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กฎบัตรคณะกรรมการก ากบัดูแลบริษัทย่อย -บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จ ากดั 

(Sub Board Committee DP (“SBC DP”)) 
1. วตัถุประสงค์ 

บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ จ  ำกดั (“DP”) ประกอบธุรกิจผลิตโครงสร้ำงเหล็กท่ีใชใ้นงำนก่อสร้ำงเสำสำยส่ง
แรงสูงและเสำโทรคมนำคม มีโรงงำนตั้งอยู่ท่ี 64 หมู่ท่ี 4 ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี อยู่ภำยใต้
นโยบำยกำรก ำกบัดูแลบริษทัยอ่ยและกิจกำรอ่ืนท่ีบริษทัลงทุน และมีพนัธกิจกำรประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 
1. DP ตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำย บทบญัญติัของกฎหมำยท่ีอยู่ในก ำกบัของ กลต. และหลกัเกณฑ์ของ 

ตลท. ตลอดจนนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจด
ทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) 

2. DP จะปฏิเสธกำรด ำเนินกำรใดๆ ท่ีสุ่มเส่ียงเขำ้ข่ำยเป็นควำมผิดกฎหมำย หรือส่งผลกระทบต่อ
สังคม ส่ิงแวดล้อมของท้องถ่ิน และเม่ือเห็นว่ำมีกำรด ำเนินกำรใด ท่ีไม่ชัดเจนไม่เป็นไปตำม
ระเบียบ หรืออำจขดัแยง้กบักฎหมำย หรือขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ินให้
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั หรือท่ีปรึกษำกฎหมำย 

3. กำรจำ้งแรงงำน DP ตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยแรงงำนท่ีบงัคบัใช้ในท้องถ่ิน และมีกำรปฏิบติัต่อ
แรงงำนทอ้งถ่ิน ดว้ยควำมเท่ำเทียมและเป็นธรรม 

4. ติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของกฎหมำย หรือกฎเกณฑ์ต่ำงๆ อยำ่งสม ่ำเสมอ กรณีมีขอ้สงสัยไม่แน่ใจ 
ใหข้อค ำแนะน ำจำกท่ีปรึกษำกฎหมำย หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

5. กำรท ำธุรกรรมระหว่ำงกนัในฐำนะบริษทัย่อย ตอ้งค ำนึงถึงกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีออกโดย
หน่วยงำนของรัฐ กลต.และ ตลท. รวมถึงระเบียบและอ ำนำจในกำรด ำเนินกำร 

6. ด ำเนินกำรแนวปฏิบติัและกระบวนกำรในกำรพิจำรณำ อนุมติักำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั รำยกำรท่ี
เก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ผลประโยชน์ ตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนด 

7. ด ำเนินกำรเร่ืองรำยกำรระหว่ำงกนัอยำ่งเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่มีกำรถ่ำยเทผลประโยชน์
ระหวำ่งบริษทัในเครือ 
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2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
2.1 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลบริษัทย่อย-DEMCO Power (“คณะกรรมกำรก ำกับดูแล DP”) ได้รับ

แต่งตั้งจำกคณะกรรมกำร บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) โดยมีจ ำนวนตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

เห็นสมควร ประกอบดว้ยกรรมกำรบริษทัจ ำนวนหน่ึง และ/หรืออำจประกอบดว้ยบุคคลอ่ืนใด คน

หน่ึง หรือหลำยคน ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำรของบริษทัฯ โดยให้คณะกรรมกำรบริษทัฯ อำจจะ

แต่งตั้งกรรมกำรท่ีเป็นกรรมกำรของบริษทั คนหน่ึงเป็นประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดูแล DP 

2.2. กรรมกำรก ำกบัดูแล DP จะตอ้งมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสม ตลอดจนมี
ควำมรู้ควำมเขำ้ใจถึงคุณสมบติัหนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบของงำน และตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำม
ตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 
3.1 กรณีกรรมกำรก ำกบัดูแล DP ท่ีเป็นกรรมกำรบริษทัให้มีวำระด ำรงต ำแหน่ง ครำวละ 3 ปี หรือตำม

วำระท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั เวน้แต่คณะกรรมกำรบริษทั จะมีมติเป็นอยำ่งอ่ืน 
3.2 กรณีกรรมกำรก ำกบัดูแล DP ท่ีเป็นผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ให้มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ครำวละ 3 ปี 

หรือเท่ำท่ีด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรของบริษทั เวน้แต่คณะกรรมกำรบริษทั จะมีมติเป็นอยำ่งอ่ืน 

4. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแล DP 
1. ก ำกบัดูแลและจดักำรบริษทัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจน

ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรบริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 
2. เสนอแต่งตั้งกรรมกำรผูจ้ดักำร และหรือผูจ้ดักำรทัว่ไป 
3. ก ำหนดวสิัยทศัน์ ทิศทำง กลยทุธ์ นโยบำยและแผนงำนท่ีส ำคญัของบริษทั รวมทั้งพิจำรณำประเด็น

ควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึน เพื่อให้มัน่ใจว่ำผูบ้ริหำรสำมำรถน ำวิสัยทศัน์ ทิศทำงและกลยุทธ์ท่ี
ก ำหนดข้ึนไปปฏิบติัใหเ้กิดผลอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

4. ควบคุม ติดตำม ดูแลให้มีกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์และนโยบำยท่ีส ำคญัรวมถึงวตัถุประสงค์ 
เป้ำหมำยทำงกำรเงิน แผนงำน และงบประมำณของบริษทัท่ีก ำหนด 

5. จดัให้มีระบบบญัชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบญัชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบกำรควบคุม
ภำยในและกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

6. ก ำกบัดูแลและบริหำรควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดข้ึน รวมถึงรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
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7. ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงอย่ำงครอบคลุม และดูแลให้ผูบ้ริหำรมีระบบหรือ
กระบวนกำรท่ีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 

8. ประเมินผลงำนของกรรมกำรผูจ้ดักำรและผูจ้ดักำรทัว่ไปและก ำหนดค่ำตอบแทนให้สอดคลอ้งกบั
ผลกำรด ำเนินงำน 

9. ใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส น่ำเช่ือถือตำมมำตรฐำนทัว่ไปและภำยในระยะเวลำ
ท่ีก ำหนด 

10. เป็นผูน้ ำและเป็นตวัอยำ่งในกำรปฏิบติังำนท่ีดี กอปรดว้ยจริยธรรม ควำมโปร่งใส 
11. ก ำหนดกลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของ DP 
12. พิจำรณำกลัน่กรองในเร่ืองดงัต่อไปน้ี เพื่อน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติั 

12.1 แผนยทุธศำสตร์ของ DP 
12.2 งบประมำณประจ ำปี (Annual Estimated Budget) ซ่ึงเป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์

ของ DP 
12.3 กิจกรรมและกำรปฏิบติังำนท่ีเก่ียวกบักำรควบรวมและซ้ือกิจกำร 

13. ก ำหนดแผนและแนวทำงเก่ียวกบักำรลงทุน ตำมนโยบำยของบริษทัฯ 
14. บริหำรและก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัให้มีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมงบประมำณและ

เป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้
15. พิจำรณำวำระท่ีเก่ียวกบั DP ก่อนเสนอหรือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
16. มีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรพนกังำนให้เหมำะสมกบัสภำพกำรณ์ ประเพณี 

วฒันธรรม และสอดคลอ้งกบักฎหมำยทอ้งถ่ินท่ีบงัคบัใชอ้ยู ่
17. มีอ ำนำจอนุมติักำรแต่งตั้งท่ีปรึกษำคณะกรรมกำร DP ท่ีจ  ำเป็นรวมถึงก ำหนดอตัรำค่ำตอบแทนและ

สวสัดิกำรท่ีเหมำะสม 
18. ให้ควำมเห็นและขอ้เสนอแนะกำรเขำ้ท ำบนัทึกขอ้ตกลงเพื่อกำรท ำสัญญำร่วมทุน (MOU Joint 

Venture Agreement) ในโครงกำรลงทุนต่ำงๆ ซ่ึงมีมูลค่ำกำรลงทุนในส่วนของบริษทัฯ จ ำนวนไม่
เกิน 10.0 ลำ้นบำท 

19. มีอ ำนำจอนุมติักรอบวงเงินกำรอนุมติัของกรรมกำรผูจ้ดักำรในกำรซ้ือขำยทรัพยสิ์นถำวร กำรให้
กูย้ืม และกำรลงทุน กำรเสนอรำคำ กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง กำรเขำ้ท ำสัญญำหรือกำรท ำนิติกรรมใดๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจกำรคำ้โดยปกติ และเป็นไปตำมนโยบำยบริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) และตำม
วตัถุประสงคข์อง DP 
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20. ในกรณีท่ีก ำหนดไวใ้นแผนธุรกิจ หรืองบประมำณท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯ อนุมติัไวแ้ลว้ กรรมกำร
ผูจ้ดักำร DP สำมำรถด ำเนินกำรได ้

21. อนุมติักำรด ำเนินกำรจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเก่ียวกบัสินทรัพย ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและ
สิทธิประโยชน์ ของ DP และ DEMCO อนัเป็นกำรประกอบธุรกิจทำงกำรคำ้ปกติ หรือรำยกำร
สนบัสนุนธุรกิจปกติของ DEMCO 

22. มีอ ำนำจพิจำรณำกำรตั้ง กำรเพิ่ม กำรจดหรือกำรยกเลิก ส ำรองทำงบญัชีต่ำงๆ อำทิ ค่ำเผือ่หน้ีสงสัย
จะสูญ ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงุทน ค่ำเผื่อผลขำดทุนของโครงกำรระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรในยอดเงินรวมไม่เกินคร้ังละ 1.0 ลำ้นบำท 

ทั้ งน้ี กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรก ำกับดูแล DP 
ดงักล่ำวขำ้งตน้ นั้นตอ้งอยู่ภำยใตห้ลกัเกณฑ์ของกฎหมำยและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของเด็มโก้ ทั้งน้ี 
คณะกรรมกำรก ำกบัดูแล DP ไม่มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใดๆ ในหรือเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
รำยกำรไดม้ำเพื่อจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส ำคญัของ DP และ/หรือ รำยกำรหรือเร่ืองท่ีคณะกรรมกำร
ก ำกบัดูแล DP หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ผลประโยชน์อ่ืนใด
ท่ีจะท ำข้ึนกบัเด็มโก ้หรือ DP (ถำ้มี) ในกรณีดงักล่ำว ให้คณะกรรมกำรก ำกบัดูแล DP น ำเสนอเร่ือง
ดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมกำรลงทุน และคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพื่อ
พิจำรณำอนุมติัต่อไป โดยกรรมกำรก ำกบัดูแล DP ท่ำนนั้นและบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ จะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ในเร่ืองดงักล่ำว 

5. การประชุมและการลงมติ 
1. คณะกรรมกำรก ำกบัดูแล DP จะตอ้งจดัให้มีกำรประชุมอยำ่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง ตำมควำมจ ำเป็นและ

เหมำะสม 
2. วำระประชุม และเอกสำรกำรประชุมจะตอ้งส่งให้แก่คณะกรรมกำรล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุม อยำ่ง

นอ้ย 3 วนัท ำกำร 
3. ในกำรประชุมจะตอ้งมีกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
4. มติท่ีประชุม จะถือตำมเสียงขำ้งมำกของกรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุม ทั้งน้ี กรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สีย

ในเร่ืองใดจะตอ้งไม่เขำ้ร่วมในกำรพิจำรณำหรือลงมติ และตอ้งมีจ ำนวนกรรมกำรอยำ่งนอ้ย 2 ใน 3 
ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 

5. ใหค้ณะกรรมกำรก ำกบัดูแล DP แต่งตั้งเลขำนุกำร เพื่อท ำหนำ้ท่ีเป็นผูจ้ดัท ำรำยงำนกำรประชุม และ
จดัเก็บเอกสำรกำรประชุมคณะกรรมกำรก ำกบัดูแล DP 
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6. การรายงาน 
คณะกรรมกำรก ำกับดูแล DP จะต้องรำยงำนผลทำงปฏิบัติหน้ำ ท่ีและผลกำรด ำ เนินงำน ต่อ
คณะกรรมกำรบริษทัฯ โดยสม ่ำเสมอ และจดัท ำรำยงำนผลกำรปฏิบติังำน ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีท่ี
ผำ่นมำ ต่อคณะกรรมกำรเด็มโก ้ในรำยงำนประจ ำปีของ DP 

7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 
คณะกรรมกำรก ำกับดูแล DP จะทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรน้ีตำมควำมเหมำะสม และตำม
สภำวกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลง ตำมควำมจ ำเป็น เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัฯ พิจำรณำอนุมติั 

 
 
 
 


