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  นโยบายการกาํหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท  

1. หลกัการ 

การสรรหาและคดัเลือกกรรมการถือเป็นภารกิจท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่งตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ           

เด็มโก ้ เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัถือวา่เป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการกาํหนดกลยุทธ์ และแนวทางการดาํเนินธุรกิจ

เพื่อการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของเด็มโก ้คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรกาํหนดนโยบายการกาํหนดคุณสมบติั และ

การสรรหากรรมการบริษทัข้ึน 

2. นโยบายการกาํหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบติัครบถ้วน และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด และควรมีความหลากหลาย ทั้งในด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความชํานาญเฉพาะด้านท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อบริษทั ตลอดจนไม่จาํกดัหรือแบ่งแยกในเร่ืองเพศ อาย ุความเช่ือทางศาสนา เช้ือชาติ และสัญชาติ เพื่อให้

เด็มโกส้ามารถบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้ด็มโกมี้การบริหารจดัการตาม

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทน และเพิ่มมูลค่าระยะยาว

ใหผู้ถื้อหุน้ และสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึงจะช่วยนาํพาใหก้ลุ่มบริษทัเด็มโก ้เติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) 

พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ หรือกรณีอ่ืน ๆ 

เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการสรรหา จะคดัเลือก

จากผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีพื้นฐานและความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้าํ วสิัยทศัน์กวา้งไกล เป็นผูมี้คุณธรรม

และจริยธรรม มีประวติัการทาํงานท่ีโปร่งใส ไม่ด่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็น

อิสระ โดยคาํนึงถึงองคป์ระกอบหลกั ดงัต่อไปน้ี 

3.1 คุณลกัษณะทีต้่องการในกรรมการแต่ละคน 

คณะกรรมการสรรหา  ควรพิจารณาและกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลของผูท่ี้จะคดัเลือกเพื่อเสนอช่ือเป็น

กรรมการในดา้นต่าง ๆ เช่น  

- ความมีคุณธรรมและความรับผดิชอบ (Integrity and Accountability)  

- การตดัสินใจดว้ยขอ้มูลและเหตุผล (Informed Judgment)  

- ความมีวฒิุภาวะและความมัน่คง เป็นผูรั้บฟังท่ีดี และกลา้แสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และเป็นอิสระ 

- ยดึมัน่ในการทาํงานอยา่งมีหลกัการ และมาตรฐานเยีย่งมืออาชีพ 
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- คุณลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทั เห็นวา่มีความสาํคญั 

3.2 ความรู้ ความชํานาญทีต้่องการให้มีในคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการสรรหา   ควรพิจารณากาํหนดองคป์ระกอบของความรู้  ความชาํนาญ เฉพาะดา้นท่ีจาํเป็นตอ้ง  

มีในคณะกรรมการบริษทั และจดัทาํ Board Skills Matrix  เพื่อประกอบในการสรรหา และเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสม

เป็นกรรมการท่ีมีความรู้ ความชาํนาญ เฉพาะด้าน ท่ีจาํเป็นดงักล่าว เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษทัสามารถ

กาํหนดกลยทุธ์และนโยบาย รวมทั้งกาํหนดดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกลยทุธ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ไดแ้ก่ 

- ความรู้ทางดา้นวศิวกรรม พลงังานทดแทน (  Renewable Energy  Engineering) 

- ความรู้ทางบญัชีและการเงิน (Accounting and Finance) 

- การบริหารจดัการองค์กรเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงรวมถึงการบริหารจดัการด้านทรัพยากรบุคคล 

(Organization and Human Resource Management)  

- การบริหารความเส่ียง (Risk Management) 

- การจดัการในภาวะวกิฤต (Crisis Management) 

- ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทั เด็มโก ้(Industry knowledge)  

- การตลาดระหวา่งประเทศ (International Marketing)  

- การกาํหนดวสิัยทศัน์และกลยทุธ์ (Vision and Strategic Planning)  

- ความรู้ ความชาํนาญเฉพาะด้านอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นว่าจาํเป็นต่อเด็มโก้ในระยะ 3-5 ปี

ขา้งหน้า เช่น ความรู้เก่ียวกบั New Energy Business การส่งเสริมดา้นนวตักรรม (Innovation) กฎหมาย

ธุรกิจและการลงทุน (Business and Investment Law) การควบรวบกิจการ (Merger & Acquisition)  

- ทกัษะด้านเทคโนโลยี ประสบการณ์ในการบริหารจดัการองค์กร ทั้งในภาคหน่วยงานของรัฐ และ

ภาคเอกชน ฯลฯ 

3.3 ความหลากหลายของกรรมการ 

นอกเหนือจากการกาํหนดองคป์ระกอบสองประการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ คณะกรรมการสรรหายงัอาจพิจารณา

กาํหนดแนวทางเก่ียวกบัความหลากหลายของคุณสมบติัอ่ืน ๆ ของกรรมการทั้งคณะ ไดแ้ก่ นโยบายความหลากหลาย

ในโครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น ทกัษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น เพศ อายุ การไม่จาํกดัเช้ือชาติ  สัญชาติ 

รวมทั้งเป้าหมาย และตวัช้ีวดัท่ีมีความสอดคลอ้งกบันโยบายความหลากหลาย เช่น การกาํหนดสัดส่วนกรรมการเพศ

หญิง การกาํหนดสัดส่วนของกรรมการแต่ละช่วงอาย ุและการรายงานความคืบหนา้ของเป้าหมาย เปิดเผยไวใ้นรายงาน

งาน 56-1 One Report ดว้ย 
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4. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ 

 การสรรหาและคดัเลือกกรรมการใหม่ ประกอบดว้ยขั้นตอน รวม 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

4.1 การวางแผน 

 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา    พิจารณากาํหนดแนวทางและวางแผนในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติั

เหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่อย่างละเอียดรอบคอบ และในเวลาท่ีเหมาะสม เลขานุการ

บริษทัและเลขานุการคณะกรรมการสรรหา  มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ีและเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณา 

- ทบทวนความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ของกรรมการใน Board Skill Matrix 

- จดัเตรียมตารางกาํหนดครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง รวมถึงการครบวาระในคณะกรรมการชุดยอ่ยของ

กรรมการแต่ละคน 

- ทบทวนการกาํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทั 

- จดัเตรียมแหล่งท่ีมาในการสรรหากรรมการใหม่ เช่น บริษทัท่ีปรึกษา (Professional Search Firms) 

ฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool)  

- รายงานแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษทั ขอ้กาํหนดคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะ

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัตามมติกรรมการบริษทั แนวทางในนโยบายกาํกบัดูแลกิจการของกลุ่ม

บริษทัเด็มโก ้แนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการสรรหากรรมการของหน่วยงาน/องค์กรท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่น สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (“IOD”) เป็นตน้  

- เสนอกําหนดเวลาในการดําเนินการ (Time Frame)  เพื่อให้สอดคล้องกับกําหนดเวลาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุน้ 

 

4.2 การสรรหารายช่ือ 

 การสรรหารายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ ควร

พิจารณาจากแหล่งต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

  4.2.1 การเสนอช่ือกรรมการใหม่โดยกรรมการบริษทั 

              ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ขอใหก้รรมการเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสมตาม Board Skill Matrix และ

สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ  ภายในเวลาท่ีกาํหนด 
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  4.2.2 การเสนอช่ือกรรมการใหม่โดยผูถื้อหุน้ 

 เพื่อให้มีกระบวนการท่ีจะทําให้ผู ้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถมีส่วนร่วมในการสรรหา       

 และแต่งตั้ งกรรมการ และมั่นใจได้ว่าผู ้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเลือกตั้ งกรรมการท่ี        

 เป็นอิสระเพื่อดูแลผลประโยชน์แทนตนได้  บริษทัจะเปิดโอกาสเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 

 เ ดือน ให้ผู ้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอช่ือบุคคลเข้า รับการพิจารณาเลือกตั้ ง เ ป็น 

 กรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนท่ีกําหนด โดยคณะกรรมการสรรหา เป็นผู ้       

 พิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการการบริษัทอนุมัติช่วงเวลาท่ีเหมาะสมและ      

 เพียงพอต่อการพิจารณาคดัเลือกและเสนอเลือกตั้งในขั้นตอนต่อไป ซ่ึงเลขานุการบริษทั 

 จะดาํเนินการแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบถึงช่วงเวลา และรายละเอียดต่าง ๆ รวมทั้ ง    

 เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั  

  4.2.3 การรวบรวมรายช่ือจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 

   เลขานุการบริษทัและเลขานุการคณะกรรมการสรรหารวบรวมรายช่ือบุคคลท่ีมีความสามารถ

ในการเป็นกรรมการบริษทัจดทะเบียน  (Chartered Director) ของ IOD และรายช่ือกรรมการ

ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ท่ีมีคุณสมบติั สอดคลอ้งกบั Board Skill Matrix 

ของบริษทั เสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการสรรหา เพื่อประกอบการพิจารณา 

4.3 การคัดเลือก 

 เลขานุการบริษทัและเลขานุการคณะกรรมการสรรหา รวบรวมรายช่ือท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 4.2 เสนอให้ท่ี

ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาโดยท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย) พิจารณา

ความเหมาะสมในคุณสมบติัของกรรมการจาก Board Skill Matrix เพื่อกลัน่กรองรายช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเป็น

กรรมการใหม่จากรายช่ือในขั้นตอนท่ี 4.2 ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการกาํหนดคุณสมบติัและการสรรหากรรมการ

บริษทั โดยพิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั และคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความ

ชาํนาญ หรือประสบการณ์ท่ีจะให้ขอ้แนะนาํอนัจะเป็นประโยชน์ในการกาํหนดกลยุทธ์และนโยบายการดาํเนินธุรกิจ 

ตามแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื เพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณา 

ทั้ งน้ี เลขานุการบริษัทจะตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้นของผูท่ี้ได้รับการเสนอช่ือจากแหล่งข้อมูล

สาธารณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อ

กลุ่มบริษทัเด็มโก ้และคุณสมบติัการเป็นกรรมการอิสระ 

 

 



    
    
   บรษัิท เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 
 

นโยบายการกาํหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท      ห น้ า ท่ี  6 | 6 

 

4.4 การเลือกตั้ง 

  4.4.1 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

   คณะกรรมการบริษทั (ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย) จะพิจารณาคุณสมบติัของผูไ้ดรั้บการ

เสนอช่ือตามท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอเป็นรายบุคคล จากความเช่ียวชาญ ผลงานใน

ระหว่างดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ ความสัมพนัธ์ของ

กรรมการ โดยพิจารณา กลัน่กรอง อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อเสนอช่ือบุคคลท่ี

เหมาะสมใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 

    ในกรณีท่ีเป็นการสรรหากรรมการใหม่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจจะ

มอบหมายให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ/หรือ กรรมการท่ีเหมาะสม  ติดต่อทาบทาม

บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัให้เขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

และรายงานความคืบหนา้ผลการทาบทามบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษทัให้

คณะกรรมการบริษทัทราบและพิจารณาดว้ย 

  4.4.2 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกระหวา่งกาล 

   ดําเนินการตามกระบวนการเช่นเดียวกับการเลือกตั้ งกรรมการท่ีครบกําหนดออกจาก    

   ตําแหน่งตามวาระ แต่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้พิจารณาแต่งตั้ งกรรมการ     

   โดยไม่ตอ้งเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้ง 

    อน่ึง ในกรณีท่ีกรรมการท่ีลาออก หรือออกดว้ยสาเหตุอ่ืนก่อนครบวาระ เหลือวาระ

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการน้อยกว่า 2 เดือน กฎหมายกาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออกนั้น และจาํนวนกรรมการรวมทั้งหมดตอ้งไม่เกิน

กวา่ท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั 

 นโยบายฉบบัน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 4  มีนาคม 2565  

                                                  

              นางประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ ์

                                 ประธานกรรมการ 

นโยบายฉบบัน้ีไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565

   


