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กฎบัตร 

คณะกรรมการบริษัท 

  บริษัท  เด็มโก้ จํากดั (มหาชน)  

 

1. วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษทั ในฐานะตวัแทนผูถื้อหุ้น เป็นผูมี้บทบาทสําคญัในการทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการบริหาร

จดัการงานของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์และขอ้บงัคบัของเด็มโก ้โดยมีการกาํหนด

วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เพื่อการสร้างมูลค่าให้แก่กิจการ รวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ภายใตค้วาม

เช่ียวชาญและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูมี้ส่วนไดเ้สียในระยะยาว 

คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของหลกัธรรมาภิบาลในการสร้างเสริมความเช่ือมัน่ให้กบั   

ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยกรรมการแต่ละท่านจะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์สุจริต และ

ระมดัระวงัรักษาประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั

ของเด็มโก ้มติคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ดงันั้น กฎบตัรคณะกรรมการบริษทัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้กรรมการของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เขา้ใจบทบาท 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนท่ีมีต่อผูถื้อหุ้นของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้และแสดงไดว้่าจะปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส  ซ่ึงโดยทัว่ไป คณะกรรมการบริษัท จะมอบหมายให้             

ฝ่ายจดัการเป็นผูป้ฏิบติั   ดงันั้นหนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการบริษทั จึงแบ่งเป็น 2 ดา้นหลกั คือ 

1. การกาํหนด วิสัยทศัน์  พนัธกิจ นโยบาย  และกลยุทธ์ทางธุรกิจของเด็มโก้  เพื่อให้มัน่ใจว่า เด็มโก้จะ

ดาํเนินงานไปในทิศทางท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น และของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในระยะยาวไดอ้ย่างย ัง่ยืน 

ภายใตค้วามเช่ียวชาญ  และจรรยาบรรณในการดาํเนินการ 

2.  การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลและ

รับผดิชอบผลการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ต่อผูถื้อหุน้ 

2. คํานิยาม 

 เด็มโก้  หมายถึง บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มธุรกจิเด็มโก้ หมายถึง กลุ่มบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

และกิจการร่วมคา้  ท่ีเด็มโกมี้อาํนาจควบคุมในการบริหารจดัการ 

             ผู้บริหารระดับสูง  หมายถึง ผูบ้ริหารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการ (SEVP) ข้ีนไป ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชี 

บริหารการเงินและงบประมาณ (CFO) และเลขานุการบริษทั 

             ฝ่ายจัดการ  หมายถึง  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง และกรรมการบริหารของเด็มโกซ่ึ้งเป็น

ผูด้าํเนินการจดัการ และนาํนโยบาย แผนกลยทุธ์ไปปฏิบติัใหเ้กิดผลสาํเร็จ 
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3. องค์ประกอบกรรมการบริษัท  

 3.1 คณะกรรมการบริษทัไม่จาํเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของเด็มโก ้

 3.2 จาํนวนของกรรมการในคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้กาํหนด แต่ตอ้งไม่น้อย

กว่า 9 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน หรือหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้งหมด (แล้วแต่จาํนวนใดจะ          

สูงกวา่) จะตอ้งเป็นกรรมการอิสระโดยกรรมการอิสระจะตอ้งมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ และตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบติัครบถว้น

ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระท่ีกําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี                   

ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (“ประกาศ ทจ 28/2551”)  

              3.3   จาํนวนกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารตอ้งไม่เกินกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้งหมด  

 3.4    คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณากรรมการอิสระ  หรือกรรมการท่ีไม่ เป็นผู ้บริหารคนหน่ึง                 

ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทั 

 ทั้งน้ี คุณสมบติั และการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการอิสระ และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ให้เป็นไปตาม

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

Practices of Directors of Listed Companies) และกรรมการอิสระจะตอ้งถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมี

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของเด็มโก ้โดยใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

4. คุณสมบัติกรรมการบริษัท 

 (1)  มีคุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดั กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั  รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสม

ท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนด 

  (2)  มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ  มีความเป็นอิสระ 

ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความระมดัระวงัดว้ยความซ่ือสัตย ์(Duty of Care and Duty of Loyalty) ตรงไปตรงมาและ

สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มท่ี มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง และจิตใจท่ีสมบูรณ์ สามารถเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ มีการเตรียมตวัล่วงหนา้ก่อนการประชุมเป็นอยา่งดี มีส่วนร่วมท่ีสร้างสรรค์ใน

การประชุม แสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมไดโ้ดยอิสระ มีประวติัการทาํงาน และจริยธรรมท่ีดีงาม และไดรั้บการ

ยอมรับจากสังคม 

 (3)  มีความรู้ความสามารถท่ีสําคัญต่อธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ได้แก่ ธุรกิจพลงังาน วิทยาศาสตร์                

การบริหารรัฐกิจ วศิวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบญัชี การตลาด การเงิน และกฎหมาย 

 (4)ไม่ควรดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัหลายแห่งในขณะเดียวกนั 
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 (5) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของเด็มโก ้

หรือเขา้เป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของเด็มโก ้

ไม่วา่จะทาํเพือ่ประโยชน์ของตนหรือของบุคคลอ่ืน เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

 (6)  กรรมการตอ้งแจง้ใหเ้ด็มโก ้ทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียในสัญญาท่ีเด็มโกท้าํข้ึน ไม่วา่โดยตรง 

หรือโดยออ้ม หรือถือหุน้ หุน้กู ้เพิ่มข้ึนหรือลดลงในกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

5.  หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทในการกาํหนดนโยบาย และทิศทางในการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

ให้มีการเติบโตมัน่คงอยา่งย ัง่ยนื โดยคณะกรรมการบริษทัมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของ

เด็มโก้และผู ้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่าง

คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน และดูแลให้มีระบบงานท่ีให้ความเช่ือมัน่วา่กิจกรรมต่างๆ ของเด็มโก้

ดาํเนินไปในลกัษณะท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายและจริยธรรม 

 กรรมการบริษทัทุกท่านมีความเขา้ใจในหนา้ท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลกัษณะการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทั และรับทราบท่ีจะปฏิบติัตามนโยบายจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (CODE OF ETHICS OR 

STATEMENT OF BUSINESS CONDUCT) 

 คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ และมีอาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบในการกาํกบั

ดูแลกิจการ  มีดงัน้ี 

 5.1. อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบต่อการสร้างคุณค่าให้กลุ่มธุรกจิเด็มโก้เติบโตอย่างมั่นคงยัง่ยืน 

5.1.1 กาํหนดวตัถุประสงค์ และเป้าหมายหลกั (Objective) ครอบคลุมถึง เป้าหมายและแนวคิดหลกัของ

องคก์ร (Control Idea) และเป้าหมายในระยะสั้น แนวคิดหลกัขององคก์รสามารถสะทอ้นในรูปแบบ

ของวิสัยทศัน์ หลักการ และรูปแบบธุรกิจท่ีสร้างคุณค่าให้แก่กิจการให้เป็นไปเพื่อความย ัง่ยืน             

มีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบ ท่ีพึงมีต่อเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และบุคคล      

ท่ีเก่ียวขอ้งภายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

5.1.2 กาํหนดกลยทุธ์ นโยบายการดาํเนินงาน  และพิจารณาอนุมติัแผนงานและงบประมาณ ตลอดจนการ

จดัสรรทรัพยากรสําคัญ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมาย ให้สามารถแข่งขนัได้ มีผล

ประกอบการท่ีดี โดยคาํนึงถึงผลกระทบทั้งในระยะกลาง และระยะยาว สามารถปรับตวัไดภ้ายใต้

สถานการณ์เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

5.1.3 ติดตาม ประเมินผล กาํกบัดูแลการรายงานผลการดาํเนินงาน ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปาน

กลาง และ/หรือประจาํปีของกิจการวา่สอดคลอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัของ

กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้สร้างคุณค่าใหท้ั้งกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ ลูกคา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสังคมโดยรวม 
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5.1.4 สนบัสนุนใหมี้การนาํนวตักรรม และเทคโนโลยมีาใชใ้น เด็มโกอ้ยา่งเหมาะสม และปลอดภยั 

5.1.5 มีหน้าท่ีดูแลให้กรรมการทุกคน และผูบ้ริหารปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั       

(Duty of Care) และซ่ือสัตยสุ์จริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และดูแลให้การดาํเนินงานเป็นไป

ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

5.1.6 สร้างและขบัเคล่ือนวฒันธรรมองคก์รท่ียดึมัน่ในจริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งในฐานะผูน้าํ

ในการกาํกบัดูแลกิจการ 

5.1.7  เขา้ใจขอบเขตหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และกาํหนดขอบเขตการ

มอบหมายหนา้ท่ี และความรับผดิชอบใหค้ณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการ

ผูจ้ดัการ และฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ติดตามดูแลให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ 

และฝ่ายจดัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5.1.8 กาํหนดหลกัการ นโยบาย และแนวทางในการดาํเนินงานสําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

เช่น นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ นโยบายบริหารความเส่ียง นโยบายลงทุน จริยธรรมในการ

ประกอบธุรกิจ นโยบายการควบคุมการใชข้อ้มูล กฎบตัร ขอ้บงัคบัเด็มโก ้นโยบายการต่อตา้นการ

ทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นตน้ 

5.1.9  มีความตั้งใจท่ีจะดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

5.1.10  กาํกบัดูแลกิจการ ตามหลกัการการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (CG Code 2017) เพื่อใหกิ้จการเป็นไปเพื่อ

การสร้างคุณค่าใหกิ้จการอยา่งย ัง่ยนื 

5.2.  อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบต่อการกาํกบัดูแลให้กลุ่มธุรกจิเด็มโก้มีการบริหารจัดการทีด่ี 

 5.2.1 คณะกรรมการบริษทั ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของเด็มโก ้

ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ระมดัระวงั รักษา

ผลประโยชน์ของเด็มโก ้

5.2.2 คณะกรรมการบริษทั ตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดือน 

นบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของเด็มโก ้รวมถึงการจดัส่งเอกสารเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

5.2.3 คณะกรรมการบริษทั ตอ้งจดัให้มีระบบการบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีมี

ความน่าเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลให้มีระบการจดัเก็บเอกสารท่ีทาํให้สามารถตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของขอ้มูลไดใ้นภายหลงั มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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5.2.4 คณะกรรมการบริษทั ตอ้งจดัใหมี้การทาํงบการเงิน ณ วนัส้ินสุดของรอบบญัชีของเด็มโก ้ใหมี้ความ

ถูกตอ้งเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง 

ครบถว้นและถูกตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และตรวจสอบโดยผูส้อบ

บญัชีของเด็มโก ้ก่อนท่ีจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมติั 

                5.2.5 คณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีการกาํหนดและทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย เป้าหมาย  กลยุทธ์ 

และทิศทางการดาํเนินงาน การลงทุน และการบริหารจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้พร้อม

อนุมติัแผนการดาํเนินงาน และงบประมาณประจาํปี ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และเป้าหมาย

หลกัของเด็มโก ้โดยพิจารณาถึงการจดัสรรทรัพยากรและการควบคุมการดาํเนินงานท่ีเหมาะสม 

                   5.2.6 คณะกรรมการบริษทั ตอ้งกาํหนดและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจดัการ ดาํเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย

ท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั 

                   5.2.7 คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัการกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ให้ดาํเนินการตามกฎหมายและความถูกต้อง       

ในสังคมเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวใ้นหนงัสือบริคณห์สนธิ  และตามระเบียบท่ีกาํหนด

ไวใ้นขอ้บงัคบัของเด็มโก ้ รวมทั้งจดัการใหเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

                   5.2.8 คณะกรรมการบริษทั มีอาํนาจแต่งตั้ง ฝ่ายจดัการ เพื่อทาํหนา้ท่ีบริหารกิจการ รวมถึงกาํหนดอตัรา

ค่าตอบแทน และสวสัดิการท่ีเหมาะสม 

                   5.2.9 คณะกรรมการบริษทั ตอ้งจดัการแต่งตั้ง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ เพื่อบริหาร

ควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของบริษทั รวมถึงกาํหนดอตัราค่าตอบแทน และสวสัดิการท่ีเหมาะสม 

ตลอดถึงการส่งเสริม สนบัสนุนให้มีการพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง จดัให้มีแผนการสืบทอดตาํแหน่ง

สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง และติดตามดูแลใหมี้การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเหมาะสม 

 4.2.10 คณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีการใหคุ้ณใหโ้ทษแก่ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ

โดยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

 5.2.11 คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีระบบท่ีสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีมี

ประสิทธิภาพเพื่อให้มัน่ใจว่าฝ่ายจดัการได้ตระหนกัและให้ความสําคญักบัการต่อตา้นการทุจริต

คอร์รัปชัน่และสินบน รวมทั้งปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

5.2.12 คณะกรรมการบริษทั ตอ้งพิจารณาและมีมติอนุมติัการแต่งตั้ง เปล่ียนแปลง บุคคลเขา้เป็นกรรมการ 

และ/หรือ ผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

รวมถึงการกาํหนดใช้นโยบายการควบคุมและกลไกการกาํกบัดูแลกิจการท่ีเด็มโก้  เขา้ไปลงทุน     

ในบริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม เพื่อแสดงวา่บริษทัมีกลไกการกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ยตามท่ีกาํหนดใน

ประกาศท่ี ทจ.28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ฉบบัตาม    

ท่ีไดมี้การแกไ้ข 
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5.2.13 คณะกรรมการบริษทั ตอ้งพิจารณากาํหนดโครงสร้างการบริหารกิจการ มีอาํนาจในการแต่งตั้ง

คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงองคก์ร เป็นตน้ รวมถึงการกาํหนด ขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ี ตลอดจนค่าตอบแทน 

ของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ 

5.2.14 คณะกรรมการบริษทั ตอ้งจดัทาํกฎบตัร นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจ

เด็มโก ้เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน รวมถึงลูกจา้งทุกคน ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติ

ปฏิบติัควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบียบของเด็มโก ้  เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง

ทุกฝ่าย 

5.2.15 คณะกรรมการบริษทั ตอ้งจดัให้มีเลขานุการบริษทั เพื่อให้คาํแนะนาํดา้นกฎหมาย และกฎเกณฑ์

ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษทั ปฎิบติัให้เป็นไปตามท่ี

กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีมีผลบงัคบัใช ้

 เวน้แต่อาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี จะกระทาํไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อน ทั้งน้ี

เร่ืองท่ีกรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบักลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ให้กรรมการซ่ึงมี      

ส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

      (ก) เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

      (ข) การทาํรายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย หรือข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยระบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

 เร่ืองดงัต่อไปน้ีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของ

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม และจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

      (ก) การขายหรือโอนกิจการของเด็มโกท้ั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั 

      (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของเด็มโก ้

      (ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของเด็มโกท้ั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสําคญั 

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโกห้รือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงค์

จะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

      (ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 

      (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรือเลิกบริษทั 

      (ฉ) การอ่ืนใดท่ีกาํหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมาย วา่ดว้ยหลกัทรัพย ์และ/หรือขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ให้ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุม           

ผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงดงักล่าวขา้งตน้   
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6. วาระการดํารงตําแหน่ง 

6.1 กรรมการจาํนวนหน่ึงในสามของคณะกรรมการบริษทัจะต้องออกจากตาํแหน่งในทุกคร้ังของการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี โดยให้กรรมการซ่ึงอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ในกรณีท่ี

กรรมการท่ีจะพน้จากตาํแหน่งดงักล่าว หากไม่สามารถแบ่งไดพ้อดีหน่ึงในสาม ให้ใชจ้าํนวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัหน่ึงใน

สาม โดยกรรมการซ่ึงออกจากตาํแหน่งอาจไดรั้บการเลือกตั้งใหก้ลบัมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหม่ได ้

6.2 เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระ แต่ละวาระ

ไม่เกิน 3 ปี และไม่ควรดาํรงตาํแหน่งเกิน 3 วาระติดต่อกนั กรรมการคนใดมีความเหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งนาน

กว่านั้น คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการราย

ดงักล่าว และช้ีแจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุน้ 

กรรมการอิสระมีวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดสู้งสุดไม่เกิน 9 ปี แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาจาก

เหตุผล และความจาํเป็นท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ และอนุมติัเลือกกรรมการอิสระท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ

ติดต่อกนัเกิน 9 ปี ดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระต่อไปได ้

6.3 นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้ตาํแหน่ง เม่ือ 

• ตาย 

• ลาออก 

• ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และ/หรือ

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

• ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุ้น

ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

• ศาลมีคาํพพิากษาหรือมติใหอ้อก 

6.4 กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อเด็มโก้ การลาออกให้มีผลตั้ งแต่ว ันท่ี           

ใบลาออกไปถึงเด็มโก ้ กรรมการซ่ึงลาออกจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนบริษทัมหาชนทราบดว้ยก็ได ้

6.5 ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั

แต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และ/หรือกฎหมายวา่

ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการในคราวถดัไป เวน้แต่วาระ

ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งน้ีบุคคลซ่ึงเขา้มาเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการ   

ไดเ้พียงเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 
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7. การสรรหา และเลือกตั้งกรรมการ 

 การแต่งตั้งกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกาํกบัดูแลกิจการ จะพิจารณา

รายช่ือผูท่ี้มีความเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของเด็มโก้ และ

ขอ้กาํหนดของกฎหมาย กบัหลกัเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีจะตอ้งมีความโปร่งใสและชดัเจน โดยการพิจารณา

จะตอ้งมีประวติัการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอ เพื่อ

ประโยชน์ในการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ 

 สําหรับการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เลขานุการบริษทัจะรวบรวมขอ้มูล

เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกาํกบัดูแลกิจการ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเบ้ืองต้นก่อน

นําเสนอรายช่ือบุคคลท่ีผ่านการพิจารณาให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเป็นขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการฯ          

จะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการเสนอช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

เพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งต่อไป  

8.  การปฐมนิเทศกรรมการทีไ่ด้รับแต่งตั้งใหม่ 

เม่ือมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ เด็มโกจ้ะจดัให้มีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่ โดยจดั

ให้มีการบรรยายสรุป วิสัยทศัน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ และการดาํเนินการท่ีสําคญัโดย ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการบริษทั และ/หรือ ผูบ้ริหารระดบัสูง พร้อมทั้งจดัให้มีเอกสารสําหรับ

กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ เพื่อประกอบการทาํหน้าท่ี อนัไดแ้ก่ คู่มือกรรมการบริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ 

และขอ้บงัคบัเด็มโก ้และรายงานประจาํปี ซ่ึงเอกสารเหล่าน้ีประกอบดว้ยขอ้มูลสาํคญั ไดแ้ก่ บทบาทและหนา้ท่ีความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้อาํนาจอนุมติั และขอ้ห้าม

การกระทาํของกรรมการบริษทัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ 

9. การประชุม 

1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคับของเด็มโก้  

กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งนอ้ย 6 คร้ังต่อปี ทั้งน้ีในแต่ละ

ปีจะตอ้งมีการประชุมคณะกรรมการบริษทั อยา่งนอ้ย 1 คร้ังท่ีไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุม   

กรรมการมีหน้าท่ีตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ังยกเวน้กรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษ รวมทั้ง

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารสามารถดาํเนินการประชุมระหวา่งกนัเองตามความจาํเป็นได ้

2. การประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั อาจจดัให้มีการประชุมผ่าน           

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้  ทั้งน้ี  การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการดาํเนินการตามกฎหมาย และ

มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวขอ้ง    
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3. มีการจดัส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวนั

ประชุมอย่างน้อย 7 วนั และกรรมการบริษทัสามารถขอขอ้มูลเพิ่มเติมได้จากประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการหรือเลขานุการบริษทัได ้หรือให้ผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ประชุมเพื่อช้ีแจงคณะกรรมการ

บริษทัในกรณีท่ีต้องการข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม อีกทั้งกาํหนดให้กรรมการแต่ละคน

สามารถเสนอเร่ืองเขา้วาระการประชุมได ้ 

4. ประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษทั เป็นผูร่้วมกนัพิจารณาเสนอเร่ืองเขา้

วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั ตามความเหมาะสม 

5. ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ให้กรรมการบริษทั ท่ีมา

ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม หรือในกรณีท่ีมีรองประธานกรรมการหรือ

ประธานกรรมการอิสระ ใหร้องประธานกรรมการหรือประธานกรรมการอิสระทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม 

6. ในการประชุม กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในการพิจารณาวาระใด ๆ อย่างมีนยัสําคญั ให้กรรมการท่านนั้น

แจง้ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และออกจากท่ีประชุมระหว่างพิจารณาเร่ืองนั้น ๆ  และจะตอ้ง         

งดแสดงความเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ๆ 

7. มติท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการหน่ึงคนมีหน่ีงเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั      

ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด   ทั้งน้ี เด็มโกไ้ดก้าํหนดองค์ประชุม      

ขั้นตํ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการบริษทัจะลงมติตอ้งมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ

ทั้งหมด 

8. เด็มโกจ้ะมีการบนัทึกการประชุมอย่างถูกตอ้ง ครบถว้นเพื่อให้กรรมการ  ผูถื้อหุ้นหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง

สามารถตรวจสอบได ้ 

 10.  คณะกรรมการชุดย่อยทีแ่ต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท 

       คณะกรรมการบริษทัได้จดัให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยศึกษาและกลัน่กรองการกาํกบัดูแลและ

บริหารกิจการ ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการชุดยอ่ย (Board Committee)  

ซ่ึงมีกรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่ เป็นผู ้บริหาร และกรรมการท่ีเป็นผู ้บริหาร เป็นกรรมการใน

คณะกรรมการชุดยอ่ย (Board Committee) นั้น 5 คณะ คือ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกาํกบัดูแลกิจการ 

• คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

• คณะกรรมการลงทุน 

• คณะกรรมการความย ัง่ยนื 
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2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

 ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูงในฝ่ายจดัการ 

3. คณะกรรมการกาํกบัดูแลบริษทัย่อย/บริษทัร่วม (Sub Board Committee) ท่ีประกอบด้วยกรรมการบริษทั 

และผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วมนั้น 2 คณะ คือ 

• คณะกรรมการกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จาํกดั 

• คณะกรรมการกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม บริษทั เด็มโก ้เดอลาว จาํกดั 

11. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีการจัดทาํแบบ

ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัทุกปี อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ในรูปแบบของการประเมินรายบุคคล 

(โดยตนเอง) และการประเมินรายคณะ ซ่ึงอา้งอิงจากแบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD) และแบบประเมินของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผลการประเมินจะนาํมาใช้เป็นกรอบในการ

พิจารณาทบทวนการปฏิบติังานในหน้าท่ี ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ และนาํผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบติั

หนา้ท่ีของกรรมการ ตลอดจนนาํขอ้เสนอแนะนาํมาปรับปรุงกบัพฒันาการดาํเนินงานต่อไป 

 

  ประกาศ ณ วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2564 

 

 

          (นางประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ)์ 

             ประธานกรรมการบริษทั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กฎบตัรน้ีไดรั้บการทบทวนจากท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ  คร้ังท่ี 2/2564  เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 

กฎบตัรน้ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2564   เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 
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