กบัหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้ งน้ีจะตอ้งมีควำมโปร่งใสและชัดเจน โดยกำรพิจำรณำจะต้องมีประวัติกำรศึกษำและ
ประสบกำรณ์กำรประกอบวิชำชีพของบุคคลนั้ นๆ โดยมีรำยละเอียดท่ี เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในกำรตัดสินใจของ
คณะกรรมกำรบริษทัและผูถ้ือหุน้ 
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ส ำหรับกำรเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร  เลขำนุกำรบริษทัจะรวบรวมขอ้มูลเสนอต่อ
คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร เพื่อพิจำรณำกลัน่กรองเบ้ืองตน้ก่อนน ำเสนอรำยช่ือบุคคลท่ี
ผ่ำนกำรพิจำรณำให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำเป็นขั้นสุดทำ้ย โดยคณะกรรมกำรฯจะพิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลท่ี
ไดรั้บกำรเสนอช่ือใหเ้ขำ้ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรเสนอช่ือต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งต่อไป  
            

3.1.6  กำรปฐมนิเทศกรรมกำรท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่ 
เม่ือมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ บริษทัฯ จะจัดให้มีกำรปฐมนิเทศส ำหรับกรรมกำรท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่ โดยจัดให้มี

กำรบรรยำยสรุป วิสัยทศัน์ กลยทุธ์ และเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ และกำรด ำเนินกำรที่ส ำคญัโดยประธำนกรรมกำร ประธำน
กรรมกำรบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำร พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสำรส ำหรับกรรมกำรท่ีไดรั้บกำร
แต่งตั้งใหม่ เพื่อประกอบกำรท ำหนำ้ท่ี อนัไดแ้ก่ คู่มือกรรมกำรบริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ และขอ้บงัคบับริษทั และรำยงำน
ประจ ำปี ซ่ึงเอกสำรเหล่ำน้ีประกอบด้วยขอ้มูลส ำคัญ ไดแ้ก่ บทบำทและหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 
นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั อ  ำนำจอนุมติั และขอ้ห้ำมกำรกระท ำของกรรมกำรบริษทัตำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง 
รวมทั้งบทบำทและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำงๆ 

 
3.1.7 กำรประชุม 
3.1.7.1 จดัให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และด ำเนินกำรประชุมใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทั กฎหมำย

มหำชน และกฎระเบียบของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยำ่งน้อย 6 คร้ังต่อปี ทั้งน้ีในแต่ละปีจะตอ้งมี
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ อยำ่งนอ้ย 1 คร้ังท่ีไม่มีกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรเขำ้ร่วมประชุม   กรรมกำร
มีหน้ำท่ีตอ้งเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรทุกคร้ังยกเวน้กรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษ รวมทั้ งกรรมกำรท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหำรสำมำรถด ำเนินกำรประชุมระหว่ำงกนัเองตำมควำมจ ำเป็นได ้  

3.1.7.2 มีกำรจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั้งเอกสำรประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำงๆ ล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม
อย่ำงน้อย 7 ว ัน และคณะกรรมกำรสำมำรถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จำกกรรมกำรผู ้จัดกำรหรือเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรบริษัทได ้หรือให้ผู ้บริหำรระดับสูงเขำ้ประชุมเพื่อ ช้ีแจงคณะกรรมกำรในกรณีท่ีตอ้งกำร
ขอ้มูลเพื่อประกอบกำรพิจำรณำเพิ่มเติม อีกทั้งก  ำหนดใหก้รรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเร่ืองเขำ้วำระกำร
ประชุมได ้ 

3.1.7.3 ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรชุดยอ่ย และเลขำนุกำรบริษทั เป็นผูร่้วมกนัพิจำรณำเสนอเร่ืองเขำ้วำระ
กำรประชุมคณะกรรมกำร ตำมควำมเหมำะสม 

3.1.7.4 ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยูใ่นที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ที่ไดใ้หค้ณะกรรมกำรบริษทัฯ ที่มำ
ประชุมเลือกกรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนในที่ประชุม 

3.1.7.5 ในกำรประชุมกรรมกำรผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยนัยส ำคญัในเร่ืองที่พิจำรณำตอ้งออกจำกที่ประชุมระหว่ำง
พิจำรณำเร่ืองนั้นๆ  และจะตอ้งงดแสดงควำมเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นๆ 

3.1.7.6  มติที่ประชุมให้ถือเสียงขำ้งมำก กรรมกำรหน่ึงคนมีหน่ีงเสียงในกำรลงคะแนน ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนั ให้
ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขำด   ทั้ งน้ี บริษทัฯ ได้ก  ำหนดองค์ประชุมขั้นต ่ำ ณ ขณะท่ี
คณะกรรมกำรจะลงมติตอ้งมีคณะกรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 

3.1.7.7  บริษัทจะมีกำรบันทึกกำรประชุมอย่ำงถูกต้อง ครบถว้นเพื่อสำมำรถให้กรรมกำรผูถ้ือหุ้นหรือผูมี้ส่วน
เกี่ยวขอ้งสำมำรถตรวจสอบได ้ 

 
        3.1.8 กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอื่นของกรรมกำรบริษทั 
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 บริษทัมีนโยบำยเร่ืองกำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอื่นของกรรมกำรบริษทั สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัที่ดีที่ก  ำหนด หรือ
แนะน ำโดยตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ที่แนะน ำให้กรรมกำรบริษทัจดทะเบียนด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัไม่เกิน 5 
บริษทั ส ำหรับกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัหรือองค์กรอื่นของกรรมกำร บริษทัฯ ไดก้  ำหนดเป็นระเบียบภำยในให้
ตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกิจกำรดว้ย 
 
3.2  คณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท 
        คณะกรรมกำรบริษทัท่ีไดจ้ดัใหมี้กรรมกำรชุดยอ่ย เพื่อช่วยศึกษำและกลัน่กรองงำนต่ำงๆ เฉพำะดำ้น ดงัน้ี 

       
 3.2.1 คณะกรรมกำรชุดยอ่ย (Board Committee) 

บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรชุดย่อย (Board Committee) 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกิจกำร คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียงองคก์ร   และคณะกรรมกำรลงทุน ซ่ึงแต่ละชุดมีองคป์ระกอบ บทบำท และหนำ้ท่ีต่ำงๆ ดงัน้ี 
 
(ก)   คณะกรรมการบริหาร 

  1. องคป์ระกอบและคุณสมบติั 

   1.1 คณะกรรมกำรบริหำรได้รับแต่งตั้ งจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯโดยมีจ ำนวนตำมท่ี คณะกรรมกำรบริษัท
เห็นสมควร 
ประกอบดว้ยกรรมกำรบริษทัจ ำนวนหน่ึงและอำจประกอบด้วยบุคคลอื่นใดคนหน่ึง หรือหลำยคน ซ่ึงด ำรง
ต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรของบริษทั โดยกรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นผูเ้สนอช่ือผูบ้ริหำรนั้น  
ในกำรแต่งตั้งกรรมกำรบริหำรให้คณะกรรมกำรแต่งตั้งกรรมกำรบริหำรท่ีเป็นกรรมกำรของบริษทัคนหน่ึงเป็น
ประธำนกรรมกำรบริหำร 

   1.2  กรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นกรรมกำรบริหำรโดยต ำแหน่ง 
1.3  กรรมกำรบริหำรจะตอ้งมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่เหมำะสม ตลอดจนมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจถึง

คุณสมบติัหนำ้ที่ และควำมรับผิดชอบของตน และตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำม กฎหมำย   
   1.4  คณะกรรมกำรบริหำรเป็นผูแ้ต่งตั้งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร 
 

2. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
   2.1 กรณีกรรมกำรบริหำรที่เป็นกรรมกำรบริษทั ให้มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมวำระที่ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำร

บริษทั เวน้แต่คณะกรรมกำรบริษทัจะมีมติเป็นอยำ่งอื่น 
   2.2 กรณีกรรมกำรบริหำรที่เป็นผูบ้ริหำรของบริษทัให้มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำที่ด  ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรของ

บริษทั เวน้แต่คณะกรรมกำรบริษทัจะมีมติเป็นอยำ่งอื่น 
    

  3. หนำ้ที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 
3.1 ก ำหนดกลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 
3.2 พิจำรณำกลัน่กรองในเร่ืองดงัต่อไปน้ี เพื่อน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติั 

    3.2.1 แผนยทุธศำสตร์ของบริษทัฯ 
 3.2.2 งบประมำณประจ ำปี (Annual Estimate Budget) ซ่ึงเป็นไปตำมแผนยทุธศำสตร์ของบริษทัฯ 

      3.2.3  กิจกรรมและกำรปฏิบติังำนท่ีเกี่ยวกบักำรควบรวมและซ้ือกิจกำร 
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       3.2.4 กำรแต่งตั้งผูบ้ริหำรระดบัรองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
3.3  ก ำหนดแผน และแนวทำงเกี่ยวกบักำรลงทุน และกำรระดมทุนตำมนโยบำยของบริษทั 

   3.4   บริหำรและก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัใหมี้ประสิทธิภำพและเป็นไปตำมงบประมำณและเป้ำหมำยท่ีตั้ง 
เอำไว ้

  3.5   เสนอกำรจดัสรรก ำไรเป็นส ำรองตำมกฎหมำยต่อคณะกรรมกำรบริษทั และน ำเสนอผูถ้ือหุน้เพื่ออนุมติั 
3.6   กำรแต่งตั้งผูบ้ริหำรระดบัผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรและผูช่้วยกรรมกำรอำวุโส 

     3.7   รับผิดชอบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลส ำหรับผูบ้ริหำรระดบัสูง 
    3.8   เสริมสร้ำง และผลกัดนัใหเ้กิดแรงจูงใจของพนกังำน 
   3.9   พิจำรณำวำระต่ำงๆ ก่อนเสนอขออนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
    3.10   กำรออกหนงัสือค ้ำประกนัใหแ้ก่บุคคลท่ี 3 ตอ้งผ่ำน กำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
             ยกเวน้ กรณีธุรกิจปกติตำมวตัถุประสงคข์องบริษทั 
   3.11   มีอ  ำนำจสั่งกำร วำงแผน และด ำเนินกิจกำรของบริษทัใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก  ำหนด 

  3.12   มีอ  ำนำจพิจำรณำก ำหนดสวสัดิกำรพนกังำนใหเ้หมำะสมกบัสภำพกำร ประเพณี และสอดคลอ้ง   กบักฎหมำยที่
บงัคบัใชอ้ยู ่

       3.13  มีอ  ำนำจอนุมติักำรแต่งตั้งท่ีปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำรที่จ  ำเป็น รวมถึงก  ำหนดอตัรำค่ำตอบแทนและสวสัดิกำร
ที่เหมำะสม 

       3.14  อนุมติักำรเขำ้ท ำบนัทึกขอ้ตกลงเพื่อกำรท ำสัญญำร่วมทุน (MOU-Joint Venture Agreement) ในโครงกำรลงทุน
ต่ำงๆ ซ่ึงมีมูลค่ำกำรลงทุนในส่วนของบริษทัจ ำนวนไม่เกิน 200  ลำ้นบำท 

  3.15  มีอ  ำนำจอนุมติั กำรซ้ือขำยทรัพยสิ์นถำวร กำรให้กูย้มืเงิน และกำรลงทุน  กำรเสนอรำคำ    กำรจดัซ้ือจัดจำ้ง กำร
เขำ้ท ำสัญญำ หรือกำรท ำนิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจกำรคำ้โดยปกติ และเป็นไปตำมวตัถุประสงค์ของ
บริษทั  ดงัน้ี 

  -   วงเงินไม่เกิน 10 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรซ้ือขำยทรัพยสิ์นถำวร กำรใหกู้ย้มืเงิน และกำรลงทุน  
  -   วงเงินไม่เกิน 1,500 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรเสนอ รำคำในกรณีธุรกิจปกติ 
          -   วงเงินไม่เกิน 500 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรเสนอรำคำในกรณีธุรกิจอื่น 
                - วงเงินไม่เกิน 1,500 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรกูย้มืเงิน กำรจดัซ้ือจดัจ้ำง กำรเขำ้ท ำสัญญำ / นิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั

ธุรกิจกำรคำ้โดยปกติ ตำมวตัถุประสงคข์องบริษทั 
                 -  วงเงินไม่เกิน 500 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรกูย้มืเงิน กำรจดัซ้ือจดัจ้ำง กำรเขำ้ท ำสัญญำ / นิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั

ธุรกิจกำรคำ้อื่น ตำมวตัถุประสงคข์องบริษทั 
   3.16   ในกรณีที่ก  ำหนดไวใ้นแผนธุรกิจ หรืองบประมำณที่คณะกรรมกำรบริษทั อนุมติัไวแ้ลว้ คณะกรรมกำรบริหำร 

สำมำรถด ำเนินกำรไดโ้ดยไม่จ ำกดัวงเงิน 
   3.17  อนุมัติกำรด ำเนินกำรจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ และสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน และสิ ทธิ

ประโยชน์ของบริษทัและบริษทัยอ่ย อนัเป็นกำรประกอบธุรกิจทำงกำรคำ้ปกติหรือรำยกำรสนบัสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษทัฯ 

  3.18   อนุมติักำรตั้ง กำรเพิ่ม กำรลด หรือกำรยกเลิก ส ำรองทำงบญัชีต่ำงๆ อำทิ ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  ค่ำเผื่อผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน ค่ำเผื่อผลขำดทุนของโครงกำรระหว่ำงกำรด ำเนินกำร   เป็นตน้ ในวงเงินรวมไม่เกิน
คร้ังละ 10  ลำ้นบำท 

     ทั้งน้ี กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรดงักล่ำวขำ้งตน้นั้นตอ้งอยูภ่ำยใต้
หลกัเกณฑข์องกฎหมำยและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริหำรไม่มีอ  ำนำจในกำรด ำเนินกำรใดๆ 
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ในหรือเกี่ยวกบัรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั รำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยท์ี่ส ำคญัของบริษทั และ/หรือ รำยกำรหรือ
เร่ืองท่ีคณะกรรมกำรบริหำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อื่นใดที่จะ
ท ำข้ึนกบับริษทัและบริษัทย่อย (ถำ้มี) ในกรณีดงักล่ำว ให้คณะกรรมกำรบริหำรน ำเสนอเร่ืองดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำอนุมติัต่อไป โดยกรรมกำรบริหำรท่ำนนั้นและบุคคลท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัในเร่ืองดงักล่ำว  

  
4. กำรประชุมและกำรลงมติ 

1. คณะกรรมกำรบริหำรจะตอ้งจดัใหมี้กำรประชุมอยำ่งนอ้ยปีละ 8 คร้ัง ตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม 
2. วำระกำรประชุม และเอกสำรกำรประชุมจะตอ้งจดัส่งใหแ้ก่คณะกรรมกำรบริหำรล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุม 
3. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรจะตอ้งมีกรรมกำรเขำ้ร่วมไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหน่ึงจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
4. มติท่ีประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรจะถือตำมเสียงข้ำงมำกของกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุม ทั้ งน้ี 

กรรมกำรที่มีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดจะตอ้งไม่เขำ้ร่วมในกำรพิจำรณำหรือลงมติ 
5. ให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู ้จัดท ำรำยงำนกำรประชุม และจัดเก็บเอกสำรกำรประชุม

คณะกรรมกำรบริหำร 
 

 5. กำรรำยงำน 
คณะกรรมกำรบริหำร จะตอ้งรำยงำนผลกำรปฏิบติัหนำ้ที่ต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ โดยสม ่ำเสมอ และจดัท ำรำยงำน

กำรท ำหนำ้ที่ในรอบปีที่ผ่ำนมำต่อผูถ้ือหุน้ในรำยงำนประจ ำปี โดยเปิดเผยรำยละเอียดดงัน้ี 
1. จ ำนวนคร้ังในกำรประชุม 

2. จ ำนวนคร้ังท่ีกรรมกำรบริหำรแต่ละคนเขำ้ร่วมประชุม 

3. ผลกำรปฏิบติัหนำ้ที่ตำมกฎบตัรที่ก  ำหนดไว ้

6. กำรทบทวนและปรับปรุงกฎบตัร 
คณะกรรมกำรบริหำร จะทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรน้ีตำมควำมเหมำะสมและตำมสภำวกำรณ์ท่ีจ ำเป็น เพื่อ

เสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติั 
 

(ข)    คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบริษทั  ไดแ้ต่งตั้ งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีมีควำมเป็นอิสระ  ท  ำหน้ำท่ี
ตรวจสอบกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั  สอบทำนประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในเพื่อใหมี้ควำมมัน่ใจว่ำกำรปฏิบติังำนของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ถูกตอ้งตำมกฎหมำย  สอดคลอ้งตำมระเบียบปฏิบติั  ตลอดจนมำตรฐำนทำง
จริยธรรมที่ดี  กำรบริหำรกิจกำร ด ำเนินไปอย่ำงเหมำะสมมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  มีกำรสอบทำนและ
ตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ร่วมกบัผูส้อบบญัชี เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั มีควำมน่ำเช่ือถือ มี
กำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งครบถว้นถูกตอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และขอ้ก  ำหนดที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อสร้ำงควำม
มัน่ใจ และควำมน่ำเช่ือถือแก่ผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียว่ำบริษทัมีกำรตรวจสอบและก ำกบัดูแลกิจกำรอยำ่งรอบคอบ เป็น
ธรรม โปร่งใส  และด ำเนินธุรกิจตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ ดี  คณะกรรมกำรบริษัท จึงก  ำหนดให้จัดท ำกฎบัตร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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1.  องค์ประกอบ การแต่งต้ัง และ คุณสมบัติ 
1.1 องค์ประกอบ และการแต่งต้ัง 

1.1.1 ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัท ที่ เป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน และมีกรรมกำร
ตรวจสอบอยำ่งนอ้ย 1 คน ที่มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจและประสบกำรณ์ดำ้นบญัชีหรือกำรเงิน ซ่ึงสำมำรถ
สอบทำนควำมเช่ือถือของงบกำรเงิน 

1.1.2 คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูพ้ิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรบริษทั เพื่อท ำหน้ำท่ีกรรมกำรตรวจสอบ โดย
กรรมกำรตรวจสอบที่พน้ต ำแหน่งตำมวำระอำจไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทั ไดอ้ีก 

1.1.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบ คดัเลือกกรรมกำรตรวจสอบ 1 คนให้ด  ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ และเสนอคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อทรำบ 

1.1.4 หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อท ำหน้ำที่
ช่วยเหลือ สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับกำรนัดหมำยประชุม 
จดัเตรียมวำระกำรประชุม จดัเตรียมและน ำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม บนัทึกรำยงำนกำรประชุม 
และอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบมอบหมำย 

 ทั้งน้ี บริษทัจะรำยงำนกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภำยใน 3 วนัท ำกำร 
นบัแต่วนัท่ีคณะกรรมกำรบริษทั มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรตรวจสอบต่อ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตำมขอ้ก  ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

1.2  คุณสมบัติ 
กรรมกำรตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตำมที่ก  ำหนดในกฎหมำยมหำชน กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพยแ์ละตลำด

หลกัทรัพย ์ประกำศของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคุณสมบติักรรมกำรอิสระของบริษทั  ดงัน้ี 
(1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผู ้
ถือหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ให้นบัรวมกำรถือหุน้ของผูท่ี้เกี่ยวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำย
นั้นๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผู ้
มีอ  ำนำจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ หรือของผู ้
มีอ  ำนำจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี  

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เ ป็นบิดำ มำรดำ คู่
สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ริหำร ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะไดรั้บกำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู ้มี
อ  ำนำจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผู ้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของผูท้ี่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท  บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่
นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

 ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหน่ึง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจกำร กำรเช่ำหรือใหเ้ช่ำอสังหำริมทรัพย ์รำยกำรเกี่ยวกบัสินทรัพยห์รือบริกำร หรือกำรใหห้รือรับควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงิน ดว้ยกำรรับหรือให้กูย้มื ค  ้ำประกนักำรใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนอง
เดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญำมีภำระหน้ีท่ีต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มี
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ตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 ลำ้นบำทข้ึนไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทั้งน้ี กำรค ำนวณภำระหน้ีดงักล่ำว
ให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำด้วย
หลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหน้ีดงักล่ำว  ให้นับรวมภำระหน้ีท่ี
เกิดข้ึนในระหว่ำง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นที่มีนัย ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั สังกดัอยู ่เวน้แต่จะได้
พน้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี  

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำร
เงิน ซ่ึงไดรั้บค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ หรือผู ้
มีอ  ำนำจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพนั้น
ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

(7) ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรบริษทั ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ หรือผูถ้ือหุ้นซ่ึงเป็น
ผูเ้กี่ยวขอ้งกบัผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนัยกบักิจกำรของบริษทั หรือบริษทัย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับ
เงินเดือนประจ ำ หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอื่นซ่ึงประกอบกิจกำรท่ี
มีสภำพเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบักิจกำรของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

(9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 
 

ทั้งน้ี ภำยหลงัได้รับกำรแต่งตั้ งให้เป็นกรรมกำรอิสระของบริษทัแลว้  กรรมกำรอิสระอำจได้รับมอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรบริษัทให้ตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษัทย่อยในล ำดับ

เดียวกนั ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั โดยมีกำรตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) 

ได ้โดยไม่ถือว่ำกรรมกำรอิสระนั้นเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน 

 2. วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 
 2.1 วาระการด ารงต าแหน่ง 

2.1.1 กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรปฏิบติังำนตำมวำระของกำรเป็นกรรมกำรบริษทั 
2.1.2 เม่ือมีเหตุให้กรรมกำรตรวจสอบคนใดพน้จำกต ำแหน่ง และมีผลให้จ ำนวนกรรมกำรตรวจสอบไม่ครบถว้น
ตำมที่ก  ำหนดในขอ้ 1.1.1 คณะกรรมกำรบริษทั จะแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบรำยใหม่ทดแทนเพื่อให้ครบจ ำนวน
อยำ่งชำ้ภำยใน 3 เดือน นบัแต่วนัที่มีจ  ำนวนกรรมกำรตรวจสอบไม่ครบถว้น 

2.2  การพ้นจากต าแหน่ง 
2.2.1 กรรมกำรตรวจสอบพน้จำกต ำแหน่งโดยทนัที เม่ือ 

 - ตำย 
 - ลำออก 
 - พน้จำกกำรเป็นกรรมกำรบริษทั 
 - คณะกรรมกำรบริษทั  มีมติใหพ้น้จำกต ำแหน่ง 
 - ขำดคุณสมบติัของกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบ 
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2.2.2 หำกกรรมกำรตรวจสอบลำออกก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อบริษทั ล่วงหน้ำ
พร้อมเหตุผล ภำยใน30 วนั เพื่อคณะกรรมกำรบริษทั จะไดพ้ิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบทดแทน โดย
บริษทัจะแจง้เร่ืองกำรลำออกพร้อมส่งส ำเนำหนงัสือกำรลำออกใหต้ลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทรำบ 

2.2.3 หำกกรรมกำรตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง บริษทั จะแจ้งเร่ืองกำรถูกถอดถอน
พร้อมสำเหตุใหต้ลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทรำบ 

 3. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
คณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบติัหนำ้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

3.1 สอบทำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำรก ำกบัดูแลที่ดี กำรบริหำรควำมเส่ียง และระบบกำรควบคุม
ภำยใน 

3.2 สอบทำนให้บริษทั มีรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้องและน่ำเช่ือถือ รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ โดยกำร
ประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชีภำยนอก และผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและ
ประจ ำปี ทั้งน้ี เพื่อให้สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของประเทศไทย และส่งเสริมให้มีกำรพฒันำ
ระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหท้ดัเทียมกบัมำตรฐำนสำกล 

3.3 สอบทำนกำรปฏิบติังำน ให้บริษทัปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์หรือขอ้ก  ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นโยบำย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินงำน
บริษทั 

3.4 สอบทำนรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  และพิจำรณำกำรเปิดเผยขอ้มูลให้
เป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก  ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3.5 พิจำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลบัเขำ้มำใหม่ และเลิกจ้ำง ผูส้อบบญัชีภำยนอกของบริษัท รวมถึงพิจำรณำ
ก ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำมเห็นชอบในกำรน ำเสนอเพื่อขออนุมติั
ในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น รวมทั้งประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีผูบ้ริหำรและคณะผูบ้ริหำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอย่ำง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

3.6 สอบทำนควำมเหมำะสมของกำรปฏิบติัตำมแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน่ในกำรเขำ้สู่
กระบวนกำรรับรอง (Certification Process) ที่ลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

3.7 ตรวจสอบหำข้อเท็จจริงและติดตำมควำมคืบหน้ำเร่ืองร้องเรียนอันเ ป็นกำรกระท ำที่อำจส่อถึงกำรทุจริตที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บผ่ำนกระบวนกำรร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแสตำมมำตรกำรป้องกนัทุจริตคอร์รัปชัน่
ของบริษทั เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำมีกำรด ำเนินกำรท่ีเหมำะสม 

3.8 สอบทำนและให้ควำมเห็นต่อแผนงำนตรวจสอบภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมตำมวิธีกำรและ
มำตรฐำนกำรตรวจสอบท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

3.9 พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ควำมเพียงพอของงบประมำณ และบุคลำกรของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน รวมถึงพิจำรณำแต่งตั้ ง โยกยำ้ย เลิกจ้ำง และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของหัวหน้ำ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

3.10 อำจแสวงหำควำมเห็นที่เป็นอิสระจำกที่ปรึกษำทำงวิชำชีพอื่นหรือผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะเร่ืองไดต้ำมควำมจ ำเป็นดว้ย
ค่ำใชจ่้ำยของบริษทั โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริษทั  ทั้งน้ี กำรด ำเนินกำรว่ำจ้ำงให้เป็นไปตำมระเบียบ
ขอ้ก  ำหนดของบริษทั 

3.11 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรตรวจสอบ ตอ้งเข้ำร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษัท เพื่อช้ีแจงในเร่ือง
เกี่ยวกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
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3.12 พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบกำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน รำยไตรมำสของบริษทั ก่อนรำยงำนตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

3.13 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกบักำรตรวจสอบภำยในต่อคณะกรรมกำรบริษทั เป็นประจ ำทุกปี ซ่ึงรำยงำนระบุ
เกี่ยวกบัควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบในเร่ืองต่ำง ๆ ของกำรตรวจสอบภำยใน ควำมเห็นต่อรำยงำนทำง
กำรเงิน ควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน และรำยงำนอื่นที่เห็นว่ำคณะกรรมกำรบริษทัควรทรำบ 

3.14 พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนน ำเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมกำรบริษทั และจดัให้
มีกำรทบทวนควำมเหมำะสมของกฎบตัรฯ อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

3.15 จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้นรำยงำน
ประจ ำปีของบริษทั ตำมหลกัเกณฑท์ี่ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก  ำหนด ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลอยำ่งนอ้ย ดงัน้ี 
1) ควำมเห็นเกี่ยวกบัควำมถูกตอ้ง เช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั  
2) ควำมเห็นเกี่ยวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั 
3) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ขอ้ก  ำหนดของตลำด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  
4) ควำมเห็นเกี่ยวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
5) ควำมเห็นเกี่ยวกบัรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
6) จ ำนวนคร้ังของกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ

คน 
7) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร

คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee Charter) 
8) รำยงำนอื่นใดท่ีเห็นว่ำผูถ้ือหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบภำยในขอบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
3.16  เม่ือคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บแจ้งจำกผูส้อบบญัชีในกรณีที่ผูส้อบบญัชีตรวจพบพฤติกำรณ์อนัควรสงสัยว่ำ

กรรมกำรผู ้จัดกำรหรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษัท กระท ำควำมผิด ตำมพระรำชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งรำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบ้ืองตน้ใหค้ณะกรรมกำร
บริษัททรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกผู ้สอบบัญชีก่อนรำยงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 

3.17 ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีขอ้สงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำซ่ึงอำจมี
ผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ให้รำยงำนส่ิงท่ีตรวจพบดงัต่อไปน้ี
ในทนัทีต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อคณะกรรมกำรบริษทั จะไดห้ำแนวทำงแกไ้ขไดท้นัเวลำ 

  1) รำยกำรควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
  2) กำรทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน 

3) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือข้อก ำหนดใดๆ ของตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมำยอื่นที่
เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

  เม่ือคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ำยงำนรำยกำรดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษทั และไดมี้กำรหำรือร่วมกนั
กบัคณะกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรแลว้ว่ำ  ตอ้งด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ข ภำยในระยะเวลำที่ก  ำหนด หำกปรำกฎ
ว่ำมีกำรเพิกเฉยต่อกำรด ำเนินกำรแกไ้ขโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมกำรตรวจสอบคนใดคนหน่ึง อำจรำยงำนส่ิง
ที่พบโดยตรงต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ หรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยได ้
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3.18  ปฏิบติังำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

 ในกำรปฏิบติังำนตำมขอบเขตหน้ำที่ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเชิญผู ้บริหำร หรือคณะผูบ้ริหำร หรือ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวขอ้งมำใหค้วำมเห็น เขำ้ร่วมประชุมหรือใหข้อ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทั โดยคณะกรรมกำรบริษทั ยงัคงมีควำมรับผิดชอบใน
กำรด ำเนินงำนต่อบุคคลภำยนอก 
 
 เม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั จะตอ้งรำยงำน
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่มีมติของคณะกรรมกำรบริษทั เกี่ยวกบักำรเปลี่ยนแปลง
ดงักล่ำว ตำมขอ้ก  ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ว่ำดว้ยกำรรำยงำนผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  
 

4. การประชุม 
4.1 จ านวนคร้ังการประชุม 

4.1.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งประชุมร่วมกนัอยำ่งนอ้ยปีละ 6 คร้ัง 
4.1.2 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบอำจเรียกประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษไดห้ำกมีกำรร้อง

ขอจำก ประธำนกรรมกำรบริษทั กรรมกำรตรวจสอบ หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน หรือผูส้อบบญัชี 
เม่ือมีระเบียบวำระจ ำเป็นที่ตอ้งหำรือร่วมกนั 

4.2 ผู้เข้าร่วมการประชุม 
4.2.1 กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตอ้งมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่ งหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำร

ตรวจสอบทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม โดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็นประธำนในท่ีประชุม 
4.2.2 กรณีที่ประธำนกรรมกำรตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำร

ตรวจสอบที่มำประชุมเลือกกรรมกำรตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธำนในที่ประชุม 
4.2.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเชิญผูเ้ช่ียวชำญ หรือนกักฎหมำยจำกภำยนอกเขำ้ร่วมประชุมตำมควำมจ ำเป็น

และเหมำะสม 
4.2.4 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้องเข้ำร่วมประชุมด้วยทุกคร้ัง และในกรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็นซ่ึง

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได ้คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจมอบหมำย
บุคคลเขำ้ร่วมประชุมและท ำหนำ้ที่แทน 

4.3 การลงคะแนนเสียง 
4.3.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำกของกรรมกำรตรวจสอบที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้

กรรมกำรตรวจสอบหน่ึงคนมีหน่ึงเสียงในกำรลงคะแนนถำ้คะแนนเสียงเท่ำกัน และให้ประธำนในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขำด 

4.3.2 กรรมกำรตรวจสอบท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีพิจำรณำจะตอ้งงดออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นๆ 

4.4 บันทึกรายงานการประชุม 
ใหเ้ลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือผูท้ี่ไดรั้บมอบหมำยเป็นจดผูบ้นัทึกรำยงำนกำรประชุม 
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5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งประเมินผลกำรปฏิบติังำนโดยกำรประเมินตนเองและรำยงำนผลกำรประเมิน

พร้อมทั้งปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบติังำนท่ีอำจเป็นเหตุใหก้ำรปฏิบติังำนไม่บรรลุวตัถุประสงค ์ใหค้ณะกรรมกำร
บริษทัทรำบทุกปี 

6. ค่าตอบแทน 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบจะไดรั้บค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกบัหนำ้ที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ไดรั้บอนุมติั
จำกที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 

 
(ค)    คณะกรรมการสรรหา  พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร (“กรรมกำรสรรหำฯ”) จัดตั้งโดยมติของท่ีประชุม

คณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 10/2556   เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2556  เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้ำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  
เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรส ำหรับบริษทัจดทะเบียนที่ดี โดยมีวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัในกำรก ำกบัดูแลให้มี
กรอบและกลไกในกำรก ำกบัดูแลนโบยำยและกำรด ำเนินงำนของบริษทั เพื่อให้มัน่ใจว่ำบริษัทฯ มีกำรสรรหำและพฒันำ
กรรมกำรและผู ้บริหำรระดับสูงให้มีควำมรู้  ทักษะ ประสบกำรณ์ และคุณลกัษณะที่จ  ำเป็นต่อกำรขบัเคลื่อนองค์กรไปสู่
เป้ำหมำย กบัมีขนำดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมกำรที่เหมำะสม มีกระบวนกำรสรรหำ คดัเลือกกรรมกำรที่โปร่งใส ชดัเจน 
ตลอดจนมีโครงสร้ำง และอัตรำค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกบัควำมรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมกำรน ำพำบริษัทฯ ให้
ด  ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยทั้ งระยะสั้ นและระยะยำว กบัมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีประจ ำปีของคณะกรรมกำร เพื่อ
เสริมสร้ำงทกัษะและควำมรู้ส ำหรับกำรปฏิบติัหนำ้ที่กรรมกำร 

ในดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำร มีเป้ำหมำยหลกัในกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่บริษทัอยำ่งย ัง่ยืน มีกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมี
จริยธรรม เคำรพสิทธิ มีควำมรับผิดชอบต่อผู ้ถือหุ้น และผู ้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม กับกำรพัฒนำหรือลด
ผลกระทบดำ้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งให้มีกำรจัดท ำนโยบำยและแนวปฏิบติัดำ้นกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีน ำไป
ปฏิบติัไดจ้ริง 

1. องคป์ระกอบและคุณสมบติั 
1.1 คณะกรรมกำรสรรหำฯ  ไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทั โดยมีจ ำนวนกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 3 คน ท่ี

ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระและกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร และให้คณะกรรมกำรบริษทัแต่งตั้ งกรรมกำรสรรหำฯ ที่เป็น
กรรมกำรอิสระคนหน่ึงข้ึนเป็นประธำนกรรมกำรสรรหำฯ 
      1.2 กรรมกำรสรรหำฯ จะตอ้งมี  ควำมรู้    ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ ที่เหมำะสม  ตลอดจนมีควำมรู้ควำม
เขำ้ใจถึงคุณสมบติั หนำ้ที่และควำมรับผิดชอบของตน 
      1.3 คณะกรรมกำรสรรหำฯ   สำมำรถแต่งตั้ งพนักงำนของบริษัท จ ำนวน 1 คน ท ำหน้ำท่ี เป็นเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรสรรหำฯ 
 

2. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
     2.1 กรรมกำรสรรหำฯ    มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี หรือเท่ำกบัระยะเวลำกำรด ำรง ต ำแหน่งกรรมกำร
บริษทั   โดยจะครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผู ้ถือหุ้น พร้อมกบักำรครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรบริษทั ทั้งน้ีกรรมกำรสรรหำฯ ท่ีพน้ต ำแหน่งตำมวำระอำจไดรั้บแต่งตั้งให้กลบัเขำ้ด  ำรงต ำแหน่งไดอ้ีก     และให้
กรรมกำรสรรหำฯ ท่ีพน้ต ำแหน่งตำมวำระ อยูรั่กษำกำรใน ต ำแหน่งเพื่อปฏิบติัหนำ้ท่ีต่อไปจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรมำ
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แทนต ำแหน่ง เวน้แต่  กรณีที่ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท   โดยไม่ไดรั้บเลือกให้กลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรอีก    
 2.2  นอกเหนือจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมขอ้ 2.1 กรรมกำรสรรหำฯ จะพน้ต ำแหน่งเม่ือ 
  2.2.1 ลำออก 
  2.2.2 คณะกรรมกำรบริษทัมีมติใหพ้น้จำกต ำแหน่ง 
 2.3  กรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรสรรหำฯ  ว่ำงลง ใหค้ณะกรรมกำรบริษทัเลือกกรรมกำรที่มีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะ
ตอ้งห้ำมเขำ้ เป็นกรรมกำรสรรหำฯ แทน  โดยกรรมกำรสรรหำฯ ท่ีเขำ้ด  ำรงต ำแหน่งแทนนั้น จะอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำ
วำระที่ยงัเหลืออยูข่อง กรรมกำรซ่ึงตนแทน 

      3. ภำรกิจและควำมรับผิดชอบ 

      3.1 ดำ้นสรรหำและดำ้นแต่งตั้งผูบ้ริหำรและควำมต่อเน่ือง 
    1. ก  ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำร และผูบ้ริหำรระดบัสูง เพื่อเสนอให้
   คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติั  
   2. คัดเลือก และเสนอช่ือบุคคลที่ มีคุณสมบั ติ เหมำะสม และเป็นไปตำมระเบียบและกฎหมำยที่
 เกี่ยวขอ้งก ำหนด เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดยอ่ย และผูบ้ริหำร  
 ระดบัสูงใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำ  
     ทั้งน้ี ในกำรเสนอช่ือกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรจะพิจำรณำถึงประสบกำรณ์อยำ่งนอ้ยดำ้นหน่ึงดำ้นใด

ที่ส ำคญัส ำหรับคณะกรรมกำรบริษทั เช่น วิศวกรรม บริหำรธุรกิจ บญัชีกำรเงิน กำรตลำด กฎหมำย บริหำรควำมเส่ียง 
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรจัดกำร ตลอดจนพิจำรณำถึงควำมสำมำรถที่จะช่วยให้กำรด ำเนินกำรของ
คณะกรรมกำรเป็นไปอย่ำงรอบคอบยิ่งข้ึน ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรตัดสินใจทำงธุรกิจอย่ำงมีเหตุผล 
ควำมสำมำรถในกำรคิดอยำ่งมีกลยทุธ์ แสดงให้เห็นไดถ้ึงควำมมีประสบกำรณ์ในกำรเป็นผูน้  ำ รวมทั้งมีควำมช ำนำญ
ในวิชำชีพระดบัสูง และมีควำมซ่ือสัตย ์ตลอดจนมีคุณสมบติัส่วนบุคคลอื่นที่เหมำะสม 

    3. ดูแลให้คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดยอ่ย มีขนำดและองคป์ระกอบท่ีเหมำะสมกบัองคก์ร รวมถึง
มีกำรเปลี่ยนให้สอดคลอ้งกบัสภำพแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย
จะตอ้งประกอบดว้ยบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทกัษะ และประสบกำรณ์ในดำ้นต่ำงๆ  

    4. เปิดเผยนโยบำย และรำยละเอียดของกระบวนกำรสรรหำในรำยงำนประจ ำปีของบริษทั 
    5. สร้ำงควำมมัน่ใจว่ำบริษทัมีแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง และควำมต่อเน่ืองท่ีเหมำะสม ส ำหรับ       
  ผูบ้ริหำรระดบัสูง และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่ออนุมติั 
    6. ปฏิบติักำรอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบักำรสรรหำตำมที่คณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 

3.2 ดำ้นค่ำตอบแทน 
                      1. ก ำหนดนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจ ำนวนค่ำตอบแทนและผลประโยชน์

 อื่นใหแ้ก่กรรมกำรบริษทั และผูบ้ริหำรระดบัสูง โดยมีหลกัเกณฑท์ี่ชดัเจน โปร่งใส และน ำเสนอให้ คณ ะกรรมก ำร
บริษทัพิจำรณำอนุมติั และ/หรือ น ำเสนอเพื่อขอควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผูถ้ือหุน้แลว้แต่กรณี 

     2. ดูแลให้กรรมกำรบริษัทและผู ้บริหำรระดับสูงได้รับผลตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบ 

     3. ก ำหนดแนวทำงในกำรประเมินผลงำนของกรรมกำรบริษทั และผูบ้ริหำรระดบัสูง เพื่อพิจำรณำปรับ
ผลตอบแทนประจ ำปี 
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      4. เปิดเผยนโยบำยเกี่ยวกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทน และเปิดเผยค่ำตอบแทนในรูปแบบต่ำงๆ รวมทั้งจัดท ำ
รำยงำนกำรก ำหนดค่ำตอบแทน โดยอย่ำงน้อยตอ้งมีรำยละเอียดเกี่ยวกบัเป้ำหมำย กำรด ำเนินงำน และควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรสรรหำค่ำตอบแทนและบรรษทัภิบำลไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทั 

    5. เสนอแนะค่ำตอบแทนที่เหมำะสมของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่ออนุมติั 
    6. ทบทวนข้อเสนอของฝ่ำยจัดกำรเร่ืองนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทน แผนกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และ

 ผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนือจำกเงินค่ำจ้ำงส ำหรับพนักงำนเด็มโก ้และเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อ
อนุมติั 

    7. ทบทวนเป้ำหมำยและหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน (Performance Target and Criteria) ส ำหรับบริษัท 
  ประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร และเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบรัท เพื่ออนุมติั  
     8. น ำเสนอค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ที่ เหมำะสมส ำหรับประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำร

 ผูจ้ดักำร เลขำนุกำรบริษทั เลขำนุกำรคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดยอ่ย และเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อ
อนุมติั 

     9. รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท และมีหน้ำท่ีให้ค  ำช้ีแจง ตอบข้อซักถำมเกี่ยวกับค่ำตอบแทน
กรรมกำรบริษทัในที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 

    10. ปฏิบติักำรอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทนตำมที่คณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 

        3.3 ดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
                     1. ก  ำหนดนโยบำยด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กฎบัตรคณะกรรมกำร จรรยำบรรณและจริยธรรม  
 (DEMCO Code of Conduct) ของบริษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรเด็มโก ้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ติดตำมเพื่อให้มี 
กำรปฏิบติัตำมนโยบำย จรรยำบรรณ จริยธรรม กฎบตัร รวมถึงทบทวนและปรับปรุงใหมี้ควำมเหมะสมอยำ่งสม ่ำเสมอ  

     2. จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัท  คณะกรรมกำรชุดย่อย 
 กรรมกำรรำยบุคคล และเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทั 

     3. คณะกรรมกำรสรรหำ พจิำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร อำจพิจำรณำภำรกิจในดำ้นสรรหำ 
และดำ้นกำรแต่งตั้งผูบ้ริหำร และควำมต่อเน่ืองดำ้นค่ำตอบแทน และดำ้นบรรษทัภิบำล ส ำหรับบริษทัในกลุ่มธุรกิจ 
และ/หรือบริษทัลูกทั้งหมด หรือบำงส่วนไดต้ำมควำมเหมำะสม และตำมที่เห็นสมควร 

     4. ก  ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรควำมยัง่ยนืใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงค ์ เป้ำหมำยหลกัของ
บริษทัใหเ้ป็นไปเพื่อควำมย ัง่ยนื 

                        5. วำงกรอบแนวทำงกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนที่ เกี่ยวข้องกับนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
 คอร์รัปชัน่ของบริษทั 

    6. คณะกรรมกำรสรรหำฯ ควรประเมินผลกำรปฏิบติัหน้ำที่ของตนเองเป็นประจ ำ และน ำเสนอผลกำร
   ประเมินต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
    7. ปฏิบติักำรอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่คณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย  
    8. ด  ำเนินกำรใดๆ ตำมหนำ้ท่ีท่ีกฎหมำย กฎ ประกำศ ระเบียบ หรือค ำสั่งของทำงกำรท่ีเกี่ยวขอ้งก  ำหนด 

    โดยฝ่ำยจัดกำรและหน่วยงำนต่ำงๆจะต้องรำยงำนและน ำเสนอข้อมูลและเอกสำรที่ เกี่ยวข้องต่อ
คณะกรรมกำรสรรหำฯ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสรรหำฯ ให้บรรลุเป้ำหมำยตำมหน้ำที่ที่ ได้รับ
มอบหมำย 
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 ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ของ คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกิจกำร 
1. พิจำรณำสรรหำบุคคลที่มีคุณวุฒิ และประสบกำรณ์ เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั แทนต ำแหน่งที่ว่ำงลงหรือ
แต่งตั้งเพิ่มข้ึน 

2. ทบทวน และน ำเสนอค ำแนะน ำเกี่ยวกบัค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมกำรของบริษทั ต่อที่ประชุม
สำมญัประจ ำปีผูถ้ือหุน้ของบริษทั 

3. พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทั 
4. ทบทวน และน ำเสนอ ค ำแนะน ำเกี่ยวกบัหลกัก  ำกบัดูแลกิจกำรต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนว
ทำงกำรปฏิบติัที่ดีตำมประกำศของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย และมำตรฐำนสำกล 

5. ดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัหลกัก  ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีของบริษทัและเป็นไปตำมนโยบำยต่ำงๆที่
ก  ำหนดไว ้

4.  กำรประชุม 
4.1  คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะตอ้งจัดให้มีกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ  4  คร้ังต่อปี โดยกรรมกำรตอ้งมำประชุมดว้ย

ตนเอง  กรณีที่ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ เห็นว่ำ มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน ที่จะตอ้งไดรั้บมติคณะกรรมกำรสรรหำฯ  แต่ไม่มี 
กรรมกำรที่ สำมำรถมำร่วมประชุมด้วยตนเอง ในจ ำนวนที่ครบเป็นองค์ประชุมได้ ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ สำมำรถ
ก ำหนดให้มีมติเป็นมติเวียนได้ โดยให้กรรมกำร แต่ละท่ำนลงมติ ในเอกสำรกำรลงมติ   ทั้ งน้ีโดยให้จัดท ำบันทึกมติ
คณะกรรมกำรสรรหำฯ ดงักล่ำวเป็นหนงัสือ และใหก้รรมกำรแต่ละท่ำนลงนำมไวเ้ป็นหลกัฐำน และรำยงำนใหค้ณะกรรมกำร
สรรหำฯในครำวประชุมคร้ังต่อไปรับทรำบ และใหจ้ดบนัทึกเร่ืองดงักล่ำวไวใ้นรำยงำนกำรประชุมในคร้ังนั้นๆดว้ย 
      4.2 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯ ต้องมีกรรมกำรร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ กึ่งหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำร
ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
      4.3ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อำจปฏิบติัหนำ้ที่ไดใ้ห้กรรมกำรสรรหำฯ  ที่เขำ้
ร่วมประชุมเลือกกรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำน  ในที่ประชุม 

 4.4  กำรวินิจฉัยช้ีแจงของท่ีประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯ  ให้ถือเสียงขำ้งมำก ของกรรมกำรสรรหำฯ ท่ีเขำ้ร่วม
ประชุม  โดยกรรมกำรสรรหำฯ หน่ึงคนมีเสียงหน่ึงเสียง   ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนั ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียง
หน่ึง  เป็นเสียงช้ีขำด    ทั้งน้ีกรรมกำรสรรหำฯ ผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด    ไม่มีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน ในเร่ืองนั้น เวน้แต่
เป็นกำรพิจำรณำดำ้นค่ำตอบแทนที่ก  ำหนดไวใ้นกฎบตัรฉบบัน้ี 

5.  กำรรำยงำน 
คณะกรรมกำรสรรหำฯ รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
 
6. ที่ปรึกษำ 

     คณะกรรมกำรสรรหำฯ อำจขอควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกที่ปรึกษำภำยนอกได ้โดยบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำใชจ่้ำย
ดงักล่ำว 

7. กำรทบทวนและปรับปรุงกฎบตัร 
      คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรน้ีตำมควำมเหมำะสมและตำมสภำวะกำรณ์ท่ีจ ำเป็น เพื่อ
เสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติั 
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(ง)   คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 
  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร (Corporate Risk Management Committee : CRMC) ไดจ้ัดตั้งข้ึนตำม

มติของคณะกรรมกำรบริษัทคร้ังท่ี 10/2557 เม่ือวนัที่ 13 พฤศจิกำยน 2557  โดยได้มีกำรก ำหนดขอบเขตหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบ ให้มีควำมเหมำะสม สอดคลอ้งกบัภำระกิจของบริษทัฯ  คณะกรรมกำรบริษทัไดต้ระหนักถึงควำมส ำคญัในกำร
พฒันำระบบบริหำรควำมเส่ียงท่ีเป็นระบบข้ึนภำยในองคก์ร ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือส ำคญัประกำรหน่ึงของกำรบริหำรจดักำรของ
บริษทัฯ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรจะใหก้ำรสนับสนุนและปฏิบติักำรในนำมของคณะกรรมกำรบริษทั  ซ่ึงอำศยั
หลกักำรพื้นฐำนของกำรก ำกับดูแลกิจกำรขององค์กรท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยมีกำรเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ 
ภำรกิจ และเป้ำหมำยขององค์กร และให้มีกรอบกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงองค์กรตำมแนวทำงสำกล (COSO Enterprise 
Risk Management Framework : COSO ERM) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรบริหำรควำมเส่ียงทั่วทั้ งบริษัท และ
ปลูกฝังใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมของบริษทัฯ ทั้งน้ีเพือ่ให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัสำมำรถเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลว่ำ
กำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ มุ่งไปสู่กำรบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของบริษทัอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ไดรั้บกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษทั  ประกอบดว้ยกรรมกำรบริษทัอยำ่งนอ้ย 

3 คน และอยำ่งนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ 
 
2. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
1. กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รมีวำระอยูใ่นต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รซ่ึงพน้

จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดรั้บกำรแต่งตั้งใหม่ได ้
 2. กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รพน้จำกต ำแหน่งเม่ือ  
      1) ตำย 
   2) ลำออก 

3) ขำดคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรตำมกฎบัตรน้ี หรือตำมหลักเกณฑ์ของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์หรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

      4) พน้วำระจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 
3.  กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ืน่ใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษทัและ

คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูอ้นุมติั 
4. ในกรณีท่ีกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รพน้จำกต ำแหน่งทั้งคณะตำมวำระ แต่ยงัไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร

บริหำรควำมเส่ียงองค์กรชุดใหม่ ใหค้ณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรชุดเดิมปฏิบติัหน้ำท่ีต่อไปจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รชุดใหม่ 

5.ในกรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำ มวำระให้
คณะกรรมกำรบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นข้ึนเป็นกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรแทนภำยใน 90 วนั เพื่อให้
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรมีจ ำนวนครบตำมที่บริษทัก  ำหนด โดยบุคคลที่เขำ้เป็นกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร
แทนนั้นใหมี้วำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำท่ีเหลือของกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รท่ำนนั้น 

 
3. ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรับผิดชอบ 

 ก ำหนด และทบทวนนโยบำย กรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 
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 ก ำกบัดูแล และสนับสนุนใหมี้กำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรสอดคลอ้งกบักลยทุธ์   และ
เป้ำหมำยทำงธุรกิจ และกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่นรวมถึงสถำนกำรณ์ ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

 ใหข้อ้เสนอแนะ แนวทำง ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง
ระดบัจดักำร (Risk Management Committee: RMC) เพื่อน ำไปด ำเนินกำร 

 พิจำรณำรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร และให้ขอ้คิดเห็นในควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึน รวมทั้ ง
แนวทำงกำรก ำหนดมำตรกำรควบคุม หรือบรรเทำ (Mitigation Plan) และกำรพฒันำระบบกำรจดักำรบริหำร
ควำมเส่ียงองคก์รใหแ้ก่ RMC เพื่อใหมี้ประสิทธิภำพอยำ่งต่อเน่ืองและอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ Chief Risk Officer  สมำชิกใน RMC ให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรบริหำรควำม
เส่ียงองคก์ร 

 รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รใหค้ณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบ และในกรณีที่มีปัจจยัหรือเหตุกำรณ์
ส ำคญั ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่ำงมีนัยส ำคญั ตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อทรำบและ
พิจำรณำโดยเร็วที่สุด 

 ปฏิบติัหนำ้ที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
 
อน่ึง กำรสอบทำนระบบบริหำรควำมเส่ียงองค์กรยงัคงเป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และส ำนักงำน

ตรวจสอบ 
4. กำรรำยงำน 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
 
5. กำรประชุม 

1. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร จดัใหมี้หรือเรียกประชุมตำมที่เห็นสมควร อยำ่งน้อยไตรมำสละ 1 คร้ัง และ
มีอ  ำนำจในกำรเรียกประชุมเพิ่มไดต้ำมควำมจ ำเป็น โดยองคป์ระชุมประกอบดว้ย กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 
ไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 

2. กรรมกำรทุกท่ำนควรเขำ้ร่วมประชุมทุกคร้ัง ยกเวน้มีเหตุจ ำเป็นไม่อำจเขำ้ร่วมประชุมได ้ควรแจ้งให้ประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร ทรำบล่วงหนำ้ 

3. ใหป้ระธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร เป็นประธำนที่ประชุม ในกรณีที่ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง
องคก์ร ไม่อยูใ่นที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำที่ได้ ให้ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร ที่มำประชุมเลือก
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร คนหน่ึงเป็นประธำนที่ประชุม 

4. มีกำรประชุมเป็นกำรเฉพำะกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือผูบ้ริหำร  และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียงระดบัจดักำร และ/หรือผูต้รวจสอบภำยใน และ/หรือผูส้อบบญัชี อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. กำรลงมติของ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร กระท ำไดโ้ดยถือเสียงขำ้งมำก ทั้งน้ี กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง
องคก์ร ผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียใดๆ ในเร่ืองที่พิจำรณำ จะตอ้งไม่เขำ้ร่วมในกำรแสดงควำมเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลง
มติในเร่ืองนั้น 

6. กำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร  ให้จัดส่งล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม เพื่อให ้
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร  มีเวลำในกำรพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
เพิ่มเติม ทั้งน้ีหนังสือเชิญประชุมจะตอ้งมีรำยละเอียดวำระกำรประชุม และเอกสำรประกอบกำรประชุม  โดยวำระ
กำรประชุมจะครอบคลุมเร่ืองต่ำงๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั  เว ้นแต่ในกรณีจ ำเป็นหรือ
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เร่งด่วน จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือก ำหนดวนัประชุมให้เร็วกว่ำนั้นได ้โดยให้ เลขำนุกำรคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียงองคก์ร เป็นผูบ้นัทึกรำยงำนกำรประชุม  

7. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร สำมำรถเชิญผูท่ี้เกี่ยวขอ้งเขำ้ร่วมประชุมเพื่อช้ีแจงขอ้เทจ็จริงต่ำงๆ ใหแ้ก่ที่
ประชุม คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร ทรำบได ้

6. ที่ปรึกษำ 
 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร อำจแต่งตั้งท่ีปรึกษำเพื่อใหค้วำมเห็นหรือขอ้เสนอแนะในประเดน็ท่ีส ำคญั
ต่ำงๆจำกภำยนอกได ้โดยบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำว 

 (จ)  คณะกรรมการลงทุน 
คณะกรรมกำรลงทุน จัดตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อท ำหน้ำท่ีดูแล และก ำหนดแผนกำรลงทุนของบริษทั ให้

เป็นไปตำมกรอบนโยบำยกำรลงทุน นโยบำยบริหำรควำมเส่ียง  ระเบียบวิธีปฏิบติัเกี่ยวกบักำรลงทุนที่คณะกรรมกำรบริษทั
ก  ำหนด และอยูภ่ำยใตข้อ้ก  ำหนดของ กลต. และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และปฏิบติัตำมกฎระเบียบรวมทั้งกฎหมำย
ที่เกี่ยวขอ้ง 

1.  องคป์ระกอบ และคุณสมบติั 
 1.1 คณะกรรมกำรลงทุน ประกอบดว้ย กรรมกำรลงทุนที่ด  ำรงต ำแหน่งของผูบ้ริหำร 1 คน ส ำหรับกรรมกำรคนอื่น ให้

แต่งตั้ งโดยคณะกรรมกำรบริษัท จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร และ
คณะกรรมกำรบริษทั รวมเป็น 5 คนโดยประธำนคณะกรรมกำรลงทุนตอ้งไม่เป็นผูบ้ริหำรของบริษัท 

 1.2  กรรมกำรลงทุน ตอ้งมีควำมรู้และประสบกำรณ์เกี่ยวกบักำรลงทุน และโครงกำรที่จะลงทุน 
 1.3 คณะกรรมกำรลงทุนสำมำรถแต่งตั้งบุคคลท่ีมีควำมรู้ และประสบกำรณ์ดำ้นกำรลงทุน และควำมรู้ในโครงกำรที่จะ

ลงทุนเป็นที่ปรึกษำคณะกรรมกำรลงทุนได ้

  2. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
    2.1  กรณีกรรมกำรลงทุนที่เป็นกรรมกำรบริษทั ให้มีวำระด ำรงต ำแหน่งตำมวำระที่ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั เวน้แต่  

คณะกรรมกำรจะมีมติเป็นอยำ่งอื่น 
 2.2  กรณีกรรมกำรลงทุนที่เป็นผูบ้ริหำรของบริษทั ให้มีวำระด ำรงต ำแหน่งเท่ำที่ด  ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรของบริษทั เวน้

แต่คณะกรรมกำรบริษทัจะมีมติเป็นอยำ่งอื่น 

  3.  หนำ้ที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรลงทุน 
3.1 ก  ำหนดนโยบำยกำรลงทุน นโยบำยบริหำรสภำพคล่อง และนโยบำยกำรกู ้ยืมเงิน เพื่อเสนอขอควำมเห็นชอบต่อ

คณะกรรมกำรบริษทั 
 3.2  ก  ำหนดกรอบกำรลงทุน กำรบริหำรสภำพคล่องและกำรกูย้มืเงินของบริษัท  
    3.3 พิจำรณำแผนกำรลงทุน แผนกำรบริหำรสภำพคล่องและแผนกำรกูย้ืมเงินให้สอดคลอ้งกบักรอบนโยบำยที่อนุมติัโดย

คณะกรรมกำรบริษัท รวมถึง ให้สอดคลอ้งกบันโยบำยบริหำรควำมเส่ียง อยู่ภำยใต้ ข้อก  ำหนดของ กลต.  ตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ เป็นไปตำมกฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง 

 3.4 ก ำกบัดูแลกำรลงทุน กำรบริหำรสภำพคล่อง และกำรกูย้ืมเงินของบริษทัให้เป็นไปตำมกรอบนโยบำย แผนด ำเนินงำน 
ระเบียบวิธีปฏิบติั รวมถึงนโยบำยบริหำรควำมเส่ียง ที่ไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
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3.5   สอบทำน และปรับเปลี่ยนกรอบนโยบำยและแผนด ำเนินกำร ทั้งในส่วนของกำรลงทุน กำรบริหำรสภำพคล่องและกำร
กูย้ืมเงิน ให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง และให้น ำเสนอกรอบนโยบำยที่เปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมกำร
บริษทั เพื่อพิจำรณำอนุมติั 

  4.  กำรประชุม และกำรลงมติ 
 4.1 คณะกรรมกำรลงทุนมีกำรก ำหนดกำรประชุมอยำ่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 
 4.2 ตอ้งมีกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรจึงจะครบองคป์ระชุม 
    4.3 มติท่ีประชุมให้ถือตำมเสียงขำ้งมำกของกรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุม ทั้งน้ี กรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้

ทำงผลประโยชน์ในเร่ืองใด จะตอ้งไม่เขำ้ร่วมในกำรพิจำรณำหรือลงมติ 
 4.4 ใหเ้ลขำนุกำรคณะกรรมกำรลงทุน (CFO) เป็นผูจ้ดัท  ำรำยงำนกำรประชุม และจัดเกบ็เอกสำรกำรประชุม 

  5.  กำรรำยงำน 
 คณะกรรมกำรลงทุนรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทั และรำยงำนกำรปฏิบติังำน (ถำ้มี) ในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษทั 

  6.  กำรทบทวน และปรับปรุงกฎบตัร 
 คณะกรรมกำรลงทุน จะทบทวน และปรับปรุงกฎบตัรน้ี ตำมควำมเหมำะสม และตำมสถำนกำรณ์ท่ีจ ำเป็น เพื่อเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษทัพิจำณำอนุมติั 
 
 3.2.2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการ 

 คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำร มีทั้งหมด 2 คณะ ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรจัดกำร และคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียงระดบัจดักำร ซ่ึงมีรำยละเอียดของแต่ละคณะ ดงัน้ี 

ก. คณะกรรมกำรจัดกำร  ประกอบดว้ยกรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นประธำน รองกรรมกำรผูจ้ดักำรและผูช่้วยกรรมกำร
ผูจ้ัดกำรสำยงำนต่ำงๆ เป็นกรรมกำร มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลกัในกำรหำรือแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในประเดน็กำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ อำทิเช่น กำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำน และแนวทำงกลยุทธ์ทำงธุรกิจให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ 
ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำน และพิจำรณำกำรด ำเนินงำนที่เหมำะสม พิจำรณำ และ/หรือ อนุมติักระบวนกำร
ปฏิบติังำนใหม่ เป็นตน้ 

ข. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงระดบัจัดกำร ประกอบดว้ย บุคคลไม่น้อยกว่ำ 9 คน โดยมีกรรมกำรผูจ้ัดกำร 
เป็นประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำรควำมเส่ียง มีกรรมกำรประกอบดว้ยผูบ้ริหำรระดบัสูงของสำยงำนต่ำงๆ ของบริษทั และบริษทั
ยอ่ย มีกรรมกำรหน่ึงคนเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงระดบัจัดกำรมีหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบหลกัในกำรก ำหนดนโยบำยและแนว
ทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงของกลุ่มงำนต่ำงๆ ของบริษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ คณะกรรมกำรบริษทั 
พิจำรณำในเร่ืองของกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยรวมซ่ึงครอบคลุมถึงควำมเส่ียงประเภทต่ำงๆ ที่ส ำคญั เช่น ควำมเส่ียงด้ำน
บุคลำกร ควำมเส่ียงจำกควำมไม่สม ่ำเสมอของด้ำนรำยได้ ควำมเส่ียงจำกกำรเพิ่มข้ึนของตน้ทุน ควำมเส่ียงดำ้นเงินทุน
หมุนเวียน ควำมเส่ียงจำกกำรเขำ้ร่วมในกิจกำรคำ้ร่วม ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน ควำมเส่ียงจำกกำรทุจริต เป็นตน้ รวมถึง
ประเมิน ติดตำม และดูแลปริมำณควำมเส่ียงของกลุ่มงำนต่ำงๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลกำรบริหำรควำมเส่ียง และดูแลใหก้ลุ่มงำนต่ำงๆ ของบริษทั และบริษทัยอ่ย  ด  ำเนินตำมนโยบำยบริหำรควำมเส่ียง
ที่คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด และปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์ที่หน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งก ำหนด ตลอดจนทบทวนควำมเพียงพอของ
นโยบำย และระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง ควำมมีประสิทธิผลของระบบและกำรปฏิบติัตำมนโยบำยที่ก  ำหนด 
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3.2.3 เลขานุการบริษัท 

  คณะกรรมกำรบริษทัเป็นเป็นผูแ้ต่งตั้ง กรรมกำรบริษทัหรือผูบ้ริหำรของบริษทั ท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสม 1 คน ให้
ด  ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษทั เพื่อท ำหนำ้ที่เกี่ยวกบักำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และกำรประชุมผูถ้ือหุ้นสนับสนุนให้
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรเป็นไปตำมมำตรฐำนบรรษทัภิบำลที่ดี ซ่ึงรวมถึงกำรสนับสนุนให้คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดนโยบำย 
กำรก ำกบัดูแลกิจกำร นโยบำยรับผิดชอบต่อสังคม นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ กำรสนบัสนุนให้คณะกรรมกำรมีกำร
ประเมินผลงำนตนเอง และ CEO กำรสนับสนุนให้มีกำรส่ือสำรนโยบำย และกลยุทธ์ รวมถึงติดตำมกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำย และยุทธศำสตร์ของบริษัท และสนับสนุนงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในดำ้นที่เกี่ยวข้องกบักฎระเบียบ และ
กฎหมำย รวมถึงหนำ้ท่ีต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. จดัใหมี้ และด ำเนินกำรเร่ืองกำรประชุมผูถ้ือหุ้น กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และกำรประชุมคณะกรรมกำรชุด
ยอ่ยท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยขอ้บงัคบั กฎบตัรของคณะกรรมกำรแต่
ละชุด และขอ้พึงปฏิบติัที่ดีของบริษทั 

2. จดัท ำ และเกบ็รักษำทะเบียนกรรมกำร หนงัสือนัดประชุม และรำยงำนคณะกรรมกำรบริษทั หนังสือนดัประชุม และ
รำยงำนกำรประชุมผูถ้ือหุน้ และรำยงำนประจ ำปีของบริษทั      

3. แจง้มติ และนโยบำยของของคณะกรรมกำรบริษทั และผูถ้ือหุน้ ใหผู้บ้ริหำรที่เกี่ยวขอ้ง และติดตำมกำรปฏิบติัตำมมติ 
และนโยบำยดงักล่ำวผ่ำนกรรมกำรผูจ้ดักำร และประธำนกรรมกำรบริหำร 

4. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียที่รำยงำนโดยกรรมกำร หรือผูบ้ริหำร และน ำเสนอต่อประธำนกรรมกำรบริษทั 
และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ภำยในเวลำที่กฎหมำยก ำหนด 

5. ใหค้  ำปรึกษำ และขอ้เสนอแนะแก่คณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ยท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษทั 
ในประเดน็กฎหมำย ระเบียบ และขอ้พึงปฏิบติัดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

6. ดูแลให้หน่วยงำนเลขำนุกำรบริษทัเป็นศูนยก์ลำงของขอ้มูลองค์กร (Corporate Records) อำทิ หนังสือจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั ทะเบียนผูถ้ือหุน้ ใบอนุญำตประกอบธุรกิจประเภทต่ำงๆ ของบริษทั เป็นตน้  

7. ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูล และรำยงำนสำรสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงำนก ำกับดูแลให้เป็นไปตำม
กฎหมำย กฎระเบียบ และนโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำรของบริษทั 

8. ติดต่อ และส่ือสำรกบัผูถ้ือหุน้ทัว่ไปใหไ้ดรั้บทรำบสิทธิต่ำงๆ ของผูถ้ือหุน้ และข่ำวสำรของบริษทั  
9. ให้ข่ำวสำร และขอ้มูลแก่กรรมกำรในประเด็นที่ เกี่ยวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อประโยชน์ในกำร

ปฏิบติัหนำ้ที่ของกรรมกำร 
10. จดัใหมี้กำรใหค้  ำแนะน ำแก่กรรมกำรท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่ 
11. ปฏิบติัหนำ้ที่อื่นใดตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

คุณสมบติัเลขำนุกำรบริษทั 
1. มีควำมรู้พื้นฐำนดำ้นธุรกิจ บญัชี กฎหมำย กฎระเบียบ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษทัเดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน) หรือผ่ำนกำร

อบรมหลกัสูตรที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบติัหนำ้ที่ของเลขำนุกำรบริษทั 
2. มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี และขอ้พึงปฏิบติัที่ดีของกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
3. มีควำมเป็นอิสระ และตรงไปตรงมำในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีทั้งในดำ้นใหค้  ำแนะน ำ และขอ้คิดเห็นต่ำง ๆ  
4. มีประสบกำรณ์ในงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร หรือคุณสมบติัอื่นที่ช่วยให้งำนเลขำนุกำรบริษทัเป็นไปอยำ่งมี

ประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
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 3.3 ค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้ที่มีอ านาจในการจัดการ 
         (ก) ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
  คณะกรรมกำรไดก้  ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ์ องค์ประกอบ และค่ำตอบแทนกรรมกำรที่เป็นธรรมอยู่ใน
ระดบัท่ีเหมำะสม โดยใชห้ลกักำรปฏิบติัหนำ้ที่ของคณะกรรมกำร (Fiduciary Duty) และมีควำมสอดคลอ้งกบัภำระหนำ้ที่ และ
ควำมรับผิดชอบที่ไดรั้บมอบหมำย (Accountability and  Responsibility) รวมทั้งอยูใ่นลกัษณะเทียบเคียงไดก้บับริษทัที่อยู่ใน
อุตสำหกรรมเดียวกนั และมีขนำดใกลเ้คียงกนั 
 นอกจำกน้ี กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรไดค้  ำนึงถึงควำมเพียงพอ และจูงใจในกำรสรรหำกรรมกำรท่ีมีคุณภำพ  
และคงรักษำกรรมกำรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมตั้ งใจ และควำมทุ่มเทในกำรสร้ำง
คุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกับดูแลกิจกำร จะพิจำรณำทบทวน
ค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นประจ ำทุกปี และน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และบรรจุเป็นวำระ
กำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้อนุมติัเป็นประจ ำทุกปี 
         (ข) ค่ำตอบแทนของผูมี้อ  ำนำจในกำรจดักำร   
  คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร เป็นผูพ้ิจำรณำก ำหนดนโยบำย กำรจ่ำย
ค่ำตอบแทน และผลประโยชน์อื่น รวมถึงจ ำนวนค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จะให้แก่ผูมี้อ  ำนำจในกำรจัดกำรเพื่อให้
คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสม  ซ่ึงจะเช่ือมโยงกบัผลกำรด ำเนินงำน 
และผลกำรปฏิบติังำนรำยบุคคล ภำยใตห้ลกัเกณฑ์ที่โปร่งใส และตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบตลอดจนควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนั เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มบริษทัในตลำดธุรกิจพลงังำน และสำธำรณูปโภค 
  

3.4 ระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน  
        บริษทัไดมี้กำรก ำหนดระบบควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน และระบบบริหำรควำมเส่ียง ครอบคลุมทั้งองคก์ร 
นอกจำกน้ีบริษทัก  ำหนดใหมี้กำรทบทวนระบบกำรควบคุมภำยในและประเมินผลกำรจดักำรควำมเส่ียงอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
  

3.5 รายงานของคณะกรรมการบริษัท  
        คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินโดยแสดงควบคู่ไปกบัผูส้อบบญัชีไวใ้น
รำยงำนประจ ำปี โดยเลือกใชม้ำตรฐำนบญัชีที่เหมำะสมและเป็นที่ยอมรับ 
  

3.6 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน  
        บริษทัมีนโยบำยที่จะมีทีมงำนนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพื่อมำเป็นตวัแทนในกำรดูแลกำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรเสนอ
สำรสนเทศท่ีครบถว้น เช่ือถือได ้และทนัเวลำ ให้กบัผูถ้ือหุ้นและนักลงทุน  ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบำยในกำรเปิดเผยขอ้มูลและ
ควำมโปร่งใส โดยบริษทัจะท ำกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรเงินและขอ้มูลที่มิใช่กำรเงินอย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำและโปร่งใส 
โดย กำรเปิดเผยขอ้มูล จะกระท ำผ่ำน Website ของบริษทั  
 
 
บทบาท ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 

บทบาท และหน้าที่ของประธานกรรมการ 
 ประธำนกรรมกำรบริษทั มีบทบำทเป็นผูน้  ำของคณะกรรมกำร ผูซ่ึ้งมีบทบำทและควำมรับผิดชอบในฐำนะผูน้  ำองค์กรที่
สร้ำงคุณค่ำใหแ้ก่กิจกำรอยำ่งย ัง่ยนื ดงันั้นประธำนกรรมกำรจึงมีหนำ้ท่ีส ำคญั ดงัน้ี 
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1. ก ำกบั ติดตำม และดูแลกำรปฏิบติัหน้ำที่ของคณะกรรมกำรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพบรรลุตำมวตัถุประสงค ์
และเป้ำหมำยหลกัของบริษทัฯ 

2. สนับสนุน ดูแลให้กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองคก์รที่มีจริยธรรม และเป็นไปตำม
นโยบำยก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีของบริษทัฯ 

3. ก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรโดยหำรือร่วมกบัประธำนกรรมกำรชุดย่อย และเลขำนุกำรบริษทัฯ และมี
มำตรกำรที่ดูแลใหเ้ร่ืองส ำคญัไดถู้กบรรจุเป็นวำระกำรประชุม 

4. จดัสรรเวลำให้เพียงพอที่ฝ่ำยจดักำรจะเสนอเร่ือง และเหมำะสมที่กรรมกำรจะอภิปรำยประเดน็ส ำคญัอยำ่งรอบคอบ
โดยทัว่กนั กบัส่งเสริมใหก้รรมกำรมีกำรใชดุ้ลพินิจอยำ่งรอบคอบ ใหค้วำมเห็นไดอ้ยำ่งอิสระ 

5. ดูแลใหอ้งคป์ระกอบ และกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรเอื้อต่อกำรใชดุ้ลพินิจในกำรตดัสินใจอยำ่งมีอิสระ 
6. เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกรรมกำรที่เป็นผู ้บริหำร และกรรมกำรที่ไม่เป็นผู ้บริหำร และระหว่ำง

คณะกรรมกำรกบัฝ่ำยจดักำร 

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 
 ประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผูจ้ัดกำรของบริษทัฯ ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ท  ำ
หน้ำที่ เกี่ยวกับกำรด ำเนิน ธุรกิจตำมปกติของบริษัทฯ โดยบริหำรงำนตำมแผน และงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษทัฯ อยำ่งเคร่งครัด ซ่ือสัตย ์สุจริต และรักษำผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ และผูถ้ือหุ้นไม่ท ำกำรใดที่มี
ส่วนไดเ้สีย หรือมีผลประโยชน์ลกัษณะขดัแยง้กบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยมีหนำ้ที่ และควำมรับผิดชอบตำมที่
ก  ำหนด ดงัน้ี  

1. เสนอแผนและแนวทำงกำรบริหำรใหแ้ก่คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำ 
 2. วำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยที่ก  ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษทัและกรรมกำรบริหำร 
 3. ก ำหนดอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรับผิดชอบใหแ้ก่ผูบ้ริหำรระดบัสูง 
 4. สรุปผลกำรด ำเนินงำนเพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำร 

5. มีอ  ำนำจจ้ำง แต่งตั้ ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ก  ำหนดอัตรำค่ำจ้ำง ให้บ  ำเหน็จรำงวัล ปรับข้ึน เงินเดือน
ค่ำตอบแทน โบนสั ส ำหรับพนกังำนตั้งแต่รองกรรมกำรผูจ้ดักำรลงมำ 
6. มีอ  ำนำจอนุมติักำรลงทุน กำรซ้ือขำยทรัพยสิ์นถำวรของบริษทั กำรจดัซ้ือจัดจำ้ง กำรกูย้ืมเงิน กำรให้กูย้มืเงิน กำร
เขำ้ท ำสัญญำหรือกำรท ำนิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจกำรคำ้โดยปกติและเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องบริษทั 

      - วงเงินไม่เกิน 2 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรซ้ือขำยทรัพยสิ์นถำวรและกำรใหกู้ย้มืเงิน 
      - วงเงินไม่เกิน 500 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรเสนอรำคำในกรณีธุรกิจปกติ 
      - วงเงินไม่เกิน 100 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรเสนอรำคำ ในกรณีธุรกิจอื่น 

     - วงเงินไม่เกิน 500 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรกูย้ืมเงิน กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง กำรเขำ้ท ำสัญญำ/นิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั
ธุรกิจกำรคำ้โดยปกติ ตำมวตัถุประสงคข์องบริษทั 

- วงเงินไม่เกิน 100 ลำ้นบำท ส ำหรับกำรกูย้ืมเงิน กำรจดัซ้ือจดัจ้ำง กำรเขำ้ท ำสัญญำ/นิติกรรมใดๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบั
ธุรกิจกำรคำ้อื่น ตำมวตัถุประสงคข์องบริษทั 
7. มีอ  ำนำจกระท ำกำร และแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษทัต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งและเป็นประโยชน์
ต่อบริษทั 
8. มีอ  ำนำจอนุมัติกำรแต่งตั้ งท่ีปรึกษำด้ำนต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท รวมถึงก  ำหนดอัตรำ
ค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรที่เหมำะสม 
9. ด  ำเนินกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกบักำรบริหำรงำนทัว่ไปของบริษทั หรือกิจกำรอื่นๆ ท่ีคณะกรรมกำรบริษทัและ/หรือ 
คณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำย 
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10. มีอ  ำนำจกระท ำกำรขอวงเงิน Line Credit จำกธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินส ำหรับใชบ้ริหำรจดักำรโครงกำรต่ำงๆ 
ของบริษทั โดยไม่จ ำกดัวงเงิน เม่ือไดรั้บอนุมติัวงเงินแลว้ในกำรเขำ้ผูกพนัใชเ้งินดงักล่ำว ตอ้งมีกำรขออนุมติัตำม
ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีทุกคร้ัง 

 ทั้งน้ี กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู ้จัดกำรดังกล่ำวขำ้งตน้นั้ น ตอ้งอยู่ภำยใต้
หลกัเกณฑ์ของกฎหมำยและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ทั้งน้ีกรรมกำรผูจ้ัดกำรไม่มีอ  ำนำจในกำรด ำเนินกำรใดๆ ในหรือ
เกี่ยวกบัรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน รำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยท์ี่ส ำคญัของบริษทั และ/หรือรำยกำรหรือเร่ืองที่
กรรมกำรผูจ้ดักำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อื่นใดท่ีจะท ำข้ึนกบั
บริษทัและบริษทัย่อย (ถำ้มี) ในกรณีดงักล่ำว ใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรน ำเสนอเร่ืองดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป โดยกรรมกำรผู ้จัดกำรจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัในเร่ืองดงักล่ำว  

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 
 นโยบำยกำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรที่บริษทัอื่นของกรรมกำรผูจ้ดักำร และรองกรรมกำรผูจ้ดักำร คณะกรรมกำร
เดม็โก ้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรปฏิบติัหนำ้ที่อยำ่งมีประสิทธิภำพในฐำนะผูบ้ริหำรระดบัสูง ซ่ึงไดแ้ก่ กรรมกำรผูจ้ดักำร 
รองกรรมกำรผู ้จัดกำร จึงมีนโยบำยก ำหนดจ ำนวนที่ผู ้บริหำรระดับสูงสำมำรถไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นให้
สอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ดงัน้ี 

1. กรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ของเดม็โก ้สำมำรถเป็นประธำนกรรมกำร กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร หรือ
กรรมกำรที่มีอ  ำนำจลงนำม อยำ่งใดอย่ำงหน่ึงหรือหลำยอย่ำงในบริษทัอื่นไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั ในกลุ่มธุรกิจของเด็ม
โก ้

2. ส ำหรับกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทั หรือองค์กรอื่นของกรรมกำรผูจ้ัดกำร รองกรรมกำรผูจ้ัดกำร เด็มโก้ ได้
ก  ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยและกิจกำรอื่นที่บริษทัลงทุน 

 
การสรรหา และแต่งต้ังคณะกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 

บริษทัฯ มีแนวปฏิบติัที่ไดก้  ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรในส่วนที่ 3 โครงสร้ำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
หมวด 3.1 คณะกรรมกำรบริษัทฯ กล่ำวคือ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องประกอบด้วย ผู ้มีควำมรู้ ควำมเช่ี ยวชำญ และ
ประสบกำรณ์ท่ีสำมำรถเอื้อประโยชน์ใหแ้ก่บริษทัฯ ไดเ้ป็นอยำ่งดี มีควำมทุ่มเท และให้เวลำอยำ่งเต็มท่ีในกำรปฏิบติัหน้ำท่ี
ตำมควำมรับผิดชอบ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู ้ถือหุ้นมำเป็นผู ้ก  ำกับแนวทำงด ำเนินกำรของบริษัทฯ 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู ้แต่งตั้ งฝ่ำยบริหำรรับผิดชอบกำรด ำเนินธุรกิจ และแต่งตั้ งคณะกรรมกำรเฉพำะเร่ือง เพื่อ
รับผิดชอบเร่ืองท่ีได้รับมอบหมำย โดยสำระส ำคัญส ำหรับแนวปฏิบัติในกำรสรรหำ และแต่งตั้ งกรรมกำร และผูบ้ริหำร
ระดับสูง โดยมีองค์ประกอบ และคุณลักษณะของกรรมกำร  ตำมที่ก  ำหนดในนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรในส่วนที่ 3 
โครงสร้ำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำร หมวด 3.1 คณะกรรมกำรบริษทัฯ 
  
การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารสูงสุด 

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่ได้ก  ำหนดไว้ในนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร กล่ำวคือ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้อง
ประกอบดว้ย ผูมี้ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์ท่ีสำมำรถเอื้อประโยชน์ใหแ้ก่บริษทัฯ ไดเ้ป็นอย่ำงดี มีควำมทุ่มเท 
และให้เวลำอยำ่งเต็มท่ีในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีตำมควำมรับผิดชอบ คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดรั้บกำรแต่งตั้ งจำกผูถ้ือหุ้นมำเป็นผู ้
ก  ำกบัแนวทำงด ำเนินกำรของบริษทัฯ คณะกรรมกำรบริษทัฯ เป็นผูแ้ต่งตั้งฝ่ำยบริหำรรับผิดชอบกำรด ำเนินธุรกิจ และแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรเฉพำะเร่ือง เพื่อรับผิดชอบเร่ืองท่ีไดรั้บมอบหมำย โดยสำระส ำคญัส ำหรับแนวปฏิบติัในกำรสรรหำ และแต่งตั้ง
กรรมกำร และผูบ้ริหำรระดบัสูง มีดงัต่อไปน้ี 
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 การสรรหากรรมการ 
เม่ือต ำแหน่งกรรมกำรของ เดม็โก ้ว่ำงลง คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร 

จะพิจำรณำรำยช่ือผูท้ี่มีควำมเหมำะสมที่จะเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริษทั ให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทั และ
ขอ้ก ำหนดของกฎหมำย กบัหลกัเกณฑ์ต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ทั้ งน้ีจะตอ้งมีควำมโปร่งใสและชดัเจน โดยกำรพิจำรณำจะตอ้งมี
ประวติักำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรประกอบวิชำชีพของบุคคลนั้นๆ โดย พิจำรณำคุณสมบติั ดงัน้ี 

1)  มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 พระรำชบญัญั ติ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ขอ้บงัคบัของเดม็โก ้  และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีของบริษทั 

2) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเป็นอิสระ ปฏิบติัหนำ้ที่กรรมกำรดว้ยควำมระมดัระวงัดว้ยควำมซ่ือสัตย ์(Duty 
of Care and Duty of Loyalty) สำมำรถทุ่มเทอุทิศเวลำไดอ้ยำ่งเต็มเมด็เต็มหน่วย มีอำยทุี่เหมำะสม มีสุขภำพ
ร่ำงกำยที่แขง็แรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สำมำรถเขำ้ประชุมคณะกรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ มีกำรเตรียมตวัเป็น
กำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมเป็นอย่ำงดี มีส่วนร่วมที่สร้ำงสรรค์ในกำรประชุม มีควำมตรงไปตรงมำ มี
ควำมกลำ้หำญในกำรแสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนกัธุรกิจที่มีช่ือเสียง ประวติักำรท ำงำน 
และจริยธรรมที่ดีงำม และไดรั้บกำรยอมรับจำกสังคม 

3) มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ส ำคญัต่อธุรกิจของบริษทั ไดแ้ก่ ธุรกิจพลังงำน วิทยำศำสตร์ กำรบริหำรรัฐกิจ 
วิศวกรรมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ กำรบญัชีกำรตลำด กำรเงิน กำรคลงั และกฎหมำย 

 
กำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร จะพิจำรณำ

รำยช่ือผูท้ี่มีควำมเหมำะสมที่จะเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริษทั ให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้ก ำหนดของ
กฎหมำย กบัหลกัเกณฑ์ต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ทั้งน้ีจะตอ้งมีควำมโปร่งใสและชดัเจน โดยกำรพิจำรณำจะตอ้งมีประวติักำรศึกษำ
และประสบกำรณ์กำรประกอบวิชำชีพของบุคคลนั้ นๆ โดยมีรำยละเอียดท่ีเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในกำรตดัสินใจของ
คณะกรรมกำรบริษทัและผูถ้ือหุน้ 

ส ำหรับกำรเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร  เลขำนุกำรบริษทัจะรวบรวมขอ้มูล
เสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร เพื่อพิจำรณำกลัน่กรองเบ้ืองตน้ก่อนน ำเสนอรำยช่ือ
บุคคลท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำเป็นขั้นสุดทำ้ย โดยคณะกรรมกำรฯจะพิจำรณำควำมเหมำะสมของ
บุคคลที่ไดรั้บกำรเสนอช่ือใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรเสนอช่ือต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งต่อไป 

 การสรรหาแต่งต้ัง ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 
  กำรคดัเลือกบุคคลท่ีเหมำะสม เข้ำด  ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผูจ้ัดกำรนั้ น 
คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูแ้ต่งตั้งจำกฝ่ำยบริหำรหรือบุคคลภำยนอกที่มีคุณสมบติัเหมำะสมเพื่อรับผิดชอบกำรด ำเนินธุรกิจ 
โดยคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร จะพิจำรณำหลกัเกณฑ ์และกระบวนกำรสรรหำบุคคลที่
มีคุณสมบติัเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
รวมถึงทบทวนแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง พร้อมทั้งรำยช่ือผูท่ี้อยูใ่นเกณฑเ์หมำะสมท่ีจะไดรั้บกำรพิจำรณำสืบทอดต ำแหน่ง 
 
แผนพฒันำกำรสืบทอดต ำแหน่ง 
 บริษัท ก  ำหนดแผนพัฒนำผู ้สืบทอดต ำแหน่งงำน (Succession Plan) ส ำหรับผู ้บริหำรระดับสูง จนถึงประธำน
กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู ้จดักำร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเตรียมควำมพร้อมดำ้นก ำลงัคนทั้งในเชิงปริมำณ และคุณภำพ 
เพื่อสร้ำงควำมต่อเน่ืองในกำรบริหำรที่เหมำะสม และเพื่อคัดเลือกกับเตรียมพร้อมของบุคลำกรที่เหมำะสมในกำรด ำรง
ต ำแหน่งที่เป็นต ำแหน่งบริหำรที่ส ำคญัในทุกระดบั โดยเฉพำะต ำแหน่งผูบ้ริหำร ไดก้  ำหนดนโยบำย แนวทำงกำรบริหำร และ
พฒันำผูบ้ริหำร รวมทั้งกำรจดัท ำแผนพฒันำรำยบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อให้มีควำมพร้อมข้ึนด ำรงต ำแหน่งท่ี
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สูงข้ึน เม่ือมีต ำแหน่งว่ำง ไดแ้ก่ ต  ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผูจ้ัดกำร รองกรรมกำรผูจ้ัดกำร หรือเทียบเท่ำ 
ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร หรือเทียบเท่ำ และผูจ้ดักำรฝ่ำย หรือเทียบเท่ำ 
 ส ำหรับกำรสรรหำประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผูจ้ัดกำร จะเป็นไปตำมกระบวนกำรสรรหำที่มีกำร
พิจำรณำบุคคลทั้งภำยใน และภำยนอกบริษัทฯ รวมถึงเป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำร และบริษทัจด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย 
 
คุณสมบติักรรมกำรอิสระ 
 ขอ้ก  ำหนดคุณสมบัติกรรมกำรอิสระของเด็มโก้ มีควำมเขม้ขน้กว่ำขั้นต ่ำของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมกำรอิสระ ( Independent Director) ของเด็มโก้ ต้องมี
คุณสมบติั ดงัน้ี 

(1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผู ้
ถือหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ให้นบัรวมกำรถือหุน้ของผูท่ี้เกี่ยวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำย
นั้นๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผู ้
มีอ  ำนำจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ หรือของผู ้
มีอ  ำนำจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี  

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เ ป็นบิดำ มำรดำ คู่
สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ริหำร ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะไดรั้บกำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู ้มี
อ  ำนำจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผู ้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของผูท้ี่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท  บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่
นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

 ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหน่ึง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจกำร กำรเช่ำหรือใหเ้ช่ำอสังหำริมทรัพย ์รำยกำรเกี่ยวกบัสินทรัพยห์รือบริกำร หรือกำรใหห้รือรับควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงิน ดว้ยกำรรับหรือให้กูย้มื ค  ้ำประกนักำรใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนอง
เดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญำมีภำระหน้ีท่ีต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 ลำ้นบำทข้ึนไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทั้งน้ี กำรค ำนวณภำระหน้ีดงักล่ำว
ให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำด้วย
หลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหน้ีดงักล่ำว  ให้นับรวมภำระหน้ีท่ี
เกิดข้ึนในระหว่ำง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นที่มีนัย ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั สังกดัอยู ่เวน้แต่จะได้
พน้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี  

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำร
เงิน ซ่ึงไดรั้บค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ หรือผู ้
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มีอ  ำนำจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพนั้น
ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

(7) ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรบริษทั ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ หรือผูถ้ือหุ้นซ่ึงเป็น
ผูเ้กี่ยวขอ้งกบัผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนัยกบักิจกำรของบริษทั หรือบริษทัย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับ
เงินเดือนประจ ำ หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอื่นซ่ึงประกอบกิจกำรท่ี
มีสภำพเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบักิจกำรของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

(9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 

 
ทั้ งน้ี  ภำยหลังได้รับกำรแต่งตั้ งให้เป็นกรรมกำรอิสระของบริษัทแล้ว  กรรมกำรอิสระอำจได้รับมอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรบริษัทให้ตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษัทย่อยในล ำดับ
เดียวกนั ผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั โดยมีกำรตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) 
ได ้โดยไม่ถือว่ำกรรมกำรอิสระนั้นเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน 
 
นโยบายการก ากับดูแลบริษัทย่อย และกิจการอ่ืนที่บริษัทลงทุน 
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีอ  ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำกบัดูแลให้มีกรอบ และกลไกในกำรก ำกบัดูแลนโยบำย และกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย และกิจกำรอื่นท่ีบริษทัไปลงทุนอยำ่งมีนยัส ำคญั ดงัน้ี 
  1. พิจำรณำแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมในบริษัทย่อย โดยให้ก  ำหนดเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร เวน้แต่บริษทัดงักล่ำวเป็นบริษัทขนำดเล็กที่เป็น Operating arms ของบริษัท คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้
ประธำนกรรมกำรบริหำร หรือกรรมกำรผูจ้ดักำร เป็นผูแ้ต่งตั้งกไ็ด ้ 
  2. ก ำหนดขอบเขตหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตวัแทนของบริษทัตำมขอ้ (1) และให้ตวัแทนของ
บริษทัดูแลใหก้ำรปฏิบติัเป็นไปตำมนโยบำยของบริษทัยอ่ย 
  ในกรณีที่บริษทัยอ่ยมีผูร่้วมลงทุนอื่น คณะกรรมกำรตอ้งก ำหนดนโยบำยใหต้วัแทนท ำหนำ้ที่ เพื่อผลประโยชน์ของ
บริษทัยอ่ย และใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยของบริษทัแม่  
  3. ก  ำหนดให้มีระบบควบคุมภำยในของบริษทัย่อยอยำ่งเหมำะสม รัดกุมเพียงพอ และกำรท ำรำยกำรต่ำงๆ เป็นไป
อยำ่งถูกตอ้งตำมกฎหมำย และหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

  4. เปิดเผยขอ้มูลฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรกบับุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนั กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไป
ซ่ึงทรัพยสิ์น กำรท ำรำยกำรอื่นท่ีส ำคญั กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรเลิกบริษทัยอ่ย เป็นตน้ 

  5. กรณีเป็นกำรเขำ้ร่วมทุนในกิจกำรอื่นอย่ำงมีนัยส ำคญั เช่น มีสัดส่วนกำรถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 
แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจ ำนวนเงินลงทุน หรืออำจตอ้งลงทุนเพิ่มเติมมีนัยส ำคญัต่อบริษทั คณะกรรมกำรควรดูแลให้มีกำร
จดัท ำ Shareholders Agreement หรือขอ้ตกลงอื่น เพื่อใหเ้กิดควำมชดัเจนเกี่ยวกบัอ  ำนำจในกำรบริหำรจดักำร และกำรมีส่วน
ร่วมในกำรตดัสินใจในเร่ืองส ำคญั กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน เพื่อให้สำมำรถใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรจัดท ำงบกำรเงินของ
บริษทัไดต้ำมมำตรฐำน และก ำหนดเวลำ 

6. กรณีที่บริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย มีรำยกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั หรือไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์นที่ส ำคญัของบริษทัฯ 
ตำมหลกัเกณฑ์ของ ตลท. บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตำมที่ ตลท.ก  ำหนดไวใ้นเร่ืองดงักล่ำว โดยขอควำมเห็นชอบของผูถ้ือหุ้นในกำร
ตกลงเขำ้ท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั หรือกำรไดม้ำ หรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์นที่ส ำคญัของบริษทัฯ โดยมีคะแนนเสียง ไม่ต ่ำ
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กว่ำสำมในส่ี ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ หรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีมำประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ
ส่วนของผูถ้ือหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย  
 7. ส่งเสริมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีให้พนักงำนบริษทัในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทุน ตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรของบริษทัฯ ก  ำหนดใหเ้ป็นหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน ทั้งของบริษทัฯ และ
บริษทัในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทุน ที่จะตอ้งรับทรำบ และปฏิบติัตำมนโยบำยดงักล่ำว รวมถึงจรรยำบรรณ นโยบำยส ำคญั 
และระเบียบวิธีปฏิบติัอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร เพื่อให้เป็นมำตรฐำนเดียวกนั ทั้งน้ี เพื่อให้เสริมสร้ำง
ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ และเน้นย  ้ำถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรให้แก่พนักงำนทุกระดบัของบริษทัฯ และบริษทัใน
บริษทัย่อยและบริษทัร่วมทุน ผ่ำนกำรจดักิจกรรมเกี่ยวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรต่ำงๆ โดยบริษทัฯ ไดเ้ชิญพนักงำนบริษทัใน
บริษทัย่อยและบริษทัร่วมทุน เขำ้ร่วม และไดเ้ผยแพร่บทควำม และข่ำวสำรเกี่ยวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรไปสู่พนักงำนใน
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทุน ดว้ยเช่นเดียวกนั 
 
การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษทัให้ควำมส ำคญัเร่ืองกำรใชข้อ้มูลภำยในของบริษทัเพื่อประโยชน์ส่วนตวั โดยไดก้  ำหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรม
ธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในกำรท ำงำนของบริษทัฯ  ดงัน้ี 

1. กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และลูกจำ้งของบริษทัจะตอ้งรักษำควำมลบั และ/หรือ ขอ้มูลภำยในของบริษทั                                                        

2. กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษทัจะตอ้งไม่น ำควำมลบั และ/หรือ ขอ้มูลภำยในของบริษทัไป
เปิดเผย หรือแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่ำ โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 
และไม่ว่ำจะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่กต็ำม 

3. กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษทัจะตอ้งไม่ท ำกำรซ้ือขำย โอนหรือรับโอน หลกัทรัพยข์อง
บริษทัโดยใชค้วำมลบัและ/หรือ ขอ้มูลภำยในบริษทั และ/หรือเขำ้ท ำนิติกรรมอื่นใดโดยใชค้วำมลบัและ/หรือ
ขอ้มูลภำยในของบริษทั อนัอำจก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อบริษทั ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม ขอ้ก  ำหนดน้ี
ให้รวมควำมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และลูกจ้ำงของบริษทั
ดว้ย  

 กรรมกำรและผูบ้ริหำรทุกคนไดล้งนำมรับทรำบภำระหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือหลกัทรัพยข์องตนในบริษทั 
รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลกัทรัพย ์ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. และ
ตลำดหลกัทรัพยฯ์ ตำมมำตรำ 59 และบทลงโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535  โดยกรรมกำรและผูบ้ริหำรทุกท่ำนมีหนำ้ที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพยข์องตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่
บรรลุนิติภำวะ ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยฯ์ ดงัน้ี 

1.   กำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์คร้ังแรก (แบบ 59-1) ภำยใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ งให้ด  ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร 

      2.   กำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ (แบบ  59-2) ทุกคร้ังเม่ือมีกำรซ้ือ  ขำย โอน  หรือรับ
หลกัทรัพย ์ภำยใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีเกิดรำยกำรข้ึน พร้อมทั้งส่งส ำเนำรำยงำนน้ีใหเ้ลขำนุกำรของบริษทัเพื่อเก็บ
เป็นหลกัฐำนทุกคร้ัง 
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การปฏิบัติตามการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  
 

 บริษทัฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี จึงไดก้  ำหนดนโยบำย และแนวปฏิบติัที่เกี่ยวขอ้ง
ในดำ้นต่ำงๆ ไวใ้นคู่มือนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร จริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจ นโยบำยกำรควบคุมกำรใชข้อ้มูลภำยใน 
และคู่มือขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ และควำมรับผิดชอบไวอ้ยำ่งชดัเจน และบริษทัฯ ด ำเนินกำรตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี
อยำ่งเคร่งครัด สรุปไดเ้ป็น 5 หมวด ดงัน้ี 

หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

หลักการ : ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งต้ังกรรมการให้ท าหน้าที่แทนตนและมี
สิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงที่ส าคญัของบริษัท บริษัทจึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้
สิทธิของตน 

การปฏิบัติของบริษัท  : คณะกรรมกำรบริษทัฯ ใหค้วำมส ำคญัเกี่ยวกบัสิทธิในดำ้นต่ำงๆ ของผูถ้ือหุน้ ทั้งในฐำนะนัก
ลงทุนและฐำนะเจ้ำของบริษัท โดยไม่กระท ำกำรใดๆ ที่จะเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู ้ถือหุ้น และได้
ก  ำหนดเป็นนโยบำยและเปิดเผยในคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั ดงัน้ี 

1. เด็มโก้  ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรให้สิทธิในควำมเป็นเจ้ำของ ซ่ึงควบคุมเด็มโก้ โดยผ่ำน
คณะกรรมกำรเดม็โกท่ี้เลือกตั้งเขำ้มำ นอกเหนือจำกสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงใน
ที่ประชุมผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้นรำยหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นที่ตนถือ และสิทธิในกำรตดัสินใจ
เกี่ยวกบักำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคญั นอกจำกนั้น เด็มโก ้ส่งเสริมให้ผูถ้ือหุน้ไดสิ้ทธิขั้นพื้นฐำนอื่นๆ เช่น 
สิทธิกำรไดรั้บส่วนแบ่งผลก ำไร/เงินปันผล กำรเปิดโอกำสใหผู้ถ้ือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำร
ประชุม และสำมำรถส่งค ำถำมเกี่ยวกบักำรบริหำรจดักำรรวมถึงกำรด ำเนินงำนของบริษทัล่วงหนำ้ก่อน
วนัประชุมผูถ้ือหุ้น สิทธิกำรแสดงควำมคิดเห็นและซักถำมในกำรประชุมผูถ้ือหุ้น เพื่อร่วมตดัสินใจ 
และอนุมัติในเร่ืองส ำคญัของเด็มโก ้ไดแ้ก่ วำระกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรทุกรูปแบบ วำระ
อนุมัติจ่ำยเงินปันผล จะมีกำรแจ้งนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทั อัตรำเงินปันผลที่เสนอจ่ำย 
พร้อมทั้งเหตุผล และขอ้มูลประกอบวำระกำรเลือกตั้งกรรมกำร เดม็โกจ้ะเสนอช่ือกรรมกำรใหผู้ถ้ือหุ้น
ลงคะแนนทีละคน โดยในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ือหุ้น เด็มโก ้ระบุช่ือ นำมสกุล พร้อมแนบประวติัย่อ
ของกรรมกำรแต่ละคนท่ีเสนอแต่งตั้ง เช่น อำยุ ประวติักำรศึกษำ ประวติักำรท ำงำน จ ำนวนบริษทัท่ี
ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรที่แยกเป็นบริษทัจดทะเบียน หรือบริษทัทัว่ไป หลกัเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ 
ประเภทกรรมกำรที่เสนอ เช่น กรรมกำร หรือกรรมกำรอิสระ หำกกรณีเสนอช่ือกรรมกำรเดิมกลบัเขำ้
รับด ำรงต ำแหน่งใหม่ เด็มโกจ้ะให้ขอ้มูลกำรเขำ้ร่วมประชุมในปีที่ผ่ำนมำ และวนัเดือนปีที่ไดรั้บกำร
แต่งตั้ งเป็นกรรมกำรเด็มโก้ วำระก ำหนดค่ำตอบแทนจะเสนอนโยบำยก ำหนดหลักเกณฑ์กำรให้
ค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรแต่ละต ำแหน่ง วำระแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จะเสนอแต่งตั้งส ำนักงำนสอบ
บญัชีท่ีเป็นอิสระ เป็นผูส้อบบญัชีเด็มโกร้วมทั้ งเปิดเผยค่ำบริกำรตรวจสอบบัญชี และค่ำบริกำรอื่นๆ 
และกำรอนุมติัธุรกรรมที่ส ำคญัที่มีผลต่อทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของเดม็โก ้เป็นตน้ โดยคณะกรรมกำร
เด็มโก้ ไดก้  ำหนดนโยบำยบรรษทัภิบำลไวช้ดัเจนว่ำ เด็มโก ้จะส่งเสริมต่อผู ้ถือหุ้นให้ไดใ้ชสิ้ทธิขั้น
พื้นฐำน โดยเดม็โกจ้ะไม่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมิดหรือจ ำกดัสิทธิของผูถ้ือหุ้น และเด็มโกไ้ด้
ยดึถือแนวปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี จะไม่เพิ่มระเบียบวำระในกำรประชุมโดยไม่ไดแ้จ้ง
ใหผู้ถ้ือหุน้ทรำบล่วงหนำ้ และใหผู้ถ้ือหุน้ไดมี้โอกำสศึกษำขอ้มูลประกอบวำระก่อนตดัสินใจ 
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2. เดม็โกไ้ดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อกำรประชุมผูถ้ือหุน้ โดยเน้นเร่ืองกำรจดัสถำนที่ใหเ้หมำะสม และสะดวก
ต่อกำรเดินทำงมำร่วมประชุมของผูถ้ือหุ้น โดยจะแจง้สถำนที่ แผนที่สถำนที่จัดประชุม เส้นทำงกำร
เดินทำงอยำ่งละเอียดใหก้บัผูถ้ือหุน้และผูจ้ะเขำ้ร่วมประชุม 

3. เดม็โก ้เปิดเผยก ำหนดวนัจดัประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี  ใหผู้ถ้ือหุน้ทรำบล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุม
ประมำณ 2 เดือน เพื่อให้ผูถ้ือหุ้นสำรถวำงแผนตำรำงเวลำในกำรเขำ้ร่วมประชุมได ้โดยแจ้งตั้งแต่
ปลำยเดือน กุมภำพนัธ์ ภำยหลงัจำกที่คณะกรรมกำรเด็มโก ้มีมติใหก้  ำหนดวนัประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้น
ประจ ำปี รวมทั้ งไดแ้จ้งก  ำหนดรำยช่ือผูถ้ือหุ้นท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี  และ
และวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในกำรรับเงินปันผล (ถำ้มี)  

4. เด็มโกไ้ด้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู ้ถือหุ้น 14 วนัล่วงหน้ำ ก่อนวนัประชุม โดยหนังสือเชิญ
ประชุมมีขอ้มูลรำยละเอียดประกอบวำระกำรประชุมอยำ่งเพียงพอ และครบถว้น พร้อมทั้งควำมเห็น
ของคณะกรรมกำรเด็มโก ้แยกเร่ืองแต่ละวำระอย่ำงชดัเจน หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข แบบ ค ตำม
แบบท่ีกระทรวงพำณิชยก์  ำหนด ค ำช้ีแจงวิธีกำรมอบฉันทะ ข้อบงัคับ เด็มโก ้เฉพำะท่ีเกี่ยวกบักำร
ประชุมผูถ้ือหุ้น รำยช่ือ และรำยละเอียดของกรรมกำรอิสระ ที่เสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะ เพื่อให้ผู ้
ถือหุ้นสำมำรถเลือกที่จะมอบฉันทะให้ประชุมแทนได ้เง่ือนไข หลกัเกณฑ ์และวิธีปฏิบติัในกำรเขำ้
ร่วมประชุม กำรมอบฉันทะ และกำรออกเสียงลงคะแนน แผนที่แสดงสถำนที่ประชุม ส่งให้ผูถ้ือหุ้น
ทรำบล่วงกน้ำก่อนวนัประชุม นอกจำกน้ี เดม็โกไ้ดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ก  ำหนดกำรประชุม 
และขอ้มูลต่ำงๆ เกี่ยวกบัระเบียบวำระกำรประชุม และหนงัสือมอบฉันทะทุกแบบทำงเว็บไซต์ ของ
เดม็โก ้(WWW.DEMCO.CO.TH) ทั้งภำษำไทย ภำษำองักฤษ เป็นกำรล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุม 30 วนั 
และแจ้งให้ผูถ้ือหุ้นทรำบดว้ย เม่ือมีกำรเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่ำว ซ่ึงเป็นขอ้มูลเดียวกบัที่เด็มโกจ้ัดส่ง
ให้กบัผูถ้ือหุน้ และใชใ้นกำรประชุม เพื่อให้ผูถ้ือหุ้นมีเวลำพิจำรณำรำยละเอียดแต่ละวำระ ส ำหรับผู ้
ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง เดม็โกไ้ดเ้สนอให้มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ หรือ
บุคคลอื่นเขำ้ร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงแทน 

5. ในวนัประชุมผูถ้ือหุ้น เด็มโก ้ไดอ้  ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูถ้ือหุ้นและนักลงทุนสถำบนัอย่ำงเท่ำ
เทียมกนัทุกรำย ให้ควำมมัน่ใจดำ้นกำรรักษำควำมปลอดภยัแก่ผูถ้ือหุ้น ก  ำหนดจุดตรวจเอกสำร จุด
บริกำรรับลงทะเบียนอยำ่งเหมำะสม และเพียงพอ โดยใหผู้ถ้ือหุน้สำมำรถลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุม
ไดล้่วงหนำ้ก่อนเวลำประชุมไม่นอ้ยกว่ำ 2 ชัว่โมง และต่อเน่ืองจนกว่ำกำรประชุมจะแลว้เสร็จ โดยจัด
เจ้ำหน้ำที่อ  ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนให้กับผูถ้ือหุ้น และผูรั้บมอบอ ำนำจที่มำเขำ้ร่วม
ประชุม รวมถึงกำรน ำเทคโนโลยีมำใชก้บักำรประชุมโดยกำรน ำระบบบำร์โคด้ (Bar code) มำใชใ้น
กำรลงทะเบียน กำรนับคะแนน และแสดงผล เพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว และมีกำรจัดเตรียมอำกร
แสตมป์ไวส้ ำหรับผูถ้ือหุน้ท่ีตอ้งกำรมอบฉันทะ รวมทั้งกำรเลี้ ยงรับรองท่ีเหมำะสมส ำหรับผูถ้ือหุ้นท่ี
มำร่วมประชุมดว้ย 

6. คณะกรรมกำรและผู ้บริหำรเด็มโก้ไดใ้ห้ควำมส ำคญัในกำรเขำ้ร่วมประชุมสำมัญผูถ้ือหุ้น เวน้แต่
กรรมกำรท่ีติดภำรกิจส ำคญัไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได ้ทั้งน้ีในกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 
คณะกรรมกำรบริษทั  เลขำนุกำรบริษทั และผูบ้ริหำรระดบัสูงตอ้งเขำ้ร่วมช้ีแจงรำยละเอียดวำระต่ำงๆ 
ตอบขอ้ซักถำม และรับฟังขอ้เสนอแนะของผูถ้ือหุน้ดว้ย 

7. จดัให้มีที่ปรึกษำกฎหมำยที่เป็นอิสระจำกภำยนอก (Inspector) เพื่อท ำหน้ำที่ดูแลให้กำรประชุมผูถ้ือ
หุน้เป็นไปอยำ่งโปร่งใสถูกตอ้งตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของเด็มโก ้ ไดแ้ก่ กระบวนกำรตรวจสอบ
เอกสำรของผูถ้ือหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะที่มีสิทธิเขำ้ร่วมประชุม ผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ใชสิ้ทธิออกเสียง 
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วิธีกำรนับคะแนน โดยในกำรนับคะแนนนั้ นต้องสอดคล้องกับข้อบังคับของเด็มโก้ ต้องมีกำร
ตรวจสอบผลของมติกบัผลของกำรลงคะแนนเสียงจำกบตัรลงคะแนนว่ำถูกตอ้งตรงกนั ทั้งน้ีในกำร
ประชุมผูถ้ือหุน้ เดม็โกไ้ดใ้หมี้อำสำสมคัรผูถ้ือหุน้เป็นกรรมกำรกลำง และผูต้รวจสอบกำรนบัคะแนน
เสียงในทุกระเบียบวำระอีกดว้ย 

8. กำรประชุมด ำเนินกำรไปตำมล ำดบัของระเบียบวำระกำรประชุมที่ก  ำหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมที่
ไดแ้จ้งให้ผูถ้ือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ มีกำรระบุวตัถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวำระที่เสนอ พร้อม
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร ประธำนในที่ประชุมเปิดโอกำสให้ผูถ้ือหุ้นแสดงควำมคิดเห็น และ
ซักถำมเร่ืองต่ำงๆ ในแต่ละวำระ โดยก่อนเร่ิมพิจำรณำวำระประชุม ประธำนในท่ีประชุมไดม้อบหมำย
ให้เลขำนุกำรบริษทัอธิบำยถึงวิธีกำรอภิปรำย และกำรออกเสียงลงคะแนนรวมถึงวิธีกำรนับคะแนน
ของผูถ้ือหุน้ที่ลงมติในแต่ละวำระตำมขอ้บงัคบัของเดม็โกใ้หผู้ถ้ือหุ้นทรำบก่อนเร่ิมกำรประชุม และมี
กำรใชบ้ตัรลงคะแนน 

9. ประธำนกรรมกำรถือเป็นตวัแทนของคณะกรรมกำรทั้งคณะเขำ้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ทุกคร้ัง เพื่อพบปะ
และตอบค ำถำมผูถ้ือหุ้น รวมทั้ งผูบ้ริหำรสูงสุดของบริษทัเขำ้ร่วมประชุมผู ้ถือหุ้นทุกคร้ัง เพื่อตอบ
ค ำถำมเกี่ยวกบักำรบริหำรจัดกำรบริษทัต่อผูถ้ือหุน้ นอกจำกนั้นประธำนคณะกรรมกำรชุดยอ่ยทั้ง 5 
ชุด ได้เข้ำร่วมในกำรประชุมผู ้ถือหุ้นทุกคร้ัง เพื่อตอบค ำถำมผู ้ถือหุ้นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมกำรชุดย่อย ด ำเนินกำรประชุมอย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส จัดสรรเวลำกำรประชุมอย่ำง
เพียงพอ โดยในระหว่ำงกำรประชุมจะเปิดโอกำสให้ผูถ้ือหุ้นไดแ้สดงควำมคิดเห็น และซักถำมอยำ่ง
ทั่วถึงก่อนจะลงคะแนนและสรุปมติท่ีประชุมแต่ละวำระ ในระหว่ำงกำรประชุมถ้ำค  ำถำมใดไม่
เกี่ยวขอ้งกบักำรพิจำรณำในวำระนั้นๆ  ประธำนกรรมกำร หรือผู ้บริหำรระดบัสูงจะน ำไปตอบข้อ
ซักถำมในวำระอื่นๆ เพื่อใหก้ำรใชเ้วลำในกำรพิจำรณำแต่ละวำระเป็นไปอยำ่งเหมำะสม 

10. เดม็โกใ้ห้สิทธิผูถ้ือหุน้ท่ีมำลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมไดภ้ำยหลงัเร่ิมกำรประชุมแลว้ และมีสิทธิออก
เสียงหรือลงคะแนนในวำระที่อยูร่ะหว่ำงกำรพิจำรณำและยงัไม่ไดล้งมติ 

11. เด็มโกไ้ดแ้จ้งมติที่ประชุมผูถ้ือหุ้นต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของเด็มโก ้
ทนัทีในวนัประชุมผูถ้ือหุ้น และจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ือหุ้นส่งตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัประชุมเสมอ โดยไดบ้นัทึกขอ้มูลอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน เกี่ยวกบั
รำยช่ือกรรมกำรที่เขำ้ร่วมประชุม และไม่เขำ้ร่วมประชุม ค ำถำม-ค ำตอบ ค ำช้ีแจงท่ีเป็นสำระส ำคญั ท่ี
เห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้ งเผยแพร่มติท่ีประชุม และรำยงำนกำรประชุมผ่ำน
เวบ็ไซตข์องเดม็โก ้www.demco.co.th  

12. เด็มโกเ้ปิดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในบริษทัย่อย และบริษทัร่วมอย่ำงชดัเจนไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 
เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้มัน่ใจว่ำมีโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนท่ีมีควำมโปร่งใส และตรวจสอบได ้

 

หมวดที่ 2   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

หลักการ : ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ควร
ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม  ผู้ถือหุ้นที่ถูกละเมิดสิทธิ ควรมีโอกาสได้รับการชดเชย 

 การปฏิบัติของบริษัท  :  เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้มัน่ใจไดว้่ำ บริษทัใหค้วำมส ำคญัต่อผูถ้ือหุน้ทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมและเป็น
ธรรม คณะกรรมกำรไดก้  ำกบัดูแลใหบ้ริษทัฯ มีกำรด ำเนินกำรท่ีรักษำสิทธิพื้นฐำนท่ีผูถ้ือหุน้พึงไดรั้บอยำ่งเท่ำเทียม
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กนัและเป็นธรรมตำมที่กฎหมำยก ำหนด รวมถึงกำรจดักำรที่เหมำะสม มีประสิทธิภำพ และใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด 
ดงัน้ี 

1. เปิดโอกำสใหผู้ถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยที่มีสัดส่วนกำรถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่ำ ร้อยละ 5 ของจ ำนวนหุน้ที่ออกจ ำหน่ำยแลว้
ทั้งหมดของบริษทัโดยอำจเป็นผูถ้ือหุน้รำยเดียว หรือหลำยรำยรวมกนั สำมำรถเสนอวำระกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้น 
ส ำหรับกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปีของเดม็โกไ้ดล้่วงหนำ้ก่อนกำรประชุม โดยมีหลกัเกณฑซ่ึ์งไดป้ระกำศแจ้ง
ใหผู้ถ้ือหุน้ทรำบผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยล่วงหน้ำ 3 เดือน ก่อนส้ินรอบปีบญัชี (ตั้งแต่ 
1 มกรำคม – 31 ธนัวำคม ) รวมทั้งไดแ้จง้ให้ผูถ้ือหุน้ทรำบถึงหลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำบนเวบ็ไซตข์องเดม็โกด้ว้ย โดย
คณะกรรมกำรจะเป็นผูพ้ิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรบรรจุไวใ้นระเบียบวำระกำรประชุมผูถ้ือหุน้  

2. ด ำเนินกำรประชุมผูถ้ือหุน้ตำมล ำดบัระเบียบวำระท่ีไดแ้จ้งไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบำยท่ีจะไม่เพิ่ม
ระเบียบวำระกำรประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถ้ือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ ทั้ งน้ี เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นได้มีโอกำสศึกษำข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำ ระเบียบวำระต่ำงๆ ก่อนตดัสินใจ 

3. อ ำนวยควำมสะดวกให้ผูถ้ือหุ้นที่ไม่สำมำรถเขำ้ประชุมดว้ยตนเอง สำมำรถใชสิ้ทธิออกเสียงดว้ยกำรมอบฉันทะให้
กรรมกำรอิสระ หรือบุคคลใดๆ เขำ้ร่วมประชุมแทนตนเองได้ โดยใชห้นงัสือมอบอ ำนำจแบบหน่ึงแบบใดที่เดม็โก้
ไดจ้ัดส่งไปพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงเป็นรูปแบบที่ผูถ้ือหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงเองได ้
ตำมแบบท่ีกระทรวงพำณิชยก์  ำหนด โดยเดม็โก ้ไดแ้นบเอกสำรและหลกัฐำนที่ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขำ้
ร่วมประชุมวิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน และกำรออกเสียงลงคะแนนไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม พร้อมทั้ง
มีขอ้มูลของกรรมกำรอิสระที่เดม็โก ้ก  ำหนดให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะจำกผูถ้ือหุน้ และเป็นกรรมกำรอิสระที่มิไดมี้ส่วน
ไดเ้สียในวำระกำรพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยผูถ้ือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดแบบหนงัสือ
มอบฉันทะผ่ำนเวบ็ไซตข์องเดม็โก ้

4. จดัใหมี้เอกสำรเชิญประชุมผูถ้ือหุน้ ส ำหรับผูถ้ือหุน้ รวมทั้งจดัใหมี้พนกังำนท่ีมีควำมเช่ียวชำญทำงภำษำคอยใหค้วำม
สะดวกแก่ผูถ้ือหุ้นชำวต่ำงประเทศในกรณีที่มีผูถ้ือหุ้นชำวต่ำงชำติซักถำมขอ้สงสัย หรืออภิปรำยในที่ประชุม โดย
เดม็โกจ้ะจดัใหมี้กำรส่ือสำรท่ีเหมำะสม พร้อมทั้งมีกำรแปลเป็นภำษำไทยทั้งค  ำถำม และค ำตอบส ำหรับผูเ้ขำ้ประชุม
ท่ำนอื่นในท่ีประชุมเพื่อรักษำผลประโยชน์ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรส่ือสำรทั้ งผู ้ถือหุ้นชำวไทย และ
ชำวต่ำงชำติ 

5. จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกระเบียบวำระ โดยจัดท ำบัตรลงคะแนนแยกตำมวำระ เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นสำมำรถ
ลงคะแนนไดต้ำมที่เห็นสมควร ซ่ึงในระหว่ำงประชุมจะมีกำรเกบ็บตัรลงคะแนนแยกตำมวำระ  โดยเดม็โกจ้ะไดน้ ำ
ระบบบำร์โคด้ (Bar code) มำใชใ้นกำรบนัทึกและแสดงผลกำรลงคะแนนดงักล่ำว พร้อมทั้งจดัใหมี้เจำ้หนำ้ที่อ  ำนวย
ควำมสะดวกในกำรจดัเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงในหอ้งประชุม เพื่อน ำผลคะแนนของผูถ้ือหุน้ที่เขำ้ประชุมมำค ำนวณ
กบัคะแนนเสียงท่ีผูถ้ือหุน้ไดล้งไวล้่วงหนำ้ในหนงัสือมอบฉันทะก่อนประกำศผลคะแนนเสียง และมติที่ประชุม และ
เพื่อควำมโปร่งใส เด็มโก้ได้จัดเก็บบัตรลงคะแนน เสียงของผู ้ถือหุ้น โดยให้ที่ปรึกษำอิสระจำกภำยนอก และ
อำสำสมคัรจำกผูถ้ือหุน้เป็นสักขีพยำนในกำรนบัคะแนน  

6. ในวำระเลือกตั้งกรรมกำร เด็มโกเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้ือหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในกำรเลือกตั้งกรรมกำร เป็นรำยบุคคล โดยผูท่ี้รับ
คะแนนเสียงเห็นดว้ยสูงสุดตำมจ ำนวนกรรมกำรที่พึงไดรั้บเลือกตั้งในคร้ังนั้น จะไดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 
นอกจำกนั้นกรรมกำรท่ีไดรั้บเลือกตั้งแต่ละคนจะตอ้งไดค้ะแนนเสียงกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนผูถ้ือหุ้นท่ีมำประชุม 
และออกเสียงลงคะแนนดว้ย 
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7. เดม็โก ้ก  ำหนดใหค้ณะกรรมกำร และผูบ้ริหำรของเด็มโก ้ตำมค ำนิยำมของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์ตอ้งรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สีย และควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ของตน และบุคคลที่มีควำม
เกี่ยวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียที่เกี่ยวขอ้งกบักำรบริหำรจดักำรของเด็มโก ้หรือบริษทัยอ่ย และเม่ือเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง
เป็นคร้ังแรก และให้รำยงำนทุกคร้ังเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงขอ้มูลกำรมีส่วนไดเ้สียตำมแบบท่ีคณะกรรมกำรเห็นชอบ
ใหแ้ก่ประธำนกรรมกำรตรวจสอบทนัทีที่ไดรั้บแจง้จำกเด็มโก ้และเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงขอ้มูล เพื่อใหเ้ป็นไปโดย
ดว้ย พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และสำมำรถใชข้อ้มูลดงักล่ำวในกำรตรวจสอบ และป้องกนั
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

8. กำรใหสิ้ทธิผูถ้ือหุน้ มีสิทธิออกเสียงท่ีเท่ำเทียมโดยถือว่ำหุน้แต่ละหุน้มีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง 

9. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั หำกคณะกรรมกำรคนหน่ึงคนใดมีส่วนไดเ้สียกบัผลประโยชน์ในเร่ืองที่ก  ำลงั
พิจำรณำ กรรมกำรที่มีส่วนไดเ้สียจะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจในเร่ืองนั้น โดยอำจไม่เขำ้ร่วมประชุม หรืองด
ออกเสียง เพื่อใหก้ำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษทัเป็นไปอยำ่งยติุธรรม เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหุน้อยำ่งแทจ้ริง 

10. เด็มโก้ ก  ำหนดองค์ประชุมขั้นต ่ำ ณ ขณะท่ีคณะกรรมกำรจะลงมติตอ้งมีคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของ
จ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดดว้ย 

  

หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

หลักการ : ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฏหมายที่เก่ียวข้อง คณะกรรมการควร
พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความม่ังคัง่ ความ
ม่ันคงทางการเงิน และความยัง่ยืนของกิจการ 

 การปฏิบัติของบริษัท  : เด็มโกมี้เจตนำรมณ์ส่งเสริมใหเ้กิดควำมร่วมมือระหว่ำงบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในกำรสร้ำง
ควำมมัน่คงทำงกำรเงิน และควำมยัง่ยืนของกิจกำร เดม็โกไ้ดมี้กำรดูแล และค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มโดยค ำนึงถึงสิทธิ
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียตำมกฎหมำย หรือขอ้ตกลงที่มีกบับริษทัฯ และไดก้  ำหนดแนวทำงปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัที่ไดก้  ำหนด
เป็นจริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ จรรยำบรรณกรรมกำรและพนักงำน มำตรฐำนกำรปฏิบติังำนขอ ง
ผูบ้ริหำร และพนกังำน 
 เพื่อเป็นกำรแสดงถึงพนัธะสัญญำท่ีจะร่วมกนัยึดถือสำระส ำคญัในแนวทำงกำรปฏิบติังำน เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจว่ำ
เด็มโกจ้ะพฒันำระบบกำรจัดกำรให้เหมำะสม เน้นกำรสร้ำงประโยชน์สูงสุด แก่ผูถ้ือหุน้ ตลอดจนค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย มี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม จึงไดข้อใหบุ้คลำกรทุกระดบัของเดม็โกท้  ำควำมเขำ้ใจ ลงนำมรับทรำบ และยอมรับ
เป็นหลกัปฏิบติัของเดม็โก ้ดงัน้ี 
 
 
ผู้ถือหุ้น 

 เด็มโก ้มุ่งมัน่ในกำรเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถ้ือหุ้นในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยค ำนึงถึงควำม
เจริญเติบโตของมูลค่ำบริษทัในระยะยำว และผลตอบแทนที่ดี 

 เดม็โก ้ยดึมัน่ในกำรปฏิบติัหน้ำท่ี มีคุณธรรม ควำมซ่ือสัตย ์สุจริต เป็นธรรม โดยค ำนึงถึงผูถ้ือหุ้นทั้งรำยใหญ่ และ
รำยยอ่ย หรือผลประโยชน์ของกลุ่มผูเ้กี่ยวขอ้งโดยรวม 

 เดม็โก ้บริหำรกิจกำรของเดม็โกใ้หมี้ควำมเจริญกำ้วหนำ้ มัน่คง และก่อใหเ้กิดผลตอบแทนที่ดีแก่ผูถ้ือหุน้ 
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 เด็มโก ้เปิดเผยขอ้มูลและสำรสนเทศทั้งทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงินท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ และผลประกอบกำร
ของเด็มโกท้ี่เป็นจริงอย่ำงครบถว้นเพียงพอ สม ่ำเสมอ ทนัเวลำ และแสดงให้เห็นสภำพของกำรประกอบกำร และ
สภำพทำงกำรเงินที่แทจ้ริงของเดม็โก ้

พนักงาน 

 เด็มโก ้ถือว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรที่ส ำคญั เป็นปัจจัยหน่ึงสู่ควำมส ำเร็จ คณะกรรมกำรจึงมีนโยบำยเกี่ยวกบักำร
ดูแลเร่ืองค่ำตอบแทน และสวสัดิกำรของพนกังำน และเปิดเผยระเบียบว่ำดว้ยสิทธิประโยชน์ของพนกังำน โดยกำร
แจ้งเป็นหนังสือเวียนให้พนักงำน รับทรำบ และลงไว้ใน Intranet ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำศักยภำพ ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถของพนกังำนทุกระดบั เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ และประสิทธิผลในกำรปฏิบติังำนอยำ่งต่อเน่ืองตลอดทั้ง
ปี 

 เด็มโก้ จัดให้มีช่องทำงรับเร่ืองร้องเรียน หำกมีปัญหำระหว่ำงพนักงำน หรือระหว่ำงพนักงำนกับผู ้บงัคับบัญชำ 
พนกังำนมีสิทธิร้องทุกข ์โดยผูท่ี้รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ และขั้นตอนท่ีก  ำหนดไว ้และหำกพิสูจน์ไดว้่ำ
กระท ำไปโดยสุจริตจะไดรั้บควำมคุม้ครองโดยไม่ส่งผลกระทบใดๆ ซ่ึงเด็มโก ้จะไม่ถือเป็นกำรเลิกจ้ำง หรือกำร
พิจำรณำลงโทษที่จะส่งผลเสียต่อพนกังำนหรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งแต่ประกำรใด 

 เดม็โก ้มีนโยบำยกำรอนุรักษ์พลงังำน และแนวทำงในกำรบริหำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผูบ้ริหำรถือเป็นหนำ้ท่ีของ
พนักงำนทุกคนที่ตอ้งร่วมมือกนัใชท้รัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ภำยใตแ้นวคิด Green 
Business and Infrastructure  

 เดม็โก ้ไดมี้แนวทำงในกำรพฒันำบุคลำกรท่ีชดัเจนพร้อมทั้งปฏิบติักบัพนกังำนอยำ่งเสมอภำคและเท่ำเทียมกนั มีกำร
ส ำรวจควำมพึงพอใจของพนกังำน ภำยใตโ้ครงกำร IDEMCO พร้อมทั้งใหค้วำมมัน่ใจในคุณภำพชีวิตตลอดเวลำกำร
ท ำงำน และกำรใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิกำรที่เหมำะสม และเป็นธรรม เช่น กำรจัดให้กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี  
กำรจดัใหมี้สวสัดิกำรประกนัชีวิตกลุ่ม กำรจดัใหมี้กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

 เดม็โก ้ดูแลควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน มีมำตรกำรไม่นอ้ยกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด 
ตำมมำตรฐำนสำกล  กบัด ำเนินกำรเพื่อควบคุม ป้องกนัควำมสูญเสียในรูปแบบต่ำงๆอนัเน่ืองมำจำกอุบติัเหตุ อคัคีภยั 
กำรบำดเจ็บหรือเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน ตลอดจนรักษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนที่ปลอดภยัต่อพนักงำน บริษทัฯ 
จดัใหมี้อุปกรณ์ควำมปลอดภยัอยำ่งเพียงพอและเหมำะสม 

รัฐบาล 

 เด็มโก ้ถือปฏิบติัเพื่อแสดงควำมรับผิดชอบต่อภำครัฐ โดยด ำเนินธุรกิจภำยใตข้อ้ก  ำหนดของกฎหมำยและระเบียบ
ต่ำงๆ ของหน่วยงำนที่ก  ำกับดูแลอย่ำงเคร่งครัด และให้กำรสนับสนุนโครงกำรจำกภำครัฐ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของสังคมส่วนรวม พร้อมทั้ งให้ควำมร่วมมือในกำรให้ขอ้มูลข่ำวสำรท่ีครบถ้วน ถูกตอ้งตำมท่ี
หน่วยงำนภำครัฐร้องขอ เพื่อแสดงถึงควำมโปร่งใส ตลอดจนสร้ำงควำมมัน่ใจ และควำมเช่ือถือร่วมกนั 

 

สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 

 เด็มโก ้ไดแ้บ่งปันคุณค่ำขององค์กร โดยกำรส่งเสริมกำรปลูกจิตส ำนึกในเร่ืองของกำรดูแลสุขภำพ และควำม
ปลอดภยักบัผูร่้วมงำน และชุมชนรอบดำ้น ผ่ำนกำรออกหน่วยแพทยเ์คลื่อนที่ของมูลนิธิแสงไซกี่  กำรช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษยโ์ดยบริษทัร่วมกบัโรงพยำบำลปทุมธำนี สภำกำชำดไทย เปิดรับบริจำคโลหิตจำกผูบ้ริหำร พนกังำน และ
ประชำชนทัว่ไป  อยำ่งสม ่ำเสมอทุก 3 เดือน กำรตรวจสอบควำมปลอดภยัของระบบไฟฟ้ำใหก้บัโรงเรียน และวดั ใน
ชุมชนใกลเ้คียงบริษทั 
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 เดม็โก ้ให้ควำมส ำคญัในควำมรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม ท ำงำนในกระบวนกำรด ำเนินธุรกิจ โดยมุ่งมัน่ท่ี
จะบริหำรจัดกำร เพื่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวก และลดผลกระทบเชิงลบ เพื่อให้เดม็โกอ้ยูร่่วมกบัชุมชน และสังคมใน
พื้นท่ีปฏิบัติกำรโดยสร้ำงควำมเขำ้ใจอนัดีต่อกันร่วมแก้ปัญหำเพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่แก่ชุมชนและสังคมไดอ้ย่ำง
ย ัง่ยนื  

คู่ค้า 

 เด็มโก ้จะด ำเนินกำรคดัเลือกคู่คำ้ตำมหลกัเกณฑ์ คุณสมบติั คุณลกัษณะ ที่ไดก้  ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดของเด็มโก ้
รวมถึงกำรจดัซ้ือ จัดหำ ท่ีมีหลกัเกณฑ ์และขั้นตอนตำมระเบียบและขอ้ก  ำหนดของเดม็โก ้ว่ำดว้ยระเบียบกำรจัดซ้ือ 
จดัหำ ด ำเนินกำรอยำ่งโปร่งใสใหข้อ้มูลแก่คู่คำ้อยำ่งเท่ำเทียม ถูกตอ้ง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบติัต่อคู่คำ้ รวมถึงเป็นกำร
สนบัสนุนคู่คำ้ท่ีด  ำเนินธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรม ซ่ือสัตย ์สุจริต มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 เดม็โก ้ยดึมัน่ในกำรปฏิบติัตำมสัญญำ ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีมีต่อคู่คำ้ของเดม็โก ้บนพื้นฐำนของควำมเสมอ
ภำค และเป็นธรรม พร้อมทั้งส่ือสำรและพฒันำกระบวนกำรของกำรด ำเนินธุรกิจท่ีดี เพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งสองฝ่ำย 

 เดม็โก ้ไม่เรียกรับ และต่อตำ้นกำรกระท ำหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต เอำรัดเอำเปรียบ แก่คู่คำ้ 
 เดม็โก ้ไดมี้กำรพฒันำช่องทำงและร้องเรียนในกำรติดต่อกบัเดม็โก ้เพื่ออ  ำนวยควำมสะดวกใหก้บัคู่คำ้ และผูมี้ส่วน

ไดเ้สียทั้งช่องทำงออนไลน์ และออปไลน์ พร้อมทั้งมีส่วนงำนท่ีรับผิดชอบโดยตรงในกำรดูแลบริหำร และรับเร่ือง
ร้องเรียน 

คู่แข่ง 

 เด็มโก ้ด  ำเนินธุรกิจบนกำรแข่งขนัเสรี และค ำนึงถึงกำรแข่งขนัอย่ำงเป็นธรรม เด็มโก ้ไม่ท ำควำมตกลงใดๆ กบัคู่
แข่งขนั หรือบุคคลใดที่มีลกัษณะเป็นกำรลด หรือจ ำกดักำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ หรือส่งผลให้เกิดกำรแข่งขนัอยำ่งไม่
เป็นธรรม รวมถึงกำรก  ำหนดรำคำ กำรฉ้อโกง กำรประมูล กำรจดัสรรตลำด และขอ้ตกลงในกำรจ ำกดักำรจดัหำ 

 กำรให้ หรือแลกเปลี่ยนขอ้มูลทำงธุรกิจของบริษัทแก่พนัธมิตรทำงธุรกิจ หรือกิจกำรร่วมคำ้ เด็มโก ้จะให้ควำม
ร่วมมือกบัคู่แข่งทำงกำรคำ้ หำกเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูรั้บบริกำร และตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกผูบ้ริหำรระดบัสูง
ก่อนเสมอ 

เจ้าหน้ี 

 เดม็โก ้ปฏิบติัต่อเจำ้หน้ีอยำ่งเป็นธรรม มีควำมรับผิดชอบ และโปร่งใส โดยปฏิบติัตำมเง่ือนไขสัญญำท่ีมีต่อเจำ้หน้ี
อย่ำงเคร่งครัด และเท่ำเทียมกนั ทั้งในแง่กำรช ำระเงิน และเง่ือนไขอื่นใดท่ีไดท้  ำขอ้ตกลงไวก้บัเจ้ำหน้ี เด็มโกไ้ม่ใช้
เงินทุนที่ไดจ้ำกกำรกูย้ืมเงินไปในทำงที่ขดักบัวตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลงที่ท  ำกบัผูใ้ห้กูย้ืมเงิน ตลอดจนไม่ใชว้ิธีกำรที่
ไม่สุจริต ปกปิดขอ้มูล หรือขอ้เทจ็จริงอนัจะท ำใหเ้จำ้หน้ีเกิดควำมเสียหำย 

ลูกหน้ี 

 เดม็โก ้จะปฏิบติัตำมสัญญำขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่ำงๆท่ีมีต่อลูกหน้ีโดยไม่เลือกปฏิบติัในกำรติดตำมเร่งรัดหน้ีสิน 
กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัได ้ตอ้งรีบเจรจำกบัลูกหน้ีเป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกนัหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำ และป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดควำมเสียหำย โดยใชห้ลกักฎหมำยควบคู่กบัหลกัธรรมำภิบำล 

 เดม็โก ้จะด ำเนินกำรรำยงำนขอ้มูลลูกหน้ีคำ้งช ำระท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และตรงเวลำใหแ้ก่ลูกหน้ีอย่ำงสม ่ำเสมอ และ
จะปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบปฏิบติั และเง่ือนไขท่ีเกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบติัท่ีมีต่อลูกหน้ี 
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ลูกค้าและประชาชน 

 เด็มโก ้ใหค้วำมร่วมมือ สนับสนุนกำรพฒันำชุมชน ส่งเสริมวฒันธรรม และคุณภำพชีวิตของสังคมรอบๆ พื้นท่ีตั้ง 
และใกลเ้คียงหน่วยงำนของเดม็โก ้ โดยค ำนึงถึงทำงเลือกท่ีมีผลกระทบต่อควำมเสียหำยของสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และ
คุณภำพชีวิตของประชำชนใหน้อ้ยที่สุด 

 เดม็โก ้ไม่กระท ำกำรใดๆ ที่ส่งผลเสียหำยต่อทรัพยำกรธรรมชำติ และสภำพแวดลอ้มเกินกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด 
 เด็มโก ้มุ่งมัน่ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ และควำมมัน่ใจให้กบัลูกคำ้ ให้ไดรั้บบริกำรท่ีดี มีคุณภำพ มีมำตรฐำนสูง

อยำ่งต่อเน่ือง และจริงจงั 
 
นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
 เดม็โก ้มีนโยบำยและแนวทำงปฏิบติัเกี่ยวกบักำรไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ โดยก ำหนดไวใ้น
จริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ และให้ค  ำจ ำกดัควำมของทรัพยสิ์นทำงปัญญำ หมำยควำมรวมถึงสิทธิบตัร 
อนุสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมำยกำรคำ้ ควำมลบัทำงกำรคำ้ หรือขอ้มูลอื่นใดที่เป็นทรัพยสิ์นมีค่ำของเดม็โก ้พนกังำนมีหนำ้ที่
ปกป้องดูแลรักษำทรัพยสิ์นทำงปัญญำของเด็มโก้ให้พน้จำกกำรน ำไปใชห้รือเผยแพร่โดยไม่ไดรั้บอนุญำต และตอ้งเคำรพ
ลิขสิทธ์ิของเจำ้ของทรัพยสิ์นทำงปัญญำนั้นๆ 
 แมว้่ำบริษทั ก  ำหนดใหเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่ือสำร เป็นปัจจยัส ำคญัที่ช่วยส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกิจ และ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน แตเ่ป็นควำมรับผิดชอบร่วมกนัของพนกังำนเดม็โกทุ้กคนที่จะตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ และ
กำรส่ือสำรภำยใตข้อ้บงัคบัของกฎหมำย ค  ำสั่งเดม็โก ้และตำมมำตรฐำนท่ีเดม็โกก้  ำหนด ซ่ึงพนักงำนทุกคนตอ้งมีวินัยในกำร
ใชร้ะบบสำรสนเทศ และอุปกรณ์ส่ือสำรของเดม็โก ้โดยไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อเดม็โกแ้ละผูอ้ื่ น และจะตอ้งไม่ละเมิด
ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ หรือทรัพยสิ์นทำงปัญญำของผูอ้ื่น ทั้งน้ีหำกเดม็โกพ้บว่ำพนกังำนมีกำรละเมิดและผลกำรสอบสวนอยำ่งเป็น
ธรรม ปรำกฎว่ำเป็นจริงจะไดรั้บกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินยั และ/หรือ โทษกฎหมำยตำมควำมเหมำะสมแลว้แต่กรณี  

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 เด็มโก ้ก  ำหนดให้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่ือสำร เป็นปัจจยัส ำคญัท่ีช่วยส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกิจ และเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรท ำงำน ฉะนั้นจึงเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกนัของพนกังำนเด็มโกทุ้กคนท่ีจะตอ้งใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรส่ือสำรภำยใตข้อ้บงัคบัของกฎหมำย ค  ำสั่งเด็มโก ้และตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ หมวด 7 
กำรปฏิบติัต่อขอ้มูลและทรัพยสิ์น 7.5 กำรใชแ้ละดูแลระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศของบริษทั  และจรรยำบรรณพนักงำน ว่ำ
ดว้ยกำรส่ือสำร และกำรแสดงออกในนำมเดม็โกท้ี่ก  ำหนดใหพ้นกังำนเดม็โกทุ้กคนมีหนำ้ที่รับผิดชอบในกำรป้องกนั และดูแล
ใหร้ะบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรของเด็มโกท้ี่อยู่ในควำมครอบครอง หรือหน้ำที่รับผิดชอบของตนเองไม่ใหถู้ก
บุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญำตเขำ้ถึงโดยมิชอบ และตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีมีควำมส ำคญัทำงธุรกิจต่อผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง ทั้งตอ้งมีวินัยใน
กำรใชร้ะบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำรของเดม็โก ้ไม่ใหส่้งผลกระทบในแง่ลบต่อเดม็โก ้และผูอ้ื่น  
 ทั้งน้ี หำกเด็มโก้พบว่ำพนักงำนมีกำรละเมิด และผลกำรสอบสวนอย่ำงเป็นธรรมปรำกฎว่ำเป็นจริงจะได้รับกำร
พิจำรณำลงโทษทำงวินยั และ/หรือโทษกฎหมำยตำมควำมเหมำะสมแลว้แต่กรณี 
 
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน  
 กำรด ำเนินธุรกิจบนพื้นฐำนของกำรเคำรพและปฏิบติัตำมกฏหมำยนั้น เป็นส่ิงท่ีบุคลำกรทุกคนใน เด็มโก ้ตระหนัก
และให้ควำมส ำคญั โดยก ำหนดไว้ในจรรยำบรรณ เด็มโก ้ในคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ เด็มโก ้ที่ตอ้งปฏิบติัตำม
กฎหมำย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ขอ้ก  ำหนด และมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต และระมดัระวงั 
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 เด็มโก ้มุ่งเน้นให้กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนตอ้งปฏิบติัต่อกนัและผูมี้ส่วนได้
เสียทุกฝ่ำยดว้ยควำมเคำรพ ใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนับนพื้นฐำนศกัด์ิศรีของควำมเป็นมนุษย ์ หรือไม่กระท ำกำรใหก้ระทบสิทธิ
เสรีภำพของบุคคลอื่นที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมำยโดยแนวปฏิบัติดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นมำตรฐำนจริยธรรมองค์กร ที่
บุคคลำกรทุกคนใน เดม็โก ้ตอ้งถือปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด ซ่ึงหำกมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมกจ็ะถูกลงโทษ ตำมควำมร้ำยแรง
แห่งกำรกระท ำและถือเป็นกำรกระท ำผิดทำงวินยัดว้ย 

เด็มโก ้ให้ควำมส ำคญัต่อกิจกรรมที่อำจมีผลต่อหลักสิทธิมนุษยชน ในทุกๆ ดำ้น โดยยึดถือ และปฏิบัติตำมข้อ
กฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งโดยบริษทั มีนโยบำยอย่ำงชดัเจนที่จะไม่จ้ำงแรงงำนเด็ก ยึดมัน่ในเสรีภำพของกำรนับถือศำสนำ กำรไม่
เลือกปฏิบติัจำกควำมแตกต่ำงทำงดำ้นเช้ือชำติ ศำสนำ เพศ และสถำนะภำพทำงสังคมนอกจำกน้ีบริษทั ยงัให้ควำมเคำรพต่อ
หลกัสิทธิมนุษยชนของพนกังำนทุกระดบัชั้น อยำ่งเคร่งครัด โดยจะปกป้อง และไม่น ำขอ้มูลส่วนตวัของพนกังำน เช่น ประวติั
ส่วนตวั ค่ำจำ้งเงินเดือน  ฯลฯ ไปเปิดเผยใหก้บับุคคลภำยนอก หรือผูท้ี่ไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้ง รับทรำบ โดยยงัไม่ไดรั้บอนุญำตจำก
พนกังำน และไดก้  ำหนดใหมี้กำรใชข้อ้บงัคบัเกี่ยวกบักำรปฏิบติังำนจัดท ำเป็นคู่มือ ใหก้บัพนกังำนไดรั้บทรำบ ถึงกฎ ระเบียบ 
และขอ้บงัคบัเกี่ยวกบักำรท ำงำน ผ่ำนกำรปฐมนิเทศน์ก่อนกำรเร่ิมปฏิบติังำน 
 
ช่องทางการติดต่อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส 

เดม็โก ้ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรติดต่อส่ือสำรกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มเพื่อกำรแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่ำงกนั ตลอดจน
รับฟังควำมคิดเห็นและค ำแนะน ำของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เพื่อประโยชน์ร่วมกนัในกรณีที่ผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ไดรั้บควำมเป็น
ธรรมจำกกำรปฏิบติัของ เดม็โก ้สำมำรถร้องเรียน แนะน ำ ติชม  หรือแจง้เบำะแส ต่อ เดม็โก ้ไดห้ลำยดำ้นทั้งดำ้นธรรมำภิบำล 
รวมถึงพฤติกรรมท่ีอำจส่อถึงกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจำกพนักงำนเอง และผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่น
ดว้ย เดม็โก ้ใหค้วำมส ำคญักบักำรเกบ็ขอ้มูลร้องเรียนเป็นควำมลบั ซ่ึงเร่ืองร้องเรียนดงักล่ำวจะรับรู้เพียงเฉพำะในกลุ่มบุคคลที่
ไดรั้บมอบหมำย และเกี่ยวขอ้งด้วยเท่ำนั้ น เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู ้ร้องเรียนและได้ก  ำหนดขั้นตอนกำรรับเร่ืองและ
สอบสวนไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร  โดยเดม็โก ้ไดจ้ดัท ำช่องทำงกำรติดต่อ ร้องเรียน หรือแจง้เบำะแส ดงัน้ี 

(1) คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร 
 E-mail address : goodgovernance@demco.co.th  

(2) เลขำนุกำรบริษทัฯ E-mail address :  paitoongcc@demco.co.th  
(3) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร  

E-mail address :  wonruedee@demco.co.th 
(4) ตูรั้บควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ติดตั้ง ณ ส ำนกังำนใหญ่ 
ส่งจดหมำย หรือช่องทำงอื่นตำมสมควรและปลอดภยั  ถึง ส ำนักงำนตรวจสอบ  บริษทั เด็มโก ้ จ ำกัด (มหำชน) 

เลขที่ 59  ม.1  ต.สวนพริกไทย  อ.เมือง จ.ปทุมธำนี  12000  หรือโทรสำร 02-9595811 ต่อ 2018 

ซ่ึงเด็มโก้มีมำตรกำรคุ ้มครองผู ้ร้องเรียน โดยถือว่ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นควำมลับและจะด ำเนินกำรพิสูจน์หำ
ขอ้เทจ็จริง เพื่อด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมต่อไป 

มาตรการคุ้มครองผู้ที่ร้องเรียนหรือให้ข้อมูลด้วยเจตนาสุจริต 

 ผูร้ำยงำน ผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วำมร่วมมือสำมำรถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้หำกเห็นว่ำกำรเปิดเผยนั้นจะท ำ

ใหเ้กิดควำมไม่ปลอดภยั หรือเกิดผลกระทบในทำงลบใดๆ 

 เด็มโกถ้ือว่ำขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งเป็นควำมลับ และจะเปิดเผยเท่ำที่จ  ำเป็นโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัและผลกระทบ

ในทำงลบของผู ้รำยงำนแหล่งที่มำของขอ้มูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นส ำคญั และผูท้ี่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำร

mailto:goodgovernance@demco.co.th
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สอบสวนหรือหำขอ้เทจ็จริง มีหนำ้ที่ในกำรรักษำควำมลบัของผูใ้หข้อ้มูลอยำ่งเคร่งครัด ผูใ้ดฝ่ำฝืน เดม็โก ้จะถือเป็น

กำรกระท ำผิดวินยัร้ำยแรง 

 หำกมีกำรกระท ำที่ไม่เป็นธรรมต่อผูร้้องเรียน หรือผูแ้จง้เบำะแส หรือผูท้ี่เป็นพยำน ถือเป็นกำรกระท ำผิดวินยัร้ำยแรง 

และอำจเป็นควำมผิดตำมกฎหมำยได ้

 กรณีที่ผูร้้องเรียนเห็นว่ำตนอำจไดรั้บควำมไม่ปลอดภยั หรืออำจเกิดผลกระทบในทำงลบ ผูร้้องเรียนสำมำรถร้อง

ขอใหเ้ดม็โกก้  ำหนดมำตรกำรคุม้ครองท่ีเหมำะสมได ้หรือเดม็โกอ้ำจก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองโดยผูร้้องเรียนไม่ตอ้ง

ร้องขอ หำกเห็นว่ำเป็นเร่ืองท่ีมีแนวโนม้ที่จะเกิดผลกระทบในทำงลบหรือควำมไม่ปลอดภยั 

 ผูท้ี่ไดรั้บผลกระทบในทำงลบจะไดรั้บกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนดว้ยกระบวนกำรที่มีควำมเหมำะสมและเป็นธรรม 

 
หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส 

 หลักการ : ข้อมูลข่าวสารส าคัญที่เก่ียวข้องกับบริษัท ทั้ งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ควร
ได้รับการเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส มีความเท่าเทียมกัน และน่าเช่ือถือ 

 การปฏิบัติของบริษัท  : ในกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัของ เดม็โก ้นอกจำกเผยแพร่ตำมเกณฑท์ี่ก  ำหนดผ่ำนช่องทำงของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแลว้ เด็มโก ้จะเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ เด็มโก ้ ด้วย เช่น รำยงำนประจ ำปี 
นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ขอ้มูลบริษทั ข่ำวประชำสัมพนัธ์ โดยกำรปรับปรุงเวบ็ไซต์อยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อใหผู้ถ้ือ
หุน้และบุคคลภำยนอกสำมำรถรับขอ้มูลข่ำวสำรไดท้นัต่อเหตุกำรณ์ เขำ้ถึงโดยสะดวก และไดรั้บประโยชน์มำกที่สุด 
ดงัน้ี 

1. สำรสนเทศที่ส ำคญัของ เดม็โก ้ประกอบดว้ย ขอ้มูลทำงกำรเงิน และขอ้มูลที่ไม่ใช่ทำงกำรเงิน กำรเปิดเผยขอ้มูลทำง
กำรเงิน โดยเฉพำะในส่วนของงบกำรเงินนั้นไดผ้่ำนกำรสอบทำน/ตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชี ว่ำถูกตอ้งตำมท่ีควรใน
สำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ/คณะกรรมกำรเด็ม
โก ้ก่อนเปิดเผยแก่ผู ้ถือหุ้น โดยคณะกรรมกำรเด็มโก ้รำยงำนควำมรับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงินควบคู่กับ
รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนของผูส้อบบญัชีในรำยงำนประจ ำปีดว้ย นอกจำกน้ี เด็มโก ้ได้
เปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนั รวมถึงบทวิเครำะห์ของฝ่ำยบริหำรไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี  (แบบ 56-1) 
และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) เป็นตน้ 

2. ขอ้มูลต่ำงๆ ของ เดม็โก ้ที่ไดเ้ปิดเผยแก่สำธำรณชน ผูถ้ือหุ้น และนกัลงทุน เดม็โก ้เผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์อง เดม็โก ้
ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ เช่น ขอ้มูลบริษทั ประวติัคณะกรรมกำร เด็มโก ้รำยงำนประจ ำปี รำยงำนกำรพฒันำ
อยำ่งย ัง่ยนื หนงัสือเชิญประชุมผูถ้ือหุน้ คู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของ เดม็โก ้และคู่มือจริยธรรมและจรรยำบรรณ
ของ เดม็โก ้

3. เดม็โก ้ไดเ้ปิดเผยประวติัของคณะกรรมกำรเดม็โก ้และบทบำทหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อย 5 ชุด ตำมขอ้บงัคบั 
จ ำนวนคร้ังของกำรประชุม และจ ำนวนคร้ังที่กรรมกำรแต่ละคนเขำ้ร่วมประชุมในแต่ละปี  และเปิดเผยกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนกรรมกำรที่เป็นไปตำมมติที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นและผูบ้ริหำรระดบัสูงไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูล
ประจ ำปี  (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี  (แบบ 56-2) ดว้ย 
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4. เด็มโก ้จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อท ำหน้ำที่ส่ือสำรขอ้มูลส ำคญัต่อนักลงทุน นักลงทุนรำยย่อย ผูถ้ือหุ้น และ
นกัวิเครำะห์หลกัทรัพย ์เด็มโกไ้ดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทัว่ถึง 
รวมทั้งกำรน ำเสนอผลงำน และกำรแจง้สำรสนเทศขององคก์รต่อนักลงทุนสถำบนั นกัลงทุนรำยยอ่ย ผูถ้ือหุ้น และ
นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนผู ้เกี่ยวข้อง โดยได้เข้ำร่วมให้ข้อมูลในกิจกรรม Opportunity Day ของตลำด
หลกัทรัพย ์เป็นประจ ำทุกไตรมำส 

5. เด็มโก้ ได้เปิดเผยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทำงกำรเงิน บทรำยงำนและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยบริหำร (Management 
Discussion and Analysis : MD&A) ประกอบงบกำรเงินทุกไตรมำส รวมถึงขอ้มูลส ำคญัอยำ่งถูกตอ้ง  
 
 
หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
หลักการ : คณะกรรมการมีบทบาทส าคญัในการก ากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยที่คณะกรรมการ
มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ 

  การปฏิบัติของบริษัท  : เด็มโกใ้ห้ควำมส ำคญักบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีมำโดยตลอด โดยก ำหนดให้บริษทัตอ้ง
จัดท ำนโยบำยเกี่ยวกบัจริยธรรม และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ
จรรยำบรรณคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน ตำมระบบก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำนให้แก่
คณะกรรมกำร กรรมกำรผูบ้ริหำร และพนักงำนของเดม็โก ้ไวย้ึดถือปฏิบติัตั้งแต่ปี 2549 จำกผลกำรประเมินกำรปฏิบติังำนของ
คณะกรรมกำรคร้ังท่ี 1/2560 มีประเด็นส ำคญัในเร่ืองกระบวนกำรพิจำรณำรำยกำรท่ีมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ให้เป็น
ธรรม กำรพิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนักบักำรปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ ์นโยบำยกำรแจ้งเบำะแส กำรติดตำม และกำรคุม้ครองผู ้
แจง้เบำะแส ดงันั้นในกำรทบทวนแกไ้ขปรับปรุงนโยบำยก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี จริยธรรมและจรรยำบรรณของเดม็โกจึ้งไดน้ ำ
ประเด็นเหล่ำนั้นมำเป็นเน้ือหำในกำรทบทวน ปรับปรุงดว้ย นอกเหนือจำกกำรปรับปรุงสำระส ำคญัให้ทนัสมยั มีควำมเป็น
สำกล สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 กับ
หลกัเกณฑ์ของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพย์ พรบ.หลกัทรัพยฯ์ ประกำศและแนวปฏิบติัของตลำด
หลักทรัพย์ฯ ที่ มีกำรแก้ไขปรับปรุงในปี 2559-2560 กับกฎหมำย ปปช.มำตรำ 123/5 เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่
กรรมกำร ผู ้บริหำร และพนักงำนเด็มโกทุ้กคนต้องรับทรำบ และยึดถือเป็นหลักปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด นอกจำกน้ีสำยงำน
บริหำรทรัพยำกรบุคคลยงัใชคู้่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีฯ เป็นเอกสำรส ำหรับให้ควำมรู้แก่พนักงำนทุกระดบั รวมถึงกำร
ปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ท่ีตอ้งก  ำหนดให้มีหัวขอ้กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และจริยธรรมไวใ้นหลกัสูตรพื้นฐำนท่ีฝ่ำยบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล จดัอบรมพนกังำนตำมแผนพฒันำบุคคลของเดม็โก ้
 
วัฒนธรรมองค์กร จริยธรรม และจรรยาบรรณของเด็มโก้ 
 มำตรฐำนสูงสุดของกำรเป็นมืออำชีพ กำรมีวฒันธรรมองคก์รที่แขง็แกร่งดว้ยกำรมีจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำร
ปฏิบติังำนท่ีเด็มโกน้ั้น คณะกรรมกำรเดม็โกมี้ระบบและกลไกในกำรสร้ำงวฒันธรรมองคก์รดำ้นจริยธรรมท่ีเขม้แข็งเขำ้มำใน
กำรพฒันำระบบนิเวศน์ของธรรมำภิบำลในองคก์ร ดว้ยกำรสร้ำงค่ำนิยมหลกั I DEMCO และจิตส ำนึกของบุคลำกรในบริษทั
ให้ควำมส ำคญักบักำรด ำเนินกิจกำรของเด็มโกด้ว้ยควำมซ่ือสัตยต่์อลูกคำ้ ต่อวิชำชีพ ดว้ยควำมหมำย มุ่งมัน่ ตั้งใจจริงท่ีจะ
ประสบควำมส ำเร็จ ดว้ยควำมเช่ือมัน่ในกำรท ำงำนร่วมกนัเป็นทีมอยำ่งมีประสิทธิภำพ ดว้ยควำมรอบรู้ เช่ียวชำญ ใหคุ้ณภำพท่ี
ดีแก่ลูกคำ้ สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม สร้ำงผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูถ้ือหุน้อยำ่งต่อเน่ือง มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งมุ่งมัน่
ในกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 
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 โดยจริยธรรมและจรรยำบรรณของเด็มโก ้(DEMCO Code of Conduct) ก ำหนดไวเ้ป็นลำยลักษณ์อกัษรที่ชดัเจน
พนักงำนเด็มโก้ทุกคนมีหน้ำท่ีในกำรท ำควำมเข้ำใจ และปฏิบัติตำมข้อบงัคบั ระเบียบค ำสั่ง และจรรยำบรรณ ตลอดจน
นโยบำยอื่นๆ ไม่ว่ำจะเป็นตำมจำรีตประเพณี หรือเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ไม่ว่ำจะไดก้  ำหนดไวใ้นขณะน้ี และ/หรือท่ีจะก ำหนด
ต่อไปในภำยหนำ้โดยเคร่งครัด 
 กรรมกำรและผูบ้ริหำรพึงแสดงควำมยึดมัน่ต่อจรรยำบรรณ โดยกำรปฏิบติัตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดีส ำหรับพนกังำนอื่น 
เสริมสร้ำงบรรยำกำศของกำรท ำงำนใหเ้อื้อต่อกำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ รวมทั้งตอ้งมุ่งมัน่ท่ีจะป้องกนัไม่ให้เกิดกำรละเมิด
จรรยำบรรณ และหำกมีกำรฝ่ำฝืน หรือกำรกระท ำใดๆ อนัเป็นกำรหลีกเลี่ยง จะถูกพิจำรณำลงโทษตำมควำมร้ำยแรงแห่งกำร
กระท ำ และถือเป็นกำรกระท ำควำมผิดทำงวินยัอีกดว้ย 
 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

กำรด ำเนินธุรกิจของ เด็มโก้ กบัผูเ้กี่ยวขอ้งทำงธุรกิจ ตอ้งด ำเนินกำรอย่ำงถูกตอ้ง ตรงไปตรงมำ โปร่งใส ซ่ือสัตย ์
ตรวจสอบได ้และไม่คอร์รัปชนั โดยปฏิบติัตำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง และนโยบำยต่อตำ้นคอร์รัปชนัของ เดม็โก้ รวมทั้งไม่ท ำ
ใหเ้กิดขอ้ครหำ หรือเส่ือมเสียช่ือเสียงของบริษทั จึงก  ำหนดนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ไว ้ดงัน้ี 

1. บุคลำกรของ เดม็โก ้ตอ้งไม่ด ำเนินกำรหรือเขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ กำรให/้รับ สินบนทุกรูปแบบ 
ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม โดยมีหนำ้ท่ีปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ คู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มำตรฐำนทำง
จริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของ เดม็โก ้รวมทั้งระเบียบ และขอ้ก  ำหนดอื่น ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

2. บุคลำกรของ เดม็โก ้ตอ้งปฏิบติัดว้ยควำมระมดัระวงัเกี่ยวกบักำรรับ กำรให้ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื่น
ใด รวมถึงค่ำบริกำรตอ้นรับ และค่ำใชจ่้ำยอื่นๆ ทั้งน้ี กำรใหห้รือรับของขวญัและกำรเลี้ยงรับรอง ตอ้งเป็นไปเพื่อวตัถุประสงค์
ทำงธุรกิจหรือตำมประเพณีนิยมเท่ำนั้น โดยมีมูลค่ำท่ีเหมำะสม และตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อกำรตดัสินใจในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 

3. กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล และกำรให้เงินสนับสนุนของ เดม็โก ้มีขั้นตอนกำรตรวจสอบ อนุมติั และสอบทำน โดย
ตอ้งมีเอกสำรหลกัฐำนชดัเจนและสอดคลอ้งกบัระเบียบของ เด็มโก ้เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลหรือกำรให้เงิน
สนบัสนุนไม่ไดใ้ชเ้ป็นขอ้อำ้งส ำหรับกำรคอร์รัปชัน่ 

4. เด็มโก ้จดัใหมี้กระบวนกำรตรวจสอบระบบและขั้นตอนกำรปฏิบติังำนขำยและกำรตลำด รวมทั้งงำนจดัหำพสัดุ
และท ำสัญญำอยำ่งสม ่ำเสมอ รวมถึงกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรเกิดทุจริตคอร์รัปชัน่ และบริหำรจดักำรให้มีวิธีกำรแกไ้ขท่ี
เหมำะสม 

5. เด็มโก ้มีกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ท่ีสะทอ้นถึงควำมมุ่งมัน่ต่อมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 
และมีนโยบำยที่จะไม่ลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อบุคลำกรที่ปฏิเสธ กำรทุจริตคอร์รัปชัน่ แมว้่ำกำรกระท ำนั้นจะ
ท ำให ้เดม็โก ้สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ โดย เดม็โก ้มีกระบวนกำรส่ือสำรอยำ่งชดัเจนเกี่ยวกบันโยบำยดงักล่ำว  

6. ฝ่ำยตรวจสอบภำยในตอ้งรำยงำนผลกำรประเมินกำรควบคุมด้วยตนเองต่อส ำนักงำนตรวจสอบ เพื่อด ำเนินกำร
ตรวจสอบหำกพบประเด็นท่ีมีกำรปฏิบัติไม่สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่จะตอ้งแจ้งหน่วยงำนผู ้
ปฏิบติัเพื่อใหมี้กำรปรับปรุงมำตรกำรควบคุม 

7. เดม็โก ้จดัใหมี้ขั้นตอนในกำรเก็บรักษำเอกสำรและบนัทึกต่ำงๆ ใหพ้ร้อมต่อกำรตรวจสอบเพื่อยนืยนัควำมถูกตอ้ง
และเหมำะสมของรำยกำรทำงกำรเงิน ตลอดจนขั้นตอนกำรปฏิบติัเพื่อให้มัน่ใจว่ำไม่มีรำยกำรใดท่ีไม่ไดรั้บกำรบนัทึก หรือไม่
สำมำรถอธิบำยได ้หรือรำยกำรที่เป็นเทจ็ 

8. เด็มโก  ้จัดให้มีขั้นตอนเพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำกำรควบคุมภำยในของกระบวนกำรท ำบญัชีและกำรเก็บรักษำ
ขอ้มูลไดรั้บกำรตรวจสอบภำยในเพื่อยนืยนัประสิทธิผลของกระบวนกำรตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และเพื่อให้
เกิดควำมมัน่ใจว่ำกำรบนัทึกรำยกำรทำงกำรเงินมีหลกัฐำนอยำ่งเพียงพอเพื่อใชใ้นกำรตรวจสอบ 
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9. เดม็โก ้จดัให้มีกำรส่ือสำรและฝึกอบรมอย่ำงต่อเน่ืองแก่บุคลำกรของ เด็มโก ้เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเขำ้ใจอยำ่ง
แทจ้ริงเกี่ยวกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ควำมคำดหวงัของ เดม็โก ้และบทลงโทษหำกไม่ปฏิบติัตำมมำตรกำรน้ี 

10. เดม็โก ้ส่ือสำรนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่และแนวปฏิบติัไปยงับริษทัยอ่ย บริษทัร่วมบริษทัอื่นที่ เดม็โก ้
มีอ  ำนำจในกำรควบคุม คู่คำ้ทำงธุรกิจ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั้งสำธำรณชน ผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำรท่ีหลำกหลำย เพื่อทรำบ
และน ำมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ไปปฏิบติั 

11. บุคลำกรของ เดม็โก ้ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบกำรกระท ำท่ีอำจฝ่ำฝืนมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่
โดย เดม็โก ้จดัใหมี้ช่องทำงกำรแจง้เบำะแส รวมทั้งเม่ือบุคลำกรตอ้งกำรค ำแนะน ำเกี่ยวกบักำรปฏิบติัตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำร
ทุจริตคอร์รัปชัน่ 

12.คณะท ำงำนกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยนืของ เดม็โก ้มีหนำ้ท่ีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำร
ต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่น้ีต่อคณะกรรมกำรสรรหำค่ำตอบแทนและบรรษทัภิบำลและคณะกรรมกำร เด็มโก ้โดยสม ่ำเสมอ
อยำ่งนอ้ยปีละคร้ัง 

13. ส ำนักงำนตรวจสอบสำมำรถรำยงำนประเด็นที่พบอย่ำงเร่งด่วนต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผูจ้ดักำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรเดม็โก ้ 
 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมกำรเดม็โก ้ถือเร่ืองควำมขดัแยง้ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ของบริษทั เป็นนโยบำยที่
ส ำคญั โดยก ำหนดเป็นนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี และก ำหนดแนวปฏิบติัส ำหรับกรรมกำร ผู ้บริหำร และพนักงำน ไว้
ในจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ ที่ก  ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนตอ้งรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สีย
ของตนเอง และบุคคลที่มีควำมเกี่ยวขอ้ง เพื่อหลีกเลี่ยงกำรใชโ้อกำสจำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำนของเด็มโก ้
แสวงหำประโยชน์ส่วนตน เดม็โกจึ้งไดมี้กำรก ำหนดขอ้ปฏิบติัส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของเดม็โก ้ดงัน้ี 
 1.  หลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกบัตนเองท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทั 
 2. หำกมีควำมจ ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัอนัเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ใหก้ระท ำรำยกำรนั้นเสมือน

กบัท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก ทั้งน้ีห้ำมมิให้กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรของบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียในรำยกำรนั้นมี
ส่วนในกำรพิจำรณำอนุมติั 

                3.  ไม่หำผลประโยชน์ใส่ตนและผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง โดยน ำสำรสนเทศภำยในที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยหรือที่เป็นควำมลบัไปใช้
หรือน ำไปเปิดเผยกบับุคคลภำยนอก 

                4.  ไม่ใชเ้อกสำรหรือขอ้มูลที่ไดจ้ำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือพนักงำนของบริษทัในกำรท ำธุรกิจที่แข่งขนั
หรือเกี่ยวเน่ืองกบับริษทั 

 เดม็โก ้ถือนโยบำยดำ้นควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์เป็นนโยบำยส ำคญั ดงันั้นคณะกรรมกำรตรวจสอบเด็มโก ้จึง
ไดก้  ำหนดแนวปฏิบติัเร่ืองควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยไดรั้บกำรอนุมติัเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ัง
ที่ 7/2560 เพื่อใหด้  ำเนินกำรจดัวำงระบบกำรควบคุมเป็นไปอยำ่งมีมำตรฐำน โปร่งใส ในกำรบริหำรจดักำรที่ดี  
 
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
 เด็มโกก้  ำหนดให้จัดท ำเอกสำรปฐมนิเทศส ำหรับกรรมกำรใหม่ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรปฏิบติัหน้ำท่ี รวมทั้ งกำร
แนะน ำลกัษณะประกอบธุรกิจ และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ มีนโยบำยสนบัสนุนใหก้รรมกำรบริษทั 
เขำ้อบรมหลกัสูตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทัไทย (IOD) เพื่อเป็นกำรพฒันำ สนับสนุน และส่งเสริมกำร
ปฏิบติัหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบริษทัฯ  
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เม่ือมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ บริษทัฯ จะจัดให้มีกำรปฐมนิเทศส ำหรับกรรมกำรท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่ โดยจัดให้มี
กำรบรรยำยสรุป วิสัยทศัน์ กลยทุธ์ และเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ และกำรด ำเนินกำรที่ส ำคญัโดยประธำนกรรมกำร ประธำน
กรรมกำรบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำร พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสำรส ำหรับกรรมกำรท่ีไดรั้บกำร
แต่งตั้งใหม่ เพื่อประกอบกำรท ำหนำ้ท่ี อนัไดแ้ก่ คู่มือกรรมกำรบริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ และขอ้บงัคบับริษทั และรำยงำน
ประจ ำปี ซ่ึงเอกสำรเหล่ำน้ีประกอบด้วยขอ้มูลส ำคัญ ไดแ้ก่ บทบำทและหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 
นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั อ  ำนำจอนุมติั และขอ้ห้ำมกำรกระท ำของกรรมกำรบริษทัตำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง 
รวมทั้งบทบำทและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำงๆ 
  
การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของเด็มโก้ 
 บริษทัฯ มีนโยบำยส่งเสริมให้กรรมกำรแต่ละคนมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกบับทบำทหนำ้ที่ ลกัษณะกำรประกอบ
ธุรกิจ และกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมกำรทุกคนไดรั้บกำรส่งเสริมทักษะ และ
ควำมรู้ส ำหรับกำรปฏิบติัหนำ้ที่กรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 ส ำหรับบุคคลท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรใหม่ จะไดรั้บกำรแนะน ำ และไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบติัหน้ำที่ ซ่ึงรวมถึงควำมเขำ้ใจในวตัถุประสงค์ เป้ำหมำยหลกั วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ค่ำนิยมองคก์ร ตลอดจนลกัษณะธุรกิจ 
และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
 นอกจำกน้ีกรรมกำรจะไดรั้บกำรอบรม และพฒันำควำมรู้ท่ีจ  ำเป็นอยำ่งต่อเน่ือง รวมทั้งตอ้งมีควำมเขำ้ใจเกี่ยวกบั
กฎหมำย กฎเกณฑ์ มำตรฐำน ควำมเส่ียง และสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจ และให้ได้รั บขอ้มูลที่เป็น
ปัจจุบนัอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 ส ำหรับกำรพัฒนำผู ้บริหำรระดับสูง และกำรบริหำรบุคลำกร เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงต่อเน่ือง 
คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ก  ำกบัดูแลให้มีแผนสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) ส ำหรับเตรียมกำรสืบทอดต ำแหน่งกรรมกำร
ผูจ้ดักำร และผูบ้ริหำรระดบัสูง รวมทั้งส่งเสริม และสนบัสนุนใหผู้บ้ริหำรระดบัสูงไดรั้บกำรอบรม และพฒันำ มีควำมรู้ ทกัษะ 
ประสบกำรณ์ และคุณลกัษณะที่จ  ำเป็นต่อกำรขบัเคลื่อนองคก์รไปสู่เป้ำหมำย 
 
แผนการสืบทอดต าแหน่ง และพัฒนาผู้บริหาร 
 เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอยำ่งต่อเน่ือง เด็มโก้มีนโยบำยก ำกบัดูแลให้มีแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง เพื่อเป็นกำร
เตรียมสืบทอดต ำแหน่งผูบ้ริหำรระดบัสูง เช่นกรรมกำรผูจ้ัดกำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ัดกำร และผูจ้ดักำร
ฝ่ำย เป็นตน้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรวำงแผนพฒันำบุคลำกรในต ำแหน่งส ำคญัและต ำแหน่งวิกฤต จะสำมำรถป้องกนั บรรเทำ หรือ
ยบัย ั้ง ควำมเส่ียงดำ้นกำรบริหำร แผนสืบทอดต ำแหน่ง ซ่ึงไดแ้ก่ ควำมเส่ียงจำกต ำแหน่งงำนผูบ้ริหำรระดบัสูงท่ีมีผลกระทบ
รุนแรงต่อบริษทัว่ำงลง  ควำมเส่ียงจำกกำรมีผูบ้ริหำร หวัหนำ้งำนที่ดอ้ยศกัยภำพ ไม่ตรงกบัทกัษะควำมสำมำรถและควำมเส่ียง
จำกผูบ้ริหำร หวัหนำ้งำนศกัยภำพสูงใหม่ ไม่เป็นที่ยอมรับของคนภำยในบริษทั 
 ดงันั้น เดม็โก ้จึงก  ำหนดใหมี้นโยบำยสรรหำ หรือคดัเลือกบุคลำกรท่ีจะสำมำรถทดแทนบุคลำกรในต ำแหน่งเส่ียงได ้ 
รวมทั้งหลกัเกณฑ์กำรสรรหำ คดัเลือก โอนยำ้ยไวล้่วงหนำ้  รวมทั้งแสวงหำปัจจยัน ำเขำ้ หรือบุคลำกรที่มีโอกำสพฒันำเพื่อให้
เขำ้ตำมสมรรถนะหลกัและทกัษะจ ำเป็น เพื่อกำรพฒันำบุคลำกรใหส้อดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ ทิศทำง แผนกลยทุธ์ พนัธกิจ และ
ค่ำนิยม กบัแนวโนม้ธุรกิจทั้งในปัจจุบนัและอนำคต 


