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กฎบตัร 
คณะกรรมการบริษัท 

บริษัท  เด็มโก้ จ ากดั (มหาชน) 
 

1. วตัถุประสงค์ 
คณะกรรมกำรบริษทั ในฐำนะตวัแทนผูถื้อหุน้ เป็นผูม้ีบทบำทส ำคญัในกำรท ำหนำ้ท่ีก  ำกบัดูแลกำรบริหำร

จดักำรงำนของบริษทั ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์และขอ้บงัคบัของบริษทั โดยมีกำรก ำหนดวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ กลยทุธ ์เพ่ือกำรสร้ำงมูลค่ำใหแ้ก่กิจกำร รวมทั้งสร้ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ภำยใตค้วำมเช่ียวชำญและ
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียในระยะยำว 

คณะกรรมกำรบริษทัไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของหลกัธรรมำภิบำลในกำรสร้ำงเสริมควำมเช่ือมัน่ให้กบั
ผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย โดยกรรมกำรแต่ละท่ำนจะปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผดิชอบ ซ่ือสตัย ์สุจริต และ
ระมดัระวงัรักษำประโยชน์ของบริษทั รวมทั้งตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั 
และมติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ดงันั้น กฎบตัรคณะกรรมกำรบริษทัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้กรรมกำรของบริษทัเขำ้ใจบทบำท หน้ำท่ี
และควำมรับผิดชอบของตนท่ีมีต่อผูถื้อหุ้นของบริษัท และแสดงได้ว่ำจะปฏิบัติหน้ำท่ีดังกล่ำวได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และมีควำมโปร่งใส  ซ่ึงโดยทัว่ไป คณะกรรมกำรบริษทั จะมอบหมำยใหฝ่้ำยจดักำรเป็น
ผูป้ฏิบติั   ดงันั้นหนำ้ท่ีหลกัของคณะกรรมกำร จึงแบ่งเป็น 2 ดำ้นหลกั คือ 

1. กำรก ำหนด วิสัยทศัน์  พนัธกิจ นโยบำย  และกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษทั  เพ่ือให้มัน่ใจว่ำ บริษทั จะ
ด ำเนินงำนไปในทิศทำงท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ และของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียในระยะยำว ภำยใตค้วำม
เช่ียวชำญ  และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินกำร 

2.  กำรติดตำม ประเมินผล และดูแลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำรเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลและ
รับผดิชอบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ต่อผูถื้อหุน้ 

2. องค์ประกอบกรรมการบริษัท  
 2.1 คณะกรรมกำรบริษทัไม่จ  ำเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหน้ของบริษทั 
 2.2  จ  ำนวนของกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริษทั ใหเ้ป็นไปตำมท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก  ำหนด แต่ตอ้งไม่นอ้ย
กว่ำ 9 คน โดยกรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำ 4 คน หรือหน่ึงในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด (แลว้แต่จ  ำนวนใดจะสูง
กว่ำ) จะตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระโดยกรรมกำรอิสระจะตอ้งมีควำมเป็นอิสระจำกกำรควบคุมของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้น
รำยใหญ่ และตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียในทำงกำรเงินและกำรบริหำรกิจกำร อีกทั้งมีคุณสมบัติ
ครบถว้นตำมหลกัเกณฑ์คุณสมบัติกรรมกำรอิสระท่ีก  ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนท่ี ทจ. 
28/2551 เร่ืองกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ (“ประกำศ ทจ 28/2551”)  
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              2.3  จ  ำนวนกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรตอ้งไม่เกินกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด  
 2.4    คณะกรรมกำรบริษทัอำจพิจำรณำกรรมกำรอิสระคนหน่ึงข้ึนด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษทั 
 ทั้งน้ี คุณสมบติั และกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของกรรมกำรอิสระ และ กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร ให้เป็นไปตำม
นโยบำยเร่ืองขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส ำหรับกรรมกำรบริษทัจดทะเบียน (บจ/ร 26-00) (Policy Statement on Code of Best 
Practices of Directors of Listed Companies) และกรรมกำรอิสระจะตอ้งถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั โดยใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ดว้ย 

3. คุณสมบัตกิรรมการบริษัท 
 (1)  มีคุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยบริษทัมหำชนจ ำกดั กฎหมำยหลกัทรัพย์

และตลำดหลกัทรัพย ์และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั   รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงกำรขำดควำม
เหมำะสมท่ีจะได้รับควำมไวว้ำงใจให้บริหำรจดักำรกิจกำรท่ีมีมหำชนเป็นผูถื้อหุ้นตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยป์ระกำศก ำหนด 
  (2)  มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ  มีควำมเป็นอิสระ 
ปฏิบติัหน้ำท่ีกรรมกำรดว้ยควำมระมดัระวงัดว้ยควำมซ่ือสัตย ์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) และสำมำรถ
ทุ่มเทอุทิศเวลำไดอ้ย่ำงท่ี มีสุขภำพร่ำงกำยท่ีแข็งแรง และจิตใจท่ีสมบูรณ์ สำมำรถเขำ้ประชุมคณะกรรมกำรอยำ่ง
สม ่ำเสมอ มีกำรเตรียมตวัเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมเป็นอย่ำงดี มีส่วนร่วมท่ีสร้ำงสรรค์ในกำรประชุม มี
ควำมตรงไปตรงมำ แสดงควำมคิดเห็นในท่ีประชุมไดโ้ดยอิสระ มีประวติักำรท ำงำน และจริยธรรมท่ีดีงำม และ
ไดรั้บกำรยอมรับจำกสงัคม 
 (3)  มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีส ำคญัต่อธุรกิจของบริษทั ไดแ้ก่ ธุรกิจพลงังำน วิทยำศำสตร์ กำรบริหำรรัฐกิจ 
วิศวกรรมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ กำรบญัชี กำรตลำด กำรเงิน และกฎหมำย 
 (4)ไม่ควรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัหลำยแห่งในขณะเดียวกนั 
 (5) กรรมกำรไม่สำมำรถประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษทั 
หรือเขำ้เป็นหุน้ส่วน หรือกรรมกำรในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษทั
ไม่ว่ำจะท ำเพ่ือประโยชน์ของตนหรือของบุคคลอ่ืน เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 
 (6)  กรรมกำรตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทรำบโดยไม่ชกัชำ้ หำกมีส่วนไดเ้สียในสญัญำท่ีบริษทัท ำข้ึน ไม่ว่ำโดยตรง 
หรือโดยออ้ม หรือถือหุน้ หุน้กู ้เพ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษทั หรือบริษทัในเครือ 

 
4.  หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมกำรบริษทั มีบทบำทในกำรก ำหนดนโยบำย และทิศทำงในกำรด ำเนินงำนของบริษทั โดย
คณะกรรมกำรบริษทัมีควำมเป็นอิสระในกำรตดัสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้ คณะกรรมกำร
บริษทัไดจ้ดัให้มีกำรแบ่งแยกบทบำทหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษทัและฝ่ำยจดักำรท่ีชดัเจน 
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และดูแลให้มีระบบงำนท่ีให้ควำมเช่ือมัน่ว่ำกิจกรรมต่ำงๆ ของบริษทัด ำเนินไปในลกัษณะท่ีถูกตอ้งตำมกฎหมำย
และจริยธรรม 
 กรรมกำรบริษทัทุกท่ำนมีควำมเขำ้ใจในหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรและลกัษณะกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท และมีนโยบำยท่ีจะปฏิบัติตำมจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยำบรรณ (CODE OF ETHICS OR 
STATEMENT OF BUSINESS CONDUCT) 
 คณะกรรมกำรบริษทัมีหนำ้ท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ และมีอ  ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบในกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำร  มีดงัน้ี 
 4.1. อ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบต่อกำรสร้ำงคุณค่ำใหแ้ก่บริษทัอยำ่งย ัง่ยนื 

4.1.1 ก  ำหนดวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยหลกั (Objective) ครอบคลุมถึง เป้ำหมำยและแนวคิดหลกัของ
องค์กร (Control Idea) และเป้ำหมำยในระยะสั้น แนวคิดหลกัขององค์กรสำมำรถสะท้อนใน
รูปแบบของวิสัยทศัน์ หลกักำร และรูปแบบธุรกิจท่ีสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรให้เป็นไปเพื่อควำม
ย ัง่ยนื มีจริยธรรม เคำรพสิทธิ และมีควำมรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย เป็นประโยชน์
ต่อสงัคม และพฒันำ ลดผลกระทบดำ้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

4.1.2 ก ำหนดกลยุทธ์ นโยบำยกำรด ำเนินงำน  และพิจำรณำอนุมติัแผนงำนและงบประมำณ ตลอดจน
กำรจดัสรรทรัพยำกรส ำคญั เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ และเป้ำหมำย ให้สำมำรถแข่งขนัได ้มีผล
ประกอบกำรท่ีดี โดยค ำนึงถึงผลกระทบทั้งในระยะกลำง และระยะยำว สำมำรถปรับตวัไดภ้ำยใต้
ปัจจยักำรเปล่ียนแปลง 

4.1.3  ติดตำม ประเมินผล ก  ำกบัดูแลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลำปำน
กลำง และ/หรือประจ ำปีของกิจกำรว่ำสอดคลอ้งกบักำรบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยหลกัของ
ธุรกิจ สร้ำงคุณค่ำใหท้ั้งกิจกำร ลูกคำ้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวม 

4.1.4 สนบัสนุนใหม้ีกำรน ำนวตักรรม และเทคโนโลยมีำใชใ้นกิจกำรอยำ่งเหมำะสม และปลอดภยั 
4.1.5 มีหนำ้ท่ีดูแลใหก้รรมกำรทุกคน และผูบ้ริหำรปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผดิชอบ ระมดัระวงั (Duty 

of Care) และซ่ือสัตยสุ์จริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และดูแลให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม
กฎหมำย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

4.1.6 สร้ำงและขบัเคล่ือนวฒันธรรมองค์กรท่ียึดมัน่ในจริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงในฐำนะ
ผูน้  ำในกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

4.1.7 เขำ้ใจขอบเขตหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร และก ำหนดขอบเขตกำรมอบหมำย
หนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบใหค้ณะกรรมกำรบริหำร ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร 
และฝ่ำยจดักำรอย่ำงชดัเจน ติดตำมดูแลให้กรรมกำรผูจ้ดักำร และฝ่ำยจดักำรปฏิบติัหน้ำท่ีตำมท่ี
ไดรั้บมอบหมำย 
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4.1.8 ก ำหนดหลกักำร นโยบำย และแนวทำงในกำรด ำเนินงำนส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน 
อำทิเช่น นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร นโยบำยบริหำรควำมเส่ียง นโยบำยลงทุน จริยธรรมในกำร
ประกอบธุรกิจ นโยบำยกำรควบคุมกำรใชข้อ้มูล กฎบตัร ขอ้บงัคบับริษทั นโยบำยกำรต่อตำ้นกำร
ทุจริตคอร์รัปชัน่ 

4.1.9 ก ำกบัดูแลกิจกำร ตำมหลกักำรกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี (CG Code 2017) เพื่อใหกิ้จกำรเป็นไปเพื่อ
กำรสร้ำงคุณค่ำใหกิ้จกำรอยำ่งย ัง่ยนื 

4.2.  อ  ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบต่อกำรก ำกบัดูแลใหบ้ริษทัมีกำรบริหำรจดักำรท่ีดี 
 4.2.1 คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั 

ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบดว้ยกฎหมำย ด้วยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต ระมดัระวงั รักษำ
ผลประโยชน์ของบริษทั 

4.2.2 คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งจดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปี ภำยใน 4 
เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลำบญัชีของบริษทั รวมถึงกำรจดัส่งเอกสำรเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

4.2.3  คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งจดัให้มีระบบกำรบญัชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบญัชีท่ีมี
ควำมน่ำเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลใหมี้ระบกำรจดัเก็บเอกสำรท่ีท ำให้สำมำรถตรวจสอบควำมถูกตอ้ง
ของขอ้มูลไดใ้นภำยหลงั มีกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

4.2.4  คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งจดัให้มีกำรท ำงบกำรเงิน ณ วนัส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทัให้มี
ควำมถูกตอ้งเพื่อแสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีท่ีผ่ำนมำไดต้รงต่อควำมเป็น
จริง ครบถว้นและถูกตอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีของบริษทัก่อนท่ีจะน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำและอนุมติั 

                4.2.5  คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งมีกำรก ำหนดและทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบำย เป้ำหมำย  กลยทุธ ์
และทิศทำงกำรด ำเนินงำน กำรลงทุน และกำรบริหำรจดักำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  พร้อม
ทั้งแผนกำรด ำเนินงำน และงบประมำณประจ ำปี ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกั
ของบริษทั โดยพิจำรณำถึงกำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนท่ีเหมำะสม 

                   4.2.6 คณะกรรมกำรบริษัท ต้องก ำหนดและควบคุมดูแลให้ฝ่ำยจัดกำร ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
นโยบำยท่ีก  ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหุน้เป็น
ส ำคญั 

                   4.2.7 คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งจดักำรบริษทัให้ด  ำเนินกำรตำมกฎหมำยและควำมถูกตอ้งในสังคม  
เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ท่ีก  ำหนดไวใ้นหนังสือบริคณห์สนธิ   และตำมระเบียบท่ีก  ำหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัของบริษทั  รวมทั้งจดักำรใหเ้ป็นไปตำมมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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                   4.2.8 คณะกรรมกำรบริษทั มีอ  ำนำจแต่งตั้ง ฝ่ำยจดักำร เพ่ือท ำหนำ้ท่ีบริหำรกิจกำร รวมถึงก ำหนดอตัรำ
ค่ำตอบแทน และสวสัดิกำรท่ีเหมำะสม 

                   4.2.9 คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งจดักำรแต่งตั้ง ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร เพื่อบริหำร
ควบคุมดูแลกิจกำรทั้งปวงของบริษทั รวมถึงก ำหนดอตัรำค่ำตอบแทน และสวสัดิกำรท่ีเหมำะสม 
ตลอดถึงกำรส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพฒันำผูบ้ริหำรระดับสูง จัดให้มีแผนกำรสืบทอด
ต ำแหน่งส ำหรับผูบ้ริหำรระดงัสูง และติดตำมดูแลใหม้ีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลท่ีเหมำะสม 

 4.2.10 คณะกรรมกำรบริษทั ต้องมีกำรให้คุณให้โทษแก่  ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และกรรมกำร
ผูจ้ดักำรโดยกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 

 4.2.11 คณะกรรมกำรบริษัท ต้องจัดให้มีระบบท่ีสนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีมี
ประสิทธิภำพเพ่ือให้มัน่ใจว่ำฝ่ำยจดักำรไดต้ระหนักและให้ควำมส ำคญักบักำรต่อตำ้นกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่รวมทั้งปฏิบติัตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 

4.2.12 คณะกรรมกำรบริษัท ต้องพิจำรณำและมีมติอนุมติักำรแต่งตั้ง เปล่ียนแปลง บุคคลเข้ำเป็น
กรรมกำร และ/หรือ ผูบ้ริหำรในบริษทัย่อย หรือบริษทัร่วม ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม รวมถึงกำรก ำหนดใชน้โยบำยกำรควบคุมและกลไกกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีบริษัทเขำ้
ไปลงทุนในบริษทัย่อย หรือบริษทัร่วม เพื่อแสดงว่ำบริษทัมีกลไกกำรก ำกบัดูแลบริษทัย่อยตำมท่ี
ก  ำหนดในประกำศท่ี ทจ.28/2551 เร่ืองกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ 
ฉบบัตำมท่ีไดม้ีกำรแกไ้ข 

4.2.13  คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งพิจำรณำก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรกิจกำร มีอ  ำนำจในกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ  เช่น คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียงองคก์ร เป็นตน้ รวมถึงกำรก ำหนด ขอบเขต อ  ำนำจหนำ้ท่ี ตลอดจนค่ำตอบแทน 
ของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำง ๆ 

4.2.14  คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งจดัท ำกฎบตัร นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร จรรยำบรรณของบริษทั 
เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน รวมถึงลูกจำ้งทุกคน ใชเ้ป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบติั
ควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบียบของบริษทั เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุก
ฝ่ำย 

4.2.15  คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งจดัใหม้ีเลขำนุกำรบริษทั เพื่อใหค้  ำแนะน ำดำ้นกฎหมำย และกฎเกณฑ์
ต่ำง ๆ ท่ีคณะกรรมกำรจะตอ้งทรำบ เพื่อช่วยใหค้ณะกรรมกำรและบริษทั ปฎิบติัใหเ้ป็นไปตำมท่ี
กฎหมำยและกฎระเบียบต่ำง ๆ ท่ีมีผลบงัคบัใช ้

 เวน้แต่อ  ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี จะกระท ำไดก้็ต่อเมื่อไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อน 
ทั้งน้ีเร่ืองท่ีกรรมกำรมีส่วนไดเ้สีย หรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย ใหก้รรมกำร
ซ่ึงมีส่วนไดเ้สีย หรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ดงักล่ำว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
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      (ก) เร่ืองท่ีกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
      (ข) กำรท ำรำยกำรท่ีกรรมกำรมีส่วนไดเ้สียและอยู่ในข่ำยท่ีกฎหมำย หรือข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยระบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 เร่ืองดังต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรด้วยคะแนนเสียงขำ้งมำกของ
กรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุม และจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
      (ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั 
      (ข) กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมำเป็นของบริษทั 
      (ค) กำรท ำ แกไ้ข หรือเลิกสัญญำเก่ียวกบักำรให้เช่ำกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั 
กำรมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนเขำ้จดักำรธุรกิจของบริษทัหรือกำรรวมกิจกำรกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงค์จะแบ่ง
ก ำไรขำดทุนกนั 
      (ง) กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
      (จ) กำรเพ่ิมทุน กำรลดทุน กำรออกหุน้กู ้กำรควบหรือเลิกบริษทั 
      (ฉ) กำรอ่ืนใดท่ีก  ำหนดไวภ้ำยใตบ้ทบญัญติัของกฎหมำย ว่ำดว้ยหลกัทรัพย ์และ/หรือขอ้ก  ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ให้ตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรและท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ดว้ยคะแนนเสียงดงักล่ำวขำ้งตน้   

5. วาระการด ารงต าแหน่ง 
5.1 กรรมกำรจ ำนวนหน่ึงในสำมของคณะกรรมกำรบริษทัจะต้องออกจำกต ำแหน่งในทุกคร้ังของกำร

ประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี โดยให้กรรมกำรซ่ึงอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง ในกรณีท่ี
กรรมกำรท่ีจะพน้จำกต ำแหน่งดงักล่ำวไม่อำจแบ่งไดพ้อดีหน่ึงในสำม ก็ให้ใชจ้  ำนวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัหน่ึ งในสำม 
โดยกรรมกำรซ่ึงออกจำกต ำแหน่งอำจไดรั้บกำรเลือกตั้งใหด้  ำรงต ำแหน่งใหม่ได ้

5.2 เพื่อให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรท่ีเป็นกรรมกำร
อิสระในกรณีปกติโดยทัว่ไปไม่ควรเกินกว่ำ 3 วำระ หรือ 9 ปี ติดต่อกนัหรือตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

5.3  นอกจำกกำรพน้ต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรพน้ต ำแหน่ง เมื่อ 
 ตำย 
 ลำออก 
 ขำดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั และ/หรือ

กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
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 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้ออกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนผูถื้อหุน้
ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวน
หุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ศำลมีค  ำพิพำกษำหรือมติใหอ้อก 
5.4 กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษทั กำรลำออกให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีใบลำ
ออกไปถึงบริษทั  กรรมกำรซ่ึงลำออกจะแจง้กำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนบริษทัมหำชนทรำบดว้ยก็
ได ้

5.5  ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำร
แต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั และ/หรือกฎหมำยว่ำ
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์  ำหนดเขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมกรรมกำรในครำวถดัไป เวน้แต่
วำระของกรรมกำรจะเหลือนอ้ยกว่ำ 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขำ้มำเป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำร
ไดเ้พียงเท่ำวำระท่ีเหลืออยูข่องกรรมกำรท่ีตนแทน 

6. การสรรหา และเลือกตั้งกรรมการ 
 กำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกิจกำร จะพิจำรณำ

รำยช่ือผูท่ี้มีควำมเหมำะสมท่ีจะเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริษทั ใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทั และ
ขอ้ก ำหนดของกฎหมำย กบัหลกัเกณฑต่์ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีจะตอ้งมีควำมโปร่งใสและชดัเจน โดยกำรพิจำรณำ
จะตอ้งมีประวติักำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรประกอบวชิำชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรำยละเอียดท่ีเพียงพอ เพ่ือ
ประโยชน์ในกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษทัและผูถื้อหุน้ 
 ส ำหรับกำรเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร เลขำนุกำรบริษทัจะรวบรวมขอ้มูล
เสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร เพ่ือพิจำรณำกลัน่กรองเบ้ืองตน้ก่อน
น ำเสนอรำยช่ือบุคคลท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำเป็นขั้นสุดทำ้ย โดยคณะกรรมกำรฯจะ
พิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรเสนอช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
เพ่ือพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งต่อไป  

7.  การปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ 
เม่ือมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ บริษทั จะจดัให้มีกำรปฐมนิเทศส ำหรับกรรมกำรท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่ โดย

จดัใหม้ีกำรบรรยำยสรุป วิสยัทศัน์ กลยทุธ ์และเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ และกำรด ำเนินกำรท่ีส ำคญัโดยประธำน
กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำร พร้อมทั้งจดัให้มีเอกสำร
ส ำหรับกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งใหม่ เพ่ือประกอบกำรท ำหนำ้ท่ี อนัไดแ้ก่ คู่มือกรรมกำรบริษทั หนงัสือบริคณห์
สนธิ และขอ้บงัคบับริษทั และรำยงำนประจ ำปี ซ่ึงเอกสำรเหล่ำน้ีประกอบดว้ยขอ้มูลส ำคญั ไดแ้ก่ บทบำทและ
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หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษทั นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั อ  ำนำจอนุมติั และขอ้หำ้ม
กำรกระท ำของกรรมกำรบริษทัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งบทบำทและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำงๆ 

8. การประชุม 
1 จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และด ำเนินกำรประชุมให้เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษทั 

กฎหมำยมหำชน และกฎระเบียบของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยำ่งนอ้ย 6 คร้ังต่อปี ทั้งน้ีในแต่
ละปีจะตอ้งมีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั อย่ำงน้อย 1 คร้ังท่ีไม่มีกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรเขำ้ร่วม
ประชุม   กรรมกำรมีหนำ้ท่ีตอ้งเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรทุกคร้ังยกเวน้กรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษ รวมทั้ง
กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรสำมำรถด ำเนินกำรประชุมระหว่ำงกนัเองตำมควำมจ ำเป็นได ้   

2 มีกำรจดัส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งเอกสำรประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำงๆ ล่วงหน้ำก่อนวนั
ประชุมอย่ำงน้อย 7 วนั และคณะกรรมกำรสำมำรถขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้จำกกรรมกำรผูจ้ ัดกำรหรือ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทัได ้หรือใหผู้บ้ริหำรระดบัสูงเขำ้ประชุมเพ่ือช้ีแจงคณะกรรมกำรในกรณีท่ี
ตอ้งกำรขอ้มูลเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำเพ่ิมเติม อีกทั้งก  ำหนดให้กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเร่ือง
เขำ้วำระกำรประชุมได ้ 

3 ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรชุดยอ่ย และเลขำนุกำรบริษทั เป็นผูร่้วมกนัพิจำรณำเสนอเร่ืองเขำ้
วำระกำรประชุมคณะกรรมกำร ตำมควำมเหมำะสม 

4 ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีไดใ้ห้คณะกรรมกำรบริษทั 
ท่ีมำประชุมเลือกกรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนในท่ีประชุม หรือในกรณีท่ีมีรองประธำนหรือประธำน
กรรมกำรอิสระ ใหร้องประธำนหรือประธำนกรรมกำรอิสระท ำหนำ้ท่ีประธำนท่ีประชุม 

5 ในกำรประชุมกรรมกำรผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียโดยนยัส ำคญัในเร่ืองท่ีพิจำรณำตอ้งออกจำกท่ีประชุมระหวำ่ง
พิจำรณำเร่ืองนั้น ๆ  และจะตอ้งงดแสดงควำมเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ๆ 

6 มติท่ีประชุมใหถื้อเสียงขำ้งมำก กรรมกำรหน่ึงคนมีหน่ีงเสียงในกำรลงคะแนน ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนั ให้
ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขำด   ทั้งน้ี บริษทั ไดก้  ำหนดองคป์ระชุมขั้น
ต ่ำ ณ ขณะท่ีคณะกรรมกำรจะลงมติตอ้งมีคณะกรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 

7 บริษทัจะมีกำรบนัทึกกำรประชุมอย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้นเพื่อสำมำรถให้กรรมกำรผูถื้อหุ้นหรือผูม้ีส่วน
เก่ียวขอ้งสำมำรถตรวจสอบได ้ 

  9.  คณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท 
       คณะกรรมกำรบริษทัไดจ้ดัให้มีคณะกรรมกำรชุดย่อย เพ่ือช่วยศึกษำและกลัน่กรองกำรก ำกบัดูแลและ
บริหำรกิจกำร ดงัน้ี 
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1. คณะกรรมกำรชุดยอ่ย (Board Committee)  
ซ่ึงมีกรรมกำรอิสระ กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร และกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร เป็นกรรมกำรใน
คณะกรรมกำรชุดยอ่ย (Board Committee) นั้น 5 คณะ คือ 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร 
 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 
 คณะกรรมกำรลงทุน 
 คณะกรรมกำรควำมย ัง่ยนื 

2. คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee) 
 ประกอบดว้ยกรรมกำรบริษทัท่ีเป็นกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร และผูบ้ริหำรระดบัสูงในฝ่ำยจดักำร 

3. คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม (Sub Board Committee) ท่ีประกอบดว้ยกรรมกำรบริษทั 
และผูบ้ริหำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรกิจกำรบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วมนั้น 2 คณะ คือ 
 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ จ  ำกดั 
 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม บริษทั เด็มโก ้เดอลำว จ  ำกดั 

10. การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัท 
      เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี คณะกรรมกำรบริษทัไดก้  ำหนดใหม้ีกำรจดัท ำแบบ 
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัททุกปี อย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง ในรูปแบบของกำรประเมิน
รำยบุคคล (โดยตนเอง) และกำรประเมินรำยคณะ ซ่ึงอำ้งอิงจำกแบบประเมินของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษทัไทย (IOD) และแบบประเมินของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผลกำรประเมินจะน ำมำใชเ้ป็นกรอบ
ในกำรพิจำรณำทบทวนกำรปฏิบติังำนในหน้ำท่ี ปัญหำ และอุปสรรคต่ำงๆ และน ำผลกำรประเมินมำวิเครำะห์กำร
ปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำร ตลอดจนน ำขอ้เสนอแนะน ำมำปรับปรุงกบัพฒันำกำรด ำเนินงำนต่อไป 
 
  ประกำศ ณ วนัท่ี 25 ธนัวำคม 2563 
 
 
        (นำงประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ)์ 
             ประธำนกรรมกำรบริษทั 
 
 

 

  


