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1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษทั ในฐานะตัวแทนผูถ้ ือหุ ้น เป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการทําหน้าที่กาํ กับดูแลการบริ หาร
จัดการงานของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของเด็มโก้ โดยมีการกําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิ จ กลยุทธ์ เพื่อการสร้ างมูลค่าให้แก่กิจการ รวมทั้งสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุน ภายใต้ความ
เชี่ยวชาญและจรรยาบรรณในการดําเนินธุ รกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในระยะยาว
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสําคัญของหลักธรรมาภิบาลในการสร้างเสริ มความเชื่ อมัน่ ให้กบั
ผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย โดยกรรมการแต่ละท่านจะปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และ
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของเด็มโก้ มติคณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
ดังนั้น กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั นี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้กรรมการของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ เข้าใจบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อผูถ้ ือหุ ้นของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ และแสดงได้ว่าจะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้
อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล และมี ค วามโปร่ ง ใส ซึ่ ง โดยทัว่ ไป คณะกรรมการบริ ษ ัท จะมอบหมายให้
ฝ่ ายจัดการเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ ดังนั้นหน้าที่หลักของคณะกรรมการบริ ษทั จึงแบ่งเป็ น 2 ด้านหลัก คือ
1. การกําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิ จ นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุ รกิ จของเด็มโก้ เพื่อให้มน่ั ใจว่า เด็มโก้จะ
ดําเนิ นงานไปในทิศทางที่เป็ นประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ื อหุ ้น และของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในระยะยาวได้อย่างยัง่ ยืน
ภายใต้ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณในการดําเนินการ
2. การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนิ นงานของฝ่ ายจัดการเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลและ
รับผิดชอบผลการดําเนินงานของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ต่อผูถ้ ือหุ น้
2. คํานิยาม
เด็มโก้ หมายถึง บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ หมายถึง กลุ่มบริ ษทั ซึ่งประกอบด้วย บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
และกิจการร่ วมค้า ที่เด็มโก้มีอาํ นาจควบคุมในการบริ หารจัดการ
ผู้บริ หารระดับสู ง หมายถึ ง ผูบ้ ริ หารระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การ (SEVP) ขี้นไป ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดด้านบัญชี
บริ หารการเงินและงบประมาณ (CFO) และเลขานุการบริ ษทั
กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั : ทบทวน ธันวาคม 2564

หน้าที่ 2 | 12

บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

ฝ่ ายจัดการ หมายถึ ง กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และกรรมการบริ หารของเด็มโก้ซ่ ึ งเป็ น
ผูด้ าํ เนินการจัดการ และนํานโยบาย แผนกลยุทธ์ไปปฏิบตั ิให้เกิดผลสําเร็ จ
3. องค์ ประกอบกรรมการบริษัท
3.1 คณะกรรมการบริ ษทั ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของเด็มโก้
3.2 จํานวนของกรรมการในคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นกําหนด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า
9 คน โดยกรรมการอย่างน้อย 5 คน หรื อมากกว่าครึ่ งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด (แล้วแต่จาํ นวนใดจะ
สู งกว่า) จะต้องเป็ นกรรมการอิสระโดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็ นอิสระจากการควบคุมของผูบ้ ริ หาร
ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องหรื อมี ส่วนได้เสี ยทางการเงิ นและการบริ หารกิ จการ อีกทั้ง
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระที่กาํ หนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่ องการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ (“ประกาศ
ทจ 28/2551”)
3.3 จํานวนกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารต้องไม่เกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด
3.4 คณะกรรมการบริ ษทั อาจพิจารณากรรมการอิสระ หรื อกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารคนหนึ่ ง ดํารงตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ คุ ณสมบัติ และการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ข องกรรมการอิ ส ระ และกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หาร ให้เป็ นไปตาม
นโยบายเรื่ องข้อพึงปฏิ บตั ิที่ดีสําหรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน (บจ/ร 26-00) (Policy Statement on Code of Best
Practices of Directors of Listed Companies) และกรรมการอิสระจะต้องถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ ้นที่มี
สิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของเด็มโก้ โดยให้นบั รวมการถือหุ น้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
4. คุณสมบัติกรรมการบริษัท
(1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริ ษทั มหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั รวมทั้งต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม
ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุ ้นตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(2) มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นธุ รกิ จ มีความเป็ นอิสระ ปฏิ บตั ิ
หน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่ อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) ตรงไปตรงมาและ
สามารถทุ่มเทอุ ทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มี สุขภาพร่ างกายที่แข็งแรง และจิ ตใจที่ สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษ ัท อย่า งสมํ่า เสมอ มี ก ารเตรี ย มตัว ล่ ว งหน้า ก่ อ นการประชุ ม เป็ นอย่า งดี มี ส่ ว นร่ ว มที่

กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั : ทบทวน ธันวาคม 2564

หน้าที่ 3 | 12

บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

(3)
(4)
(5)

(6)

สร้างสรรค์ในการประชุ ม แสดงความคิดเห็นในที่ประชุ มได้โดยอิสระ มีประวัติการทํางาน และจริ ยธรรมที่ดี
งาม และได้รับการยอมรับจากสังคม
มีความรู ้ความสามารถที่สาํ คัญต่อธุ รกิจของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ได้แก่ ธุ รกิจพลังงาน วิทยาศาสตร์ การบริ หารรัฐ
กิจ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การตลาด การเงิน และกฎหมาย
ไม่ควรดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั หลายแห่งในขณะเดียวกัน
กรรมการไม่สามารถประกอบกิ จการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของเด็มโก้ หรื อ
เข้าเป็ นหุ น้ ส่ วน หรื อกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของเด็มโก้
ไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ของตนหรื อของบุ คคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นทราบก่ อนที่ จะมี มติ
แต่งตั้ง
กรรมการต้องแจ้งให้เด็มโก้ ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยในสัญญาที่เด็มโก้ทาํ ขึ้น ไม่วา่ โดยตรง หรื อ
โดยอ้อม หรื อถือหุ น้ หุ น้ กู้ เพิ่มขึ้นหรื อลดลงในกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้

5. หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาทในการกําหนดนโยบาย และทิศทางในการดําเนิ นงานของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
ให้มีการเติบโตมัน่ คงอย่างยัง่ ยืน โดยคณะกรรมการบริ ษทั มีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของ
เด็ ม โก้ แ ละผู ้ถื อ หุ ้ น คณะกรรมการบริ ษัท ได้ จ ัด ให้ มี ก ารแบ่ ง แยกบทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบระหว่ า ง
คณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการที่ชดั เจน และดูแลให้มีระบบงานที่ให้ความเชื่ อมัน่ ว่ากิจกรรมต่างๆ ของเด็มโก้
ดําเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริ ยธรรม
กรรมการบริ ษทั ทุกท่านมีความเข้าใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดําเนิ น
ธุ รกิ จของบริ ษทั และรับทราบที่ จะปฏิ บตั ิ ตามนโยบายจริ ยธรรมธุ รกิ จหรื อจรรยาบรรณ (CODE OF ETHICS OR
STATEMENT OF BUSINESS CONDUCT)
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่เป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุ น้ และมีอาํ นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกํากับ
ดูแลกิจการ มีดงั นี้
5.1. อํานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบต่ อการสร้ างคุณค่ าให้ กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ เติบโตอย่ างมั่นคงยัง่ ยืน
5.1.1 กําหนดวัตถุ ประสงค์ และเป้ าหมายหลัก (Objective) ครอบคลุมถึง เป้ าหมายและแนวคิดหลัก
ขององค์กร (Control Idea) และเป้ าหมายในระยะสั้น แนวคิดหลักขององค์กรสามารถสะท้อนใน
รู ปแบบของวิสัยทัศน์ หลักการ และรู ปแบบธุ รกิจที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการให้เป็ นไปเพื่อความ
ยัง่ ยืน มีจริ ยธรรม เคารพสิ ทธิ และมีความรับผิดชอบ ที่พึงมีต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องภายใต้การกํากับดูแลกิจการที่ดี
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5.1.2 กําหนดกลยุทธ์ นโยบายการดําเนิ นงาน และพิจารณาอนุ มตั ิแผนงานและงบประมาณ ตลอดจน
การจัดสรรทรัพยากรสําคัญ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมาย ให้สามารถแข่งขันได้ มีผล
ประกอบการที่ ดี โดยคํานึ งถึ งผลกระทบทั้งในระยะกลาง และระยะยาว สามารถปรั บ ตัวได้
ภายใต้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
5.1.3 ติดตาม ประเมินผล กํากับดูแลการรายงานผลการดําเนิ นงาน ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปาน
กลาง และ/หรื อประจําปี ของกิจการว่าสอดคล้องกับการบรรลุ วตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายหลัก
ของกลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ สร้ า งคุ ณค่ า ให้ท้ งั กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ ลู ก ค้า ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย และสั ง คม
โดยรวม
5.1.4 สนับสนุนให้มีการนํานวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ใน เด็มโก้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย
5.1.5 มี หน้าที่ ดูแลให้กรรมการทุ กคน และผูบ้ ริ หารปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ด้วยความรั บผิดชอบ ระมัดระวัง
(Duty of Care) และซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และดูแลให้การดําเนินงานเป็ นไป
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุ น้
5.1.6 สร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ ในจริ ยธรรม ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างในฐานะ
ผูน้ าํ ในการกํากับดูแลกิจการ
5.1.7 เข้าใจขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั และกําหนดขอบเขตการ
มอบหมายหน้า ที่ และความรั บ ผิดชอบให้ค ณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร
กรรมการผูจ้ ดั การ และฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กรรมการ
ผูจ้ ดั การ และฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1.8 กํา หนดหลัก การ นโยบาย และแนวทางในการดํา เนิ นงานสํ า หรั บ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงาน เช่น นโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบายบริ หารความเสี่ ยง นโยบายลงทุน จริ ยธรรม
ในการประกอบธุ รกิจ นโยบายการควบคุมการใช้ขอ้ มูล กฎบัตร ข้อบังคับเด็มโก้ นโยบายการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นต้น
5.1.9 มีความตั้งใจที่จะดําเนินธุ รกิจอย่างต่อเนื่อง
5.1.10 กํากับดู แลกิจการ ตามหลักการการกํากับดู แลกิ จการที่ดี (CG Code 2017) เพื่อให้กิจการเป็ นไป
เพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ ยืน
5.2. อํานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบต่ อการกํากับดูแลให้ กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ มีการบริหารจัดการทีด่ ี
5.2.1 คณะกรรมการบริ ษ ทั ต้องปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุ ป ระสงค์ ข้อบัง คับ ของ
เด็มโก้ ตลอดจนมติที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของเด็มโก้
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5.2.2 คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการประชุ มสามัญประจําปี ภายใน
4 เดื อน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี ของเด็มโก้ รวมถึ งการจัดส่ งเอกสารเชิ ญประชุ ม
ผูถ้ ือหุ น้
5.2.3 คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี ที่มี
ความน่ า เชื่ อถื อได้ รวมทั้ง ดู แลให้มี ระบการจัดเก็บ เอกสารที่ ท าํ ให้ส ามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริ หารความ
เสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
5.2.4 คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดให้มีการทํางบการเงิน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบบัญชี ของเด็มโก้ ให้มี
ความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานในรอบปี ที่ผา่ นมาได้ตรงต่อความเป็ น
จริ ง ครบถ้วนและถูกต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทัว่ ไป และตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีของเด็มโก้ ก่อนที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
5.2.5 คณะกรรมการบริ ษทั ต้องมีการกําหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิ จ นโยบาย เป้ าหมาย กล
ยุทธ์ และทิศทางการดําเนินงาน การลงทุน และการบริ หารจัดการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
พร้ อมอนุ มตั ิแผนการดําเนิ นงาน และงบประมาณประจําปี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายหลักของเด็มโก้ โดยพิจารณาถึงการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดําเนิ นงานที่
เหมาะสม
5.2.6 คณะกรรมการบริ ษ ทั ต้องกํา หนดและควบคุ ม ดู แลให้ฝ่ายจัดการ ดํา เนิ นการให้เป็ นไปตาม
นโยบายที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยคํานึ งถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น
เป็ นสําคัญ
5.2.7 คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดการกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ให้ดาํ เนิ นการตามกฎหมายและความถูกต้อง
ในสั ง คมเป็ นไปตามวัตถุ ป ระสงค์ที่ ก ํา หนดไว้ใ นหนัง สื อบริ ค ณห์ ส นธิ และตามระเบี ย บที่
กําหนดไว้ในข้อบังคับของเด็มโก้ รวมทั้งจัดการให้เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
5.2.8 คณะกรรมการบริ ษทั มี อาํ นาจแต่งตั้ง ฝ่ ายจัดการ เพื่อทําหน้าที่บริ หารกิ จการ รวมถึ งกําหนด
อัตราค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม
5.2.9 คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดการแต่งตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อบริ หาร
ควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั้ง ปวงของบริ ษ ัท รวมถึ ง กํา หนดอัต ราค่ า ตอบแทน และสวัส ดิ ก ารที่
เหมาะสม ตลอดถึงการส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้มีการพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสู ง จัดให้มีแผนการสื บ
ทอดตํา แหน่ ง สํา หรั บ ผูบ้ ริ หารระดับ สู ง และติ ดตามดู แลให้มี ก ารบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คลที่
เหมาะสม
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5.2.10 คณะกรรมการบริ ษ ทั ต้องมี ก ารให้คุ ณให้โทษแก่ ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ หาร และกรรมการ
ผูจ้ ดั การโดยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
5.2.11 คณะกรรมการบริ ษ ัท ต้อ งจัด ให้ มี ร ะบบที่ ส นับ สนุ น การต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้มนั่ ใจว่าฝ่ ายจัดการได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ และสิ นบน รวมทั้งปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
5.2.12 คณะกรรมการบริ ษ ัท ต้องพิ จารณาและมี ม ติ อนุ ม ตั ิ ก ารแต่ ง ตั้ง เปลี่ ย นแปลง บุ ค คลเข้า เป็ น
กรรมการ และ/หรื อ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ร่ วม ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม รวมถึ งการกําหนดใช้นโยบายการควบคุมและกลไกการกํากับดู แลกิ จการที่เด็ม โก้
เข้าไปลงทุนในบริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ร่ วม เพื่อแสดงว่าบริ ษทั มีกลไกการกํากับดู แลบริ ษทั ย่อย
ตามที่กาํ หนดในประกาศที่ ทจ.28/2551 เรื่ องการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ ้นที่
ออกใหม่ ฉบับตามที่ได้มีการแก้ไข
5.2.13 คณะกรรมการบริ ษทั ต้องพิจารณากําหนดโครงสร้ างการบริ หารกิ จการ มีอาํ นาจในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ย งองค์ ก ร เป็ นต้น รวมถึ ง การกํา หนด ขอบเขต อํา นาจหน้ า ที่ ตลอดจน
ค่าตอบแทน ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
5.2.14 คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดทํากฎบัตร นโยบายการกํากับดู แลกิ จการ จรรยาบรรณของกลุ่ม
ธุ รกิจเด็มโก้ เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน รวมถึงลู กจ้างทุกคน ใช้เป็ นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบตั ิควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของเด็มโก้ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ ผูม้ ี
ส่ วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
5.2.15 คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดให้มีเลขานุการบริ ษทั เพื่อให้คาํ แนะนําด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริ ษทั ปฎิ บตั ิให้เป็ นไปตามที่
กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่มีผลบังคับใช้
เว้นแต่อาํ นาจในการดําเนิ นการดังต่อไปนี้ จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อน ทั้งนี้
เรื่ องที่กรรมการมีส่วนได้เสี ย หรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ให้กรรมการซึ่ งมีส่วน
ได้เสี ย หรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าว ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
(ก) เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
(ข) การทํา รายการที่ ก รรมการมี ส่ ว นได้เ สี ย และอยู่ใ นข่ า ยที่ ก ฎหมาย หรื อ ข้อ กํา หนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
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เรื่ องดัง ต่อไปนี้ จะต้องได้รับ ความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการด้วยคะแนนเสี ย งข้า งมากของ
กรรมการที่เข้าร่ วมประชุ ม และจากที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ น้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของเด็มโก้ท้งั หมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญ
(ข) การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของเด็มโก้
(ค) การทํา แก้ไข หรื อเลิ กสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิ จการของเด็มโก้ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนที่สําคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับ
(จ) การเพิม่ ทุน การลดทุน การออกหุ น้ กู้ การควบหรื อเลิกบริ ษทั
(ฉ) การอื่นใดที่กาํ หนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรื อข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ให้ตอ้ งได้รับความเห็ นชอบจากที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษทั และที่ ป ระชุ ม
ผูถ้ ือหุ น้ ด้วยคะแนนเสี ยงดังกล่าวข้างต้น
6. วาระการดํารงตําแหน่ ง
6.1. กรรมการจํานวนหนึ่ งในสามของคณะกรรมการบริ ษทั จะต้องออกจากตําแหน่ งในทุกครั้งของการประชุ ม
สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจํา ปี โดยให้ก รรมการซึ่ ง อยู่ใ นตํา แหน่ ง นานที่ สุ ดเป็ นผูอ้ อกจากตํา แหน่ ง ในกรณี ที่
กรรมการที่จะพ้นจากตําแหน่ งดังกล่าว หากไม่สามารถแบ่งได้พอดี หนึ่ งในสาม ให้ใช้จาํ นวนที่ใกล้ที่สุด
กับหนึ่ งในสาม โดยกรรมการซึ่ งออกจากตําแหน่งอาจได้รับการเลื อกตั้งให้กลับมาดํารงตําแหน่งกรรมการ
ใหม่ได้
6.2. เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระ แต่ละวาระไม่
เกิน 3 ปี และไม่ควรดํารงตําแหน่งเกิน 3 วาระติดต่อกัน กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่ง
นานกว่านั้น คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาความเป็ นอิสระและประสิ ทธิ ภาพของการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ข อง
กรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อผูถ้ ือหุ น้
กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้สูงสุ ดไม่เกิ น 9 ปี แต่ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นจะพิจารณาจาก
เหตุผล และความจําเป็ นที่คณะกรรมการบริ ษทั เสนอ และอนุมตั ิเลือกกรรมการอิสระที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระ
ติดต่อกันเกิน 9 ปี ดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระต่อไปได้
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6.3. นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นตําแหน่ง เมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด และ/หรื อกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นลงมติ ใ ห้ออกด้วยคะแนนเสี ย งไม่ น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํา นวนผูถ้ ื อหุ ้นที่ ม า
ประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ ้นที่ถือ โดย
ผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
• ศาลมีคาํ พิพากษาหรื อมติให้ออก
• มีรายงานผลการตรวจสอบภายในหรื อมีขอ้ ร้องเรี ยนเกี่ยวกับการกระทําที่เป็ นการทุจริ ต คอร์ รัปชัน
และสิ นบน
6.4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อเด็มโก้ การลาออกให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ใบลาออกไป
ถึงเด็มโก้ กรรมการซึ่ งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริ ษทั มหาชนทราบด้วยก็ได้
6.5. ในกรณี ที่ตาํ แหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ อื่นนอกจากถึ งคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริ ษทั
แต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด และ/หรื อ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุ มกรรมการใน
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลื อน้อยกว่า 2 เดื อน ทั้งนี้ บุคคลซึ่ งเข้ามาเป็ นกรรมการแทน
ดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
7. การสรรหา และเลือกตั้งกรรมการ
การแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณารายชื่ อผูท้ ี่มีความ
เหมาะสมที่จะเป็ นกรรมการในคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของเด็มโก้ และข้อกําหนดของกฎหมาย
กับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่ งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษา
และประสบการณ์ การประกอบวิชาชี พของบุคคลนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสิ นใจ
ของคณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้
สําหรั บการเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการ เลขานุ การบริ ษทั จะรวบรวมข้อมูล
เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณากลัน่ กรองเบื้องต้นก่อนนําเสนอรายชื่อบุคคลที่
ผ่า นการพิ จ ารณาให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ทั พิจ ารณาเป็ นขั้น สุ ด ท้า ย โดยคณะกรรมการบริ ษ ทั จะพิ จ ารณาความ
เหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเสนอชื่ อต่อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิแต่งตั้งต่อไป
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8. การปฐมนิเทศกรรมการทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งใหม่
เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ เด็มโก้จะจัดให้มีการปฐมนิ เทศสําหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยจัด
ให้มีการบรรยายสรุ ป วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้ าหมายการดําเนิ นธุ รกิ จ และการดําเนิ นการที่สําคัญโดย ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุ การบริ ษทั และ/หรื อ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสารสําหรับ
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อประกอบการทําหน้าที่ อันได้แก่ คู่มือกรรมการบริ ษทั หนังสื อบริ คณห์สนธิ
และข้อบังคับเด็มโก้ และรายงานประจําปี ซึ่ งเอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลสําคัญ ได้แก่ บทบาทและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั นโยบายการกํากับดู แลกิ จการของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ อํานาจอนุมตั ิ และข้อห้าม
การกระทําของกรรมการบริ ษทั ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
9. การประชุ ม
1. จัด ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท และดํา เนิ น การประชุ ม ให้ เ ป็ นไปตามข้อ บัง คับ ของเด็ ม โก้
กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ในแต่ละ
ปี จะต้องมีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อย 1 ครั้งที่ไม่มีกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารเข้าร่ วมประชุม
กรรมการมี หน้าที่ ตอ้ งเข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ทุ กครั้ งยกเว้นกรณี ที่มีเหตุผลพิเศษ รวมทั้ง
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารสามารถดําเนินการประชุมระหว่างกันเองตามความจําเป็ นได้
2. การประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการชุ ดย่อยของบริ ษทั อาจจัดให้มีการประชุ มผ่านสื่ อ
อีเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ การประชุมผ่านสื่ ออีเล็กทรอนิกส์ตอ้ งมีการดําเนิ นการตามกฎหมาย และมาตรฐาน
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ ออีเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
3. มี การจัดส่ งหนังสื อนัดประชุ มพร้ อมทั้งเอกสารประกอบการประชุ ม ตามวาระต่าง ๆ ล่ วงหน้าก่ อนวัน
ประชุ มอย่างน้อย 5 วันทําการ และกรรมการบริ ษทั สามารถขอข้อมู ลเพิ่มเติ มได้จากประธานเจ้าหน้าที่
บริ ห าร กรรมการผู จ้ ัด การหรื อ เลขานุ ก ารบริ ษ ัท ได้ หรื อ ให้ ผู บ้ ริ ห ารระดับ สู ง เข้า ประชุ ม เพื่ อ ชี้ แจง
คณะกรรมการบริ ษทั ในกรณี ที่ตอ้ งการข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม อีกทั้งกําหนดให้กรรมการ
แต่ละคนสามารถเสนอเรื่ องเข้าวาระการประชุมได้
4. ประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุ ดย่อย และเลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูร้ ่ วมกันพิจารณาเสนอเรื่ องเข้า
วาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ตามความเหมาะสม
5. ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุ มหรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ ได้ให้กรรมการบริ ษทั ที่ มา
ประชุ ม เลื อกกรรมการคนหนึ่ ง เป็ นประธานในที่ ป ระชุ ม หรื อในกรณี ที่ มี รองประธานกรรมการหรื อ
ประธานกรรมการอิสระ ให้รองประธานกรรมการหรื อประธานกรรมการอิสระทําหน้าที่ประธานที่ประชุม
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6. ในการประชุ ม กรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการพิจารณาวาระใด ๆ อย่างมีนยั สําคัญ ให้กรรมการท่านนั้น
แจ้งต่อที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั และออกจากที่ประชุ มระหว่างพิจารณาเรื่ องนั้น ๆ และจะต้องงด
แสดงความเห็นหรื อออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ๆ
7. มติที่ประชุ มให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการหนึ่ งคนมีหนี่ งเสี ยงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มขึ้ นอี กหนึ่ งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ ขาด ทั้งนี้ เด็มโก้ได้กาํ หนดองค์ประชุ ม
ขั้นตํ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการบริ ษทั จะลงมติตอ้ งมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด
8. เด็มโก้จะมีการบันทึกการประชุ มอย่างถู กต้อง ครบถ้วนเพื่อให้กรรมการ ผูถ้ ื อหุ ้นหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้อง
สามารถตรวจสอบได้
10. คณะกรรมการชุ ดย่ อยทีแ่ ต่ งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีค ณะกรรมการชุ ดย่อย เพื่อช่ วยศึ กษาและกลัน่ กรองการกํา กับดู แลและ
บริ หารกิจการ ดังนี้
1. คณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee)
ซึ่ งมี ก รรมการอิ ส ระ กรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ นผู ้บ ริ หาร และกรรมการที่ เ ป็ นผู ้บ ริ หาร เป็ นกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee) นั้น 5 คณะ คือ
• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความยัง่ ยืน
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร
• คณะกรรมการลงทุน
2. คณะกรรมการบริ หาร (Executive Committee)
ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และผูบ้ ริ หารระดับสู งในฝ่ ายจัดการ
3. คณะกรรมการกํากับดู แลบริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม (Sub Board Committee) ที่ ประกอบด้วยกรรมการบริ ษ ทั
และผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วมนั้น 2 คณะ คือ
• คณะกรรมการกํากับดูแลบริ ษทั ย่อย บริ ษทั เด็มโก้ เพาเวอร์ จํากัด
• คณะกรรมการกํากับดูแลบริ ษทั ย่อย บริ ษทั เด็มโก้ เดอลาว จํากัด
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

11. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีการจัดทําแบบ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ทุกปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ในรู ปแบบของการประเมินรายบุคคล
(โดยตนเอง) และการประเมินรายคณะ ซึ่ งอ้างอิงจากแบบประเมินของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD) และแบบประเมิ นของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย โดยผลการประเมิ นจะนํามาใช้เป็ นกรอบในการ
พิจารณาทบทวนการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ ปั ญหา และอุปสรรคต่าง ๆ และนําผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิ บตั ิ
หน้าที่ของกรรมการ ตลอดจนนําข้อเสนอแนะนํามาปรับปรุ งกับพัฒนาการดําเนินงานต่อไป
กฎบัตรฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 24 ธันวาคม 2564 เป็ นต้นไป

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์
ประธานกรรมการบริ ษทั

กฎบัตรนี้ ได้รับการทบทวนจากที่ประชุ มคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 และ
ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564
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