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นโยบายการกําหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท
1. หลักการ
การสรรหาและคัดเลื อกกรรมการถื อเป็ นภารกิ จที่มีความสําคัญอย่างยิ่งตามหลักการกํากับดู แลกิ จการที่ดีของ
เด็มโก้ เนื่ องจากคณะกรรมการบริ ษทั ถือว่าเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการกําหนดกลยุทธ์ และแนวทางการดําเนิ นธุ รกิจ
เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของเด็มโก้ คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นสมควรกําหนดนโยบายการกําหนดคุ ณสมบัติ และ
การสรรหากรรมการบริ ษทั ขึ้น
2. นโยบายการกําหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที่ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย
กํา หนด และควรมี ค วามหลากหลาย ทั้ง ในด้า นทัก ษะ ประสบการณ์ ความรู ้ และความชํา นาญเฉพาะด้า นที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั ตลอดจนไม่จาํ กัดหรื อแบ่งแยกในเรื่ องเพศ อายุ ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ และสัญชาติ เพื่อให้
เด็มโก้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายทางธุ รกิจ รวมทั้งส่ งเสริ มสนับสนุ นให้เด็มโก้มีการบริ หารจัดการตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่ก่อให้เกิดความเป็ นธรรม โปร่ งใส สามารถสร้างผลตอบแทน และเพิ่มมูลค่าระยะยาว
ให้ผถู ้ ือหุ น้ และสร้างความเชื่อมัน่ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ซึ่ งจะช่วยนําพาให้กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ เติบโตอย่างยัง่ ยืน
3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”)
พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ หรื อกรณี อื่น ๆ
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการสรรหา จะคัดเลือก
จากผูท้ รงคุณวุฒิที่มีพ้ืนฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้ าํ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็ นผูม้ ีคุณธรรม
และจริ ยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปร่ งใส ไม่ด่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ น
อิสระ โดยคํานึงถึงองค์ประกอบหลัก ดังต่อไปนี้
3.1 คุณลักษณะทีต่ ้ องการในกรรมการแต่ ละคน
คณะกรรมการสรรหา ควรพิจารณาและกําหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผูท้ ี่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่ อเป็ น
กรรมการในด้านต่าง ๆ เช่น
- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability)
- การตัดสิ นใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed Judgment)
- ความมีวฒ
ุ ิภาวะและความมัน่ คง เป็ นผูร้ ับฟังที่ดี และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และเป็ นอิสระ
- ยึดมัน่ ในการทํางานอย่างมีหลักการ และมาตรฐานเยีย่ งมืออาชีพ
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- คุณลักษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่ามีความสําคัญ
3.2 ความรู้ ความชํ านาญทีต่ ้ องการให้ มีในคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ควรพิจารณากําหนดองค์ประกอบของความรู ้ ความชํานาญ เฉพาะด้านที่จาํ เป็ นต้อง
มีในคณะกรรมการบริ ษทั และจัดทํา Board Skills Matrix เพื่อประกอบในการสรรหา และเสนอชื่ อบุคคลที่เหมาะสม
เป็ นกรรมการที่ มีความรู ้ ความชํานาญ เฉพาะด้าน ที่ จาํ เป็ นดังกล่าว เพื่อส่ งเสริ มให้คณะกรรมการบริ ษทั สามารถ
กําหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกําหนดดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล ได้แก่
- ความรู ้ทางด้านวิศวกรรม พลังงานทดแทน ( Renewable Energy Engineering)
- ความรู ้ทางบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance)
- การบริ หารจัดการองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งรวมถึ งการบริ หารจัดการด้านทรั พยากรบุคคล
(Organization and Human Resource Management)
- การบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management)
- การจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management)
- ความรู ้เกี่ยวกับธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ (Industry knowledge)
- การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)
- การกําหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (Vision and Strategic Planning)
- ความรู ้ ความชํานาญเฉพาะด้า นอื่ น ๆ ที่ คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นว่าจํา เป็ นต่อเด็ ม โก้ใ นระยะ 3-5 ปี
ข้างหน้า เช่ น ความรู ้ เกี่ ยวกับ New Energy Business การส่ งเสริ มด้านนวัตกรรม (Innovation) กฎหมาย
ธุ รกิจและการลงทุน (Business and Investment Law) การควบรวบกิจการ (Merger & Acquisition)
- ทัก ษะด้า นเทคโนโลยี ประสบการณ์ ใ นการบริ หารจัดการองค์ก ร ทั้ง ในภาคหน่ วยงานของรั ฐ และ
ภาคเอกชน ฯลฯ
3.3 ความหลากหลายของกรรมการ
นอกเหนือจากการกําหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการสรรหายังอาจพิจารณา
กําหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่น ๆ ของกรรมการทั้งคณะ ได้แก่ นโยบายความหลากหลาย
ในโครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น ทักษะวิชาชี พ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ อายุ การไม่จาํ กัดเชื้อชาติ สัญชาติ
รวมทั้งเป้ าหมาย และตัวชี้ วดั ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายความหลากหลาย เช่น การกําหนดสัดส่ วนกรรมการเพศ
หญิง การกําหนดสัดส่ วนของกรรมการแต่ละช่วงอายุ และการรายงานความคืบหน้าของเป้ าหมาย เปิ ดเผยไว้ในรายงาน
งาน 56-1 One Report ด้วย
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4. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
การสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่ ประกอบด้วยขั้นตอน รวม 4 ขั้นตอน ดังนี้
4.1 การวางแผน
เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณากําหนดแนวทางและวางแผนในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้ารั บการพิจารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการใหม่อย่างละเอี ยดรอบคอบ และในเวลาที่เหมาะสม เลขานุ การ
บริ ษทั และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
- ทบทวนความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของกรรมการใน Board Skill Matrix
- จัดเตรี ยมตารางกําหนดครบวาระการดํารงตําแหน่ง รวมถึงการครบวาระในคณะกรรมการชุดย่อยของ
กรรมการแต่ละคน
- ทบทวนการกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษทั
- จัดเตรี ยมแหล่งที่ มาในการสรรหากรรมการใหม่ เช่ น บริ ษทั ที่ ปรึ กษา (Professional Search Firms)
ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool)
- รายงานแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการบริ ษทั ข้อกําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะ
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ตามมติกรรมการบริ ษทั แนวทางในนโยบายกํากับดูแลกิจการของกลุ่ม
บริ ษทั เด็มโก้ แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการของหน่วยงาน/องค์กรที่
เกี่ ยวข้อง เช่ น สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (“IOD”) เป็ นต้น
- เสนอกํา หนดเวลาในการดํา เนิ น การ (Time Frame) เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ กํา หนดเวลาประชุ ม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้
4.2 การสรรหารายชื่ อ
การสรรหารายชื่ อบุ ค คลที่ มี คุ ณสมบัติ เหมาะสมเข้า รั บ การพิ จารณาเลื อกตั้ง เป็ นกรรมการใหม่ ควร
พิจารณาจากแหล่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
4.2.1 การเสนอชื่อกรรมการใหม่โดยกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอในที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั
ขอให้กรรมการเสนอรายชื่ อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมตาม Board Skill Matrix และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุ รกิจ ภายในเวลาที่กาํ หนด
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4.2.2 การเสนอชื่อกรรมการใหม่โดยผูถ้ ือหุ น้
เพื่ อ ให้ มี ก ระบวนการที่ จ ะทํา ให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น ส่ ว นน้ อ ยสามารถมี ส่ ว นร่ ว มในการสรรหา
และแต่ ง ตั้ง กรรมการ และมั่น ใจได้ว่ า ผู ้ถื อ หุ ้ น ส่ ว นน้ อ ยสามารถเลื อ กตั้ง กรรมการที่
เป็ นอิ ส ระเพื่ อดู แลผลประโยชน์แทนตนได้ บริ ษ ทั จะเปิ ดโอกาสเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 3
เดื อ น ให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น ทุ ก รายสามารถเสนอชื่ อ บุ ค คลเข้ า รั บ การพิ จ ารณาเลื อ กตั้ งเป็ น
กรรมการใหม่ ต ามหลัก เกณฑ์ แ ละขั้น ตอนที่ ก ํา หนด โดยคณะกรรมการสรรหา เป็ นผู ้
พิ จ ารณาเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการการบริ ษ ัท อนุ ม ัติ ช่ ว งเวลาที่ เ หมาะสมและ
เพียงพอต่อการพิจารณาคัดเลื อกและเสนอเลื อกตั้งในขั้นตอนต่อไป ซึ่ งเลขานุ การบริ ษทั
จะดํา เนิ นการแจ้ง ให้ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ท ราบถึ ง ช่ ว งเวลา และรายละเอี ย ดต่า ง ๆ รวมทั้ง
เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
4.2.3 การรวบรวมรายชื่อจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
เลขานุการบริ ษทั และเลขานุการคณะกรรมการสรรหารวบรวมรายชื่ อบุคคลที่มีความสามารถ
ในการเป็ นกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน (Chartered Director) ของ IOD และรายชื่ อกรรมการ
ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีคุณสมบัติ สอดคล้องกับ Board Skill Matrix
ของบริ ษทั เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา เพื่อประกอบการพิจารณา
4.3 การคัดเลือก
เลขานุ การบริ ษทั และเลขานุ การคณะกรรมการสรรหา รวบรวมรายชื่ อที่ได้จากขั้นตอนที่ 4.2 เสนอให้ที่
ประชุ มคณะกรรมการสรรหา พิจารณาโดยที่ประชุ มคณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย) พิจารณา
ความเหมาะสมในคุณสมบัติของกรรมการจาก Board Skill Matrix เพื่อกลัน่ กรองรายชื่ อบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็ น
กรรมการใหม่จากรายชื่ อในขั้นตอนที่ 4.2 ที่สอดคล้องกับนโยบายการกําหนดคุ ณสมบัติและการสรรหากรรมการ
บริ ษทั โดยพิจารณาถึ งความหลากหลายในโครงสร้ างของคณะกรรมการบริ ษทั และคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ้ ความ
ชํานาญ หรื อประสบการณ์ที่จะให้ขอ้ แนะนําอันจะเป็ นประโยชน์ในการกําหนดกลยุทธ์และนโยบายการดําเนิ นธุ รกิจ
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
ทั้ง นี้ เลขานุ ก ารบริ ษ ัท จะตรวจสอบคุ ณ สมบัติ เ บื้ อ งต้น ของผู ท้ ี่ ไ ด้รั บ การเสนอชื่ อ จากแหล่ ง ข้อ มู ล
สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ และคุณสมบัติการเป็ นกรรมการอิสระ
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บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

4.4 การเลือกตั้ง
4.4.1 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
คณะกรรมการบริ ษทั (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย) จะพิจารณาคุณสมบัติของผูไ้ ด้รับการ
เสนอชื่ อตามที่ ค ณะกรรมการสรรหาเสนอเป็ นรายบุค คล จากความเชี่ ยวชาญ ผลงานใน
ระหว่างดํารงตําแหน่ งกรรมการ และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ความสัมพันธ์ ของ
กรรมการ โดยพิจารณา กลัน่ กรอง อย่ า งรอบคอบ และระมั ด ระวั ง เพื่ อ เสนอชื่ อ บุ ค คลที่
เหมาะสมให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ในกรณี ที่ เ ป็ นการสรรหากรรมการใหม่ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท อาจจะ
มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และ/หรื อ กรรมการที่เหมาะสม ติ ดต่อทาบทาม
บุคคลที่ได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้เข้ารั บการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการ
และรายงานความคืบหน้าผลการทาบทามบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการบริ ษทั ให้
คณะกรรมการบริ ษทั ทราบและพิจารณาด้วย
4.4.2 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกระหว่างกาล
ดํา เนิ น การตามกระบวนการเช่ น เดี ย วกับ การเลื อ กตั้ง กรรมการที่ ค รบกํา หนดออกจาก
ตํา แหน่ ง ตามวาระ แต่ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท เป็ นผู ้พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง กรรมการ
โดยไม่ตอ้ งเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาเลือกตั้ง
อนึ่ ง ในกรณี ที่กรรมการที่ลาออก หรื อออกด้วยสาเหตุอื่นก่อนครบวาระ เหลือวาระ
การดํา รงตํา แหน่ ง เป็ นกรรมการน้อยกว่า 2 เดื อน กฎหมายกํา หนดให้ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้ น
เลื อกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกนั้น และจํานวนกรรมการรวมทั้งหมดต้องไม่เกิน
กว่าที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับบริ ษทั
นโยบายฉบับนี้ให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 4 มีนาคม 2565

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์
ประธานกรรมการ
นโยบายฉบับนี้ ได้รับความเห็ นชอบจากที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
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