กฎบัตรคณะกรรมการกากับดูแลบริษทั ย่ อย -บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จากัด
(Sub Board Committee DP (“SBC DP”))

บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)

กฎบัตรคณะกรรมการกากับดูแลบริษัทย่ อย -บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จากัด
(Sub Board Committee DP (“SBC DP”))
1. วัตถุประสงค์
บริ ษทั เด็มโก้ เพำเวอร์ จำกัด (“DP”) ประกอบธุ รกิจผลิตโครงสร้ำงเหล็กที่ใช้ในงำนก่อสร้ำงเสำสำยส่ ง
แรงสู งและเสำโทรคมนำคม มีโรงงำนตั้งอยู่ที่ 64 หมู่ที่ 4 ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี อยู่ภำยใต้
นโยบำยกำรกำกับดูแลบริ ษทั ย่อยและกิจกำรอื่นที่บริ ษทั ลงทุน และมีพนั ธกิจกำรประกอบธุ รกิจ ดังนี้
1. DP ต้องปฏิ บตั ิตำมกฎหมำย บทบัญญัติของกฎหมำยที่อยู่ในกำกับของ กลต. และหลักเกณฑ์ของ
ตลท. ตลอดจนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริ ษทั จด
ทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017)
2. DP จะปฏิ เสธกำรดำเนิ นกำรใดๆ ที่ สุ่มเสี่ ยงเข้ำข่ำยเป็ นควำมผิดกฎหมำย หรื อส่ งผลกระทบต่อ
สั ง คม สิ่ ง แวดล้อมของท้องถิ่ น และเมื่ อเห็ นว่ำ มี ก ำรด ำเนิ นกำรใด ที่ ไ ม่ ชัดเจนไม่ เป็ นไปตำม
ระเบียบ หรื ออำจขัดแย้งกับกฎหมำย หรื อขนบธรรมเนี ยมประเพณี วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นให้
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อที่ปรึ กษำกฎหมำย
3. กำรจ้ำงแรงงำน DP ต้องปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำยแรงงำนที่ บงั คับใช้ในท้องถิ่ น และมี กำรปฏิ บตั ิ ต่อ
แรงงำนท้องถิ่น ด้วยควำมเท่ำเทียมและเป็ นธรรม
4. ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำย หรื อกฎเกณฑ์ต่ำงๆ อย่ำงสม่ำเสมอ กรณี มีขอ้ สงสัยไม่แน่ใจ
ให้ขอคำแนะนำจำกที่ปรึ กษำกฎหมำย หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
5. กำรทำธุ รกรรมระหว่ำงกันในฐำนะบริ ษทั ย่อย ต้องคำนึ งถึ งกฎหมำยและกฎระเบี ยบที่ ออกโดย
หน่วยงำนของรัฐ กลต.และ ตลท. รวมถึงระเบียบและอำนำจในกำรดำเนินกำร
6. ดำเนินกำรแนวปฏิบตั ิและกระบวนกำรในกำรพิจำรณำ อนุ มตั ิกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน รำยกำรที่
เกี่ยวโยงกัน หรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งผลประโยชน์ ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
7. ดำเนิ นกำรเรื่ องรำยกำรระหว่ำงกันอย่ำงเป็ นธรรม สมเหตุสมผล และไม่มีกำรถ่ำยเทผลประโยชน์
ระหว่ำงบริ ษทั ในเครื อ
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2. องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
2.1 คณะกรรมกำรก ำกับ ดู แ ลบริ ษ ัท ย่อ ย-DEMCO Power (“คณะกรรมกำรก ำกับ ดู แ ล DP”) ได้รั บ
แต่งตั้งจำกคณะกรรมกำร บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน) โดยมีจำนวนตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
เห็นสมควร ประกอบด้วยกรรมกำรบริ ษทั จำนวนหนึ่ง และ/หรื ออำจประกอบด้วยบุคคลอื่นใด คน
หนึ่ ง หรื อหลำยคน ซึ่ งดำรงตำแหน่ งผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ โดยให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ อำจจะ
แต่งตั้งกรรมกำรที่เป็ นกรรมกำรของบริ ษทั คนหนึ่งเป็ นประธำนคณะกรรมกำรกำกับดูแล DP
2.2. กรรมกำรกำกับดูแล DP จะต้องมีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่เหมำะสม ตลอดจนมี
ควำมรู ้ควำมเข้ำใจถึงคุณสมบัติหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของงำน และต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้ำม
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
3. วาระการดารงตาแหน่ ง
3.1 กรณี กรรมกำรกำกับดูแล DP ที่เป็ นกรรมกำรบริ ษทั ให้มีวำระดำรงตำแหน่ง ครำวละ 3 ปี หรื อตำม
วำระที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั เว้นแต่คณะกรรมกำรบริ ษทั จะมีมติเป็ นอย่ำงอื่น
3.2 กรณี กรรมกำรกำกับดูแล DP ที่เป็ นผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ ให้มีวำระกำรดำรงตำแหน่ง ครำวละ 3 ปี
หรื อเท่ำที่ดำรงตำแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั เว้นแต่คณะกรรมกำรบริ ษทั จะมีมติเป็ นอย่ำงอื่น
4. หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการกากับดูแล DP
1. กำกับดูแลและจัดกำรบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจน
คำแนะนำของคณะกรรมกำรบริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
2. เสนอแต่งตั้งกรรมกำรผูจ้ ดั กำร และหรื อผูจ้ ดั กำรทัว่ ไป
3. กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทำง กลยุทธ์ นโยบำยและแผนงำนที่สำคัญของบริ ษทั รวมทั้งพิจำรณำประเด็น
ควำมเสี่ ย งที่ อำจจะเกิ ดขึ้ น เพื่ อให้ม นั่ ใจว่ำ ผูบ้ ริ หำรสำมำรถนำวิสัย ทัศ น์ ทิ ศ ทำงและกลยุทธ์ ที่
กำหนดขึ้นไปปฏิบตั ิให้เกิดผลอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
4. ควบคุ ม ติดตำม ดู แลให้มีกำรดำเนิ นกำรตำมกลยุทธ์และนโยบำยที่ส ำคัญรวมถึ งวัตถุ ประสงค์
เป้ ำหมำยทำงกำรเงิน แผนงำน และงบประมำณของบริ ษทั ที่กำหนด
5. จัดให้มีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิ นและกำรสอบบัญชี รวมทั้งดู แลให้มีระบบกำรควบคุม
ภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่มีประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผล
6. กำกับดูแลและบริ หำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น รวมถึงรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
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7. กำหนดแนวทำงกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงอย่ำงครอบคลุ ม และดู แลให้ผูบ้ ริ หำรมี ระบบหรื อ
กระบวนกำรที่ประสิ ทธิภำพในกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยง
8. ประเมินผลงำนของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรและผูจ้ ดั กำรทัว่ ไปและกำหนดค่ำตอบแทนให้สอดคล้องกับ
ผลกำรดำเนินงำน
9. ให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่ งใส น่ำเชื่อถือตำมมำตรฐำนทัว่ ไปและภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนด
10. เป็ นผูน้ ำและเป็ นตัวอย่ำงในกำรปฏิบตั ิงำนที่ดี กอปรด้วยจริ ยธรรม ควำมโปร่ งใส
11. กำหนดกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุ รกิจของ DP
12. พิจำรณำกลัน่ กรองในเรื่ องดังต่อไปนี้ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำอนุมตั ิ
12.1 แผนยุทธศำสตร์ของ DP
12.2 งบประมำณประจำปี (Annual Estimated Budget) ซึ่ งเป็ นไปตำมแผนยุทธศำสตร์
ของ DP
12.3 กิจกรรมและกำรปฏิบตั ิงำนที่เกี่ยวกับกำรควบรวมและซื้ อกิจกำร
13. กำหนดแผนและแนวทำงเกี่ยวกับกำรลงทุน ตำมนโยบำยของบริ ษทั ฯ
14. บริ หำรและกำกับดูแลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิ ภำพและเป็ นไปตำมงบประมำณและ
เป้ ำหมำยที่กำหนดไว้
15. พิจำรณำวำระที่เกี่ยวกับ DP ก่อนเสนอหรื อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
16. มีอำนำจพิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรพนักงำนให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ ประเพณี
วัฒนธรรม และสอดคล้องกับกฎหมำยท้องถิ่นที่บงั คับใช้อยู่
17. มีอำนำจอนุมตั ิกำรแต่งตั้งที่ปรึ กษำคณะกรรมกำร DP ที่จำเป็ นรวมถึงกำหนดอัตรำค่ำตอบแทนและ
สวัสดิกำรที่เหมำะสม
18. ให้ควำมเห็ นและข้อเสนอแนะกำรเข้ำทำบันทึ กข้อตกลงเพื่ อกำรทำสัญญำร่ วมทุ น (MOU Joint
Venture Agreement) ในโครงกำรลงทุนต่ำงๆ ซึ่ งมีมูลค่ำกำรลงทุนในส่ วนของบริ ษทั ฯ จำนวนไม่
เกิน 10.0 ล้ำนบำท
19. มีอำนำจอนุ มตั ิกรอบวงเงิ นกำรอนุ มตั ิของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรในกำรซื้ อขำยทรัพย์สินถำวร กำรให้
กูย้ ืม และกำรลงทุน กำรเสนอรำคำ กำรจัดซื้ อจัดจ้ำง กำรเข้ำทำสัญญำหรื อกำรทำนิ ติกรรมใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุ รกิจกำรค้ำโดยปกติ และเป็ นไปตำมนโยบำยบริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน) และตำม
วัตถุประสงค์ของ DP
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20. ในกรณี ที่กำหนดไว้ในแผนธุ รกิจ หรื องบประมำณที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ อนุมตั ิไว้แล้ว กรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร DP สำมำรถดำเนินกำรได้
21. อนุมตั ิกำรดำเนิ นกำรจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและ
สิ ทธิ ประโยชน์ ของ DP และ DEMCO อันเป็ นกำรประกอบธุ รกิ จทำงกำรค้ำปกติ หรื อรำยกำร
สนับสนุนธุ รกิจปกติของ DEMCO
22. มีอำนำจพิจำรณำกำรตั้ง กำรเพิ่ม กำรจดหรื อกำรยกเลิก สำรองทำงบัญชี ต่ำงๆ อำทิ ค่ำเผือ่ หนี้ สงสัย
จะสู ญ ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงุทน ค่ำเผื่อผลขำดทุนของโครงกำรระหว่ำงกำร
ดำเนินกำรในยอดเงินรวมไม่เกินครั้งละ 1.0 ล้ำนบำท
ทั้ง นี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิด ชอบของคณะกรรมกำรก ำกับ ดู แ ล DP
ดังกล่ ำวข้ำงต้น นั้นต้องอยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมำยและกฎระเบี ยบข้อบังคับของเด็มโก้ ทั้งนี้
คณะกรรมกำรกำกับดู แล DP ไม่มีอำนำจในกำรดำเนิ นกำรใดๆ ในหรื อเกี่ ยวกับรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน
รำยกำรได้มำเพื่อจำหน่ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สำคัญของ DP และ/หรื อ รำยกำรหรื อเรื่ องที่คณะกรรมกำร
กำกับดูแล DP หรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออำจมีควำมขัดแย้งผลประโยชน์อื่นใด
ที่จะทำขึ้นกับเด็มโก้ หรื อ DP (ถ้ำมี) ในกรณี ดงั กล่ำว ให้คณะกรรมกำรกำกับดู แล DP นำเสนอเรื่ อง
ดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรื อ คณะกรรมกำรลงทุน และคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เพื่อ
พิจำรณำอนุ มตั ิต่อไป โดยกรรมกำรกำกับดูแล DP ท่ำนนั้นและบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง จะไม่มีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ในเรื่ องดังกล่ำว
5. การประชุ มและการลงมติ
1. คณะกรรมกำรกำกับดูแล DP จะต้องจัดให้มีกำรประชุ มอย่ำงน้อยปี ละ 2 ครั้ง ตำมควำมจำเป็ นและ
เหมำะสม
2. วำระประชุ ม และเอกสำรกำรประชุมจะต้องส่ งให้แก่คณะกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุ ม อย่ำง
น้อย 3 วันทำกำร
3. ในกำรประชุมจะต้องมีกรรมกำรเข้ำร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
4. มติที่ประชุ ม จะถือตำมเสี ยงข้ำงมำกของกรรมกำรที่เข้ำร่ วมประชุ ม ทั้งนี้ กรรมกำรที่มีส่วนได้เสี ย
ในเรื่ องใดจะต้องไม่เข้ำร่ วมในกำรพิจำรณำหรื อลงมติ และต้องมีจำนวนกรรมกำรอย่ำงน้อย 2 ใน 3
ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด
5. ให้คณะกรรมกำรกำกับดูแล DP แต่งตั้งเลขำนุกำร เพื่อทำหน้ำที่เป็ นผูจ้ ดั ทำรำยงำนกำรประชุม และ
จัดเก็บเอกสำรกำรประชุมคณะกรรมกำรกำกับดูแล DP
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)

6. การรายงาน
คณะกรรมกำรก ำกั บ ดู แ ล DP จะต้ อ งรำยงำนผลทำงปฏิ บ ัติ ห น้ ำ ที่ แ ละผลกำรด ำเนิ น งำน ต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ โดยสม่ำเสมอ และจัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำน ผลกำรดำเนินงำนในรอบปี ที่
ผ่ำนมำ ต่อคณะกรรมกำรเด็มโก้ ในรำยงำนประจำปี ของ DP
7. การทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตร
คณะกรรมกำรก ำกับ ดู แ ล DP จะทบทวนและปรั บ ปรุ งกฎบั ต รนี้ ตำมควำมเหมำะสม และตำม
สภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง ตำมควำมจำเป็ น เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ พิจำรณำอนุมตั ิ

6

