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สารบัญ

กฏบัตรคณะกรรมการบริษัท

หนา 3-11

กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

หนา 12-17

กฏบัตรคณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล

หนา 18-23

กฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร

หนา 24-26

กฏบัตรคณะกรรมการบริหาร

หนา 27-30

กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน

หนา 31-32
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กฎบัตร
คณะกรรมการบริษัท
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
1. วัตถุประสงค
คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนผูถือหุน เปนผูมีบทบาทสําคัญในการทําหนาที่กํากับดูแลการ
บริหารจัดการงานของบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ โดยมีการกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เพื่อการสรางมูลคาใหแกกิจการ รวมทั้งสรางผลตอบแทนจากการลงทุน ภายใต
ความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูมีสวนไดสวนเสียในระยะยาว
คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของหลักธรรมาภิบาลในการสรางเสริมความเชื่อมั่น
ใหกับผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดยกรรมการแตละทานจะปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย
สุจริต และระมัดระวังรักษาประโยชนของบริษัท รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค
ขอบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน
ดังนั้น กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหกรรมการของบริษัทเขาใจบทบาท
หนาที่และความรับผิดชอบของตนที่มีตอผูถือหุนของบริษัท และแสดงไดวาจะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปรงใส ซึ่งโดยทั่วไป คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายใหฝาย
บริหารเปนผูปฏิบัติ ดังนั้นหนาที่หลักของคณะกรรมการ จึงแบงเปน 2 ดานหลัก คือ
1. การกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจวา บริษัท
ฯ จะดําเนินงานไปในทิศทางที่เปนประโยชนสูงสุดของผูถือหุน และของผูมีสวนไดสวนเสียในระยะยาว
ภายใตความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณในการดําเนินการ
2. การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงานของฝายบริหารเพื่อตรวจสอบ
ถวงดุลและรับผิดชอบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอผูถือหุน
2. องคประกอบกรรมการบริษัท
2.1 คณะกรรมการบริษัทไมจําเปนตองเปนผูถือหนของบริษัท
2.2 จํานวนของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามที่ทปี่ ระชุมผูถือหุนกําหนด แตตอ ง
ไมนอยกวา 9 คน โดยกรรมการไมนอยกวา 4 คน หรือหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด (แลวแต
จํานวนใดจะสูงกวา) จะตองเปนกรรมการอิสระโดยกรรมการอิสระจะตองมีความเปนอิสระจากการควบคุม
ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ และตองไมมีสวนเกีย่ วของหรือมีสวนไดเสียในทางการเงินและการบริหาร
กิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑคุณสมบัติกรรมการอิสระที่กําหนดในประกาศ
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คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุน ที่ออกใหม
(“ประกาศ ทจ 28/2551”)
2.3 จํานวนกรรมการที่เปนผูบริหารตองไมเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด
2.4 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณากรรมการอิสระคนหนึ่งขึ้นดํารงตําแหนงประธานกรรมการ
บริษัท
ทั้งนี้ คุณสมบัติ และการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการอิสระ และ กรรมการที่เปนผูบริหาร ใหเปนไปตาม
นโยบายเรื่องขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (บจ/ร 26-00) (Policy Statement on Code of
Best Practices of Directors of Listed Companies) และกรรมการอิสระจะตองถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของ
จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ดวย
3. คุณสมบัติกรรมการบริษัท
(1) มี คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต อ งและไม มี ลั ก ษณะต อ งห า มตามกฎหมายบริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด กฎหมาย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งตองไมมีลักษณะที่แสดงถึง
การขาดความเหมาะสมที่ จ ะได รั บ ความไว ว างใจให บ ริ ห ารจั ด การกิ จ การที่ มี ม หาชนเป น ผู ถื อ หุ น ตามที่
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด
(2) มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ มีความเปน
อิสระ ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความระมัดระวังดวยความซื่อสัตย (Duty of Care and Duty of Loyalty) และ
สามารถทุ ม เทอุ ทิ ศ เวลาได อ ย า งที่ มี สุ ข ภาพร า งกายที่ แ ข็ ง แรง และจิ ต ใจที่ ส มบู ร ณ สามารถเข า ประชุ ม
คณะกรรมการอย า งสม่ํา เสมอ มี ก ารเตรี ย มตั ว เป น การลว งหน าก อ นการประชุ มเป น อย างดี มีส ว นร ว มที่
สรางสรรคในการประชุม มีความตรงไปตรงมา แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมไดโดยอิสระ มีประวัติการ
ทํางาน และจริยธรรมที่ดีงาม และไดรับการยอมรับจากสังคม
(3) มีความรูความสามารถที่สําคัญตอธุรกิจของบริษัท ไดแก ธุรกิจพลังงาน วิทยาศาสตร การบริหาร
รัฐกิจ วิศวกรรมศาสตร เศรษฐศาสตร การบัญชี การตลาด การเงิน และกฎหมาย
(4)ไมควรดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทหลายแหงในขณะเดียวกัน
(5) กรรมการไมสามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของ
บริษัท หรือเขาเปนหุนสวน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับ
กิจการของบริษัทไมวาจะทําเพื่อประโยชนของตนหรือของบุคคลอื่น เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ
กอนที่จะมีมติแตงตั้ง
(6) กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาที่บริษัททําขึ้น ไมวา
โดยตรง หรือโดยออม หรือถือหุน หุนกู เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
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4. หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการกําหนดนโยบาย และทิศทางในการดําเนินงานของบริษัท โดย
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ค วามเป น อิ ส ระในการตั ด สิ น ใจเพื่ อ ประโยชน สู ง สุ ด ของบริ ษั ท และผู ถื อ หุ น
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทและ
ฝายจัดการที่ชัดเจน และดูแลใหมีระบบงานที่ใหความเชื่อมั่นวากิจกรรมตางๆ ของบริษัทดําเนินไปในลักษณะ
ที่ถูกตองตามกฎหมายและจริยธรรม
กรรมการบริษัททุกทานมีความเขาใจในหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท และมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of ethics or
statement of business conduct)
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่เปนตัวแทนของผูถือหุน และมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการ
กํากับดูแลกิจการ มีดังนี้
4.1. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตอการสรางคุณคาใหแกบริษัทอยางยั่งยืน
4.1.1 กําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายหลัก (Objective) ครอบคลุมถึง เปาหมายและแนวคิดหลัก
ขององคกร (Control Idea) และเปาหมายในระยะสั้น แนวคิดหลักขององคกรสามารถสะทอน
ในรูปแบบของวิสัยทัศน หลักการ และรูปแบบธุรกิจที่สรางคุณคาใหแกกิจการใหเปนไปเพื่อ
ความยั่งยืน มีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย เปน
ประโยชนตอสังคม และพัฒนา ลดผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม
4.1.2 กําหนดกลยุทธ นโยบายการดําเนินงาน และพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ
ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมาย ใหสามารถ
แข งขั น ได มี ผ ลประกอบการที่ ดี โดยคํ านึ ง ถึ ง ผลกระทบทั้ ง ในระยะกลาง และระยะยาว
สามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง
4.1.3 ติดตาม ประเมินผล กํากับดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน ตลอดจนกลยุทธในระยะเวลา
ปานกลาง และ/หรือประจําปของกิจการวาสอดคลองกับการบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมาย
หลักของธุรกิจ สรางคุณคาใหทั้งกิจการ ลูกคา ผูมีสวนไดเสีย และสังคมโดยรวม
4.1.4 สนับสนุนใหมีการนํานวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใชในกิจการอยางเหมาะสม และปลอดภัย
4.1.5 มีหนาที่ดูแลใหกรรมการทุกคน และผูบริหารปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
(Duty of Care) และซื่อสัตยสุจริตตอองคกร (Duty of Loyalty) และดูแลใหการดําเนินงาน
เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน
4.1.6 สรางและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรที่ยึดมั่นในจริยธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางใน
ฐานะผูนําในการกํากับดูแลกิจการ

กฏบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย Updated April 2018

หนาที่ 5/32

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)

4.1.7 เข า ใจขอบเขตหน า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ และกํ า หนดขอบเขตการ
มอบหมายหนาที่ และความรับผิดชอบใหกรรมการผูจัดการ และฝายจัดการอยางชัดเจน
ติดตามดูแลใหกรรมการผูจัดการ และฝายจัดการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
4.1.8 กําหนดหลักการ นโยบาย และแนวทางในการดําเนินงานสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงาน อาทิเชน นโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบายบริหารความเสี่ยง นโยบายลงทุน
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ นโยบายการควบคุมการใชขอมูล กฎบัตร ขอบังคับบริษัท
นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
4.1.9 กํากับดูแลกิจการ ตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code 2017) เพื่อใหกิจการ
เปนไปเพื่อการสรางคุณคาใหกิจการอยางยั่งยืน
4.2. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตอการกํากับดูแลใหบริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี
4.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของ
บริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย ดวยความซื่อสัตย สุจริต ระมัดระวัง
รักษาผลประโยชนของบริษัท
4.2.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน
4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท รวมถึงการจัดสงเอกสารเชิญประชุมผู
ถือหุน
4.2.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองจัดใหมีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบ
บัญชีที่มีความนาเชื่อถือได รวมทั้งดูแลใหมีระบการจัดเก็บเอกสารที่ทําใหสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลไดในภายหลัง มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.2.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองจัดใหมีการทํางบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทให
มีความถูกตองเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาไดตรงตอความ
เป น จริ ง ครบถ ว นและถู ก ต อ งเป น ไปตามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ รั บ รองโดยทั่ ว ไป และ
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทกอนที่จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและ
อนุมัติ
4.2.5 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองมีการกําหนดและทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย เปาหมาย
กลยุทธ และทิศทางการดําเนินงาน การลงทุน และการบริหารจัดการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ
บริษัท พรอมทั้งแผนการดําเนินงาน และงบประมาณประจําป ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
และเป า หมายหลั ก ของบริ ษั ท โดยพิ จ ารณาถึ ง การจั ด สรรทรั พ ยากรและการควบคุ ม การ
ดําเนินงานที่เหมาะสม
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4.2.6 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองกําหนดและควบคุมดูแลใหฝายบริหาร ดําเนินการใหเปนไปตาม
นโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือ
หุนเปนสําคัญ
4.2.7 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองจัดการบริษัทใหดําเนินการตามกฎหมายและความถูกตองใน
สังคม เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในหนังสือบริคณหสนธิ และตามระเบียบที่
กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท รวมทั้งจัดการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน
4.2.8 คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจแตงตั้ง ฝายจัดการ เพื่อทําหนาที่บริหารกิจการ รวมถึง
กําหนดอัตราคาตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม
4.2.9 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองจัดการแตงตั้ง กรรมการผูจัดการ เพื่อบริหารควบคุมดูแลกิจการ
ทั้งปวงของบริษัท รวมถึงกําหนดอัตราคาตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม ตลอดถึงการ
สงเสริม สนับสนุนใหมีการพัฒนาผูบริหารระดับสูง จัดใหมีแผนการสืบทอดตําแหนงสําหรับ
ผูบริหารระดังสูง และติดตามดูแลใหมีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม
4.2.10 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองมีการใหคุณใหโทษแกกรรมการผูจัดการโดยกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหาร
4.2.11 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองจัดใหมีระบบที่สนับสนุนการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อใหมั่นใจวาฝายบริหารไดตระหนักและใหความสําคัญกับการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่นรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
4.2.12 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองพิจารณาและมีมติอนุมัติการแตงตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลเขาเปน
กรรมการ และ/หรือ ผูบริหารในบริษัทยอย หรือบริษัทรวม ตามสัดสวนการถือหุนในบริษัท
ยอย บริษัทรวม รวมถึงการกําหนดใชนโยบายการควบคุมและกลไกการกํากับดูแลกิจการที่
บริษัทเขาไปลงทุนในบริษัทยอย หรือบริษัทรวม เพื่อแสดงวาบริษัทมีกลไกการกํากับดูแล
บริษัทยอยตามที่กําหนดในประกาศที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให
เสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับตามที่ไดมีการแกไข
4.2.13 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองพิจารณากําหนดโครงสรางการบริหารงาน มีอํานาจในการ
แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เชน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร เปนตน รวมถึงการกําหนด ขอบเขต อํานาจหนาที่
ตลอดจนคาตอบแทน ของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ
4.2.14 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองจัดทํากฎบัตร นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณของ
บริษัทฯ เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจางทุกคน ใชเปนแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติควบคูไปกับขอบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผู
มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
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4.2.15 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองจัดใหมีเลขานุการบริษัทฯ เพื่อใหคําแนะนําดานกฎหมาย และ
กฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการจะตองทราบ เพื่อชวยใหคณะกรรมการและบริษัทฯ ปฎิบัติ
ใหเปนไปตามที่กฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่มีผลบังคับใช
เวนแตอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถ อื
หุนกอน ทั้งนี้เรื่องที่กรรมการมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย
ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาว ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนั้น
(ก) เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน
(ข) การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมาย หรือขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
เรื่องดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการดวยคะแนนเสียงขางมากของ
กรรมการที่เขารวมประชุม และจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะ
แบงกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท
(ฉ) การอื่นใดที่กําหนดไวภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย วาดวยหลักทรัพย และ/หรือขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู
ถือหุนดวยคะแนนเสียงดังกลาวขางตน
5. วาระการดํารงตําแหนง
5.1 กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะตองออกจากตําแหนงในทุกครั้งของการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยใหกรรมการซึ่งอยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ในกรณีที่
กรรมการที่จะพนจากตําแหนงดังกลาวไมอาจแบงไดพอดีหนึ่งในสาม ก็ใหใชจํานวนที่ใกลที่สุดกับหนึ่งใน
สาม โดยกรรมการซึ่งออกจากตําแหนงอาจไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงใหมได
5.2 เพื่อใหเ ปนไปตามหลั กการกํากับดูแลกิจการที่ดี วาระการดํ ารงตํ าแหนงของกรรมการที่เปน
กรรมการอิสระในกรณีปกติโดยทั่วไปไมควรเกินกวา 3 วาระ หรือ 9 ป ติดตอกันหรือตามความเห็นของ
คณะกรรมการ
กฏบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย Updated April 2018

หนาที่ 8/32

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)

5.3 นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนตําแหนง เมื่อ
 ตาย
 ลาออก
 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และ/
หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
 ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือ
หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 ศาลมีคําพิพากษาหรือมติใหออก
5.4 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกใหมีผลตั้งแตวันที่
ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกจะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนบริษัทมหาชน
ทราบดวยก็ได
5.5 ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการ
แตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณ สมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และ/หรือ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมกรรมการในคราว
ถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขามาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูใน
ตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
6. การสรรหา และเลือกตั้งกรรมการ
การแตงตั้งกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะพิจารณารายชื่อผู
ที่มีความเหมาะสมที่จะเปนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท และ
ขอกําหนดของกฎหมาย กับหลักเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้จะตองมีความโปรงใสและชัดเจน โดยการ
พิจารณาจะตองมีประวัตกิ ารศึกษาและประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่
เพียงพอ เพื่อประโยชนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน
สําหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ เลขานุการบริษัทจะรวบรวม
ขอมูลเสนอตอคณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อพิจารณากลั่นกรองเบื้องตนกอน
นําเสนอรายชื่อบุคคลที่ผานการพิจารณาใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเปนขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการฯ
จะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการเสนอชื่อตอที่ประชุมผู
ถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้งตอไป
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7. การปฐมนิเทศกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหม
เมื่อมีการแตงตั้งกรรมการใหม บริษัทฯ จะจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหม
โดยจัดใหมีการบรรยายสรุป วิสัยทัศน กลยุทธ และเปาหมายการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการที่สําคัญโดย
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร พรอมทั้งจัด
ใหมีเอกสารสําหรับกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม เพื่อประกอบการทําหนาที่ อันไดแก คูมือกรรมการบริษัท
หนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับบริษัท และรายงานประจําป ซึ่งเอกสารเหลานี้ประกอบดวยขอมูลสําคัญ
ไดแก บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
อํานาจอนุมัติ และขอหามการกระทําของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งบทบาทและหนาที่
ของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ
8. การประชุม
1. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท
กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางนอย 6 ครั้งตอป ทั้งนี้ในแตละป
จะตองมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอย 1 ครั้งที่ไมมีกรรมการที่เปนผูบริหารเขารวมประชุม
กรรมการมีหนาที่ตองเขารวมประชุมคณะกรรมการทุกครั้งยกเวนกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ รวมทั้งกรรมการที่ไม
เปนผูบริหารสามารถดําเนินการประชุมระหวางกันเองตามความจําเปนได
2. มีการจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ลวงหนากอนวัน
ประชุมอยางนอย 7 วัน และคณะกรรมการสามารถขอขอมูลเพิ่มเติมไดจากกรรมการผูจัดการหรือเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทได หรือใหผูบริหารระดับสูงเขาประชุมเพื่อชี้แจงคณะกรรมการในกรณีที่ตองการขอมูล
เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม อีกทั้งกําหนดใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเรื่องเขาวาระการประชุม
ได
3. ประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดยอย และเลขานุการบริษัท เปนผูรวมกันพิจารณาเสนอ
เรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการ ตามความเหมาะสม
4. ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
5. ในการประชุมกรรมการผูมีสวนไดสวนเสียโดยนัยสําคัญในเรื่องที่พิจารณาตองออกจากที่ประชุม
ระหวางพิจารณาเรื่องนั้นๆ และจะตองงดแสดงความเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
6. มติที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการหนึ่งคนมีหนี่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดองค
ประชุมขั้นต่ํา ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติตองมีคณะกรรมการไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด
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7. บริษัทจะมีการบันทึกการประชุมอยางถูกตอง ครบถวนเพื่อสามารถใหกรรมการผูถือหุนหรือผูมี
สวนเกี่ยวของสามารถตรวจสอบได
9. คณะกรรมการชุดยอยที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอย เพื่อชวยศึกษาและกลั่นกรองงานตางๆ เฉพาะ
ดาน ดังนี้
บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดยอย (Board Committee) 5 คณะ ประกอบดวย
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร
คณะกรรมการลงทุน
10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการจัดทําแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททุกป อยางนอยปละ 1 ครั้ง ในรูปแบบของการประเมิน
รายบุคคล (โดยตนเอง) และการประเมินรายคณะ ซึ่งอางอิงจากแบบประเมินของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) และแบบประเมินของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยผลการประเมินจะ
นํามาใชเปนกรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานในหนาที่ ปญหา และอุปสรรคตางๆ และนําผลการ
ประเมินมาวิเคราะหการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ ตลอดจนนําขอเสนอแนะนํามาปรับปรุงกับพัฒนาการ
ดําเนินงานตอไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560

(นางประพีร ปุยพันธวงศ)
ประธานคณะกรรมการ
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กฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
1. วัตถุประสงค
เพื่ อ ให ค ณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได
มอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ ในการกํากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยง และการจัดทํารายงานทางการเงิน เพื่อใหการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูล
ของบริ ษั ท เป น ไปอย า งโปร ง ใสและน า เชื่ อ ถื อ ตามหลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี สอดคล อ งกั บ
ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(กลต.) ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ
2. คุณสมบัติและองคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบตองประกอบดวยกรรมการอิสระ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากที่
ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการของบริษัท และใหแตงตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเปนประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
2.2 ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทยอย
บริษัทรวม ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการรายนั้นๆ ดวย
2.3 ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับ
เงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือของผู
มีอํานาจควบคุมของบริษัท
2.4 ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน
บิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือ
บริษัทยอย
2.5 ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัยสําคัญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุม ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท
2.6 ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัยสําคัญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานัก
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งานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทสังกัดอยู
2.7 ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ
ผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย
2.8 ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
2.9 ไมประกอบกิจการที่มีลักษณะอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยสําคัญกับกิจการ
ของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยสําคัญในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มี
สวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของ
จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่ลักษณะอยางเดียวกัน และเปน
การแขงขันที่มีนัยสําคัญกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
2.10 ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของบริษัท
2.11 ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
2.12 ไมเปนกรรมการของบริษัท บริษัทยอย เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
2.13 คณะกรรมการตรวจสอบต อ งประกอบด ว ยกรรมการอย า งน อ ย 3 คน และต อ งมี
กรรมการอยางนอย 1 คน ที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่สอบทานความ
นาเชื่อถือของงบการเงินได
2.14 คณะกรรมการตรวจสอบต อ งมี คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ ตามที่ กํ า หนดโดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยดวย
3. วาระการดํารงตําแหนง
3.1 กรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป และกรรมการตรวจสอบซึ่งพน
จากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหมได
3.2 กรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนงเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
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3) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
4) พนวาระจากการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
3.3 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธานกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติ
3.4 ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนงทั้งคณะตามวาระ แตยังไมมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม ใหคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมี
การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม
3.5 ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนขึ้นเปนกรรมการตรวจสอบแทนภายใน
90 วัน เพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่บริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการ
ตรวจสอบแทนนั้นใหมีวาระการดํารงตําแหนงเทาที่เหลือของกรรมการตรวจสอบทานนั้น
4. สิทธิการออกเสียง
4.1 กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เวนแตกรรมการตรวจสอบซึ่งมี
สวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
4.2 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
5. การประชุม
5.1 คณะกรรมการตรวจสอบตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 4 ครั้ง โดยกําหนดวัน
ประชุมลวงหนาไวเปนรายป และมีอํานาจเรียกประชุมเพิ่มเติมหากจําเปน โดยวาระที่เกี่ยวของอาจมี
ฝายจัดการ หรือผูสอบบัญชี หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ไดรับเชิญเขารวมประชุมดวย
5.2 คณะกรรมการตรวจสอบตองกําหนดใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีในเรื่องผลการ
ปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี เพื่อพิจารณาขอสังเกตและ/หรือขอเสนอแนะที่ผูสอบบัญชีตรวจพบจาก
การสอบบัญชีเปนประจําทุกป
5.3 ใหจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมลวงหนากอนการประชุม
ไมนอยกวา 7 วัน
4. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตองมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจึงเปนองคประชุม
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5.5 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไมมาประชุมใหกรรมการตรวจสอบที่มา
ประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบผูใดผูหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
6. อํานาจ
คณะกรรมการตรวจสอบ มี อํานาจ ดังตอไปนี้
6.1 มีอํานาจเชิญฝายจัดการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของมาใหความเห็น รวม
ประชุม หรือจัดส งเอกสารที่เห็น วาเกี่ยวของจําเปนตามขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
6.2 มีอํานาจวาจางที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาใหความเห็นหรือ
คําปรึกษาในกรณีจําเปน
7. หนาที่ และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มี หนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
7.1 สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ
7.2 สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น และพิจารณาความเปนอิสระของสํานักงานตรวจสอบ ตลอดจนใหความเห็นชอบใน
การพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบของผูจัดการ
สํานักงานตรวจสอบ
7.3 สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎระเบียบหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
7.4 สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล รวมทั้งใหคําแนะนําแกฝายจัดการในการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อลดความเสี่ยง
ในเรื่องตางๆ
7.5 สอบทานและใหความเห็นตอแผนงานและการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจสอบซึ่ง
ประกอบดวยฝายตรวจสอบภายในและฝายกํากับและควบคุม
7.6 พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัท รวมถึงการเสนอเลือกผูสอบบัญชีเดิมกลับเขามาใหม การเสนอเลิกจางผูสอบบัญชีเดิม และ
การเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว นอกจากนี้ตองจัดใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไม
มีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
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7.7 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกั นหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใ ห
เปนไปตามกฎหมาย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาว
สมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
7.8 ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมาย ด ว ยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
8. การรายงาน
8.1 กําหนดใหกรรมการตรวจสอบ เปนผูรายงานผลการประชุมตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อรับทราบและพิจารณาในคราวถัดไป
8.2 ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการ หรือ
การกระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขตอไป
1) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ
บริษัท
8.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบอยาง
นอยปละ 4 ครั้ง
8.4 จัดทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยาง
นอย ดังตอไปนี้
1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
2) ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริษัท
3) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
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6) จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแตละทาน
7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎบัตร (Charter) คณะกรรมการตรวจสอบ
8) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร
มีการทบทวนและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจําเปนและความเหมาะสม
โดยนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป

(นายวิทยา คชรักษ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรนี้ไดรับการทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2560
กฎบัตรนี้ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2560
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กฎบัตร
คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
1. วัตุประสงค
คณะกรรมการสรรหา คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล (“กรรมการสรรหาฯ”) จัดตั้ งโดยมติของที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการสําหรับบริษัทจดทะเบียนที่ดี โดยมีวัตถุประสงค
และเปาหมายหลักในการกํากับดูแลใหมีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโบยายและการดําเนินงานของ
บริษัท เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีการสรรหาและพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับสูงใหมีความรู ทักษะ
ประสบการณ และคุณลักษณะที่จําเปนตอการขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมาย กับมีขนาดองคประกอบ สัดสวน
กรรมการที่เหมาะสม มีกระบวนการสรรหา คัดเลือกกรรมการที่โปรงใส ชัดเจน ตลอดจนมีโครงสราง และ
อัตราคาตอบแทนที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจใหคณะกรรมการนําพาบริษัทฯ ใหดําเนินงานตาม
เปาหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว กับมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ประจําปของคณะกรรมการ เพื่อ
เสริมสรางทักษะและความรูสําหรับการปฏิบัติหนาที่กรรมการ
ในดานการกํากับดูแลกิจการ มีเปาหมายหลักในการสรางคุณคาใหแกบริษัทอยางยั่งยืน มีการประกอบ
ธุรกิจอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย เปนประโยชนตอสังคม
กับการพัฒนาหรือลดผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอมและสามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง
2. องคประกอบและคุณสมบัติ
2.1 คณะกรรมการสรรหาฯ ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจํานวนกรรมการไมนอย
กวา 3 คน ที่ประกอบดวยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง
กรรมการสรรหาฯ ที่เปนกรรมการอิสระคนหนึ่งขึ้นเปนประธานกรรมการสรรหาฯ
2.2 กรรมการสรรหาฯ จะตองมี ความรู ความสามารถและประสบการณ ที่เหมาะสม ตลอดจนมี
ความรูความเขาใจถึงคุณสมบัติ หนาที่และความรับผิดชอบของตน
2.3 คณะกรรมการสรรหาฯ สามารถแต ง ตั้ ง พนั ก งานของบริ ษั ท จํ า นวน 1 คน ทํ า หน า ที่ เ ป น
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ
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3. วาระการดํารงตําแหนง
3.1 กรรมการสรรหาฯ มี ว าระการดํา รงตํา แหน ง คราวละ 3 ป หรื อเท ากับ ระยะเวลาการดํา รง
ตําแหนงกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดํารงตําแหนงในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน พรอมกับ
การครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ทั้งนี้กรรมการสรรหาฯ ที่พนตําแหนงตามวาระอาจไดรับ
แตงตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงไดอีก และใหกรรมการสรรหาฯ ที่พนตําแหนงตามวาระ อยูรักษาการใน
ตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการมาแทนตําแหนง เวนแต กรณีที่ครบวาระการ
ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท โดยไมไดรับเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการอีก
3.2 นอกเหนือจากการพนจากตําแหนงตามขอ 3.1 กรรมการสรรหาฯ จะพนตําแหนงเมื่อ
3.2.1 ลาออก
3.2.2 คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง
3.3 กรณีที่ตําแหนงกรรมการสรรหาฯ วางลง ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามเขา เปนกรรมการสรรหาฯ แทน โดยกรรมการสรรหาฯ ที่เขาดํารงตําแหนงแทนนั้น
จะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของ กรรมการซึ่งตนแทน
4. ภารกิจและความรับผิดชอบ
4.1 ดานสรรหาและดานแตงตั้งผูบริหารและความตอเนื่อง
1. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหากรรมการ และผูบริหารระดับสูง เพื่อ
เสนอให คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวของกําหนด เพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดยอย และผูบริหาร
ระดับสูงใหคณะกรรมการพิจารณา
ทั้งนี้ ในการเสนอชื่อกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสบการณอยางนอย
ด า นหนึ่ งด า นใดที่ สํ า คั ญสํ า หรั บคณะกรรมการบริ ษั ท เช น วิศ วกรรม บริ ห ารธุ ร กิจ บั ญ ชีก ารเงิ น
การตลาด กฎหมาย บริหารความเสี่ยง การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการ ตลอดจนพิจารณาถึง
ความสามารถที่จะชวยใหการดําเนินการของคณะกรรมการเปนไปอยางรอบคอบยิ่งขึ้น ความสามารถ
ในการดําเนินการตัดสินใจทางธุรกิจอยางมีเหตุผล ความสามารถในการคิดอยางมีกลยุทธ แสดงใหเห็น
ไดถึงความมีประสบการณในการเปนผูนํา รวมทั้งมีความชํานาญในวิชาชีพระดับสูง และมีความซื่อสัตย
ตลอดจนมีคุณสมบัติสวนบุคคลอื่นที่เหมาะสม
3. ดูแลใหคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย มีขนาดและองคประกอบที่เหมาะสมกับ
องคกร รวมถึงมีการเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดยอยจะตองประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ
ในดานตางๆ
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4. เปดเผยนโยบาย และรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจําปของบริษัท
5. สร า งความมั่ น ใจวา บริ ษั ท มี แ ผนการสื บ ทอดตํ า แหนง และความต อ เนื่ อ งที่ เ หมาะสม
สําหรับผูบริหารระดับสูง และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวของกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3.2 ดานคาตอบแทน
1. กําหนดนโยบายจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่น รวมถึงจํานวนคาตอบแทนและ
ผลประโยชนอื่นใหแกกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจน โปรงใส และ
นําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู
ถือหุนแลวแตกรณี
2. ดูแลใหกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และ
ความรับผิดชอบ
3. กําหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูง เพื่อ
พิจารณาปรับผลตอบแทนประจําป
4. เปดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทน และเปดเผยคาตอบแทนในรูปแบบตางๆ
รวมทั้งจัดทํารายงานการกําหนดคาตอบแทน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับเปาหมาย การ
ดําเนินงาน และความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาลไวในรายงาน
ประจําปของบริษัท
5. เสนอแนะคาตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการชุดยอยตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
อนุมัติ
6. ทบทวนขอเสนอของฝายจัดการเรื่องนโยบายจายคาตอบแทน แผนการกําหนดคาตอบแทน
และผลประโยชน พิ เ ศษอื่ น นอกเหนื อ จากเงิ น ค า จ า งสํ า หรั บ พนั ก งานเด็ ม โก และเสนอแนะต อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
7. ทบทวนเปาหมายและหลักเกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Target and Criteria) สําหรับ
บริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ และเสนอแนะตอคณะกรรมการบรัท เพื่ออนุมัติ
8. นํ า เสนอค า ตอบแทนและผลประโยชน ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ ประธานกรรมการบริ ห าร
กรรมการ ผูจัดการ เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย และเสนอแนะตอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
9. รั บ ผิ ด ชอบต อ คณะกรรมการบริ ษั ท และมี ห น า ที่ ใ ห คํ า ชี้ แ จง ตอบข อ ซั ก ถามเกี่ ย วกั บ
คาตอบแทนกรรมการบริษัทในที่ประชุมผูถือหุน
10. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การกํ า หนดค า ตอบแทนตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
มอบหมาย
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3.3 ดานบรรษัทภิบาล (การกํากับดูแลกิจการ)
1. กําหนดนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี กฎบัตรคณะกรรมการ จรรยาบรรณและ
จริยธรรม (DEMCO Code of Conduct) ของบริษัท เพื่อเสนอตอคณะกรรมการเด็มโก พิจารณาใหความ
เห็นชอบ ติดตามเพื่อใหมี การปฏิบัติตามนโยบาย จรรยาบรรณ จริยธรรม กฎบัตร รวมถึงทบทวนและ
ปรับปรุงใหมีความเหมะสมอยางสม่ําเสมอ
2. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด
ยอยกรรมการรายบุคคล และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท
3. คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล อาจพิจารณาภารกิจในดานสรรหา
และดานการแตงตั้งผูบริหาร และความตอเนื่องดานคาตอบแทน และดานบรรษัทภิบาล สําหรับบริษัทใน
กลุมธุรกิจ และ/หรือบริษัทลูกทั้งหมด หรือบางสวนไดตามความเหมาะสม และตามทีเ่ ห็นสมควร
4. กํากับดูแลการดําเนินงานของคณะกรรมการความยัง่ ยืนใหเปนไปตามวัตถุประสงค
เปาหมายหลักของบริษัทใหเปนไปเพื่อความยั่งยืน
5. วางกรอบแนวทางการกํากับดูแลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับนโยบายการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัท
6. คณะกรรมการสรรหาควรประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของตนเองเปนประจํา และนําเสนอ
ผลการประเมินตอคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
8. ดําเนินการใดๆ ตามหนาที่ที่กฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งของทางการที่
เกี่ยวของกําหนด
โดยฝายจัดการและหนวยงานตางๆจะตองรายงานและนําเสนอขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของ
ตอคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ใหบรรลุเปาหมายตาม
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของ คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
1. พิ จ ารณาสรรหาบุ ค คลที่ มี คุ ณ วุ ฒิ และประสบการณ เพื่ อดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการบริษั ท แทน
ตําแหนงที่วางลงหรือแตงตั้งเพิ่มขึ้น
2. ทบทวน และนําเสนอคําแนะนําเกี่ยวกับคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นของกรรมการของบริษัท
ตอที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท
3. พิจารณากําหนดคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูงของบริษัท
4. ทบทวน และนําเสนอ คําแนะนําเกี่ยวกับหลักกํากับดูแลกิจการตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให
สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงาน
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คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
และมาตรฐานสากล
5. ดูแลการดําเนินงานของบริษัทใหสอดคลองกับหลักกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเปนไปตาม
นโยบายตางๆที่กําหนดไว
5. การประชุม
5.1 คณะกรรมการสรรหาฯ จะตองจัดใหมีการประชุมไมนอยกวา 4 ครั้งตอป โดยกรรมการตองมา
ประชุ ม ด ว ยตนเอง กรณี ที่ป ระธานกรรมการสรรหาฯ เห็ น วา มี ค วามจํ า เป น เร ง ด ว น ที่ จ ะต อ งได รั บ มติ
คณะกรรมการสรรหาฯ แตไมมี กรรมการที่ สามารถมารวมประชุมดวยตนเอง ในจํานวนที่ครบเปนองค
ประชุมได ประธานกรรมการสรรหาฯ สามารถกําหนดใหมีมติเปนมติเวียนได โดยใหกรรมการ แตละทานลง
มติ ในเอกสารการลงมติ ทั้งนี้โดยใหจัดทําบันทึกมติคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกลาวเปนหนังสือ และให
กรรมการแตละทานลงนามไวเปนหลักฐาน และรายงานใหคณะกรรมการสรรหาฯในคราวประชุมครั้งตอไป
รับทราบ และใหจดบันทึกเรื่องดังกลาวไวในรายงานการประชุมในครั้งนั้นๆดวย
5.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ตองมีกรรมการรวมประชุมไมนอยกวา กึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม
5.3ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาฯ ไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการ
สรรหาฯ ที่เขารวมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน ในที่ประชุม
5.4 การวินิจฉัยชี้แจงของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ใหถือเสียงขางมาก ของกรรมการสรรหา
ฯ ที่เขารวมประชุม โดยกรรมการสรรหาฯ หนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง เปนเสียงชี้ขาด ทั้งนี้กรรมการสรรหาฯ ผูมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมี
สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน ในเรื่องนั้น เวนแตเปนการพิจารณาดานคาตอบแทนที่กําหนดไวในกฎบัตรฉบับนี้
6. การรายงาน
คณะกรรมการสรรหาฯ รายงานตอคณะกรรมการบริษัท
7. ที่ปรึกษา
คณะกรรมการสรรหาฯ อาจขอความเห็ น ทางวิ ช าชี พ จากที่ ป รึ ก ษาภายนอกได โดยบริ ษั ท เป น
ผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว
8. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร
คณะกรรมการสรรหาฯ จะทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรนี้ตามความเหมาะสมและตามสภาวะการณที่
จําเปน เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
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(นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส)
ประธานคณะกรรมการสรรหา คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล

กฎบัตรนี้ไดรับการทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2560
กฎบัตรนี้ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2560
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กฎบัตร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร (Corporate Risk Management Committee : CRMC) ไดจัด
ตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 โดยไดมีการกําหนด
ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ ใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับภาระกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่เปนระบบขึ้นภายในองคกร ซึ่งถือเปน
เครื่องมือสําคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรจะให
การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการกํากับดูแล
กิจการขององคกรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมาย
ขององคกร และใหมีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองคกรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk
Management Framework : COSO ERM) รวมถึงสงเสริมและสนับสนุนใหมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท
และปลูกฝงใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อใหผูมีสวนไดเสียของบริษัทสามารถเชื่อมั่น
อยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของบริษัทฯ มุงไปสูการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1. องคประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการ
บริษัทอยางนอย 3 คน และอยางนอย 1 คน ตองเปนกรรมการอิสระ
2. วาระการดํารงตําแหนง
1. กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป และกรรมการบริหารความ
เสี่ยงองคกรซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหมได
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรพนจากตําแหนงเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
4) พนวาระจากการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
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3. กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งองคก รคนใดจะลาออกจากตํ า แหน ง ให ยื่น ใบลาออกต อ ประธาน
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติ
4. ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรพนจากตําแหนงทั้งคณะตามวาระ แตยังไมมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรชุดใหม ใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรชุดเดิมปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรชุดใหม
5.ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนขึ้นเปนกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร
แทนภายใน 90 วัน เพื่อใหกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรมีจํานวนครบตามที่บริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เขา
เปนกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรแทนนั้นใหมีวาระการดํารงตําแหนงเทาที่เหลือของกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองคกรทานนั้น
3. ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
 กําหนด และทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองคกร
 กํากับดูแล และสนับสนุนใหมีการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงองคกรสอดคลองกับ
กลยุทธ และเปาหมายทางธุรกิจ และการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
รวมถึงสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
 ให ข อ เสนอแนะ แนวทาง ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการบริ ห ารความเสี่ ย งต อ คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (Risk Management Committee: RMC) เพื่อนําไป
ดําเนินการ
 พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองคกร และใหขอคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
รวมทั้งแนวทางการกําหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนา
ระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองคกรใหแก RMC เพื่อใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องและ
อยูในระดับที่ยอมรับได
 สนับสนุนการดําเนินงานของ Chief Risk Officer สมาชิกใน RMC ใหบรรลุเปาหมายของการ
บริหารความเสี่ยงองคกร
 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองคกรใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และในกรณีที่มีปจจัย
หรื อ เหตุ ก ารณ สํ า คั ญ ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบต อ บริ ษั ท อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ต อ งรายงานต อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
 ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อนึ่ง การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงองคกรยังคงเปนหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
สํานักงานตรวจสอบ
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4. การรายงาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร รายงานตอคณะกรรมการบริษัท
5. การประชุม
1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร จัดใหมีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อยางนอย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีอํานาจในการเรียกประชุมเพิ่มไดตามความจําเปน โดยองคประชุม
ประกอบดวย กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
2. กรรมการทุกทานควรเขารวมประชุมทุกครั้ง ยกเวนมีเหตุจําเปนไมอาจเขารวมประชุมได ควร
แจงใหประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร ทราบลวงหนา
3. ใหประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร เปนประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธาน
กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งองค ก ร ไม อ ยู ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม ส ามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด
ให
กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร ที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร คนหนึ่งเปน
ประธานที่ประชุม
4. มีการประชุมเปนการเฉพาะกับคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผูบริหาร และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ และ/หรือผูตรวจสอบภายใน และ/หรือผูสอบบัญชี อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
5. การลงมติ ข อง กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งองค ก ร กระทํ า ได โ ดยถื อ เสี ย งข า งมาก ทั้ ง นี้
กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร ผูที่มีสวนไดเสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะตองไมเขารวมในการ
แสดงความเห็น และไมมีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
6. การจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแก กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร ใหจัดสงลวงหนากอน
การประชุม เพื่อให คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร มีเวลาในการพิจารณาเรื่องตางๆ หรือเรียก
ขอมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมจะตองมีรายละเอียดวาระการประชุม
และเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท เวนแตในกรณีจําเปนหรือเรงดวน จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือ
กําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นได โดยให เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร เปนผู
บันทึกรายงานการประชุม
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร สามารถเชิญผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อชี้แจง
ขอเท็จจริงตางๆ ใหแกที่ประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร ทราบได
6. ที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร อาจแตงตั้งที่ปรึกษาเพื่อใหความเห็นหรือขอเสนอแนะใน
ประเด็นที่สําคัญตางๆจากภายนอกได โดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว
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กฎบัตร
คณะกรรมการบริหาร
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
1. องคประกอบและคุณสมบัติ
1.1 คณะกรรมการบริ ห ารได รั บ แต ง ตั้ ง จากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ โดยมี จํ า นวนตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประกอบดวยกรรมการบริษัทจํานวนหนึ่งและอาจประกอบดวยบุคคลอื่นใดคนหนึ่ง หรือหลาย
คน ซึ่งดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของบริษัท โดยกรรมการผูจัดการเปนผูเสนอชื่อผูบริหารนั้น
ในการแตงตั้งกรรมการบริหารใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการบริหารที่เปนกรรมการของ
บริษัทคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร
1.2 กรรมการผูจัดการเปนกรรมการบริหารโดยตําแหนง
1.3 กรรมการบริหารจะตองมีความรูความสามารถ และประสบการณที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู
ความเขาใจถึงคุณสมบัติหนาที่ และความรับผิดชอบของตน และตองไมมีลักษณะตองหามตาม กฎหมาย
1.4 คณะกรรมการบริหารเปนผูแตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
2. วาระการดํารงตําแหนง
2.1 กรณี ก รรมการบริ ห ารที่ เ ป น กรรมการบริ ษั ท ให มี ว าระการดํ า รงตํ า แหน ง ตามวาระที่ ดํ า รง
ตําแหนงกรรมการบริษัท เวนแตคณะกรรมการบริษัทจะมีมติเปนอยางอื่น
2.2 กรณี ก รรมการบริ ห ารที่ เ ป น ผู บ ริ ห ารของบริ ษั ท ให มี ว าระการดํ า รงตํ า แหน ง เท า ที่ ดํ า รง
ตําแหนงเปนผูบริหารของบริษัท เวนแตคณะกรรมการบริษัทจะมีมติเปนอยางอื่น
3. หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. กําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
2. พิจารณากลั่นกรองในเรื่องดังตอไปนี้ เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2.1 แผนยุทธศาสตรของบริษัทฯ
2.2 งบประมาณประจําป (Annual Estimate Budget) ซึ่งเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของ
บริษัทฯ
2.3 กิจกรรมและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการควบรวมและซื้อกิจการ
2.4 การแตงตั้งผูบริหารระดับรองกรรมการผูจัดการ
3. กําหนดแผน และแนวทางเกี่ยวกับการลงทุน และการระดมทุนตามนโยบายของบริษัท
4. บริหารและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามงบประมาณ
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และเปาหมายที่ตั้งเอาไว
5. เสนอการจัดสรรกําไรเปนสํารองตามกฎหมายตอคณะกรรมการบริษัท และนําเสนอผูถือหุน
เพื่ออนุมัติ
6. การแตงตั้งผูบริหารระดับผูชวยกรรมการผูจัดการและผูชวยกรรมการอาวุโส
7. รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลสําหรับผูบริหารระดับสูง
8. เสริมสราง และผลักดันใหเกิดแรงจูงใจของพนักงาน
9. พิจารณาวาระตางๆ กอนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
10. การออกหนังสือค้ําประกันใหแกบุคคลที่ 3 ตองผาน การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ยกเวน กรณีธุรกิจปกติตามวัตถุประสงคของบริษัท
11. มีอํานาจสั่งการ วางแผน และดําเนินกิจการของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ
บริษัทกําหนด
12. มีอํานาจพิจารณากําหนดสวัสดิการพนักงานใหเหมาะสมกับสภาพการ ประเพณี และสอดคลอง
กับกฎหมายที่บังคับใชอยู
13. มีอํานาจอนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารที่จําเปน รวมถึงกําหนดอัตรา
คาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
14. อนุมัติการเขาทําบันทึกขอตกลงเพื่อการทําสัญญารวมทุน (MOU-Joint Venture Agreement) ใน
โครงการลงทุนตางๆ ซึ่งมีมูลคาการลงทุนในสวนของบริษัทจํานวนไมเกิน 200 ลานบาท
15. มีอํานาจอนุมัติ การซื้อขายทรัพยสินถาวร การใหกูยืมเงิน และการลงทุน การเสนอราคา การ
จัดซื้อจัดจาง การเขาทําสัญญา หรือการทํานิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาโดยปกติ และ
เปนไปตามวัตถุประสงคของบริษัท ดังนี้
- วงเงินไมเกิน 10 ลานบาท สําหรับการซื้อขายทรัพยสินถาวร การใหกูยืมเงิน และการลงทุน
- วงเงินไมเกิน 1,500 ลานบาท สําหรับการเสนอ ราคาในกรณีธุรกิจปกติ
- วงเงินไมเกิน 500 ลานบาท สําหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจอื่น
- วงเงินไมเกิน 1,500 ลานบาท สําหรับการกูยืมเงิน การจัดซื้อจัดจาง การเขาทําสัญญา / นิติกรรม
ใดๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาโดยปกติ ตามวัตถุประสงคของบริษัท
- วงเงินไมเกิน 500 ลานบาท สําหรับการกูยืมเงิน การจัดซื้อจัดจาง การเขาทําสัญญา / นิติกรรม
ใดๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาอื่น ตามวัตถุประสงคของบริษัท
16. ในกรณีที่กําหนดไวในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติไวแลว
คณะกรรมการบริหาร สามารถดําเนินการไดโดยไมจํากัดวงเงิน
17. อนุมัติการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย และสินทรัพยไมมีตัวตน
และสิทธิประโยชนของบริษัทและบริษัทยอย อันเปนการประกอบธุรกิจทางการคาปกติหรือ
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ
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18. อนุมัติการตั้ง การเพิ่ม การลด หรือการยกเลิก สํารองทางบัญชีตางๆ อาทิ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน คาเผื่อผลขาดทุนของโครงการระหวางการ
ดําเนินการ เปนตน ในวงเงินรวมไมเกินครั้งละ 10 ลานบาท
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกลาวขางตน
นั้นตองอยูภ ายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารไม
มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ในหรือเกีย่ วกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพยที่สําคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง มีสว นไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดที่จะทําขึ้นกับบริษัทและบริษัทยอย (ถา
มี) ในกรณีดังกลาว ใหคณะกรรมการบริหารนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติตอ ไป โดยกรรมการบริหารทานนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
จะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกลาว
4. การประชุมและการลงมติ
1. คณะกรรมการบริหารจะตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 8 ครั้ง ตามความจําเปนและ
ความเหมาะสม
2. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะตองจัดสงใหแกคณะกรรมการบริหารลวงหนา
กอนการประชุม
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะตองมีกรรมการเขารวมไมนอยกวากึ่งหนึ่งจึงจะครบ
เปนองคประชุม
4. มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงขางมากของกรรมการที่เขารวมประชุม
ทั้งนี้ กรรมการที่มีสวนไดเสียในเรื่องใดจะตองไมเขารวมในการพิจารณาหรือลงมติ
5. ใหเลขานุการคณะกรรมการบริหารเปนผูจัดทํารายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
5. การรายงาน
คณะกรรมการบริหาร จะตองรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม่ําเสมอ
และจัดทํารายงานการทําหนาที่ในรอบปทผี่ านมาตอผูถือหุนในรายงานประจําป โดยเปดเผยรายละเอียดดังนี้
1. จํานวนครั้งในการประชุม
2. จํานวนครั้งที่กรรมการบริหารแตละคนเขารวมประชุม
3. ผลการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรที่กําหนดไว

กฏบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย Updated April 2018

หนาที่ 29/32

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)

6. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร
คณะกรรมการบริหาร จะทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรนีต้ ามความเหมาะสมและตามสภาวการณ
ที่จําเปน เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
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กฎบัตร
คณะกรรมการลงทุน
บริษัทเด็มโก จํากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค
คณะกรรมการลงทุน จัดตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อทําหนาที่ดูแล และกําหนดแผนการลงทุน
ของบริษัท ใหเปนไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายบริหารความเสี่ยง ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ลงทุนที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด และอยูภายใตขอกําหนดของ กลต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และปฏิบัติตามกฎระเบียบรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ
1. องคประกอบ และคุณสมบัติ
1.1 คณะกรรมการลงทุน ประกอบดวย กรรมการลงทุนที่ดํารงตําแหนงของผูบริหาร 1 คน
สํ า หรั บ กรรมการคนอื่ น ให แ ต ง ตั้ ง โดยคณะกรรมการบริ ษั ท จากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งองค ก ร และคณะกรรมการบริ ษั ท รวมเป น 5 คนโดยประธาน
คณะกรรมการลงทุนตองไมเปนผูบริหารของบริษัท
1.2 กรรมการลงทุน ตองมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการลงทุน และโครงการที่จะลงทุน
1.3 คณะกรรมการลงทุ น สามารถแต ง ตั้ ง บุ ค คลที่ มี ค วามรู และประสบการณ ด า นการลงทุ น และ
ความรูในโครงการที่จะลงทุนเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุนได
2. วาระการดํารงตําแหนง
2.1 กรณี ก รรมการลงทุ น ที่ เ ป น กรรมการบริ ษั ท ให มี ว าระดํ า รงตํ า แหน ง ตามวาระที่ ดํ า รงตํ า แหน ง
กรรมการบริษัท เวนแตคณะกรรมการจะมีมติเปนอยางอื่น
2.2 กรณีกรรมการลงทุนที่เปนผูบริหารของบริษัท ใหมีวาระดํารงตําแหนงเทาที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร
ของบริษัท เวนแตคณะกรรมการบริษัทจะมีมติเปนอยางอื่น
3. หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน
3.1 กําหนดนโยบายการลงทุน นโยบายบริหารสภาพคลอง และนโยบายการกูยืมเงิน เพื่อเสนอขอความ
เห็นชอบตอคณะกรรมการบริษัท
3.2 กําหนดกรอบการลงทุน การบริหารสภาพคลองและการกูยืมเงินของบริษัท
3.3 พิจารณาแผนการลงทุนแผนการบริหารสภาพคลองและแผนการกูยืมเงินใหสอดคลองกับกรอบนโยบาย
ที่ อ นุ มั ติ โ ดยคณะกรรมการบริ ษั ท รวมถึ ง ให ส อดคล อ งกั บ นโยบายบริ ห ารความเสี่ ย ง อยู ภ ายใต
ขอกําหนดของ กลต. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ เปนไปตามกฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวของ
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3.4 กํากับดูแลการลงทุน การบริหารสภาพคลอง และการกูยืมเงินของบริษัทใหเปนไปตามกรอบนโยบาย
แผนดําเนินงาน ระเบียบวิธีปฏิบัติ รวมถึงนโยบายบริหารความเสี่ยง ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท
3.5 สอบทาน และปรับเปลี่ยนกรอบนโยบายและแผนดําเนินการ ทั้งในสวนของการลงทุน การบริหารสภาพ
คลองและการกูยื ม เงิน ใหเหมาะสมกับสถานการณที่เ ปลี่ยนแปลง และใหนํ าเสนอกรอบนโยบายที่
เปลี่ยนแปลงตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. การประชุม และการลงมติ
4.1 คณะกรรมการลงทุนมีการกําหนดการประชุมอยางนอยปละ 4 ครั้ง
4.2 ตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการจึงจะครบองคประชุม
4.3 มติที่ประชุมใหถือตามเสียงขางมากของกรรมการที่เขารวมประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่มีสวนไดเสีย หรือ
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในเรื่องใด จะตองไมเขารวมในการพิจารณาหรือลงมติ
4.4 ใหเลขานุการคณะกรรมการลงทุน (CFO) เปนผูจัดทํารายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารการประชุม
5. การรายงาน
คณะกรรมการลงทุนรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท และรายงานการปฏิบัติงาน (ถามี) ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท
6. การทบทวน และปรับปรุงกฎบัตร
คณะกรรมการลงทุน จะทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรนี้ ตามความเหมาะสม และตามสถานการณที่จําเปน
เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจาณาอนุมัติ
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