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กฎบัตร 

คณะกรรมการบริษัท 

บริษัท  เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 

 

1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหาร

จัดการงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ กลยุทธ์ เพื่อการสร้างมูลค่าให้แก่กิจการ รวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ภายใต้ความเชี่ยวชาญและ

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลในการสร้างเสริมความเชื่อมั่นให้กับ

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกรรมการแต่ละท่านจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต และ

ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท 

และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ดังนั้น กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการของบริษัทเข้าใจบทบาท หน้าที่

และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อผู ้ถ ือหุ ้นของบริษัท และแสดงได้ว่าจะปฏิบัติหน้าที ่ดังกล่าวได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมคีวามโปร่งใส  ซึ่งโดยทั่วไป คณะกรรมการบริษัท จะมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็น

ผู้ปฏิบัติ   ดังน้ันหน้าที่หลักของคณะกรรมการ จึงแบ่งเป็น 2 ด้านหลัก คือ 

1. การกำหนด วิสัยทัศน์  พันธกิจ นโยบาย  และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท  เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท จะ

ดำเนินงานไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว ภายใต้ความ

เชี่ยวชาญ  และจรรยาบรรณในการดำเนินการ 

2.  การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของฝา่ยจัดการเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลและ

รับผิดชอบผลการดำเนินงานของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้น 

2. องค์ประกอบกรรมการบริษัท  

 2.1 คณะกรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือห้นของบริษัท 

 2.2  จำนวนของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อย

กว่า 9 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน หรือหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด (แล้วแต่จำนวนใดจะสูง

กว่า) จะต้องเป็นกรรมการอิสระโดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระที ่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที ่ ทจ. 

28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (“ประกาศ ทจ 28/2551”)  
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              2.3  จำนวนกรรมการทีเ่ป็นผู้บริหารต้องไม่เกินกว่าหน่ึงในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด  

 2.4    คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณากรรมการอิสระคนหน่ึงขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท 

 ทั้งนี้ คุณสมบัติ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระ และ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ให้เป็นไปตาม

นโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (บจ/ร 26-00) (Policy Statement on Code of Best 

Practices of Directors of Listed Companies) และกรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มี

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย 

3. คุณสมบัติกรรมการบริษัท 

 (1)  มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความ

เหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด 

  (2)  มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ  มีความเป็นอิสระ 

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) และสามารถ

ทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างที่ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่าง

สม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มี

ความตรงไปตรงมา แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้โดยอิสระ มีประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม และ

ได้รับการยอมรับจากสังคม 

 (3)  มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจพลังงาน วิทยาศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ 

วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การตลาด การเงิน และกฎหมาย 

 (4)ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกนั 

 (5) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท 

หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแขง่ขันกับกิจการของบริษัท

ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือของบุคคลอ่ืน เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งต้ัง 

 (6)  กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้น ไม่ว่าโดยตรง 

หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

 

4.  หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการกำหนดนโยบาย และทิศทางในการดำเนินงานของบริษัท โดย

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน 



                                                                                                                         บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)  

กฏบัตรคณะกรรมการบริษัท  : ทบทวน สิงหาคม 2563          หน้าที่ 3 | 9 

 

และดูแลให้มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย

และจริยธรรม 

 กรรมการบริษัททุกท่านมีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัท และมีนโยบายที ่จะปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (CODE OF ETHICS OR 

STATEMENT OF BUSINESS CONDUCT) 

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับ

ดูแลกิจการ  มีดังน้ี 

 4.1. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการสร้างคุณค่าให้แก่บริษทัอย่างยั่งยืน 

4.1.1 กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลัก (Objective) ครอบคลุมถึง เป้าหมายและแนวคิดหลักของ

องค์กร (Control Idea) และเป้าหมายในระยะสั ้น แนวคิดหลักขององค์กรสามารถสะท้อนใน

รูปแบบของวิสัยทัศน์ หลักการ และรูปแบบธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการให้เป็นไปเพื่อความ

ยั่งยืน มีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์

ต่อสังคม และพัฒนา ลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม  

4.1.2 กำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน  และพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ ตลอดจน

การจัดสรรทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ให้สามารถแข่งขันได้ มีผล

ประกอบการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบทั้งในระยะกลาง และระยะยาว สามารถปรับตัวได้ภายใต้

ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง 

4.1.3  ติดตาม ประเมินผล กำกับดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปาน

กลาง และ/หรือประจำปีของกิจการว่าสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของ

ธุรกิจ สร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม 

4.1.4 สนับสนุนให้มีการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในกิจการอย่างเหมาะสม และปลอดภัย 

4.1.5 มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคน และผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty 

of Care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตาม

กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

4.1.6 สร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะ

ผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ 

4.1.7 เข้าใจขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขตการมอบหมาย

หน้าที่ และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ 

และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่

ได้รับมอบหมาย 
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4.1.8 กำหนดหลักการ นโยบาย และแนวทางในการดำเนินงานสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

อาทิเช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายบริหารความเสี่ยง นโยบายลงทุน จริยธรรมในการ

ประกอบธุรกิจ นโยบายการควบคุมการใชข้้อมลู กฎบัตร ข้อบงัคับบริษัท นโยบายการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น 

4.1.9 กำกับดูแลกิจการ ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code 2017) เพื่อให้กิจการเป็นไปเพื่อ

การสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน 

4.2.  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี 

 4.2.1 คณะกรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท 

ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง รักษา

ผลประโยชน์ของบริษัท 

4.2.2 คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 

เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท รวมถึงการจัดส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

4.2.3  คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มี

ความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบการจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูลได้ในภายหลัง มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.2.4  คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทให้มี

ความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็น

จริง ครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดย

ผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

                4.2.5  คณะกรรมการบริษัท ต้องมีการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย  กลยุทธ์ 

และทิศทางการดำเนินงาน การลงทุน และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  พร้อม

ทั้งแผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก

ของบริษัท โดยพิจารณาถึงการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม 

                   4.2.6 คณะกรรมการบริษัท ต้องกำหนดและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินการให้เป็นไปตาม

นโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็น

สำคัญ 

                   4.2.7 คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดการบริษัทให้ดำเนินการตามกฎหมายและความถูกต้องในสังคม  

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ  และตามระเบียบที่กำหนดไว้ใน

ข้อบังคับของบริษทั  รวมทั้งจัดการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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                   4.2.8 คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจแต่งต้ัง ฝ่ายจัดการ เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการ รวมถึงกำหนดอัตรา

ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม 

                   4.2.9 คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดการแต่งตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ เพื่อบริหาร

ควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัท รวมถึงกำหนดอัตราค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม 

ตลอดถึงการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู ้บริหารระดับสูง จัดให้มีแผนการสืบทอด

ตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดังสูง และติดตามดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม 

 4.2.10 คณะกรรมการบริษัท ต้องมีการให้คุณให้โทษแก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ

ผู้จัดการโดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

 4.2.11 คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั ่นที ่มี

ประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน่รวมทัง้ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

4.2.12 คณะกรรมการบริษัท ต้องพิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั ้ง เปลี ่ยนแปลง บุคคลเข้าเป็น

กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย 

บริษัทร่วม รวมถึงการกำหนดใช้นโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้า

ไปลงทุนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อแสดงว่าบริษัทมีกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยตามที่

กำหนดในประกาศที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 

ฉบับตามที่ได้มีการแก้ไข 

4.2.13  คณะกรรมการบริษัท ต้องพิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารกิจการ มีอำนาจในการแต่งต้ัง

คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงองค์กร เป็นต้น รวมถึงการกำหนด ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ตลอดจนค่าตอบแทน 

ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 

4.2.14  คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดทำกฎบัตร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณของบริษัท 

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคน ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ

ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก

ฝ่าย 

4.2.15  คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์

ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการและบริษัท ปฎิบัติให้เป็นไปตามที่

กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่มีผลบังคับใช้ 

 เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 

ทั้งน้ีเร่ืองที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการ

ซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน 
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      (ก) เร่ืองที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

      (ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 เรื ่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

      (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 

      (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

      (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่ง

กำไรขาดทุนกัน 

      (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 

      (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท 

      (ฉ) การอ่ืนใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือข้อกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น   

5. วาระการดำรงตำแหน่ง 

5.1 กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องออกจากตำแหน่งในทุกครั้งของการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในกรณีที่

กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม 

โดยกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งอาจได้รับการเลือกต้ังให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ 

5.2 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เป็นกรรมการ

อิสระในกรณีปกติโดยทั่วไปไม่ควรเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี ติดต่อกันหรือตามความเห็นของคณะกรรมการ 

5.3  นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นตำแหน่ง เมื่อ 

• ตาย 

• ลาออก 

• ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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• ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน

หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

• ศาลมีคำพิพากษาหรือมติให้ออก 

5.4 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลา

ออกไปถึงบริษัท  กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบด้วยก็

ได้ 

5.5  ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื ่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ

แต่งต้ังบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่า

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่

วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้ามาเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการ

ได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน 

6. การสรรหา และเลือกตั้งกรรมการ 

 การแต่งต้ังกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จะพจิารณา

รายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั และ

ข้อกำหนดของกฎหมาย กับหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ีจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณา

จะต้องมปีระวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลน้ันๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อ

ประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น 

 สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อมูล

เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นก่อน

นำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการฯจะ

พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังต่อไป  

7.  การปฐมนิเทศกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งใหม่ 

เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัท จะจัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดย

จัดให้มีการบรรยายสรุป วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการที่สำคัญโดยประธาน

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสาร

สำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังใหม่ เพื่อประกอบการทำหน้าที ่อันได้แก่ คู่มือกรรมการบริษัท หนังสือบริคณห์

สนธิ และข้อบังคับบริษัท และรายงานประจำปี ซึ่งเอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ ได้แก่ บทบาทและ
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หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อำนาจอนุมัติ และข้อห้าม

การกระทำของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

8. การประชุม 

1 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท 

กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ในแต่

ละปีจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 1 ครั้งที่ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วม

ประชุม   กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้งยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ รวมทั้ง

กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหารสามารถดำเนินการประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นได้    

2 มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวัน

ประชุมอย่างน้อย 7 วัน และคณะกรรมการสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการหรือ

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้ หรือให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าประชุมเพื่อชี้แจงคณะกรรมการในกรณีที่

ต้องการข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม อีกทั้งกำหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่อง

เข้าวาระการประชุมได้  

3 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ร่วมกันพิจารณาเสนอเรื่องเข้า

วาระการประชุมคณะกรรมการ ตามความเหมาะสม 

4 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการบริษัท 

ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม หรือในกรณีที่มีรองประธานหรือประธาน

กรรมการอิสระ ให้รองประธานหรือประธานกรรมการอิสระทำหน้าที่ประธานที่ประชุม 

5 ในการประชุมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยสำคัญในเร่ืองที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่าง

พิจารณาเร่ืองน้ัน ๆ  และจะต้องงดแสดงความเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน ๆ 

6 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหน่ึงคนมีหน่ีงเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขาด   ทั้งน้ี บริษัท ได้กำหนดองค์ประชุมขั้น

ต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติต้องมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 

7 บริษัทจะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อสามารถให้กรรมการผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้  

  9.  คณะกรรมการชุดย่อยท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท 

       คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองการกำกับดูแลและ

บริหารกจิการ ดังน้ี 
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1. คณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee)  

ซึ ่งมีกรรมการอิสระ กรรมการที ่ไม่เป็นผู ้บริหาร และกรรมการที ่เป็นผู ้บริหาร เป็นกรรมการใน

คณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee) น้ัน 4 คณะ คือ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกจิการ 

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

• คณะกรรมการลงทนุ 

2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูงในฝ่ายจัดการ 

3. คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทย่อย/บริษัทร่วม (Sub Board Committee) ที่ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 

และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการบริษัทย่อย/บริษัทร่วมน้ัน 2 คณะ คือ 

• คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทย่อย/บริษัทร่วม บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด 

• คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทย่อย/บริษัทร่วม บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จำกัด 

10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

      เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั ้ง ในรูปแบบของการประเมิน

รายบุคคล (โดยตนเอง) และการประเมินรายคณะ ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) และแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลการประเมินจะนำมาใช้เป็นกรอบ

ในการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานในหน้าที่ ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์การ

ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ตลอดจนนำข้อเสนอแนะนำมาปรับปรุงกับพัฒนาการดำเนินงานต่อไป 

 

  ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 

 

 

        (นางประพีร์  ปุ้ยพันธวงศ์) 

             ประธานกรรมการบริษัท 

 

 
 
  


