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กฎบัตร 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 

บริษัท เด็มโก้ จํากดั (มหาชน) 

 

1. วตัถุประสงค์ 

   คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร (Corporate Risk Management Committee : CRMC) จดัตั้งข้ึนเพื่อ

สร้างความมัน่ใจวา่ กลุ่มบริษทัเด็มโก ้มีระบบการบริหารความเส่ียงและกรอบการปฏิบติังานในกระบวนการบริหาร

ความเส่ียง ท่ีมีประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล กับเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษทัในการบริหารความเส่ียงตามแนวทางการจดัการความเส่ียงหลกัในการดาํเนินธุรกิจ (Key Risk) 

และความเส่ียงดา้นความย ัง่ยืน (ESG Risk) ตลอดจนการกาํหนดแนวทางนโยบาย และกระบวนการในการควบคุม 

และลดความเส่ียง ของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้และสนบัสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสอบทานความเส่ียง 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหนา้ท่ีท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการประเมินความเส่ียง และการบริหาร

ความเส่ียงเป็นความรับผดิชอบของผูบ้ริหารกลุ่มบริษทัเด็มโก ้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์รทาํหนา้ท่ีกาํกบั

ดูแลการบริหารความเส่ียงนั้น 

 

2. คํานิยาม 

“เด็มโก้”   หมายถึง บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 

 “คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการบริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 

“คณะกรรมการบริหารความเส่ียง”  หมายถึง คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

“กลุ่มบริษัทเด็มโก้”  หมายถึง บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) (เด็มโก)้ บริษทั เด็มโกเ้พาเวอร์ จาํกดั (DP) บริษทั 

เด็มโก ้เดอลาว จาํกดั (DDL)  บริษทั เด็มโก ้เอน็เนอจี แอนด ์ยทิูลิต้ี จาํกดั (DEU) 

“กลุ่มธุรกจิเด็มโก้” หมายถึง กลุ่มบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย บริษทัเด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) บริษทัย่อย บริษทัร่วม 

และกิจการร่วมคา้ ท่ีเด็มโกมี้อาํนาจควบคุมในการบริหารจดัการ 
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“คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับจัดการ” หมายถึง  คณะทาํงานในระดับกรรมการผูจ้ ัดการ รองกรรมการ

ผูจ้ดัการ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ของสาย , สํานัก , สายงาน และ

ผูบ้ริหารหน่วยงาน ผูท้าํหน้าท่ีประเมินความเส่ียงและบริหารความ

เส่ียงในความรับผิดชอบของกลุ่มบริษทัเด็มโก้ ท่ีได้รับการแต่งตั้ง

จากประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

3. องค์ประกอบการแต่งตั้ง และคุณสมบัติ 

3.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

3.1.1. คณะกรรมการบริษทั แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการอิสระ     

 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร อยา่งนอ้ย 5 คน 

3.1.2. คณะกรรมการบริษทั แต่งตั้งกรรมการบริหารความเส่ียงคนหน่ึงเป็นประธาน                   

 กรรมการบริหารความเส่ียง  จากการเสนอช่ือของกรรมการบริหารความเส่ียง 

3.1.3. ผูบ้ริหารสูงสุดสายงานบริหารความเส่ียง และ/หรือผูบ้ริหารในสาย , สายงาน , สาํนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง

กับการกํากับดูแลด้านความเส่ียง รับมอบหมายให้ทาํหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริหาร          

ความเส่ียง 

3.2 คุณสมบติัของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 3.2.1 กรรมการบริหารความเส่ียงเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ ความสามารถในดา้นการบริหาร

  จดัการความเส่ียงในระดบัองคก์ร การวางแผนกลยทุธ์ กรอบการบริหารจดัการความเส่ียงองคก์รตาม

  แนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) ดา้นกฎหมาย และ

  การบริหารจดัการธุรกิจ 

3.2.2 เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ เขา้ใจถึงลกัษณะธุรกิจของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้บทบาทหนา้ท่ีและความ

รับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมทั้งความรู้เร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการเป็นอยา่งดี 

 

4.  วาระการดํารงตาํแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง  

4.1 วาระการดํารงตาํแหน่ง 

  4.1.1 กรรมการบริหารความเส่ียง ตอ้งได้รับการแต่งตั้งและพิจารณาปรับเปล่ียน โดยมติของท่ีประชุม      

   คณะกรรมการบริษทั 

  4.1.2 กรรมการบริหารความเส่ียง มีวาระการปฏิบติังานตามวาระของการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

   โดยกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บแต่งตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกได ้
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  4.1.3 กรณีตาํแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียงว่างลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ งกรรมการบริษัทท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วน เป็น

กรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีจาํนวนและองคป์ระกอบครบ

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบตัรน้ี 

4.2 การพ้นจากตําแหน่ง 

  4.2.1 กรรมการบริหารความเส่ียง นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้ตาํแหน่ง เม่ือ 

    - ตาย 

    - ลาออก 

    - ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน และ/หรือกฎหมายวา่ดว้ย

       หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

    - ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม

       และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัได ้ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง ของจาํนวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้น

       ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

    - ศาลมีคาํพิพากษาหรือมติใหอ้อก 

    - มีรายงานผลการตรวจสอบภายในหรือมีขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการกระทาํท่ีเป็นการทุจริตคอร์รัปชนั

       และสินบน 

  4.2.2 กรรมการบริหารความเส่ียง คนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงเด็มโก ้

 

5. อาํนาจหน้าที่และความรับผดิชอบ 

  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการให้คาํแนะนาํคณะกรรมการ

บริษทัเก่ียวกบักรอบการกาํกบัดูแลความเส่ียงของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ทบทวนและสอบทานความเพียงพอ และ

ประสิทธิผลของนโยบาย และกลยุทธ์ การบริหารความเส่ียงโดยรวม รวมถึงระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดอ้ยา่ง

นอ้ยปีละคร้ัง หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสําคญั เพื่อประเมินวา่นโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเส่ียง

ของกลุ่มบริษทัเด็มโกค้รอบคลุมความเส่ียงทุกประเภท รวมถึงความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ (Emerging Risk) และมี

การดาํเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษทั ถึงฐานะความเส่ียง ประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียง และสถานการณ์ปฏิบติัตาม

วฒันธรรม องค์กรท่ีคาํนึงถึงความเส่ียง ตลอดจนปัจจยัและปัญหาท่ีมีนัยสําคญั และส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงแก้ไข 
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เพื่อให้สอดคล้องวตัถุประสงค์ (Purpose)  เป้าหมายหลกั กลยุทธ์ และความเส่ียงท่ียอมรับได้ของกลุ่มบริษทั          

เด็มโก ้ตลอดจนให้คาํแนะนาํคณะกรรมการในการปลูกฝังวฒันธรรมดา้นความเส่ียง (Risk Culture) ทัว่ทั้งกลุ่ม

บริษทัเด็มโก้ และกาํกบัให้มีการปฏิบติัตามวฒันธรรมองค์กรท่ีคาํนึงถึงความเส่ียง ตลอดจนดูแลให้ผูบ้ริหาร

ระดบัสูงจนถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเส่ียงและปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความเส่ียง กลยุทธ์การ

บริหารความส่ียง ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้รวมทั้งมีความเห็นหรือมีส่วนร่วมในการประเมินประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสูงสุดสาย สายงาน ในดา้นการบริหารจดัการความเส่ียง ของกลุ่ม

บริษทัเด็มโกด้ว้ย ดงัน้ี 

5.1 พิจารณานโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยุทธ์ และความเส่ียง

ท่ียอมรับไดข้องกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ี ควรให้ความสาํคญั

กบัสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้ และดูแลใหมี้การทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียง ปีละ 1 คร้ัง 

5.2 ดูแลใหก้ลุ่มบริษทัเด็มโกมี้การระบุความเส่ียง โดยพิจารณาปัจจยัทั้งภายนอกและภายในองคก์รท่ีอาจส่งผล

ใหบ้ริษทัไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้

5.3 ดูแลให้มัน่ใจวา่กลุ่มบริษทัเด็มโกไ้ดมี้การประเมินผลกระทบและโอกาสท่ีเกิดข้ึนของความเส่ียงท่ีระบุไว้

เพื่อจดัลาํดบัความเส่ียง และมีวธีิจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

5.4 กาํกับดูแลให้มีการดาํเนินการบริหารความเส่ียงด้านการทุจริต การต่อต้านการคอร์รัปชันและสินบน            

โดยการประเมินความเส่ียง และทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนัและสินบนให้เพียงพอ

เหมาะสม 

5.5 ติดตาม และประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียงอย่างสมํ่าเสมอ และให้ขอ้คิดเห็นในความ

เส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมทั้งแนวทางการกาํหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และ              

การพฒันาระบบการจดัการบริหารความเส่ียงองค์กรให้แก่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัจดัการ

เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ืองและอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

5.6 ใหข้อ้เสนอแนะ แนวทาง ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ระดบัจดัการ (Risk Management Committee : RMC) เพื่อนาํไปดาํเนินการปรับปรุง แกไ้ขการบริหารความ

เส่ียงองคก์รต่อไป 

5.7 รายงานผลการบริหารความเส่ียงองค์กรให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบ และในกรณีท่ีมีปัจจัยหรือ

เหตุการณ์สําคญั ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทัเด็มโก ้อย่างมีนยัสําคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษทั เพื่อทราบและพจิารณาโดยเร็วท่ีสุด 

5.8 มีอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบตามโครงสร้างการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ดงัน้ี 
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(1) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับจัดการ (Risk 

Management Committee : RMC) 

(2) กาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงขององคก์ร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั 

(3) กาํกบั ช้ีนาํ และควบคุมการดาํเนินการดา้นความเส่ียงขององค์กร ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหาร

ความเส่ียง และแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

(4) พิจารณากาํหนดแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นต่าง ๆ และให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความ

เส่ียงขององคก์ร 

(5) พิจารณา และให้ความเห็นชอบแผนการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Plan) และ

แผนการบริหารจดัการภาวะวกิฤต (Crisis Management Plan) 

(6) รับทราบรายงานสถานการณ์เส่ียง (Risk Incident Report) ตวัช้ีวดัความเส่ียงหลกั (Key Risk Indicators 

: KRI) แนวทางการจดัการกบัความเส่ียง (Risk Mitigation Plan) และผลกระทบต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

(7) รายงานสถานะด้านการบริหารความเส่ียงขององค์กรให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบอย่าง

สมํ่าเสมอ 

5.9 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

อน่ึง การสอบทานระบบบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัเด็มโก้   ยงัคงเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และสาํนกังานตรวจสอบ 

6. การประชุม 

6.1 วธีิการประชุมและจํานวนคร้ังการประชุม 

  6.1.1 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตอ้งจดัให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 4 คร้ังต่อปี และอาจจดัให้มี

การประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติม ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร เม่ือมีระเบียบวาระท่ีตอ้งหารือ หรือพิจารณา

ร่วมกนั 

  6.1.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อาจจดัให้มีการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้ทั้งน้ี 

การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตอ้งมีการดาํเนินการตามกฎหมาย และตามมาตรฐานการรักษาความมัน่คง

ปลอดภยัของการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

   กรณีท่ีประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร เห็นว่ามีความจาํเป็นรีบด่วนท่ีจะตอ้งได้รับมติ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง แต่ไม่มีกรรมการท่ีสามารถร่วมประชุมดว้ยตนเองในจาํนวนท่ีครบเป็นองค์

ประชุมไดป้ระธานกรรมบริหารความเส่ียงองคก์ร สามารถกาํหนดใหมี้มติเป็นมติเวียนได ้โดยใหก้รรมการแต่ละ

ท่านลงมติในเอกสารการลงมติหรือลงมติผ่านระบบการประชุมแบบ E-Meeting หรือผา่นระบบ Line ทั้งน้ี โดย
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ให้จดัทาํบนัทึกมติคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ดงักล่าวเป็นหนงัสือ และให้กรรมการแต่ละท่านลงนามไว้

เป็นหลกัฐาน และรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในคราวประชุมคร้ังถดัไปรับทราบ และให้จด

บนัทึกเร่ืองดงักล่าวไวใ้นรายงานการประชุมในคร้ังนั้นดว้ย 

  6.1.3 การจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่กรรมการบริหารความเส่ียง ใหจ้ดัส่งล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่

น้อยกว่า 5 วนัทาํการ เพื่อให้กรรมการบริหารความเส่ียง  มีเวลาในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ หรือเรียกข้อมูล

ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งน้ี หนังสือเชิญประชุมจะต้องมีรายละเอียดวาระการประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษทั เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นหรือเร่งด่วนจะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืน หรือกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นได ้

 

6.2 องค์ประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม 

 6.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของ 

จาํนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม โดยกรรมการตอ้งเขา้ประชุมดว้ยตนเอง เวน้แต่

กรณีมีความจาํเป็นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม Physical Meeting ไดก้็สามารถเขา้ร่วมประชุมแบบ 

 E-Meeting ได ้

  6.2.2 ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้

กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีเขา้ร่วมประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

6.3 การออกเสียงลงคะแนน 

6.3.1. การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ให้ถือเสียงข้างมากของ

กรรมการบริหารความเส่ียง ท่ีร่วมประชุมโดยกรรมการบริหารความเส่ียง หน่ึงคนมีเสียงหน่ึง

เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด

สําหรับการวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุม กรณีท่ีกาํหนดให้ใช้มติเวียนให้ถือเสียงข้างมากของ

จาํนวนกรรมการบริหารความเส่ียง ท่ีมีอยูท่ ั้งหมดในขณะนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

6.3.2. กรรมการบริหารความเส่ียงฯ ผูมี้ส่วนไดเ้สียใด ๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณาสามารถให้ขอ้เท็จจริง แต่ไม่

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ๆ  
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 6.4 การบันทกึรายงานการประชุมและการจัดเกบ็ 

  ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย เป็นผูจ้ดบนัทึกและจดัเก็บรายงาน

การประชุม 

 

7. การรายงาน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ีรายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ควรประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของตนเองเป็นประจาํ และนาํเสนอผลการ

ประเมินต่อคณะกรรมการบริษทั 

9.    ค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบตามท่ีไดรั้บ

อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

10.  ทีป่รึกษา 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง อาจแต่งตั้งบุคคลจากภายนอกท่ีมีความรู้ มีประสบการณ์เป็นท่ีปรึกษา 

เพื่อใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะในประเด็นท่ีสาํคญัต่าง ๆ ได ้โดยบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าว   

11.  การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะทบทวนกฎบตัรน้ีทุกปี เพื่อพิจารณาว่ามีความจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนความ

รับผดิชอบของคณะกรรมการท่ีกาํหนดไว ้และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

 

  กฎบตัรฉบบัน้ี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 เป็นตน้ไป 

       

 

กฎบัตรน้ีได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการและความยัง่ยืน คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 20 

มกราคม 2565  และไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี  1/2565 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2565 
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แนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-meeting) 

1. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมแสดงตวัผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพือ่เขา้ร่วมประชุม 
2. ระหว่างการประชุมผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านกรุณาปิดไมค์ ยกเวน้ผูท่ี้ดาํเนินการตามวาระ หากผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมท่านใดมีขอ้สงสัย หรือขอ้เสนอแนะ กรุณากดปุ่มท่ีแสดง      (Raise hand) เพื่อให ้Host กดใหท้่าน

ไดเ้สนอแนะ หรือสอบถาม 
3. ในการประชุมจะบนัทึกทั้งเสียงและภาพของผูเ้ขา้ร่วมประชุมตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบนัทึกใน

รูปแบบขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ และถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของรายงานการประชุม 
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