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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) มีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม สุจริตโปรงใส ยึดแนว
ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กําหนด สําหรับคณะกรรมการทุกคนในการปฏิบัติหนาที่ ไดยึดถือการปฏิบัติตาม
Fiduciary Duty สําคัญ 4 ประการ คือ การปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบดวยความระมัดระวัง (Duty of Care) การปฏิบัติ
หนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัท และผูถือหุน (Duty of loyalty) การปฏิบัติตามกฎหมาย
วัตถุประสงค ขอบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผูถือหุน (Duty of Obedience) และการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุน
อยางถูกตองครบถวน โปรงใส และทันเวลา (Duty of Disclosure) เพื่อสรางความนาเชื่อถือใหกับผูลงทุน และผูมีสวนไดสวน
เสียทุกกลุม ซึ่งเปนสวนสําคัญในการสงเสริมความเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ยั่งยืนของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอนโยบายการกํากับดูแลกิจการมาโดยตลอด กําหนดใหการกํากับดูแล
กิจการเปนหนึ่งในดัชนีวัดผลการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกําหนดใหมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน เพื่อยกระดับการ
กํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามมาตรฐานสากลอยางสม่ําเสมอ ในป 2560 คณะกรรมการฯ ได มีการปรับปรุงนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยประกาศกําหนด โดยเฉพาะการนําสาระสําคัญของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 5)
พ.ศ.2559 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ 3/2559 เรื่อง การกําหนดลักษณะขาดความนา
ไววางใจของกรรมการและผูบริหารของบริษัท (ฉบับที่ 2) แนวปฏิบัติในการเปดเผยและรักษาขอมูลที่มีผลกระทบตอราคา
หลักทรัพย และแนวปฏิบัติในการจัดการขอมูลลับที่มีผลตอราคาหลักทรัพยของ กลต. เขามาเปนประเด็นในการพัฒนาระบบ
นิเวศนของธรรมภิบาลในองคกร เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหบริษัทฯ มีระบบการปฏิบัติงาน และการกํากับดูแลกิจการตามหลัก
ปฏิบัติที่ดี มีวัฒนธรรมองคกรดานจริยธรรมที่เขมแข็ง สรางคานิยม I DEMCO และจิตสํานึกของบุคลากรในบริษัท ให
ความสําคัญกับการดําเนินกิจการของบริษัทดวยความซื่อสัตยตอลูกคา ตอวิชาชีพ ดวยความมานะ มุงมั่น ตั้งใจจริงที่จะประสบ
ความสําเร็จ ดวยความเชื่อมั่นในการทํางานรวมกันเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความรอบรู เชี่ยวชาญ ใหคุณภาพที่ดีแก
ลูกคาสรางมูลคาเพิ่ม สรางผลตอบแทนที่ดีแกผูถือหุนอยางตอเนื่อง มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม รวมทั้งมุงมั่นใน
การดําเนินงานดานการตอตานการทุจริต บริษัทไดประกาศเจตนารมณเขาเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ตอตานการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติงานที่
โปรงใส เปนที่ยอมรับของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดยคณะกรรมการ CAC ไดมีมติรับรองมาตรฐานการตอตานการคอรรัปชั่น
ใหเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และปจจุบันบริษัทฯได
พัฒนาการรับรูเรื่องการตอตานทุจริตในหมูพนักงาน และผูบริหาร เพื่อเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นดวย
จากความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม สุจริตโปรงใส ยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่
ดี สงผลใหคะแนนการประเมินผลสํารวจโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยดีขึ้นตามลําดับ ซึ่งจาก
รายงาน Corporate Governance Report of Thailand Companies 2014 บริษัท ไดรับตราสัญลักษณคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาติ
4 สัญลักษณ (ดีม าก) ต อมาผลสํารวจโครงการสํารวจการกํากับ ดูแ ลกิจ การบริษัทจดทะเบียนไทย ตามรายงาน Corporate
Governance Report of Thailand Companies 2016-2017 เด็มโก ไดรับตราสัญลักษณคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาติ เพิ่มขึ้น
เปน 5 สัญลักษณ (ดีเลิศ)
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ไดตระหนักถึงประโยชนและความสํ าคัญของการกํ ากับ ดูแ ลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อ เปนการ
เสริมสรางความโปรงใสและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อันจะสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นแกผูถือหุน ผูลงทุน และ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย และสงเสริมใหบริษัทเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน จึงไดกําหนดเปนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่เปนลาย
ลักษณอักษรและถือเปนมาตรฐานการปฏิบัติสําหรับบริษัทซึ่งครอบคลุมหลักการสําคัญ ดังตอไปนี้
 การปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกันและเปนธรรมตอทุกฝาย
 การปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดูแลและการบริหารงานดวยความ
ซื่อสัตย มีคุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อใหบรรลุเปาหมายของบริษัท และใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
บริษัทและผูถือหุนโดยรวม ตลอดจนดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงดานผลประโยชนตางๆ
 การบริหารงานดานความโปรงใสภายใตระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในตลอดจนการเปดเผยขอมูล
อยางเพียงพอ ทันเวลา และสามารถตรวจสอบได แกผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย เพื่อใหทราบขอมูลอยาง
เทาเทียมกัน โดยบริษัทจะสนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สําคัญ เชน การทํารายการที่เกี่ยว
โยง การทํารายการไดมา หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย เพื่อความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
 การควบคุมและบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมกับการดําเนินกิจการของบริษัท
 การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ภายใต ก รอบของกฎหมาย จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ รวมถึ ง การดู แ ล
สิ่งแวดลอม
 คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหนาที่ดวยความมุงมั่น ทุมเทและรับผิดชอบอยาง
เต็มความสามารถเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และยึดมั่นคุมือหลักการกํากับดูแลกิจการและจรรณยาบรรณ
ธุรกิจของบริษัท เปนแนวทางดวยความเขาใจ เชื่อมั่น และศรัทธา โดยถือเปนกิจวัตรจนเปนวัฒนธรรมที่ดีของ
องคกร
 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญรวมกับผูบริหารในการกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ นโยบายและแผนงานที่
สําคัญของบริษัทฯ รวมทั้งการจัดโครงสรางการบริหารงานที่สอดคลองและสัมพันธกันอยางเปนธรรมระหวาง
คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และผูถือหุน และมีการวางแนวทางการบริหารจัดการ และการดําเนินธุรกิจที่
เหมาะสม
นอกจากนี้ ยังกําหนดใหคณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทใหเหมาะสมกับ
สภาวการณ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว
สวนที่ 2 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายการดําเนินธุรกิจ คานิยมหลัก และจรรยาบรรณ
2.1 วิสัยทัศน
“มุงสูการเปนผูรับเหมาดานวิศวกรรมไฟฟา ผูลงทุนดานพลังงานทดแทนและสาธารณูปโภค ชั้นนําของ
อาเซียน”
2.2 พันธกิจ
 เปนบริษัทรับเหมาดานวิศวกรรมไฟฟา พลังงานทดแทน และสาธารณูปโภคที่ครบวงจร ชั้นนําของภูมิภาค
 มุงเนนการใหบริการที่มีคุณภาพและทันสมัยอยางมืออาชีพ มีคุณธรรมความซื่อสัตยตอลูกคา และความ
เชี่ยวชาญรอบรู ดวยทีมงานประสิทธิภาพสูง
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
 สามารถสรางผลตอบแทนที่ดี สรางมูลคาเพิ่มจากการลงทุนดานสาธารณูปโภคใหแกนักลงทุน ผูถือหุน
อยางตอเนื่อง
2.3 เปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัท
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะพัฒนาองคกรและขยายธุรกิจทั้งในและตางประเทศในดานที่เกี่ยวของกับงานวิศวกรรม
โดยมีเปาหมายหลักที่จะเปนผูออกแบบ กอสรางและติดตั้งงานระบบไฟฟาแบบครบวงจรตั้งแตงานระบบไฟฟาและเครื่องกล
จนถึงงานกอสรางโรงไฟฟาพลังงานทดแทน เชน โครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย รวมถึง
แสวงหาโอกาสในการเปนผูลงทุนในธุรกิจการใหบริการในฐานะผูผลิตไฟฟาและสาธารณูปโภคอื่น
2.4 คานิยมหลัก
i DEMCO
I = Integrity
D = Determination
E = Effective Teamwork
M = Masterly
C = Customer First
O = Originality & Ownership

มีคุณธรรม ความซื่อสัตยตอลูกคา ตอตนเอง องคกร และวิชาชีพ
มีความมานะ มุงมั่น ตั้งใจจริง ที่จะประสบผลสําเร็จ
ทีมงานมีประสิทธิภาพ
รอบรู เชี่ยวชาญอยางผูนํา
ใหคุณภาพที่ดีที่สุดแกลูกคา
มีความคิดริเริ่ม กลาแสดงออกนอกกรอบอยางสรางสรร และคิดอยางเจาของกิจการ

2.5 จรรยาบรรณบริษัทฯ
บริษัทฯ ไดแก กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน มุงที่จะดําเนินการ และยึดถือในจรรยาบรรณของ
บริษัทฯ ในดานตางๆ ดังตอไปนี้
2.5.1 สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน
บริษัทจะยึดมั่นตอการปฏิบัติและการคุมครองสิท ธิของผูถือ หุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยกําหนด
นโยบายโดยการคํานึงถึงสิทธิผูถือหุน และสงเสริมการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
 สิทธิในการรับรูขอมูลในการจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เพื่อใหขอมูลเพียงพอตอผูถือหุน เพื่อตัดสินใจ
ในการลงมติ โดยบริษัทไดจัดใหมีการเผยแพรขอมูลหนังสือเชิญประชุมตามระเบียบวาระ พรอมทั้ง
เอกสารประกอบตางๆที่ เกี่ยวกับการประชุม ใน เว็บไซตของบริษัทเปนการลวงหนา 30 วันกอนการ
ประชุม และจัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุน พรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระตางๆ
ล ว งหน าก อ นวั นประชุ ม อยา งนอ ย 14 วัน พร อ มทั้ง มีก ารบันทึ ก การประชุม อยา งถู กต อ งครบถ ว น
เผยแพรในเว็บไซต เพื่อสามารถใหผูถือหุนตรวจสอบได
 สิทธิที่ผูถือหุนจะไดรับการอํานวยความสะดวกของผูถือหุน ในการใชสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนและ
ออกเสียงอยางเต็มที่ โดยบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุมใหแกบริษัทได
นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการสงเสริมใหกรรมการทุกทานเขารวมประชุมผูถือหุน เพื่ออํานวย
ความสะดวกแกผูถือหุนในกรณีการตอบคําถามเกี่ยวกับประเด็นตางๆ
 บริษัทมีนโยบายสงเสริมเรื่องความเทาเทียมกันของผูถือหุน เชน การเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอย
สามารถเสนอวาระการประชุมเพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุมกอนวันประชุม
โดยคณะกรรมการไดกําหนดแนวทางพิจารณาเพิ่ม / ไมเพิ่มวาระที่เสนอดังกลาว คณะกรรมการมี
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
นโยบายไมเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงผูถือหุนทราบลวงหนา นอกจากนี้ บริษัทไดเปดโอกาสใหผู
ถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองไดสามารถมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทนหรือให
กรรมการอิสระเปนผูรับมอบอํานาจจากผูถือหุน เพื่อเขารวมประชุมแทนได
2.5.2 สิทธิ และบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทไดใหความสําคัญแกการกํากับดูแลผูมีสวนไดเสียทุกกลุม เชน กลุมลูกคา คูคา พนักงาน ผูถือหุน
หรือผูลงทุน สถาบันการเงิน หนวยงานภาครัฐและหนวยงานอื่นๆ โดยคณะกรรมการจะปฏิบัติตอบุคคลเหลานี้ตามสิทธิ
เงื่ อนไข ขอกฎหมายและกฎระเบี ย บตางๆ เพื่อใหผูมีสวนไดเสียไดรับการดูแ ลและปฏิบัติดวยดี ทั้งนี้ บริษัทจะกําหนด
มาตรการในการสื่อสารกับคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับความถูกตองของรายงานการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่
บกพรอง หรือการทําผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยกําหนดใหคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถ
ดําเนินการตรวจสอบพรอมทั้งดําเนินการแกไขเพื่อความถูกตอง
2.5.3 การประชุมผูถือหุน
บริษัทฯ สงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสที่จะมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะในที่
ประชุม โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนา และ
เผยแพรหลักเกณฑดังกลาวไวบน Website ของบริษัทฯ และคณะกรรมการจะเขารวมในการประชุมเพื่อตอบคําถาม และรับฟง
ขอเสนอแนะจากผูถือหุน กับเปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุนพรอมผลลงคะแนนเสียงภายในวันถัดไปผานระบบขาวของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และบน Website ของบริษัทฯ
2.5.4 ภาวะผูนํา และวิสัยทัศน
ในการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายการดําเนินงาน กลยุทธ และแผนงานธุรกิจนั้น คณะกรรมการไดมีสวน
รว มในการพิ จ ารณาและตั ดสิ นใจ โดยใช ป ระสบการณ ร วมทั้ง ความชํา นาญในการทํ าธุ ร กิจ ในการวางแผน เพื่อ ให ก าร
ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม รวมทั้งจะกํากับ
ดูแลและติดตามการดําเนินการพิจารณาใหความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของฝายจัดการใหเปนไปตาม
แผนงาน
2.5.5 ความขัดแยงดานผลประโยน
กําหนดใหคณะกรรมการ ฝายจัดการและผูถือ หุนไดมีการพิจารณาในการแกปญหาความขัด แยง ของ
ผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีเหตุผล เปนอิสระและอยูภายใตจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปดเผย
ขอมูลอยางครบถวน เพื่อผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนเปนสําคัญ ทั้งนี้บริษัทไดกําหนดมาตรการดูแลขอมูลภายใน เพื่อ
ปองกันการนําไปใชเพื่อประโยชนสวนตนในทางมิชอบ อาทิเชน บริษัทจะดําเนินการกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและ
ปองกันการใชขอมูลเปนลายลักษณอักษร และถือเปนแนวปฏิบัติที่ทุกคนในองคกรตองถือปฏิบัติ และไดกําหนดใหกรรมการ
ทุกคนและผูบริหารเปดเผยขอมูลตอบริษัทเกี่ยวกับสวนไดเสียของตนและผูเกี่ยวของ เชน การรายงานการซื้อขาย หรือถือครอง
หลักทรัพยของบริษัทใหที่ประชุมกรรมการทราบทุกครั้ง
2.5.6 จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทมีการสงเสริมแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of ethics or statement of
business conduct) โดยคณะกรรมการไดจัดทําหลักจรรยาบรรณเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนไดทราบถึง
มาตรฐานการปฏิบัติตนตามที่บริษัทไดวางไว เพื่อเปนแนวทางในการใหทุกคนปฏิบัติ ทั้งนี้จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทที่กรรมการผูบริหารและพนักงานตองยึดถือและปฏิบัติตามประกอบดวย ความซื่อสัตยและเชื่อถือได การใหความ
เคารพผูอื่นอยางสม่ําเสมอ การมีความยุติธรรมและไมแบงแยก การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาใดๆ รวมทั้งลิขสิทธิ์และ
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สิทธิบัตร การเก็บรักษาความลับ การเก็บบันทึกขอมูลของบริษัทอยางถูกตอง การระมัดระวังในการเปดเผยขอมูลบริษัท การ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ การใหความเปนธรรมตอคูแขงทางธุรกิจ การปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานทุจริต
คอรรัปชั่น และความรับผิดชอบตอผูถือหุน โดยกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
รับผิดชอบ ยุติธรรม และมีจริยธรรมในการดําเนินงานกับผูที่เกี่ยวของทั้งภายในและนอกองคกร ตลอดจนไมเปดเผยขอมูล
ภายในอันกอใหเกิดผลกระทบในดานลบแกบริษัทหรือเพื่อประโยชนสวนตัว รวมไปถึงการไมกระทําการใดๆ อันกอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การฝาฝน และการลงโทษ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบที่จะทําความคุนเคย และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
บริษัทฯ ตลอดจนนโยบายอื่นๆ ของบริษัทฯ ที่จะออกมาเพิ่มเติมนอกจากนี้ กับพึงแสดงความยึดมั่นตอจรรยาบรรณบริษัทฯ
โดยการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีสําหรับผูอื่น เพื่อสงเสริมบรรยากาศของการทํางานใหเอื้อตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
รวมทั้งตองมุงมั่นที่จะปองปราม และปองกันไมใหเกิดการละเมิดจรรยาบรรณ ทั้งนี้ ผูที่ฝาฝนจรรยาบรรณ หรือนโยบายของ
บริษัทที่เกี่ยวของ หรือยินยอมใหบุคคลอื่นฝาฝนจรรยาบรรณ จะถูกพิจารณาลงโทษทั้งทางวินัย ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจาง การ
ใหชดเชยความเสียหาย และการรับโทษทั้งทางแพง และ/หรือทางอาญา
สวนที่ 3 โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ
3.1 คณะกรรมการบริษัท
3.1.1 องคประกอบกรรมการบริษัท
3.1.1.1 คณะกรรมการบริษัทไมจําเปนตองเปนผูถือหุนของบริษัท
3.1.1.2 จํานวนของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามที่ที่ประชุมผูถือหุนกําหนด แตตองไม
นอยกวา 9 คน โดยกรรมการไมนอยกวา 4 คน หรือหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด (แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา)
จะตองเปนกรรมการอิสระโดยกรรมการอิสระจะตองมีความเปนอิสระจากการควบคุมของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ และตอง
ไมมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑคุณสมบัติ
กรรมการอิสระที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอ
ขายหุนที่ออกใหม (“ประกาศ ทจ 28/2551”)
3.1.1.3 จํานวนกรรมการที่เปนผูบริหารตองไมเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด
3.1.1.4 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณากรรมการอิสระคนหนึ่งขึ้นดํารงตําแหนงประธานกรรมการ
บริษัท
ทั้งนี้ คุณสมบัติ และการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการอิสระ และ กรรมการที่เปนผูบริหาร ใหเปนไปตามนโยบายเรื่อง
ขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (บจ/ร 26-00) (Policy Statement on Code of Best Practices of Directors of
Listed Companies) และกรรมการอิสระจะตองถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
โดยใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
3.1.2. คุณสมบัติกรรมการบริษัท
3.1.2.1 มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งตองไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะ
ไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ประกาศกําหนด
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3.1.2.2 มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ มีความเปนอิสระ
ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความระมัดระวังดวยความซื่อสัตย (Duty of Care and Duty of Loyalty) และสามารถทุมเทอุทิศเวลา
ไดอยางที่ มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ สามารถเขาประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ มีการเตรียมตัว
เปนการลวงหนากอนการประชุมเปนอยางดี มีสวนรวมที่สรางสรรคในการประชุม มีความตรงไปตรงมา แสดงความคิดเห็นใน
ที่ประชุมไดโดยอิสระ มีประวัติการทํางาน และจริยธรรมที่ดีงาม และไดรับการยอมรับจากสังคม
3.1.2.3 มีความรูความสามารถที่สําคัญตอธุรกิจของบริษัท ไดแก ธุรกิจพลังงาน วิทยาศาสตร การบริหาร
รัฐกิจ วิศวกรรมศาสตร เศรษฐศาสตร การบัญชี การตลาด การเงิน และกฎหมาย
3.1.2.4 ไมควรดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทหลายแหงในขณะเดียวกัน
3.1.2.5 กรรมการไมสามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของ
บริษัท หรือเขาเปนหุนสวน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไม
วาจะทําเพื่อประโยชนของตนหรือของบุคคลอื่น เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
3.1.2.6 กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาที่บริษัททําขึ้น ไมวา
โดยตรง หรือโดยออม หรือถือหุน หุนกู เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
3.1.3 หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการกําหนดนโยบาย และทิศทางในการดําเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการ
บริษัทมีความเปนอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการ
แบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการที่ชัดเจน และดูแลใหมีระบบงานที่ให
ความเชื่อมั่นวากิจกรรมตางๆ ของบริษัทดําเนินไปในลักษณะที่ถูกตองตามกฎหมายและจริยธรรม
กรรมการบริษัททุกทานมีความเขาใจในหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท และมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of ethics or statement of business conduct)
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่เปนตัวแทนของผูถือหุน และมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการกํากับดูแล
กิจการ มีดังนี้
3.1.3.1 อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตอการสรางคุณคาใหแกบริษัทอยางยั่งยืน
3.1.3.1.1 กําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายหลัก (Objective) ครอบคลุมถึง เปาหมายและแนวคิด
หลักขององคกร (Control Idea) และเปาหมายในระยะสั้น แนวคิดหลักขององคกรสามารถสะทอนใน
รูปแบบของวิสัยทัศน หลักการ และรูปแบบธุรกิจที่สรางคุณคาใหแกกิจการใหเปนไปเพื่อความยั่งยืน มี
จริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย เปนประโยชนตอสังคม และ
พัฒนา ลดผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม
3.1.3.1.2 กําหนดกลยุทธ นโยบายการดําเนินงาน และพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ
ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมาย ใหสามารถ
แขงขันได มีผลประกอบการที่ดี โดยคํานึงถึงผลกระทบทั้งในระยะกลาง และระยะยาว
สามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง
3.1.3.1.3 ติดตาม ประเมินผล กํากับดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน ตลอดจนกลยุทธในระยะเวลา
ปานกลาง และ/หรือประจําปของกิจการวาสอดคลองกับการบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายหลักของ
ธุรกิจ สรางคุณคาใหทั้งกิจการ ลูกคา ผูมีสวนไดเสีย และสังคมโดยรวม
3.1.3.1.4 สนั บ สนุ น ให มี ก ารนํ า นวั ต กรรม และเทคโนโลยี ม าใช ใ นกิ จ การอย างเหมาะสม และ
ปลอดภัย
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3.1.3.1.5 มี ห น า ที่ ดู แ ลให ก รรมการทุ ก คน และผู บ ริ ห ารปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ
ระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตยสุจริตตอองคกร (Duty of Loyalty) และดูแลใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน
3.1.3.1.6 สรางและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรที่ยึดมั่นในจริยธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางใน
ฐานะผูนําในการกํากับดูแลกิจการ
3.1.3.1.7 เขาใจขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกําหนดขอบเขตการ
มอบหมายหนาที่ และความรับผิดชอบใหกรรมการผูจัดการ และฝายจัดการอยางชัดเจน
ติดตามดูแลใหกรรมการผูจัดการ และฝายจัดการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
3.1.3.1.8 กําหนดหลักการ นโยบาย และแนวทางในการดําเนินงานสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงาน อาทิเชน นโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบายบริหารความเสี่ยง นโยบายลงทุน
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ นโยบายการควบคุมการใชขอมูล กฎบัตร ขอบังคับบริษัท
นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
3.1.3.1.9 กํากับดูแลกิจการ ตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code 2017) เพื่อใหกิจการ
เปนไปเพื่อการสรางคุณคาใหกิจการอยางยั่งยืน
3.1.3.2. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตอการกํากับดูแลใหบริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี
3.1.3.2.1 คณะกรรมการบริษัท ฯ ตอ งปฏิบัติห นาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วั ตถุประสงค
ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย ดวยความซื่อสัตย สุจริต ระมัดระวัง
รักษาผลประโยชนของบริษัท
3.1.3.2.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือน
นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท รวมถึงการจัดสงเอกสารเชิญประชุมผูถือหุน
3.1.3.2.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองจัดใหมีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความ
นาเชื่อถือได รวมทั้งดูแลใหมีระบการจัดเก็บเอกสารที่ทําใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลได
ในภายหลัง มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3.1.3.2.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองจัดใหมีการทํางบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทใหมีความ
ถูกตองเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาไดตรงตอความเปนจริง ครบถวน
และถูกตองเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท
กอนที่จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
3.1.3.2.5 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองมีการกําหนดและทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย เปาหมาย กลยุทธ
และทิศทางการดําเนินงาน การลงทุน และการบริหารจัดการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท พรอมทั้ง
แผนการดําเนินงาน และงบประมาณประจําป ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบริษัท
โดยพิจารณาถึงการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดําเนินงานที่เหมาะสม
3.1.3.2.6 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองกําหนดและควบคุมดูแลใหฝายบริหาร ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ
3.1.3.2.7 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองจัดการบริษัทใหดําเนินการตามกฎหมายและความถูกตองในสังคม เปนไป
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในหนังสือบริคณหสนธิ และตามระเบียบที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท
รวมทั้งจัดการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน
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3.1.3.2.8 คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจแตงตั้ง ฝายจัดการ เพื่อทําหนาที่บริหารกิจการ รวมถึงกําหนดอัตรา
คาตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม
3.1.3.2.9 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองจัดการแตงตั้ง กรรมการผูจัดการ เพื่อบริหารควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของ
บริษัท รวมถึงกําหนดอัตราคาตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม ตลอดถึงการสงเสริม สนับสนุนใหมี
การพัฒนาผูบริหารระดับสูง จัดใหมีแผนการสืบทอดตําแหนงสําหรับผูบริหารระดังสูง และติดตามดูแลให
มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม
3.1.3.2.10 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองมีการใหคุณใหโทษแกกรรมการผูจัดการโดยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
3.1.3.2.11 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองจัดใหมีระบบที่สนับสนุนการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อใหมั่นใจวาฝายบริหารไดตระหนักและใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นรวมทั้งปฏิบัติ
ตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
3.1.3.2.12 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองพิจารณาและมีมติอนุมัติการแตงตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลเขาเปนกรรมการ
และ/หรือ ผูบริหารในบริษัทยอย หรือบริษัทรวม ตามสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย บริษัทรวม รวมถึง
การกําหนดใชนโยบายการควบคุมและกลไกการกํากับดูแลกิจการที่บริษัทเขาไปลงทุนในบริษัทยอย หรือ
บริษัทรวม เพื่อแสดงวาบริษัทมีกลไกการกํากับดูแลบริษัทยอยตามที่กําหนดในประกาศที่ ทจ.28/2551
เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับตามที่ไดมีการแกไข
3.1.3.2.13 คณะกรรมการบริษั ท ฯ ต อ งพิ จ ารณากํ า หนดโครงสรา งการบริ ห ารงาน มีอํ านาจในการแตง ตั้ ง
คณะกรรมการชุดยอยตางๆ เชน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ ย งองค ก ร เป น ต น รวมถึ ง การกํ า หนด ขอบเขต อํ า นาจหน า ที่ ตลอดจนค า ตอบแทน ของ
คณะกรรมการชุดยอยตางๆ
3.1.3.2.14 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองจัดทํากฎบัตร นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณของบริษัทฯ
เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจางทุกคน ใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคูไป
กับขอบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
3.1.3.2.15 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองจัดใหมีเลขานุการบริษัทฯ เพื่อใหคําแนะนําดานกฎหมาย และกฎเกณฑ
ตางๆ ที่คณะกรรมการจะตองทราบ เพื่อชวยใหคณะกรรมการและบริษัทฯ ปฎิบัติใหเปนไปตามที่กฎหมาย
และกฎระเบียบตางๆ ที่มีผลบังคับใช
เวนแตอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน
ทั้งนี้เรื่องที่กรรมการมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ใหกรรมการซึ่งมีสวน
ไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาว ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
(ก) เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน
(ข) การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมาย หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยระบุใหตอ งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
เรื่องดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการดวยคะแนนเสียงขางมากของกรรมการที่เขา
รวมประชุม และจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมาย
ใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
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(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท
(ฉ) การอื่นใดที่กําหนดไวภายใตบ ทบัญ ญัติของกฎหมาย ว าดวยหลักทรัพย และ/หรื อ ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียง
ดังกลาวขางตน
3.1.4 วาระการดํารงตําแหนง
3.1.4.1 กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะตองออกจากตําแหนงในทุกครั้งของการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป โดยใหกรรมการซึ่งอยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ในกรณีที่กรรมการที่จะพนจาก
ตําแหนงดังกลาวไมอาจแบงไดพอดีหนึ่งในสาม ก็ใหใชจํานวนที่ใกลที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งออกจากตําแหนง
อาจไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงใหมได
3.1.4.2 เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการที่เปนกรรมการอิสระ
ในกรณีปกติโดยทั่วไปไมควรเกินกวา 3 วาระ หรือ 9 ป ติดตอกันหรือตามความเห็นของคณะกรรมการ
3.1.4.3 นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนตําแหนง เมื่อ
 ตาย
 ลาออก
 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และ/หรือกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
 ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผู
ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 ศาลมีคําพิพากษาหรือมติใหออก
3.1.4.4 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกใหมีผลตั้งแตวันที่ใบลาออกไป
ถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกจะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบดวยก็ได
3.1.4.5 ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการแตงตั้ง
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และ/หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยกําหนดเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมกรรมการในคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือ
นอยกวา 2 เดือ น บุ ค คลซึ่งเขา มาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูใ นตํา แหน ง กรรมการได เพียงเทาวาระที่เ หลือ อยูข อง
กรรมการที่ตนแทน
3.1.5 การสรรหา และเลือกตั้งกรรมการ
การแตงตั้งกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะพิจารณารายชื่อผูที่มีความ
เหมาะสมที่จะเปนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท และขอกําหนดของกฎหมาย กับ
หลักเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้จะตองมีความโปรงใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะตองมีประวัติการศึกษาและ
ประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชนในการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน
สําหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ เลขานุการบริษัทจะรวบรวมขอมูลเสนอตอ
คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อพิจารณากลั่นกรองเบื้องตนกอนนําเสนอรายชื่อบุคคลที่ผานการ
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พิจารณาใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเปนขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการฯจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ไดรับการ
เสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการเสนอชื่อตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้งตอไป
3.1.6 การปฐมนิเทศกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหม
เมื่อมีการแตงตั้งกรรมการใหม บริษัทฯ จะจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหม โดยจัดใหมี
การบรรยายสรุป วิสัยทัศน กลยุทธ และเปาหมายการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการที่สําคัญโดยประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร พรอมทั้งจัดใหมีเอกสารสําหรับกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งใหม เพื่อประกอบการทําหนาที่ อันไดแก คูมือกรรมการบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับบริษัท และรายงาน
ประจําป ซึ่งเอกสารเหลานี้ประกอบดวยขอมูลสําคัญ ไดแก บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท อํานาจอนุมัติ และขอหามการกระทําของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
รวมทั้งบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ
3.1.7 การประชุม
3.1.7.1 จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท กฎหมาย
มหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางนอย 6 ครั้งตอป ทั้งนี้ในแตละปจะตองมี
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอย 1 ครั้งที่ไมมีกรรมการที่เปนผูบริหารเขารวมประชุม กรรมการ
มีหนาที่ตองเขารวมประชุมคณะกรรมการทุกครั้งยกเวนกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ รวมทั้งกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหารสามารถดําเนินการประชุมระหวางกันเองตามความจําเปนได
3.1.7.2 มีการจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ลวงหนากอนวันประชุม
อยา งน อ ย 7 วัน และคณะกรรมการสามารถขอข อ มูล เพิ่ม เติ ม ได จ ากกรรมการผูจัด การหรือ เลขานุก าร
คณะกรรมการบริษัทได หรือใหผูบริหารระดับสูงเขาประชุมเพื่อชี้แจงคณะกรรมการในกรณีที่ตองการ
ขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม อีกทั้งกําหนดใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเรื่องเขาวาระการ
ประชุมได
3.1.7.3 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดยอย และเลขานุการบริษัท เปนผูรวมกันพิจารณาเสนอเรื่องเขาวาระ
การประชุมคณะกรรมการ ตามความเหมาะสม
3.1.7.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
3.1.7.5 ในการประชุมกรรมการผูมีสวนไดสวนเสียโดยนัยสําคัญในเรื่องที่พิจารณาตองออกจากที่ประชุมระหวาง
พิจารณาเรื่องนั้นๆ และจะตองงดแสดงความเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
3.1.7.6 มติที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการหนึ่งคนมีหนี่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ให
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดองคประชุมขั้นต่ํา ณ ขณะที่
คณะกรรมการจะลงมติตองมีคณะกรรมการไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
3.1.7.7 บริษัทจะมีการบันทึ กการประชุมอยางถูกตอง ครบถวนเพื่อ สามารถใหกรรมการผูถือ หุนหรือผูมีสวน
เกี่ยวของสามารถตรวจสอบได
3.1.8 การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท
บริษัทมีนโยบายเรื่องการดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท สอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดีที่กําหนด หรือ
แนะนําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่แนะนําใหกรรมการบริษัทจดทะเบียนดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทไมเกิน 5
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บริษัท สําหรับการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทหรือองคกรอื่นของกรรมการ บริษัทฯ ไดกําหนดเปนระเบียบภายในให
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาคาตอบแทน และบรรษัทภิบาลดวย
3.2 คณะกรรมการชุดยอยที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทที่ไดจัดใหมีกรรมการชุดยอย เพื่อชวยศึกษาและกลั่นกรองงานตางๆ เฉพาะดาน ดังนี้
3.2.1 คณะกรรมการชุดยอย (Board Committee)
บริษัท ฯ มีคณะกรรมการชุดยอ ย (Board Committee) 5 คณะ ประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องคกร และคณะกรรมการลงทุน ซึ่งแตละชุดมีองคประกอบ บทบาท และหนาที่ตางๆ ดังนี้
(ก) คณะกรรมการบริหาร
1. องคประกอบและคุณสมบัติ
1.1 คณะกรรมการบริ ห ารได รั บ แต ง ตั้ ง จากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯโดยมี จํ า นวนตามที่ คณะกรรมการบริ ษั ท
เห็นสมควร
ประกอบดวยกรรมการบริษัทจํานวนหนึ่งและอาจประกอบดวยบุคคลอื่นใดคนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งดํารง
ตําแหนงเปนผูบริหารของบริษัท โดยกรรมการผูจัดการเปนผูเสนอชื่อผูบริหารนั้น
ในการแตงตั้งกรรมการบริหารใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการบริหารที่เปนกรรมการของบริษัทคนหนึ่งเปน
ประธานกรรมการบริหาร
1.2 กรรมการผูจัดการเปนกรรมการบริหารโดยตําแหนง
1.3 กรรมการบริหารจะตองมีความรูความสามารถ และประสบการณที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู ความเขาใจถึง
คุณสมบัติหนาที่ และความรับผิดชอบของตน และตองไมมีลักษณะตองหามตาม กฎหมาย
1.4 คณะกรรมการบริหารเปนผูแตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
2. วาระการดํารงตําแหนง
2.1 กรณีกรรมการบริหารที่เปนกรรมการบริษัท ใหมีวาระการดํารงตําแหนงตามวาระที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัท เวนแตคณะกรรมการบริษัทจะมีมติเปนอยางอื่น
2.2 กรณีกรรมการบริหารที่เปนผูบริหารของบริษัทใหมีวาระการดํารงตําแหนงเทาที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของ
บริษัท เวนแตคณะกรรมการบริษัทจะมีมติเปนอยางอื่น
3. หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
3.1 กําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
3.2 พิจารณากลั่นกรองในเรื่องดังตอไปนี้ เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3.2.1 แผนยุทธศาสตรของบริษัทฯ
3.2.2 งบประมาณประจําป (Annual Estimate Budget) ซึ่งเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของบริษัทฯ
3.2.3 กิจกรรมและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการควบรวมและซื้อกิจการ
3.2.4 การแตงตั้งผูบริหารระดับรองกรรมการผูจัดการ
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3.3 กําหนดแผน และแนวทางเกี่ยวกับการลงทุน และการระดมทุนตามนโยบายของบริษัท
3.4 บริหารและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามงบประมาณและเปาหมายที่ตั้ง
เอาไว
3.5 เสนอการจัดสรรกําไรเปนสํารองตามกฎหมายตอคณะกรรมการบริษัท และนําเสนอผูถือหุนเพื่ออนุมัติ
3.6 การแตงตั้งผูบริหารระดับผูชวยกรรมการผูจัดการและผูชวยกรรมการอาวุโส
3.7 รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลสําหรับผูบริหารระดับสูง
3.8 เสริมสราง และผลักดันใหเกิดแรงจูงใจของพนักงาน
3.9 พิจารณาวาระตางๆ กอนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3.10 การออกหนังสือค้ําประกันใหแกบุคคลที่ 3 ตองผาน การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ยกเวน กรณีธุรกิจปกติตามวัตถุประสงคของบริษัท
3.11 มีอํานาจสั่งการ วางแผน และดําเนินกิจการของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
3.12 มีอํานาจพิจารณากําหนดสวัสดิการพนักงานใหเหมาะสมกับสภาพการ ประเพณี และสอดคลอง กับกฎหมายที่
บังคับใชอยู
3.13 มีอํานาจอนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารที่จําเปน รวมถึงกําหนดอัตราคาตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เหมาะสม
3.14 อนุมัติการเขาทําบันทึกขอตกลงเพื่อการทําสัญญารวมทุน (MOU-Joint Venture Agreement) ในโครงการลงทุน
ตางๆ ซึ่งมีมูลคาการลงทุนในสวนของบริษัทจํานวนไมเกิน 200 ลานบาท
3.15 มีอํานาจอนุมัติ การซื้อขายทรัพยสินถาวร การใหกูยืมเงิน และการลงทุน การเสนอราคา การจัดซื้อจัดจาง การ
เขาทําสัญญา หรือการทํานิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาโดยปกติ และเปนไปตามวัตถุประสงคของ
บริษัท ดังนี้
- วงเงินไมเกิน 10 ลานบาท สําหรับการซื้อขายทรัพยสินถาวร การใหกูยืมเงิน และการลงทุน
- วงเงินไมเกิน 1,500 ลานบาท สําหรับการเสนอ ราคาในกรณีธุรกิจปกติ
- วงเงินไมเกิน 500 ลานบาท สําหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจอื่น
- วงเงินไมเกิน 1,500 ลานบาท สําหรับการกูยืมเงิน การจัดซื้อจัดจาง การเขาทําสัญญา / นิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจการคาโดยปกติ ตามวัตถุประสงคของบริษัท
- วงเงินไมเกิน 500 ลานบาท สําหรับการกูยืมเงิน การจัดซื้อจัดจาง การเขาทําสัญญา / นิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจการคาอื่น ตามวัตถุประสงคของบริษัท
3.16 ในกรณีที่กําหนดไวในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติไวแลว คณะกรรมการบริหาร
สามารถดําเนินการไดโดยไมจํากัดวงเงิน
3.17 อนุ มั ติ ก ารดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นสิ ท ธิ และนิ ติ ก รรมเกี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย และสิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตน และสิ ท ธิ
ประโยชนของบริษัทและบริษัทยอย อันเปนการประกอบธุรกิจทางการคาปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ
3.18 อนุมัติการตั้ง การเพิ่ม การลด หรือการยกเลิก สํารองทางบัญชีตางๆ อาทิ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คาเผื่อผลขาดทุน
จากการดอยคาของเงินลงทุน คาเผื่อผลขาดทุนของโครงการระหวางการดําเนินการ เปนตน ในวงเงินรวมไมเกิน
ครั้งละ 10 ลานบาท
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกลาวขางตนนั้นตองอยูภายใต
หลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารไมมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ
ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรือ
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เรื่องที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดที่จะ
ทําขึ้นกับบริษัทและบริษัทยอย (ถามี) ในกรณีดังกลาว ใหคณะกรรมการบริหารนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป โดยกรรมการบริหารทานนั้นและบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกลาว
4. การประชุมและการลงมติ
1. คณะกรรมการบริหารจะตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 8 ครั้ง ตามความจําเปนและความเหมาะสม
2. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะตองจัดสงใหแกคณะกรรมการบริหารลวงหนากอนการประชุม
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะตองมีกรรมการเขารวมไมนอยกวากึ่งหนึ่งจึงจะครบเปนองคประชุม
4. มติ ที่ ป ระชุ ม ของคณะกรรมการบริ ห ารจะถื อ ตามเสี ย งข า งมากของกรรมการที่ เ ข า ร ว มประชุ ม ทั้ ง นี้
กรรมการที่มีสวนไดเสียในเรื่องใดจะตองไมเขารวมในการพิจารณาหรือลงมติ
5. ให เ ลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ห ารเป น ผู จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม และจั ด เก็ บ เอกสารการประชุ ม
คณะกรรมการบริหาร
5. การรายงาน
คณะกรรมการบริหาร จะตองรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม่ําเสมอ และจัดทํารายงาน
การทําหนาที่ในรอบปที่ผานมาตอผูถือหุนในรายงานประจําป โดยเปดเผยรายละเอียดดังนี้
1. จํานวนครั้งในการประชุม
2. จํานวนครั้งที่กรรมการบริหารแตละคนเขารวมประชุม
3. ผลการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรที่กําหนดไว
6. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร
คณะกรรมการบริหาร จะทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรนี้ตามความเหมาะสมและตามสภาวการณที่จําเปน เพื่อ
เสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย ในการกํากับดูแลและ
ตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการจัดทํารายงานทางการเงิน เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลของบริษัทเปนไปอยางโปรงใสและนาเชื่อถือตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สอดคลองกับขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(กลต.) ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ
1. คุณสมบัติและองคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.1 คณะกรรมการตรวจสอบตองประกอบดวยกรรมการอิสระ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน
หรือคณะกรรมการของบริษัท และใหแตงตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
1.2 ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม
ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการรายนั้นๆ ดวย
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1.3 ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
1.4 ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา มารดา คู
สมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
1.5 ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํ า นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท รวมทั้ ง ไม เ ป น หรื อ เคยเป น ผู ถื อ หุ น ที่ มี นั ย สํ า คั ญ หรื อ ผู มี อํ า นาจควบคุ ม ของผู ที่ มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
1.6 ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัยสําคัญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู
1.7 ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย
1.8 ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
ถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
1.9 ไมประกอบกิจการที่มีลักษณะอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยสําคัญกับกิจการของบริษัท หรือ
บริษัทยอย หรือไม เปนหุนสวนที่มีนัย สําคัญในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่ลักษณะอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยสําคัญกับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทยอย
1.10 ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
1.11 ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
1.12 ไมเปนกรรมการของบริษัท บริษัทยอย เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
1.13 คณะกรรมการตรวจสอบตองประกอบดวยกรรมการอยางนอย 3 คน และตองมีกรรมการอยางนอย 1
คน ที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได
1.14 คณะกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยดวย
2. วาระการดํารงตําแหนง
2.1 กรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป และกรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนง
ตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหมได
2.2 กรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนงเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
4) พนวาระจากการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
2.3 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธานกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติ
2.4 ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนงทั้งคณะตามวาระ แตยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดใหม ใหคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดใหม
2.5 ในกรณี ท่ี ตํ า แหน ง กรรมการตรวจสอบว า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระให
คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนขึ้นเปนกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให
กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่บริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนนั้นใหมีวาระการ
ดํารงตําแหนงเทาที่เหลือของกรรมการตรวจสอบทานนั้น
3. สิทธิการออกเสียง
3.1 กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เวนแตกรรมการตรวจสอบซึ่งมีสวนไดเสีย
ในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
3.2 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
4. การประชุม
4.1 คณะกรรมการตรวจสอบตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 4 ครั้ง โดยกําหนดวันประชุมลวงหนา
ไวเปนรายป และมีอํานาจเรียกประชุมเพิ่มเติมหากจําเปน โดยวาระที่เกี่ยวของอาจมีฝายจัดการ หรือผูสอบบัญชี หรือ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ไดรับเชิญเขารวมประชุมดวย
4.2 คณะกรรมการตรวจสอบตองกําหนดใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีในเรื่องผลการปฏิบัติงานของ
ผูสอบบัญชี เพื่อพิจารณาขอสังเกตและ/หรือขอเสนอแนะที่ผูสอบบัญชีตรวจพบจากการสอบบัญชีเปนประจําทุกป
4.3 ใหจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 7
วัน
4.4 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตองมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
กรรมการที่ไดรับแตงตั้งจึงเปนองคประชุม
4.5 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไมมาประชุมใหกรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือก
กรรมการตรวจสอบผูใดผูหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
5. อํานาจ
คณะกรรมการตรวจสอบ มี อํานาจ ดังตอไปนี้
5.1 มีอํานาจเชิญฝายจัดการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของมาใหความเห็น รวมประชุม หรือ
จัดสงเอกสารที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปนตามขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
5.2 มีอํานาจวาจางที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาใหความเห็นหรือคําปรึกษาใน
กรณีจําเปน
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6. หนาที่ และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มี หนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
6.1 สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมี
การเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ
6.2 สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และพิจารณาความ
เปนอิสระของสํานักงานตรวจสอบ ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง และการ
พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบของผูจัดการสํานักงานตรวจสอบ
6.3 สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎระเบียบหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
6.4 สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
รวมทั้งใหคําแนะนําแกฝายจัดการในการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องตางๆ
6.5 สอบทานและใหความเห็นตอแผนงานและการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจสอบซึ่งประกอบดวยฝาย
ตรวจสอบภายในและฝายกํากับและควบคุม
6.6 พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
รวมถึงการเสนอเลือกผูสอบบัญชีเดิมกลับเขามาใหม การเสนอเลิกจางผูสอบบัญชีเดิม และการเสนอคาตอบแทนของ
บุคคลดังกลาว นอกจากนี้ตองจัดใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง
6.7 พิ จ ารณารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการที่อ าจมีค วามขัด แย ง ทางผลประโยชนใ หเ ปน ไปตาม
กฎหมาย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุด
ตอบริษัท
6.8 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
7. การรายงาน
7.1 กําหนดใหกรรมการตรวจสอบ เปนผูรายงานผลการประชุมตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
รับทราบและพิจารณาในคราวถัดไป
7.2 ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการ หรือการกระทํา
ดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไป
1) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
3) การฝาฝ น กฎหมายว าดว ยหลักทรัพย แ ละตลาดหลักทรัพย และ/หรือ ประกาศสํ านัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
7.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยปละ 4
ครั้ง
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7.4 จัดทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้
1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
2) ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
6) จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต
ละทาน
7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
(Charter) คณะกรรมการตรวจสอบ
8) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร
มีการทบทวนและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจําเปนและความเหมาะสมโดยนําเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
(ค) คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา ค า ตอบแทนและบรรษั ท ภิ บ าล (“กรรมการสรรหาฯ”) จั ด ตั้ ง โดยมติ ข องที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหการดําเนินงานของบริษัทฯ
เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการสําหรับบริษัทจดทะเบียนที่ดี โดยมีวัตถุประสงคและเปาหมายหลักในการกํากับดูแลใหมี
กรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโบยายและการดําเนินงานของบริษัท เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีการสรรหาและพัฒนา
กรรมการและผูบริหารระดับสูงใหมีความรู ทักษะ ประสบการณ และคุณลักษณะที่จําเปนตอการขับเคลื่อนองคกรไปสู
เปาหมาย กับมีขนาดองคประกอบ สัดสวนกรรมการที่เหมาะสม มีกระบวนการสรรหา คัดเลือกกรรมการที่โปรงใส ชัดเจน
ตลอดจนมีโครงสราง และอัตราคาตอบแทนที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจใหคณะกรรมการนําพาบริษัทฯ ให
ดําเนินงานตามเปาหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว กับมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ประจําปของคณะกรรมการ เพื่อ
เสริมสรางทักษะและความรูสําหรับการปฏิบัติหนาที่กรรมการ
ในดานการกํากับดูแลกิจการ มีเปาหมายหลักในการสรางคุณคาใหแกบริษัทอยางยั่งยืน มีการประกอบธุรกิจอยางมี
จริ ย ธรรม เคารพสิท ธิ มีค วามรั บ ผิด ชอบต อ ผูถื อ หุน และผูมีส วนไดเสี ย เปนประโยชนต อ สัง คม กั บ การพัฒ นาหรือ ลด
ผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งใหมีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นที่นําไป
ปฏิบัติไดจริง
1. องคประกอบและคุณสมบัติ
1.1 คณะกรรมการสรรหาฯ ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจํานวนกรรมการไมนอยกวา 3 คน ที่
ประกอบดวยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งกรรมการสรรหาฯ ที่เปน
กรรมการอิสระคนหนึ่งขึ้นเปนประธานกรรมการสรรหาฯ
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
1.2 กรรมการสรรหาฯ จะตองมี ความรู ความสามารถและประสบการณ ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรูความ
เขาใจถึงคุณสมบัติ หนาที่และความรับผิดชอบของตน
1.3 คณะกรรมการสรรหาฯ สามารถแต ง ตั้ ง พนั ก งานของบริ ษั ท จํ า นวน 1 คน ทํ า หน า ที่ เ ป น เลขานุ ก าร
คณะกรรมการสรรหาฯ
2. วาระการดํารงตําแหนง
2.1 กรรมการสรรหาฯ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป หรือเทากับระยะเวลาการดํารง ตําแหนงกรรมการ
บริษัท โดยจะครบวาระการดํารงตําแหนงในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน พรอมกับการครบวาระการดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัท ทั้งนี้กรรมการสรรหาฯ ที่พนตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงไดอีก และให
กรรมการสรรหาฯ ที่พนตําแหนงตามวาระ อยูรักษาการใน ตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการมา
แทนตําแหนง เวนแต กรณีที่ครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท โดยไมไดรับเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนง
กรรมการอีก
2.2 นอกเหนือจากการพนจากตําแหนงตามขอ 3.1 กรรมการสรรหาฯ จะพนตําแหนงเมื่อ
2.2.1 ลาออก
2.2.2 คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง
2.3 กรณีที่ตําแหนงกรรมการสรรหาฯ วางลง ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะ
ตองหามเขา เปนกรรมการสรรหาฯ แทน โดยกรรมการสรรหาฯ ที่เขาดํารงตําแหนงแทนนั้น จะอยูในตําแหนงไดเพียงเทา
วาระที่ยังเหลืออยูของ กรรมการซึ่งตนแทน
3. ภารกิจและความรับผิดชอบ
3.1 ดานสรรหาและดานแตงตั้งผูบริหารและความตอเนื่อง
1. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหากรรมการ และผูบริหารระดับสูง เพื่อเสนอให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. คั ด เลื อ ก และเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม และเป น ไปตามระเบี ย บและกฎหมายที่
เกี่ยวของกําหนด เพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดยอย และผูบริหาร
ระดับสูงใหคณะกรรมการพิจารณา
ทั้งนี้ ในการเสนอชื่อกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสบการณอยางนอยดานหนึ่งดานใด
ที่สําคัญสําหรับคณะกรรมการบริษัท เชน วิศวกรรม บริหารธุรกิจ บัญชีการเงิน การตลาด กฎหมาย บริหารความเสี่ยง
การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล การจั ด การ ตลอดจนพิ จ ารณาถึ ง ความสามารถที่ จ ะช ว ยให ก ารดํ า เนิ น การของ
คณะกรรมการเป น ไปอย า งรอบคอบยิ่ ง ขึ้ น ความสามารถในการดํ า เนิ น การตั ด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ อย า งมี เ หตุ ผ ล
ความสามารถในการคิดอยางมีกลยุทธ แสดงใหเห็นไดถึงความมีประสบการณในการเปนผูนํา รวมทั้งมีความชํานาญ
ในวิชาชีพระดับสูง และมีความซื่อสัตย ตลอดจนมีคุณสมบัติสวนบุคคลอื่นที่เหมาะสม
3. ดูแลใหคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย มีขนาดและองคประกอบที่เหมาะสมกับองคกร รวมถึง
มีการเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย
จะตองประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณในดานตางๆ
4. เปดเผยนโยบาย และรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจําปของบริษัท
5. สรางความมั่นใจวาบริษัทมีแผนการสืบทอดตําแหนง และความตอเนื่องที่เหมาะสม สําหรับ
ผูบริหารระดับสูง และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
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6. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวของกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3.2 ดานคาตอบแทน
1. กําหนดนโยบายจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่น รวมถึงจํานวนคาตอบแทนและผลประโยชน
อื่นใหแกกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจน โปรงใส และนําเสนอให ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี
2. ดู แ ลให ก รรมการบริ ษั ท และผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ได รั บ ผลตอบแทนที่ เ หมาะสมกั บ หน า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบ
3. กําหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาปรับ
ผลตอบแทนประจําป
4. เปดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทน และเปดเผยคาตอบแทนในรูปแบบตางๆ รวมทั้งจัดทํา
รายงานการกําหนดคาตอบแทน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับเปาหมาย การดําเนินงาน และความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาลไวในรายงานประจําปของบริษัท
5. เสนอแนะคาตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการชุดยอยตอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
6. ทบทวนข อ เสนอของฝ า ยจั ด การเรื่ อ งนโยบายจ า ยค า ตอบแทน แผนการกํ า หนดค า ตอบแทน และ
ผลประโยชนพิเศษอื่นนอกเหนือจากเงินคาจางสําหรับพนักงานเด็มโก และเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
อนุมัติ
7. ทบทวนเปาหมายและหลักเกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Target and Criteria) สําหรับบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ และเสนอแนะตอคณะกรรมการบรัท เพื่ออนุมัติ
8. นํ า เสนอค า ตอบแทนและผลประโยชน ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ ประธานกรรมการบริ ห าร กรรมการ
ผูจัดการ เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย และเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
อนุมัติ
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 ค า ตอบแทน
กรรมการบริษัทในที่ประชุมผูถือหุน
10. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวของกับการกําหนดคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3.3 ดานบรรษัทภิบาล (การกํากับดูแลกิจการ)
1. กํ า หนดนโยบายด า นการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี กฎบั ต รคณะกรรมการ จรรยาบรรณและจริ ย ธรรม
(DEMCO Code of Conduct) ของบริษัท เพื่อเสนอตอคณะกรรมการเด็มโก พิจารณาใหความเห็นชอบ ติดตามเพื่อใหมี
การปฏิบัติตามนโยบาย จรรยาบรรณ จริยธรรม กฎบัตร รวมถึงทบทวนและปรับปรุงใหมีความเหมะสมอยางสม่ําเสมอ
2. จั ด ให มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านประจํ า ป ข องคณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการชุ ด ย อ ย
กรรมการรายบุคคล และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท
3. คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล อาจพิจารณาภารกิจในดานสรรหา และดานการ
แตงตั้งผูบริหาร และความตอเนื่องดานคาตอบแทน และดานบรรษัทภิบาล สําหรับบริษัทในกลุมธุรกิจ และ/หรือบริษทั
ลูกทั้งหมด หรือบางสวนไดตามความเหมาะสม และตามที่เห็นสมควร
4. กํากับดูแลการดําเนินงานของคณะกรรมการความยั่งยืนใหเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมายหลักของ
บริษัทใหเปนไปเพื่อความยั่งยืน
5. วางกรอบแนวทางการกํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น งานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ นโยบายการต อ ต า นการทุ จ ริ ต
คอรรัปชั่นของบริษัท
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6. คณะกรรมการสรรหาควรประเมินผลการปฏิบัติห นาที่ของตนเองเปนประจํา และนําเสนอผลการ
ประเมินตอคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
8. ดําเนินการใดๆ ตามหนาที่ที่กฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งของทางการที่เกี่ยวของกําหนด
โดยฝ า ยจั ด การและหน ว ยงานต า งๆจะต อ งรายงานและนํ า เสนอข อ มู ล และเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งต อ
คณะกรรมการสรรหาฯ เพื่ อ สนับ สนุ น การปฏิบัติง านของคณะกรรมการสรรหาฯ ใหบ รรลุเปาหมายตามหนาที่ที่ไดรั บ
มอบหมาย
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของ คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ เพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท แทนตําแหนงที่วางลงหรือ
แตงตั้งเพิ่มขึ้น
2. ทบทวน และนําเสนอคําแนะนําเกี่ยวกับคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นของกรรมการของบริษัท ตอที่ประชุม
สามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท
3. พิจารณากําหนดคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูงของบริษัท
4. ทบทวน และนําเสนอ คําแนะนําเกี่ยวกับหลักกํากับดูแลกิจการตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับแนว
ทางการปฏิบัติที่ดีตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมาตรฐานสากล
5. ดูแลการดําเนินงานของบริษทั ใหสอดคลองกับหลักกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเปนไปตามนโยบายตางๆที่
กําหนดไว
4. การประชุม
4.1 คณะกรรมการสรรหาฯ จะตองจัดใหมีการประชุมไมนอยกวา 4 ครั้งตอป โดยกรรมการตองมาประชุมดวย
ตนเอง กรณีที่ประธานกรรมการสรรหาฯ เห็นวา มีความจําเปนเรงดวน ที่จะตองไดรับมติคณะกรรมการสรรหาฯ แตไมมี
กรรมการที่ สามารถมารวมประชุมดวยตนเอง ในจํานวนที่ครบเปนองคประชุม ได ประธานกรรมการสรรหาฯ สามารถ
กํ า หนดให มี ม ติ เ ป น มติ เ วี ย นได โดยให ก รรมการ แต ล ะท า นลงมติ ในเอกสารการลงมติ ทั้ ง นี้ โ ดยให จั ด ทํ า บั น ทึ ก มติ
คณะกรรมการสรรหาฯ ดังกลาวเปนหนังสือ และใหกรรมการแตละทานลงนามไวเปนหลักฐาน และรายงานใหคณะกรรมการ
สรรหาฯในคราวประชุมครั้งตอไปรับทราบ และใหจดบันทึกเรื่องดังกลาวไวในรายงานการประชุมในครั้งนั้นๆดวย
4.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ตองมีกรรมการรวมประชุมไมนอยกวา กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม
4.3ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาฯ ไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการสรรหาฯ ที่เขา
รวมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน ในที่ประชุม
4.4 การวินิจฉัยชี้แจงของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ใหถือเสียงขางมาก ของกรรมการสรรหาฯ ที่เขารวม
ประชุม โดยกรรมการสรรหาฯ หนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียง
หนึ่ง เปนเสียงชี้ขาด ทั้งนี้กรรมการสรรหาฯ ผูมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน ในเรื่องนั้น เวนแต
เปนการพิจารณาดานคาตอบแทนที่กําหนดไวในกฎบัตรฉบับนี้
5. การรายงาน
คณะกรรมการสรรหาฯ รายงานตอคณะกรรมการบริษัท
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6. ที่ปรึกษา
คณะกรรมการสรรหาฯ อาจขอความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกได โดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
ดังกลาว
7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร
คณะกรรมการสรรหาฯ จะทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรนี้ตามความเหมาะสมและตามสภาวะการณที่จําเปน เพื่อ
เสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
(ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร (Corporate Risk Management Committee : CRMC) ไดจัดตั้งขึ้นตาม
มติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 โดยไดมีการกําหนดขอบเขตหนาที่และความ
รับผิดชอบ ใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับภาระกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญในการ
พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่เปนระบบขึ้นภายในองคกร ซึ่งถือเปนเครื่องมือสําคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการของ
บริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรจะใหการสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาศัย
หลักการพื้นฐานของการกํากับดูแลกิจการขององคกรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน
ภารกิจ และเปาหมายขององคกร และใหมีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองคกรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise
Risk Management Framework : COSO ERM) รวมถึงสงเสริมและสนับสนุนใหมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท และ
ปลูกฝงใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อใหผูมีสวนไดเสียของบริษัทสามารถเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา
การดําเนินงานของบริษัทฯ มุงไปสูการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1. องคประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการบริษัทอยางนอย
3 คน และอยางนอย 1 คน ตองเปนกรรมการอิสระ
2. วาระการดํารงตําแหนง
1. กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป และกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรซึ่งพน
จากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหมได
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรพนจากตําแหนงเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุ ณ สมบั ติ ก ารเป น กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งองค ก รตามกฎบั ต รนี้ หรื อ ตามหลั ก เกณฑ ข อง
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
4) พนวาระจากการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
3. กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธานกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติ
4. ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรพนจากตําแหนงทั้งคณะตามวาระ แตยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงองคกรชุดใหม ใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรชุดเดิมปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรชุดใหม
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5.ในกรณีที่ตํา แหนง กรรมการบริหารความเสี่ยงองคก รวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให
คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนขึ้นเปนกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรแทนภายใน 90 วัน เพื่อให
กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรมีจํานวนครบตามที่บริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร
แทนนั้นใหมีวาระการดํารงตําแหนงเทาที่เหลือของกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรทานนั้น
3. ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
 กําหนด และทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองคกร
 กํากับดูแล และสนับสนุนใหมีการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงองคกรสอดคลองกับกลยุทธ และ
เป า หมายทางธุ ร กิ จ และการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการต อ ต า นการทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น รวมถึ ง สถานการณ ที่
เปลี่ยนแปลงไป
 ใหขอเสนอแนะ แนวทาง ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับจัดการ (Risk Management Committee: RMC) เพื่อนําไปดําเนินการ
 พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองคกร และใหขอคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้ง
แนวทางการกําหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงองคกรใหแก RMC เพื่อใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องและอยูในระดับที่ยอมรับได
 สนับสนุนการดําเนินงานของ Chief Risk Officer สมาชิกใน RMC ใหบรรลุเปาหมายของการบริหารความ
เสี่ยงองคกร
 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองคกรใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และในกรณีที่มีปจจัยหรือเหตุการณ
สําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอบริษัท อยางมีนัยสําคัญ ตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและ
พิจารณาโดยเร็วที่สุด
 ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อนึ่ ง การสอบทานระบบบริ ห ารความเสี่ ย งองค ก รยั ง คงเป น หน า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ และสํ า นั ก งาน
ตรวจสอบ
4. การรายงาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร รายงานตอคณะกรรมการบริษัท

1.

2.
3.

4.

5. การประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร จัดใหมีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง และ
มีอํานาจในการเรียกประชุมเพิ่มไดตามความจําเปน โดยองคประชุมประกอบดวย กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
กรรมการทุกทานควรเขารวมประชุมทุกครั้ง ยกเวนมีเหตุจําเปนไมอาจเขารวมประชุมได ควรแจงใหประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร ทราบลวงหนา
ใหประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร เปนประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
องคกร ไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร ที่มาประชุมเลือก
กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร คนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
มีการประชุมเปนการเฉพาะกับคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผูบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงระดับจัดการ และ/หรือผูตรวจสอบภายใน และ/หรือผูสอบบัญชี อยางนอยปละ 1 ครั้ง
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
5. การลงมติของ กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร กระทําไดโดยถือเสียงขางมาก ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยง
องคกร ผูที่มีสวนไดเสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะตองไมเขารวมในการแสดงความเห็น และไมมีสิทธิออกเสียงลง
มติในเรื่องนั้น
6. การจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแก กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร ใหจัดสงลวงหนากอนการประชุม เพื่อให
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร มีเวลาในการพิจารณาเรื่องตางๆ หรือเรียกขอมูลประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติม ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมจะตองมีรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระ
การประชุมจะครอบคลุมเรื่องตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เวนแตในกรณีจําเปนหรือ
เรงดวน จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นได โดยให เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงองคกร เปนผูบันทึกรายงานการประชุม
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร สามารถเชิญผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงขอเท็จจริงตางๆ ใหแกที่
ประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร ทราบได
6. ที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร อาจแตงตั้งที่ปรึกษาเพื่อใหความเห็นหรือขอเสนอแนะในประเด็นที่สําคัญ
ตางๆจากภายนอกได โดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว
(จ) คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุน จัดตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อทําหนาที่ดูแล และกําหนดแผนการลงทุนของบริษัท ให
เปนไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายบริหารความเสี่ยง ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนที่คณะกรรมการบริษัท
กําหนด และอยูภายใตขอกําหนดของ กลต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และปฏิบัติตามกฎระเบียบรวมทั้งกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
1. องคประกอบ และคุณสมบัติ
1.1 คณะกรรมการลงทุน ประกอบดวย กรรมการลงทุนที่ดํารงตําแหนงของผูบริหาร 1 คน สําหรับกรรมการคนอื่น ให
แต ง ตั้ ง โดยคณะกรรมการบริ ษั ท จากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งองค ก ร และ
คณะกรรมการบริษัท รวมเปน 5 คนโดยประธานคณะกรรมการลงทุนตองไมเปนผูบริหารของบริษัท
1.2 กรรมการลงทุน ตองมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการลงทุน และโครงการที่จะลงทุน
1.3 คณะกรรมการลงทุนสามารถแตงตั้งบุคคลที่มีความรู และประสบการณดานการลงทุน และความรูในโครงการที่จะ
ลงทุนเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุนได
2. วาระการดํารงตําแหนง
2.1 กรณีกรรมการลงทุนที่เปนกรรมการบริษัท ใหมีวาระดํารงตําแหนงตามวาระที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เวนแต
คณะกรรมการจะมีมติเปนอยางอื่น
2.2 กรณีกรรมการลงทุนที่เปนผูบริหารของบริษัท ใหมีวาระดํารงตําแหนงเทาที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของบริษัท เวน
แตคณะกรรมการบริษัทจะมีมติเปนอยางอื่น
3. หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน
3.1 กํ าหนดนโยบายการลงทุน นโยบายบริห ารสภาพคลอ ง และนโยบายการกูยืม เงิน เพื่อ เสนอขอความเห็นชอบต อ
คณะกรรมการบริษัท
3.2 กําหนดกรอบการลงทุน การบริหารสภาพคลองและการกูยืมเงินของบริษัท
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
3.3 พิจารณาแผนการลงทุน แผนการบริหารสภาพคลองและแผนการกูยืมเงินใหสอดคลองกับกรอบนโยบายที่อนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษัท รวมถึง ใหสอดคลองกับนโยบายบริ หารความเสี่ ยง อยู ภายใต ข อกําหนดของ กลต. ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และ เปนไปตามกฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ
3.4 กํากับดูแลการลงทุน การบริหารสภาพคลอง และการกูยืมเงินของบริษัทใหเปนไปตามกรอบนโยบาย แผนดําเนินงาน
ระเบียบวิธีปฏิบัติ รวมถึงนโยบายบริหารความเสี่ยง ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3.5 สอบทาน และปรับเปลี่ยนกรอบนโยบายและแผนดําเนินการ ทั้งในสวนของการลงทุน การบริหารสภาพคลองและการ
กูยืมเงิน ใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง และใหนําเสนอกรอบนโยบายที่เปลี่ยนแปลงตอคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. การประชุม และการลงมติ
4.1 คณะกรรมการลงทุนมีการกําหนดการประชุมอยางนอยปละ 4 ครั้ง
4.2 ตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการจึงจะครบองคประชุม
4.3 มติที่ประชุมใหถือตามเสียงขางมากของกรรมการที่เขารวมประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนในเรื่องใด จะตองไมเขารวมในการพิจารณาหรือ
ลงมติ
4.4 ใหเลขานุการคณะกรรมการลงทุน (CFO) เปนผูจัดทํารายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารการประชุม
5. การรายงาน
คณะกรรมการลงทุนรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท และรายงานการปฏิบัติงาน (ถามี) ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท
6. การทบทวน และปรับปรุงกฎบัตร
คณะกรรมการลงทุน จะทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรนี้ ตามความเหมาะสม และตามสถานการณที่จําเปน เพื่อเสนอให
คณะกรรมการบริษัทพิจาณาอนุมัติ
3.2.2 คณะกรรมการฝายจัดการ
คณะกรรมการฝายจัดการ มีทั้งหมด 2 คณะ ประกอบดวย คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงระดับจัดการ ซึ่งมีรายละเอียดของแตละคณะ ดังนี้
ก. คณะกรรมการจัดการ ประกอบดวยกรรมการผูจัดการเปนประธาน รองกรรมการผูจัดการและผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสายงานตางๆ เปนกรรมการ มีหนาที่และความรับผิดชอบหลักในการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิเชน การทบทวนผลการดําเนินงาน และแนวทางกลยุทธทางธุรกิจใหเหมาะสมกับสถานการณ
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน และพิจารณาการดําเนินงานที่เหมาะสม พิจารณา และ/หรือ อนุมัติกระบวนการ
ปฏิบัติงานใหม เปนตน
ข. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ ประกอบดวย บุคคลไมนอยกวา 9 คน โดยมีกรรมการผูจัดการ
เปนประธานเจาหนาที่บริหารความเสี่ยง มีกรรมการประกอบดวยผูบริหารระดับสูงของสายงานตางๆ ของบริษัท และบริษัท
ยอย มีกรรมการหนึ่งคนเปนเลขานุการคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการมีหนาที่ และความรับผิดชอบหลักในการกําหนดนโยบายและแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงของกลุมงานตางๆ ของบริษัท เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวมซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทตางๆ ที่สําคัญ เชน ความเสี่ยงดาน
บุคลากร ความเสี่ ยงจากความไม ส ม่ําเสมอของดานรายได ความเสี่ยงจากการเพิ่ ม ขึ้ นของตนทุน ความเสี่ยงดานเงินทุน
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หมุนเวียน ความเสี่ยงจากการเขารวมในกิจการคารวม ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากการทุจริต เปนตน รวมถึง
ประเมิ น ติ ดตาม และดูแ ลปริม าณความเสี่ ย งของกลุ ม งานต า งๆ ใหอ ยู ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสม ควบคุ ม ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลใหกลุมงานตางๆ ของบริษัท และบริษัทยอย ดําเนินตามนโยบายบริหารความเสี่ยง
ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด และปฏิบัติตามหลักเกณฑที่หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด ตลอดจนทบทวนความเพียงพอของ
นโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยง ความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด
3.2.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 1 คน ใหดํารงตําแหนง
เลขานุการบริษัท เพื่อทําหนาที่ตามที่กฏหมายกําหนด รวมถึงหนาที่ตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด หรือใหเปนไปตาม
มาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดีตามนโยบายที่กําหนด
ขอบเขตภาระหนาที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปของบริษัท
ค. หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน
2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร
3. สนับสนุนงานของคณะกรรมการในดานที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ กฎเกณฑ ขอกําหนดตางๆ ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
4. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
3.3 คาตอบแทนของกรรมการ และผูที่มีอํานาจในการจัดการ
(ก) คาตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการไดกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ องคประกอบ และคาตอบแทนกรรมการที่เปนธรรมอยูใน
ระดับที่เหมาะสม โดยใชหลักการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคลองกับภาระหนาที่ และ
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย (Accountability and Responsibility) รวมทั้งอยูในลักษณะเทียบเคียงไดกับบริษัทที่อยูใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกลเคียงกัน
นอกจากนี้ การกําหนดคาตอบแทนกรรมการไดคํานึงถึงความเพียงพอ และจูงใจในการสรรหากรรมการที่มีคุณภาพ
และคงรั ก ษากรรมการที่ มี ค วามรู ค วามสามารถให ส ามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความตั้ ง ใจ และความทุ ม เทในการสร า ง
คุณ ประโยชน ให แ ก บ ริษัท ฯ โดยคณะกรรมการสรรหาคา ตอบแทนและบรรษัท ภิ บาล จะพิจ ารณาทบทวนคา ตอบแทน
กรรมการเปนประจําทุกป และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และบรรจุเปนวาระการประชุม
สามัญผูถือหุนใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเปนประจําทุกป
(ข) คาตอบแทนของผูมีอํานาจในการจัดการ
คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล เปนผูพิจารณากําหนดนโยบาย การจายคาตอบแทน
และผลประโยชนอื่น รวมถึงจํานวนคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นที่จะใหแกผูมีอํานาจในการจัดการเพื่อใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบในการกําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงาน และผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล ภายใตหลักเกณฑที่โปรงใส และตามขอบเขตความรับผิดชอบตลอดจนความสามารถในการแขงขัน เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุมบริษัทในตลาดธุรกิจพลังงาน และสาธารณูปโภค
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
3.4 ระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน
บริษัทไดมีการกําหนดระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมทั้งองคกร
นอกจากนี้บริษัทกําหนดใหมีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละ 1 ครั้ง
3.5 รายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคูไปกับผูสอบบัญชีไวใน
รายงานประจําป โดยเลือกใชมาตรฐานบัญชีที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับ
3.6 ความสัมพันธกับผูลงทุน
บริษัทมีนโยบายที่จะมีทีมงานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อมาเปนตัวแทนในการดูแลการเปดเผยขอมูลและการเสนอ
สารสนเทศที่ครบถวน เชื่อถือได และทันเวลา ใหกับผูถือหุนและนักลงทุน ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการเปดเผยขอมูลและ
ความโปรงใส โดยบริษัทจะทําการเปดเผยขอมูลการเงินและขอมูลที่มิใชการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลาและโปรงใส
โดย การเปดเผยขอมูล จะกระทําผาน Website ของบริษัท

บทบาท ขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
บทบาท และหนาที่ของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริษัท มีบทบาทเปนผูนําของคณะกรรมการ ผูซึ่งมีบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผูนําองคกรที่
สรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน ดังนั้นประธานกรรมการจึงมีหนาที่สําคัญ ดังนี้
1. กํากับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมายหลักของบริษัทฯ
2. สนับสนุน ดูแลใหกรรมการทุกคนมีสวนรวมในการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่มีจริยธรรม และเปนไปตาม
นโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
3. กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือรวมกับประธานกรรมการชุดยอย และเลขานุการบริษัทฯ และมี
มาตรการที่ดูแลใหเรื่องสําคัญไดถูกบรรจุเปนวาระการประชุม
4. จัดสรรเวลาใหเพียงพอที่ฝายจัดการจะเสนอเรื่อง และเหมาะสมที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสําคัญอยางรอบคอบ
โดยทั่วกัน กับสงเสริมใหกรรมการมีการใชดุลพินิจอยางรอบคอบ ใหความเห็นไดอยางอิสระ
5. ดูแลใหองคประกอบ และการดําเนินงานของคณะกรรมการเอื้อตอการใชดุลพินิจในการตัดสินใจอยางมีอิสระ
6. เสริ ม สร า งความสั ม พั น ธ อั น ดี ร ะหว า งกรรมการที่ เ ป น ผู บ ริ ห าร และกรรมการที่ ไ ม เ ป น ผู บ ริ ห าร และระหว า ง
คณะกรรมการกับฝายจัดการ
ขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหทํา
หน า ที่ เ กี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ตามปกติ ข องบริ ษั ท ฯ โดยบริ ห ารงานตามแผน และงบประมาณที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัทฯ อยางเครงครัด ซื่อสัตย สุจริต และรักษาผลประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ และผูถือหุนไมทําการใดที่มี
สวนไดเสีย หรือมีผลประโยชนลักษณะขัดแยงกับบริษัทฯ และบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยมีหนาที่ และความรับผิดชอบตามที่
กําหนด ดังนี้
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
1. เสนอแผนและแนวทางการบริหารใหแกคณะกรรมการบริหารพิจารณา
2. วางแผนและควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
3. กําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหแกผูบริหารระดับสูง
4. สรุปผลการดําเนินงานเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
5. มีอํานาจจาง แตงตั้ง ปลดออก ใหออก ไลอ อก กําหนดอัตราคาจ าง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับ ขึ้นเงินเดือ น
คาตอบแทน โบนัส สําหรับพนักงานตั้งแตรองกรรมการผูจัดการลงมา
6. มีอํานาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพยสินถาวรของบริษัท การจัดซื้อจัดจาง การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การ
เขาทําสัญญาหรือการทํานิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาโดยปกติและเปนไปตามวัตถุประสงคของบริษัท
- วงเงินไมเกิน 2 ลานบาท สําหรับการซื้อขายทรัพยสินถาวรและการใหกูยืมเงิน
- วงเงินไมเกิน 500 ลานบาท สําหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจปกติ
- วงเงินไมเกิน 100 ลานบาท สําหรับการเสนอราคา ในกรณีธุรกิจอื่น
- วงเงินไมเกิน 500 ลานบาท สําหรับการกูยืมเงิน การจัดซื้อจัดจาง การเขาทําสัญญา/นิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจการคาโดยปกติ ตามวัตถุประสงคของบริษัท
- วงเงินไมเกิน 100 ลานบาท สําหรับการกูยืมเงิน การจัดซื้อจัดจาง การเขาทําสัญญา/นิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจการคาอื่น ตามวัตถุประสงคของบริษัท
7. มีอํานาจกระทําการ และแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัทตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของและเปนประโยชน
ตอบริษัท
8. มี อํ า นาจอนุ มั ติ ก ารแต ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาด า นต า งๆ ที่ จํ า เป น ต อ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท รวมถึ ง กํ า หนดอั ต รา
คาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
9. ดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท หรือกิจการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ
คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
10. มีอํานาจกระทําการขอวงเงิน Line Credit จากธนาคารหรือสถาบันการเงินสําหรับใชบริหารจัดการโครงการตางๆ
ของบริษัท โดยไมจํากัดวงเงิน เมื่อไดรับอนุมัติวงเงินแลวในการเขาผูกพันใชเงินดังกลาว ตองมีการขออนุมัติตาม
ขอบเขตอํานาจหนาที่ทุกครั้ง
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการดังกลาวขางตนนั้น ตองอยูภายใต
หลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท ทั้งนี้กรรมการผูจัดการไมมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ในหรือ
เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท และ/หรือรายการหรือเรื่องที่
กรรมการผูจัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดที่จะทําขึ้นกับ
บริษัทและบริษัทยอย (ถามี) ในกรณีดังกลาว ใหกรรมการผูจัดการนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ต อ ไป โดยกรรมการผู จั ด การจะไม มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกลาว
การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ
นโยบายการไปดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผูจัดการ และรองกรรมการผูจัดการ คณะกรรมการ
เด็มโก ตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพในฐานะผูบริหารระดับสูง ซึ่งไดแก กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ จึงมีนโยบายกําหนดจํานวนที่ผูบริหารระดับสูงสามารถไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นให
สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
1. กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ ของเด็มโก สามารถเปนประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหาร หรือ
กรรมการที่มีอํานาจลงนาม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในบริษัทอื่นไดไมเกิน 5 บริษัท ในกลุมธุรกิจของเด็ม
โก
2. สําหรับการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท หรือองคกรอื่นของกรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ เด็มโก ได
กําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและกิจการอื่นที่บริษัทลงทุน
การสรรหา และแตงตั้งคณะกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่ไดกําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการในสวนที่ 3 โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ
หมวด 3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ กลาวคือ คณะกรรมการบริษัทฯ ตองประกอบดวย ผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณที่สามารถเอื้อประโยชนใหแกบริษัทฯ ไดเปนอยางดี มีความทุมเท และใหเวลาอยางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่
ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุนมาเปนผูกํากับแนวทางดําเนินการของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ เปน ผู แ ต งตั้ ง ฝ า ยบริ ห ารรั บ ผิ ด ชอบการดํ า เนิ นธุ ร กิจ และแตง ตั้ ง คณะกรรมการเฉพาะเรื่อ ง เพื่ อ
รับผิดชอบเรื่องที่ไดรับมอบหมาย โดยสาระสําคัญสําหรับแนวปฏิบัติในการสรรหา และแตงตั้งกรรมการ และผูบริหาร
ระดับสูง โดยมีองคประกอบ และคุณลักษณะของกรรมการ ตามที่กําหนดในนโยบายการกํากับดูแลกิจการในสวนที่ 3
โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ หมวด 3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารสูงสุด
บริ ษั ท ฯ มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ไ ด กํ า หนดไว ใ นนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ กล า วคื อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ต อ ง
ประกอบดวย ผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณที่สามารถเอื้อประโยชนใหแกบริษัทฯ ไดเปนอยางดี มีความทุมเท
และใหเวลาอยางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุนมาเปนผู
กํากับแนวทางดําเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงตั้งฝายบริหารรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจ และแตงตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อรับผิดชอบเรื่องที่ไดรับมอบหมาย โดยสาระสําคัญสําหรับแนวปฏิบัติในการสรรหา และแตงตั้ง
กรรมการ และผูบริหารระดับสูง มีดังตอไปนี้
 การสรรหากรรมการ
เมื่อตําแหนงกรรมการของ เด็มโก วางลง คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะพิจารณา
รายชื่อผูที่มีความเหมาะสมที่จะเปนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท และขอกําหนดของ
กฎหมาย กับหลักเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้จะตองมีความโปรงใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะตองมีประวัติการศึกษา
และประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดย พิจารณาคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ขอบังคับของเด็มโก และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2) มีความรู ความสามารถ ความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความระมัดระวังดวยความซื่อสัตย (Duty
of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุมเทอุทิศเวลาไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ สามารถเขาประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ มีการเตรียมตัวเปน
การลวงหนากอนการประชุมเปนอยางดี มีสวนรวมที่สรางสรรคในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มี
ความกลาหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เปนนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทํางาน
และจริยธรรมที่ดีงาม และไดรับการยอมรับจากสังคม
3) มีความรูความสามารถที่สําคัญตอธุรกิจของบริษัท ไดแก ธุรกิจพลังงาน วิทยาศาสตร การบริหารรัฐกิจ
วิศวกรรมศาสตร เศรษฐศาสตร การบัญชีการตลาด การเงิน การคลัง และกฎหมาย
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การแตงตั้งกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะพิจารณารายชื่อผูที่มี
ความเหมาะสมที่จะเปนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท และขอกําหนดของกฎหมาย กับ
หลักเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้จะตองมีความโปรงใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะตองมีประวัติการศึกษาและ
ประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชนในการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน
สําหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ เลขานุการบริษัทจะรวบรวมขอมูล
เสนอตอคณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อพิจารณากลั่นกรองเบื้องตนกอนนําเสนอรายชื่อบุคคลที่ผาน
การพิจารณาใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเปนขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการฯจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ไดรับ
การเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการเสนอชื่อตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้งตอไป
 การสรรหาแตงตั้ง ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม เขาดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการนั้น
คณะกรรมการบริษัท เปนผูแตงตั้งจากฝายบริหารหรือบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจ
โดยคณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะพิจารณาหลักเกณฑ และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึง
ทบทวนแผนการสืบทอดตําแหนง พรอมทั้งรายชื่อผูที่อยูในเกณฑเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาสืบทอดตําแหนง
แผนพัฒนาการสืบทอดตําแหนง
บริษัทฯ กําหนดแผนพัฒนาผูสืบทอดตําแหนงงาน (Succession Plan) สําหรับผูบริหารระดับสูง จนถึงประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมความพรอมดานกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ
เพื่อสรางความตอเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม และเพื่อ คัดเลือกกับเตรียมพรอมของบุ คลากรที่เหมาะสมในการดํารง
ตําแหนงที่เปนตําแหนงบริหารที่สําคัญในทุกระดับ โดยเฉพาะตําแหนงผูบริหาร ไดกําหนดนโยบาย แนวทางการบริหาร และ
พัฒนาผูบริหาร รวมทั้งการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อใหมีความพรอมขึ้นดํารงตําแหนงที่
สูงขึ้น เมื่อมีตําแหนงวาง ไดแก ตําแหนงประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ หรือเทียบเทา
ผูชวยกรรมการผูจัดการ หรือเทียบเทา และผูจัดการฝาย หรือเทียบเทา
สําหรับการสรรหาประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ จะเปนไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการ
พิจารณาบุคคลทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ รวมถึงเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานสําหรับกรรมการ และบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
ขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของเด็มโก มีความเขมขนกวาขั้นต่ําของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของเด็มโก ตองมี
คุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผู
ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระราย
นั้นๆ ดวย
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2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาว
ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษา ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คู
สมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่
มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทใหญ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชา
หรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวย
การรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปน
ผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของ
ผูขออนุญาตหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไป
ตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑใน
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลมแตในการพิจารณาภาระนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1
ปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย(ถือหุนเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดย
นับรวมผูที่เกี่ยวของดวย) ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการ
เกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง
เปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไม
เปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือ เปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ ป รึกษาที่รับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการ
ที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
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ทั้ ง นี้ ภายหลั ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง ให เ ป น กรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท แล ว กรรมการอิ ส ระอาจได รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยในลําดับ
เดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective Decision)
ได โดยไมถือวากรรมการอิสระนั้นเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน
นโยบายการกํากับดูแลบริษัทยอย และกิจการอื่นที่บริษัทลงทุน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลใหมีกรอบ และกลไกในการกํากับดูแลนโยบาย และการ
ดําเนินงานของบริษัทยอย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ดังนี้
1. พิจารณาแตงตั้งบุคคลไปเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย โดยใหกําหนดเปนลาย
ลักษณอักษร เวนแตบริษัทดังกลาวเปนบริษัทขนาดเล็กที่เปน Operating arms ของบริษัท คณะกรรมการอาจมอบหมายให
ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูจัดการ เปนผูแตงตั้งก็ได
2. กําหนดขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบของบุคคลที่เปนตัวแทนของบริษัทตามขอ (1) และใหตัวแทนของ
บริษัทดูแลใหการปฏิบัติเปนไปตามนโยบายของบริษัทยอย
ในกรณีที่บริษัทยอยมีผูรวมลงทุนอื่น คณะกรรมการตองกําหนดนโยบายใหตัวแทนทําหนาที่ เพื่อผลประโยชนของ
บริษัทยอย และใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัทแม
3. กําหนดใหมีระบบควบคุมภายในของบริษัทยอยอยางเหมาะสม รัดกุมเพียงพอ และการทํารายการตางๆ เปนไป
อยางถูกตองตามกฎหมาย และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
4. เปดเผยขอมูลฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน การทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไป
ซึ่งทรัพยสิน การทํารายการอื่นที่สําคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทยอย เปนตน
5. กรณีเปนการเขารวมทุนในกิจการอื่นอยางมีนัยสําคัญ เชน มีสัดสวนการถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแตรอยละ 20
แตไมเกินรอยละ 50 และจํานวนเงินลงทุน หรืออาจตองลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสําคัญตอบริษัท คณะกรรมการควรดูแลใหมีการ
จัดทํา Shareholders Agreement หรือขอตกลงอื่น เพื่อใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอํานาจในการบริหารจัดการ และการมีสวน
รวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญ การติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อใหสามารถใชเปนขอมูลในการจัดทํางบการเงินของ
บริษัทไดตามมาตรฐาน และกําหนดเวลา
6. กรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทยอย มีรายการที่เกี่ยวของกัน หรือไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทฯ
ตามหลักเกณฑของ ตลท. บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามที่ ตลท.กําหนดไวในเรื่องดังกลาว โดยขอความเห็นชอบของผูถือหุนในการ
ตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการไดมา หรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทฯ โดยมีคะแนนเสียง ไมต่ํา
กวาสามในสี่ ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับ
สวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย
7. สงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหพนักงานบริษัทในบริษัทยอยและบริษัทรวมทุน ตามนโยบายการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ กําหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ทั้งของบริษัทฯ และ
บริษัทในบริษัทยอยและบริษัทรวมทุน ที่จะตองรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว รวมถึงจรรยาบรรณ นโยบายสําคัญ
และระเบียบวิธีปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับหลักการกํากับดูแลกิจการ เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อใหเสริมสราง
ความรูความเขาใจ และเนนย้ําถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการใหแกพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทใน
บริษัทยอยและบริษัทรวมทุน ผานการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการตางๆ โดยบริษัทฯ ไดเชิญพนักงานบริษัทใน
บริษัทยอยและบริษัทรวมทุน เขารวม และไดเผยแพรบทความ และขาวสารเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการไปสูพนักงานใน
บริษัทยอยและบริษัทรวมทุน ดวยเชนเดียวกัน
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การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทใหความสําคัญเรื่องการใชขอมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชนสวนตัว โดยไดกําหนดไวในคูมือจริยธรรม
ธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางานของบริษัทฯ ดังนี้
1. กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทจะตองรักษาความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัท
2. กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทจะตองไมนําความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัทไป
เปดเผย หรือแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลอื่นใดไมวา โดยทางตรงหรือทางออม
และไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม
3. กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทจะตองไมทําการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพยของ
บริษัทโดยใชความลับและ/หรือ ขอมูลภายในบริษัท และ/หรือเขาทํานิติกรรมอื่นใดโดยใชความลับและ/หรือ
ขอมูลภายในของบริษัท อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ขอกําหนดนี้
ใหรวมความถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัท
ดวย
กรรมการและผูบริหารทุกคนไดลงนามรับทราบภาระหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยของตนในบริษัท
รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย ตอสํานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพยฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535 โดยกรรมการและผูบริหารทุกทานมีหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ดังนี้
1. การรายงานการถือหลักทรัพยครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงกรรมการหรือผูบริหาร
2. การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย (แบบ 59-2) ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับ
หลักทรัพย ภายใน 3 วันนับแตวันที่เกิดรายการขึ้น พรอมทั้งสงสําเนารายงานนี้ใหเลขานุการของบริษัทเพื่อเก็บ
เปนหลักฐานทุกครั้ง
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การปฏิบัติตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงไดกําหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
ในดานตางๆ ไวในคูมือนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ นโยบายการควบคุมการใชขอมูลภายใน
และคูมือขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน และบริษัทฯ ดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
อยางเครงครัด สรุปไดเปน 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
หลักการ : ผูถือหุนมีสิทธิในความเปนเจาของโดยควบคุมบริษัทผานการแตงตั้งกรรมการใหทําหนาที่แทนตนและมี
สิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริษัท บริษัทจึงควรสงเสริมใหผูถือหุนไดใช
สิทธิของตน
การปฏิบัติของบริษัท : คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิในดานตางๆ ของผูถือหุน ทั้งในฐานะนัก
ลงทุนและฐานะเจาของบริษัท โดยไมกระทําการใดๆ ที่จะเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน และได
กําหนดเปนนโยบายและเปดเผยในคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังนี้
1. เด็ ม โก ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการให สิ ท ธิ ใ นความเป น เจ า ของ ซึ่ ง ควบคุ ม เด็ ม โก โดยผ า น
คณะกรรมการเด็มโกที่เลือกตั้งเขามา นอกเหนือจากสิทธิในการเขารวมประชุม และลงคะแนนเสียงใน
ที่ประชุมผูถือหุน ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ และสิทธิในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ นอกจากนั้น เด็มโก สงเสริมใหผูถือหุนไดสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ เชน
สิทธิการไดรับสวนแบงผลกําไร/เงินปนผล การเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการ
ประชุม และสามารถสงคําถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการรวมถึงการดําเนินงานของบริษัทลวงหนากอน
วันประชุมผูถือหุน สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผูถือหุน เพื่อรวมตัดสินใจ
และอนุมัติในเรื่องสําคัญของเด็มโก ไดแก วาระการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ วาระ
อนุมัติจายเงินปนผล จะมีการแจงนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท อัตราเงินปนผลที่เสนอจาย
พรอมทั้งเหตุผล และขอมูลประกอบวาระการเลือกตั้งกรรมการ เด็มโกจะเสนอชื่อกรรมการใหผูถือหุน
ลงคะแนนทีละคน โดยในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน เด็มโก ระบุชื่อ นามสกุล พรอมแนบประวัติยอ
ของกรรมการแตละคนที่เสนอแตงตั้ง เชน อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จํานวนบริษัทที่
ดํารงตําแหนงกรรมการที่แยกเปนบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัททั่วไป หลักเกณฑและวิธีการสรรหา
ประเภทกรรมการที่เสนอ เชน กรรมการ หรือกรรมการอิสระ หากกรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเขา
รับดํารงตําแหนงใหม เด็มโกจะใหขอมูลการเขารวมประชุมในปที่ผานมา และวันเดือนปที่ไดรับการ
แตง ตั้ง เป น กรรมการเด็ ม โก วาระกํา หนดค าตอบแทนจะเสนอนโยบายกํา หนดหลั ก เกณฑ ก ารให
คาตอบแทนสําหรับกรรมการแตละตําแหนง วาระแตงตั้งผูสอบบัญชี จะเสนอแตงตั้งสํานักงานสอบ
บัญชีที่เปนอิสระ เปนผูสอบบัญชีเด็มโกรวมทั้งเปดเผยคาบริการตรวจสอบบัญชี และคาบริการอื่นๆ
และการอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญที่มีผลตอทิศทางการดําเนินธุรกิจของเด็มโก เปนตน โดยคณะกรรมการ
เด็มโก ไดกําหนดนโยบายบรรษัทภิบาลไวชัดเจนวา เด็มโก จะสงเสริมตอผูถือหุนใหไดใชสิทธิขั้น
พื้นฐาน โดยเด็มโกจะไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือจํากัดสิทธิของผูถือหุน และเด็มโกได
ยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จะไมเพิ่มระเบียบวาระในการประชุมโดยไมไดแจง
ใหผูถือหุนทราบลวงหนา และใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูลประกอบวาระกอนตัดสินใจ
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2. เด็มโกไดใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน โดยเนนเรื่องการจัดสถานที่ใหเหมาะสม และสะดวก
ตอการเดินทางมารวมประชุมของผูถือหุน โดยจะแจงสถานที่ แผนที่สถานที่จัดประชุม เสนทางการ
เดินทางอยางละเอียดใหกับผูถือหุนและผูจะเขารวมประชุม
3. เด็มโก เปดเผยกําหนดวันจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม
ประมาณ 2 เดือน เพื่อใหผูถือหุนสารถวางแผนตารางเวลาในการเขารวมประชุมได โดยแจงตั้งแต
ปลายเดือน กุมภาพันธ ภายหลังจากที่คณะกรรมการเด็มโก มีมติใหกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป รวมทั้งไดแจงกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป และ
และวันปดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล (ถามี)
4. เด็ม โกไดสงหนังสือเชิญ ประชุ มใหแ กผูถือ หุน 14 วั นลวงหนา กอนวัน ประชุม โดยหนังสือ เชิญ
ประชุมมีขอมูลรายละเอียดประกอบวาระการประชุมอยางเพียงพอ และครบถวน พรอมทั้งความเห็น
ของคณะกรรมการเด็มโก แยกเรื่องแตละวาระอยางชัดเจน หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข แบบ ค ตาม
แบบที่กระทรวงพาณิชยกําหนด คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ขอบังคับ เด็มโก เฉพาะที่เกี่ยวกับการ
ประชุมผูถือหุน รายชื่อ และรายละเอียดของกรรมการอิสระ ที่เสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะ เพื่อใหผู
ถือหุนสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะใหประชุมแทนได เงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติในการเขา
รวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน แผนที่แสดงสถานที่ประชุม สงใหผูถือหุน
ทราบลวงกนากอนวันประชุม นอกจากนี้ เด็มโกไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุม กําหนดการประชุม
และขอมูลตางๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม และหนังสือมอบฉันทะทุกแบบทางเว็บไซต ของ
เด็มโก (WWW.DEMCO.CO.TH) ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เปนการลวงหนากอนวันประชุม 30 วัน
และแจงใหผูถือหุนทราบดวย เมื่อมีการเผยแพรขอมูลดังกลาว ซึ่งเปนขอมูลเดียวกับที่เด็มโกจัดสง
ใหกับผูถือหุน และใชในการประชุม เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาพิจารณารายละเอียดแตละวาระ สําหรับผู
ถือหุนที่ไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเอง เด็มโกไดเสนอใหมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ หรือ
บุคคลอื่นเขารวมประชุม และลงคะแนนเสียงแทน
5. ในวันประชุมผูถือหุน เด็มโก ไดอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนและนักลงทุนสถาบันอยางเทา
เทียมกันทุกราย ใหความมั่นใจดานการรักษาความปลอดภัยแกผูถือหุน กําหนดจุดตรวจเอกสาร จุด
บริการรับลงทะเบียนอยางเหมาะสม และเพียงพอ โดยใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุม
ไดลวงหนากอนเวลาประชุมไมนอยกวา 2 ชั่วโมง และตอเนื่องจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ โดยจัด
เจาหนาที่อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนใหกับผูถือ หุน และผูรับมอบอํานาจที่ม าเขารวม
ประชุม รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใชกับการประชุมโดยการนําระบบบารโคด (Bar code) มาใชใน
การลงทะเบียน การนับคะแนน และแสดงผล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และมีการจัดเตรียมอากร
แสตมปไวสําหรับผูถือหุนที่ตองการมอบฉันทะ รวมทั้งการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมสําหรับผูถือหุนที่
มารวมประชุมดวย
6. คณะกรรมการและผูบริหารเด็มโกไดใหความสําคัญในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน เวนแต
กรรมการที่ติดภารกิจสําคัญไมสามารถเขารวมประชุมได ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
คณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท และผูบริหารระดับสูงตองเขารวมชี้แจงรายละเอียดวาระตางๆ
ตอบขอซักถาม และรับฟงขอเสนอแนะของผูถือหุนดวย
7. จัดใหมีที่ปรึกษากฎหมายที่เปนอิสระจากภายนอก (Inspector) เพื่อทําหนาที่ดูแลใหการประชุมผูถือ
หุนเปนไปอยางโปรงใสถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของเด็มโก ไดแก กระบวนการตรวจสอบ
เอกสารของผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะที่มีสิทธิเขารวมประชุม ผูมีสวนไดเสียที่ใชสิทธิออกเสียง
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8.

9.

10.
11.

12.

วิ ธี ก ารนั บ คะแนน โดยในการนั บ คะแนนนั้ น ต อ งสอดคล อ งกั บ ข อ บั ง คั บ ของเด็ ม โก ต อ งมี ก าร
ตรวจสอบผลของมติกับผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนวาถูกตองตรงกัน ทั้งนี้ในการ
ประชุมผูถือหุน เด็มโกไดใหมีอาสาสมัครผูถือหุนเปนกรรมการกลาง และผูตรวจสอบการนับคะแนน
เสียงในทุกระเบียบวาระอีกดวย
การประชุมดําเนินการไปตามลําดับของระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมที่
ไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา มีการระบุวัตถุประสงคและเหตุผลของแตละวาระที่เสนอ พรอม
ความเห็นของคณะกรรมการ ประธานในที่ประชุมเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น และ
ซักถามเรื่องตางๆ ในแตละวาระ โดยกอนเริ่มพิจารณาวาระประชุม ประธานในที่ประชุมไดมอบหมาย
ใหเลขานุการบริษัทอธิบายถึงวิธีการอภิปราย และการออกเสียงลงคะแนนรวมถึงวิธีการนับคะแนน
ของผูถือหุนที่ลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของเด็มโกใหผูถือหุนทราบกอนเริ่มการประชุม และมี
การใชบัตรลงคะแนน
ประธานกรรมการถือเปนตัวแทนของคณะกรรมการทั้งคณะเขารวมประชุมผูถือหุนทุกครั้ง เพื่อพบปะ
และตอบคําถามผูถือหุน รวมทั้งผูบริหารสูงสุดของบริษัทเขารวมประชุมผูถือหุนทุกครั้ง เพื่อตอบ
คําถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทตอผูถือหุน นอกจากนั้นประธานคณะกรรมการชุดยอยทั้ง 5
ชุ ด ได เ ข า ร ว มในการประชุ ม ผู ถื อ หุ น ทุ ก ครั้ ง เพื่ อ ตอบคํ า ถามผู ถื อ หุ น ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
คณะกรรมการชุดยอย ดําเนินการประชุมอยางเหมาะสมและโปรงใส จัดสรรเวลาการประชุมอยาง
เพียงพอ โดยในระหวางการประชุมจะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็น และซักถามอยาง
ทั่วถึงกอ นจะลงคะแนนและสรุ ป มติที่ประชุม แตละวาระ ในระหวางการประชุม ถาคําถามใดไม
เกี่ยวของกับการพิจารณาในวาระนั้นๆ ประธานกรรมการ หรือผูบริหารระดับสูงจะนําไปตอบขอ
ซักถามในวาระอื่นๆ เพื่อใหการใชเวลาในการพิจารณาแตละวาระเปนไปอยางเหมาะสม
เด็มโกใหสิทธิผูถือหุนที่มาลงทะเบียนเขารวมประชุมไดภายหลังเริ่มการประชุมแลว และมีสิทธิออก
เสียงหรือลงคะแนนในวาระที่อยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ
เด็มโกไดแจงมติที่ประชุมผูถือหุนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนเว็บไซตของเด็มโก
ทันทีในวันประชุมผูถือหุน และจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนสงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเสมอ โดยไดบันทึกขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน และชัดเจน เกี่ยวกับ
รายชื่อกรรมการที่เขารวมประชุม และไมเขารวมประชุม คําถาม-คําตอบ คําชี้แจงที่เปนสาระสําคัญ ที่
เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสีย ง รวมทั้งเผยแพรม ติที่ประชุม และรายงานการประชุม ผาน
เว็บไซตของเด็มโก www.demco.co.th
เด็มโกเปดเผยโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมอยางชัดเจนไวในรายงานประจําป
เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจวามีโครงสรางการดําเนินงานที่มีความโปรงใส และตรวจสอบได

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
หลักการ : ผูถือหุนทุกราย ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหาร และผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร รวมทั้งผูถือหุนตางชาติ ควร
ไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม ผูถือหุนที่ถูกละเมิดสิทธิ ควรมีโอกาสไดรับการชดเชย
การปฏิบัติของบริษัท : เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจไดวา บริษัทใหความสําคัญตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมและเปน
ธรรม คณะกรรมการไดกํากับดูแลใหบริษัทฯ มีการดําเนินการที่รักษาสิทธิพื้นฐานที่ผูถือหุนพึงไดรับอยางเทาเทียม
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
กันและเปนธรรมตามที่กฎหมายกําหนด รวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ดังนี้
1. เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยที่มีสัดสวนการถือหุนรวมกันไมนอยกวา รอยละ 5 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายแลว
ทั้งหมดของบริษัทโดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุน
สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของเด็มโกไดลวงหนากอนการประชุม โดยมีหลักเกณฑซึ่งไดประกาศแจง
ใหผูถือหุนทราบผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยลวงหนา 3 เดือน กอนสิ้นรอบปบัญชี (ตั้งแต
1 มกราคม – 31 ธันวาคม ) รวมทั้งไดแจงใหผูถือหุนทราบถึงหลักเกณฑการพิจารณาบนเว็บไซตของเด็มโกดวย โดย
คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุไวในระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน
2. ดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับระเบียบวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไมเพิ่ม
ระเบียบวาระการประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา ทั้งนี้ เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอ มูล
ประกอบการพิจารณา ระเบียบวาระตางๆ กอนตัดสินใจ
3. อํานวยความสะดวกใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมดวยตนเอง สามารถใชสิทธิออกเสียงดวยการมอบฉันทะให
กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนเองได โดยใชหนังสือมอบอํานาจแบบหนึ่งแบบใดที่เด็มโก
ไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเปนรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงเองได
ตามแบบที่กระทรวงพาณิชยกําหนด โดยเด็มโก ไดแนบเอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขา
รวมประชุมวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม พรอมทั้ง
มีขอมูลของกรรมการอิสระที่เด็มโก กําหนดใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน และเปนกรรมการอิสระที่มิไดมีสวน
ไดเสียในวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการไวในหนังสือเชิญประชุม โดยผูถือหุนสามารถดาวนโหลดแบบหนังสือ
มอบฉันทะผานเว็บไซตของเด็มโก
4. จัดใหมีเอกสารเชิญประชุมผูถือหุน สําหรับผูถือหุน รวมทั้งจัดใหมีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาคอยใหความ
สะดวกแกผูถือหุนชาวตางประเทศในกรณีที่มีผูถือหุนชาวตางชาติซักถามขอสงสัย หรืออภิปรายในที่ประชุม โดย
เด็มโกจะจัดใหมีการสื่อสารที่เหมาะสม พรอมทั้งมีการแปลเปนภาษาไทยทั้งคําถาม และคําตอบสําหรับผูเขาประชุม
ท า นอื่ น ในที่ ป ระชุ ม เพื่ อ รั ก ษาผลประโยชน และอํ า นวยความสะดวกในการสื่ อ สารทั้ ง ผู ถื อ หุ น ชาวไทย และ
ชาวตางชาติ
5. จัด ให มี บั ต รลงคะแนนเสี ย งทุ ก ระเบี ย บวาระ โดยจั ด ทํา บั ต รลงคะแนนแยกตามวาระ เพื่ อ ให ผูถื อ หุ น สามารถ
ลงคะแนนไดตามที่เห็นสมควร ซึ่งในระหวางประชุมจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ โดยเด็มโกจะไดนํา
ระบบบารโคด (Bar code) มาใชในการบันทึกและแสดงผลการลงคะแนนดังกลาว พรอมทั้งจัดใหมีเจาหนาที่อํานวย
ความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในหองประชุม เพื่อนําผลคะแนนของผูถือหุนที่เขาประชุมมาคํานวณ
กับคะแนนเสียงที่ผูถือหุนไดลงไวลวงหนาในหนังสือมอบฉันทะกอนประกาศผลคะแนนเสียง และมติที่ประชุม และ
เพื่อ ความโปรง ใส เด็ ม โกไ ดจั ด เก็บ บั ต รลงคะแนนเสีย งของผู ถือ หุน โดยใหที่ ป รึ กษาอิ ส ระจากภายนอก และ
อาสาสมัครจากผูถือหุนเปนสักขีพยานในการนับคะแนน
6. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ เด็มโกเปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ เปนรายบุคคล โดยผูที่รับ
คะแนนเสียงเห็นดวยสูงสุดตามจํานวนกรรมการที่พึงไดรับเลือกตั้งในครั้งนั้น จะไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
นอกจากนั้นกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งแตละคนจะตองไดคะแนนเสียงกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนดวย
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
7. เด็มโก กําหนดใหคณะกรรมการ และผูบริหารของเด็มโก ตามคํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ตองรายงานการมีสวนไดเสีย และความขัดแยงทางผลประโยชนของตน และบุคคลที่มีความ
เกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการของเด็มโก หรือบริษัทยอย และเมื่อเขาดํารงตําแหนง
เปนครั้งแรก และใหรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสียตามแบบที่คณะกรรมการเห็นชอบ
ใหแกประธานกรรมการตรวจสอบทันทีที่ไดรับแจงจากเด็มโก และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล เพื่อใหเปนไปโดย
ดวย พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และสามารถใชขอมูลดังกลาวในการตรวจสอบ และปองกัน
ความขัดแยงทางผลประโยชน
8. การใหสิทธิผูถือหุน มีสิทธิออกเสียงที่เทาเทียมโดยถือวาหุนแตละหุนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
9. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการคนหนึ่งคนใดมีสวนไดเสียกับผลประโยชนในเรื่องที่กําลัง
พิจารณา กรรมการที่มีสวนไดเสียจะตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น โดยอาจไมเขารวมประชุม หรืองด
ออกเสียง เพื่อใหการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเปนไปอยางยุติธรรม เพื่อประโยชนของผูถือหุนอยางแทจริง
10. เด็มโก กําหนดองคประชุมขั้นต่ํา ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติตองมีคณะกรรมการไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดดวย
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
หลักการ : ผูมีสวนไดเสียควรไดรับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฏหมายที่เกี่ยวของ คณะกรรมการควร
พิจารณาใหมีกระบวนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียในการสรางความมั่งคั่ง ความ
มั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ
การปฏิบัติของบริษัท : เด็มโกมีเจตนารมณสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียในการสราง
ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ เด็มโกไดมีการดูแล และคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุมโดยคํานึงถึงสิทธิ
ของผูมีสวนไดเสียตามกฎหมาย หรือขอตกลงที่มีกับบริษัทฯ และไดกําหนดแนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย ดังที่ไดกําหนด
เปนจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ผูบริหาร และพนักงาน
เพื่อเปนการแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะรวมกันยึดถือสาระสําคัญในแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อสรางความมั่นใจวา
เด็มโกจะพัฒนาระบบการจัดการใหเหมาะสม เนนการสรางประโยชนสูงสุด แกผูถือหุน ตลอดจนคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย มี
ความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม จึงไดขอใหบุคลากรทุกระดับของเด็มโกทําความเขาใจ ลงนามรับทราบ และยอมรับ
เปนหลักปฏิบัติของเด็มโก ดังนี้

ผูถือหุน
 เด็มโก มุงมั่นในการเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส ตรวจสอบได โดยคํานึงถึงความ
เจริญเติบโตของมูลคาบริษัทในระยะยาว และผลตอบแทนที่ดี
 เด็มโก ยึดมั่นในการปฏิบัติหนาที่ มีคุณธรรม ความซื่อสัตย สุจริต เปนธรรม โดยคํานึงถึงผูถือหุนทั้งรายใหญ และ
รายยอย หรือผลประโยชนของกลุมผูเกี่ยวของโดยรวม
 เด็มโก บริหารกิจการของเด็มโกใหมีความเจริญกาวหนา มั่นคง และกอใหเกิดผลตอบแทนที่ดีแกผูถือหุน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ Updated April 2018
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
 เด็มโก เปดเผยขอมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไมใชทางการเงินที่เกี่ยวของกับธุรกิจ และผลประกอบการ
ของเด็มโกที่เปนจริงอยางครบถวนเพียงพอ สม่ําเสมอ ทันเวลา และแสดงใหเห็นสภาพของการประกอบการ และ
สภาพทางการเงินที่แทจริงของเด็มโก
พนักงาน
 เด็มโก ถือวาพนักงานเปนทรัพยากรที่สําคัญ เปนปจจัยหนึ่งสูความสําเร็จ คณะกรรมการจึงมีนโยบายเกี่ยวกับการ
ดูแลเรื่องคาตอบแทน และสวัสดิการของพนักงาน และเปดเผยระเบียบวาดวยสิทธิประโยชนของพนักงาน โดยการ
แจง เป น หนั งสื อ เวี ย นใหพ นักงานรับ ทราบ และลงไวใ น Intranet สง เสริ ม ใหมีก ารพัฒนาศั กยภาพ ความรู
ความสามารถของพนักงานทุกระดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องตลอดทั้ง
ป
 เด็มโก จัดใหมีชองทางรับเรื่องรองเรียน หากมีปญหาระหวางพนักงาน หรือระหวางพนักงานกับผูบังคับบัญชา
พนักงานมีสิทธิรองทุกข โดยผูที่รับผิดชอบดําเนินการตามหลักเกณฑ และขั้นตอนที่กําหนดไว และหากพิสูจนไดวา
กระทําไปโดยสุจริตจะไดรับความคุมครองโดยไมสงผลกระทบใดๆ ซึ่งเด็มโก จะไมถือเปนการเลิกจาง หรือการ
พิจารณาลงโทษที่จะสงผลเสียตอพนักงานหรือผูที่เกี่ยวของแตประการใด
 เด็มโก มีนโยบายการอนุรักษพลังงาน และแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งผูบริหารถือเปนหนาที่ของ
พนักงานทุกคนที่ตองรวมมือกันใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ภายใตแนวคิด Green
Business and Infrastructure
 เด็มโก ไดมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนพรอมทั้งปฏิบัติกับพนักงานอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน มีการ
สํารวจความพึงพอใจของพนักงาน ภายใตโครงการ IDEMCO พรอมทั้งใหความมั่นใจในคุณภาพชีวิตตลอดเวลาการ
ทํางาน และการใหผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และเปนธรรม เชน การจัดใหการตรวจสุขภาพประจําป
การจัดใหมีสวัสดิการประกันชีวิตกลุม การจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
 เด็มโก ดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน มีมาตรการไมนอยกวาที่กฎหมายกําหนด
ตามมาตรฐานสากล กับดําเนินการเพื่อควบคุม ปองกันความสูญเสียในรูปแบบตางๆอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย
การบาดเจ็บหรือเจ็บปวยจากการทํางาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยตอพนักงาน บริษัทฯ
จัดใหมีอุปกรณความปลอดภัยอยางเพียงพอและเหมาะสม
รัฐบาล
 เด็มโก ถือปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอภาครัฐ โดยดําเนินธุรกิจภายใตขอกําหนดของกฎหมายและระเบียบ
ตางๆ ของหนวยงานที่กํากับดูแลอยางเครงครัด และใหการสนับสนุ นโครงการจากภาครัฐ โดยมีเปาหมายเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของสังคมสวนรวม พรอมทั้งใหความรวมมือในการใหขอมูลขาวสารที่ครบถวน ถูกตองตามที่
หนวยงานภาครัฐรองขอ เพื่อแสดงถึงความโปรงใส ตลอดจนสรางความมั่นใจ และความเชื่อถือรวมกัน
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
 เด็มโก ไดแ บงป นคุณคาขององคกร โดยการสงเสริมการปลูกจิตสํานึกในเรื่องของการดูแ ลสุ ขภาพ และความ
ปลอดภัยกับผูรวมงาน และชุมชนรอบดาน ผานการออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ของมูลนิธิแสงไซกี่ การชวยเหลือ
เพื่อนมนุษยโดยบริษัทรวมกับโรงพยาบาลปทุมธานี สภากาชาดไทย เปดรับบริจาคโลหิตจากผูบริหาร พนักงาน และ
ประชาชนทั่วไป อยางสม่ําเสมอทุก 3 เดือน การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟาใหกับโรงเรียน และวัด ใน
ชุมชนใกลเคียงบริษัท
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ Updated April 2018
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
 เด็มโก ใหความสําคัญในความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม ทํางานในกระบวนการดําเนินธุรกิจ โดยมุงมั่นที่
จะบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวก และลดผลกระทบเชิงลบ เพื่อใหเด็มโกอยูรวมกับชุมชน และสังคมใน
พื้นที่ปฏิบัติการโดยสรางความเขาใจอันดีตอกันรวมแกปญหาเพื่อสรางความเชื่อมั่นแกชุมชนและสังคมไดอยาง
ยั่งยืน
คูคา
 เด็มโก จะดําเนินการคัดเลือกคูคาตามหลักเกณฑ คุณสมบัติ คุณลักษณะ ที่ไดกําหนดไวในขอกําหนดของเด็มโก
รวมถึงการจัดซื้อ จัดหา ที่มีหลักเกณฑ และขั้นตอนตามระเบียบและขอกําหนดของเด็มโก วาดวยระเบียบการจัดซื้อ
จัดหา ดําเนินการอยางโปรงใสใหขอมูลแกคูคาอยางเทาเทียม ถูกตอง ไมมีอคติ ไมเลือกปฏิบัติตอคูคา รวมถึงเปนการ
สนับสนุนคูคาที่ดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม ซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม
 เด็มโก ยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญา ขอตกลง หรือเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอคูคาของเด็มโก บนพื้นฐานของความเสมอ
ภาค และเปนธรรม พรอมทั้งสื่อสารและพัฒนากระบวนการของการดําเนินธุรกิจที่ดี เพื่อประโยชนสูงสุดทั้งสองฝาย
 เด็มโก ไมเรียกรับ และตอตานการกระทําหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริต เอารัดเอาเปรียบ แกคูคา
 เด็มโก ไดมีการพัฒนาชองทางและรองเรียนในการติดตอกับเด็มโก เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับคูคา และผูมีสวน
ไดเสียทั้งชองทางออนไลน และออปไลน พรอมทั้งมีสวนงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลบริหาร และรับเรื่อง
รองเรียน
คูแขง
 เด็มโก ดําเนินธุรกิจบนการแขงขันเสรี และคํานึงถึงการแขงขันอยางเปนธรรม เด็มโก ไมทําความตกลงใดๆ กับคู
แขงขัน หรือบุคคลใดที่มีลักษณะเปนการลด หรือจํากัดการแขงขันทางการคา หรือสงผลใหเกิดการแขงขันอยางไม
เปนธรรม รวมถึงการกําหนดราคา การฉอโกง การประมูล การจัดสรรตลาด และขอตกลงในการจํากัดการจัดหา
 การให หรือแลกเปลี่ยนขอมูลทางธุรกิจของบริษัทแกพันธมิตรทางธุรกิจ หรือกิจการรวมคา เด็มโก จะใหความ
รวมมือกับคูแขงทางการคา หากเปนไปเพื่อประโยชนของผูรับบริการ และตองไดรับอนุมัติจากผูบริหารระดับสูง
กอนเสมอ
เจาหนี้
 เด็มโก ปฏิบัติตอเจาหนี้อยางเปนธรรม มีความรับผิดชอบ และโปรงใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่มีตอเจาหนี้
อยางเครงครัด และเทาเทียมกัน ทั้งในแงการชําระเงิน และเงื่อนไขอื่นใดที่ไดทําขอตกลงไวกับเจาหนี้ เด็มโกไมใช
เงินทุนที่ไดจากการกูยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงคในขอตกลงที่ทํากับผูใหกูยืมเงิน ตลอดจนไมใชวิธีการที่
ไมสุจริต ปกปดขอมูล หรือขอเท็จจริงอันจะทําใหเจาหนี้เกิดความเสียหาย

ลูกหนี้
 เด็มโก จะปฏิบัติตามสัญญาขอตกลง หรือเงื่อนไขตางๆที่มีตอลูกหนี้โดยไมเลือกปฏิบัติในการติดตามเรงรัดหนี้สิน
กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติได ตองรีบเจรจากับลูกหนี้เปนการลวงหนา เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขปญหา และปองกัน
ไมใหเกิดความเสียหาย โดยใชหลักกฎหมายควบคูกับหลักธรรมาภิบาล
 เด็มโก จะดําเนินการรายงานขอมูลลูกหนี้คางชําระที่ถูกตอง ครบถวน และตรงเวลาใหแกลูกหนี้อยางสม่ําเสมอ และ
จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติที่มีตอลูกหนี้
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ Updated April 2018
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
ลูกคาและประชาชน
 เด็มโก ใหความรวมมือ สนับสนุนการพัฒนาชุมชน สงเสริมวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตของสังคมรอบๆ พื้นที่ตั้ง
และใกลเคียงหนวยงานของเด็มโก โดยคํานึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบตอความเสียหายของสังคม สิ่งแวดลอม และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนใหนอยที่สุด
 เด็มโก ไมกระทําการใดๆ ที่สงผลเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอมเกินกวาที่กฎหมายกําหนด
 เด็มโก มุงมั่นในการสรางความพึงพอใจ และความมั่นใจใหกับลูกคา ใหไดรับบริการที่ดี มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง
อยางตอเนื่อง และจริงจัง
นโยบายและแนวทางปฏิบัติดานทรัพยสินทางปญญา
เด็มโก มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยกําหนดไวใน
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และใหคําจํากัดความของทรัพยสินทางปญญา หมายความรวมถึงสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา ความลับทางการคา หรือขอมูลอื่นใดที่เปนทรัพยสินมีคาของเด็มโก พนักงานมีหนาที่
ปกปองดูแลรักษาทรัพยสินทางปญญาของเด็มโกใหพนจากการนําไปใชหรือเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต และตองเคารพ
ลิขสิทธิ์ของเจาของทรัพยสินทางปญญานั้นๆ
แมวาบริษัท กําหนดใหเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เปนปจจัยสําคัญที่ชวยสงเสริมการดําเนินธุรกิจ และ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน แตเปนความรับผิดชอบรวมกันของพนักงานเด็มโกทุกคนที่จะตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารภายใตขอบังคับของกฎหมาย คําสั่งเด็มโก และตามมาตรฐานที่เด็มโกกําหนด ซึ่งพนักงานทุกคนตองมีวินัยในการ
ใชระบบสารสนเทศ และอุปกรณสื่อสารของเด็มโก โดยไมใหสงผลกระทบในแงลบตอเด็มโกและผูอื่น และจะตองไมละเมิด
ลิขสิทธิ์ซอฟแวร หรือทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น ทั้งนี้หากเด็มโกพบวาพนักงานมีการละเมิดและผลการสอบสวนอยางเปน
ธรรม ปรากฎวาเปนจริงจะไดรับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือ โทษกฎหมายตามความเหมาะสมแลวแตกรณี
นโยบายและแนวปฏิบัติดานความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เด็มโก กําหนดใหเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เปนปจจัยสําคัญที่ชวยสงเสริมการดําเนินธุรกิจ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน ฉะนั้นจึงเปนความรับผิดชอบรวมกันของพนักงานเด็มโกทุกคนที่จะตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารภายใตขอบังคับของกฎหมาย คําสั่งเด็มโก และตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ หมวด 7
การปฏิบัติตอขอมูลและทรัพยสิน 7.5 การใชและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท และจรรยาบรรณพนักงาน วา
ดวยการสื่อสาร และการแสดงออกในนามเด็มโกที่กําหนดใหพนักงานเด็มโกทุกคนมีหนาที่รับผิดชอบในการปองกัน และดูแล
ใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเด็มโกที่อยูในความครอบครอง หรือหนาที่รับผิดชอบของตนเองไมใหถูก
บุคคลที่ไมไดรับอนุญาตเขาถึงโดยมิชอบ และตองไมเปดเผยขอมูลที่มีความสําคัญทางธุรกิจตอผูที่เกี่ยวของ ทั้งตองมีวินัยใน
การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเด็มโก ไมใหสงผลกระทบในแงลบตอเด็มโก และผูอื่น
ทั้งนี้ หากเด็มโกพบวาพนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวนอยางเปนธรรมปรากฎวาเปนจริงจะไดรับการ
พิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือโทษกฎหมายตามความเหมาะสมแลวแตกรณี
นโยบายและแนวปฏิบัติดานการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
การดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเคารพและปฏิบัติตามกฏหมายนั้น เปนสิ่งที่บุคลากรทุกคนใน เด็มโก ตระหนัก
และใหความสําคัญ โดยกําหนดไวในจรรยาบรรณ เด็มโก ในคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ เด็มโก ที่ตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ขอกําหนด และมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวัง
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
เด็มโก มุงเนนใหการดําเนินงานของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตอกันและผูมีสวนได
เสียทุกฝายดวยความเคารพ ใหเกียรติซึ่งกันและกันบนพื้นฐานศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย หรือไมกระทําการใหกระทบสิทธิ
เสรีภาพของบุค คลอื่นที่ขั ดตอ บทบั ญ ญัติข องกฎหมายโดยแนวปฏิบัติดั งกลา วข างตน เปนมาตรฐานจริ ย ธรรมองคกร ที่
บุคคลากรทุกคนใน เด็มโก ตองถือปฏิบัติอยางเครงครัด ซึ่งหากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษ ตามความรายแรง
แหงการกระทําและถือเปนการกระทําผิดทางวินัยดวย
เด็มโก ใหความสําคัญตอกิจกรรมที่อาจมีผลตอหลักสิทธิมนุษยชน ในทุกๆ ดาน โดยยึดถือ และปฏิบัติตามขอ
กฎหมายที่เกี่ยวของโดยบริษัท มีนโยบายอยางชัดเจนที่จะไมจางแรงงานเด็ก ยึดมั่นในเสรีภาพของการนับถือศาสนา การไม
เลือกปฏิบัติจากความแตกตางทางดานเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และสถานะภาพทางสังคมนอกจากนี้บริษัท ยังใหความเคารพตอ
หลักสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดับชั้น อยางเครงครัด โดยจะปกปอง และไมนําขอมูลสวนตัวของพนักงาน เชน ประวัติ
สวนตัว คาจางเงินเดือน ฯลฯ ไปเปดเผยใหกับบุคคลภายนอก หรือผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของ รับทราบ โดยยังไมไดรับอนุญาตจาก
พนักงาน และไดกําหนดใหมีการใชขอบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจัดทําเปนคูมือ ใหกับพนักงานไดรับทราบ ถึงกฎ ระเบียบ
และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ผานการปฐมนิเทศนกอนการเริ่มปฏิบัติงาน
ชองทางการติดตอรองเรียน หรือการแจงเบาะแส
เด็มโก ใหความสําคัญตอการติดตอสื่อสารกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุมเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน ตลอดจน
รับฟงความคิดเห็นและคําแนะนําของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม เพื่อประโยชนรวมกันในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไมไดรับความเปน
ธรรมจากการปฏิบัติของ เด็มโก สามารถรองเรียน แนะนํา ติชม หรือแจงเบาะแส ตอ เด็มโก ไดหลายดานทั้งดานธรรมาภิบาล
รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกร ทั้งจากพนักงานเอง และผูมีสวนไดเสียอื่น
ดวย เด็มโก ใหความสําคัญกับการเก็บขอมูลรองเรียนเปนความลับ ซึ่งเรื่องรองเรียนดังกลาวจะรับรูเพียงเฉพาะในกลุมบุคคลที่
ไดรับมอบหมาย และเกี่ยวของดวยเทานั้น เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูรองเรียนและไดกําหนดขั้นตอนการรับเรื่องและ
สอบสวนไวเปนลายลักษณอักษร โดยเด็มโก ไดจัดทําชองทางการติดตอ รองเรียน หรือแจงเบาะแส ดังนี้
(1) คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล E-mail address : goodgovernance@demco.co.th
(2) เลขานุการบริษัทฯ
Email address : paitoongcc@demco.co.th
(3) เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล Email address : wonruedee@demco.co.th
(4) ตูรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ติดตั้ง ณ สํานักงานใหญ
สงจดหมาย หรือชองทางอื่นตามสมควรและปลอดภัย ถึง สํานักงานตรวจสอบ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 59 ม.1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 หรือโทรสาร 02-9595811 ตอ 2018
ซึ่ง เด็ม โกมี ม าตรการคุม ครองผู ร อ งเรี ย น โดยถื อ ว า ข อ มู ล ที่เ กี่ ย วข อ งเปน ความลั บ และจะดํา เนิ น การพิ สูจ น ห า
ขอเท็จจริง เพื่อดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป

มาตรการคุมครองผูที่รองเรียนหรือใหขอมูลดวยเจตนาสุจริต
 ผูรายงาน ผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือสามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองได หากเห็นวาการเปดเผยนั้นจะทํา
ใหเกิดความไมปลอดภัย หรือเกิดผลกระทบในทางลบใดๆ
 เด็มโกถือวาขอมูลที่เกี่ยวของเปนความลับ และจะเปดเผยเทาที่จําเปนโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบ
ในทางลบของผูรายงานแหลงที่มาของขอมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวของเปนสําคัญ และผูที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
สอบสวนหรือหาขอเท็จจริง มีหนาที่ในการรักษาความลับของผูใหขอมูลอยางเครงครัด ผูใดฝาฝน เด็มโก จะถือเปน
การกระทําผิดวินัยรายแรง
 หากมีการกระทําที่ไมเปนธรรมตอผูรองเรียน หรือผูแจงเบาะแส หรือผูที่เปนพยาน ถือเปนการกระทําผิดวินัยรายแรง
และอาจเปนความผิดตามกฎหมายได
 กรณีที่ผูรองเรียนเห็นวาตนอาจไดรับความไมปลอดภัย หรืออาจเกิดผลกระทบในทางลบ ผูรองเรียนสามารถรอง
ขอใหเด็มโกกําหนดมาตรการคุมครองที่เหมาะสมได หรือเด็มโกอาจกําหนดมาตรการคุมครองโดยผูรองเรียนไมตอง
รองขอ หากเห็นวาเปนเรื่องที่มีแนวโนมที่จะเกิดผลกระทบในทางลบหรือความไมปลอดภัย
 ผูที่ไดรับผลกระทบในทางลบจะไดรับการบรรเทาความเดือดรอนดวยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเปนธรรม
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูล และความโปรงใส
หลักการ : ขอมูลขาวสารสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงิน และขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงิน ควร
ไดรับการเปดเผยอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส มีความเทาเทียมกัน และนาเชื่อถือ
การปฏิบัติของบริษัท : ในการเปดเผยขอมูลสําคัญของ เด็มโก นอกจากเผยแพรตามเกณฑที่กําหนดผานชองทางของ
ตลาดหลักทรัพยแห งประเทศไทยแลว เด็ มโก จะเผยแพรไวในเว็บ ไซตของ เด็มโก ดวย เชน รายงานประจําป
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ ขอมูลบริษัท ขาวประชาสัมพันธ โดยการปรับปรุงเว็บไซตอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหผูถือ
หุนและบุคคลภายนอกสามารถรับขอมูลขาวสารไดทันตอเหตุการณ เขาถึงโดยสะดวก และไดรับประโยชนมากที่สุด
ดังนี้
1. สารสนเทศที่สําคัญของ เด็มโก ประกอบดวย ขอมูลทางการเงิน และขอมูลที่ไมใชทางการเงิน การเปดเผยขอมูลทาง
การเงิน โดยเฉพาะในสวนของงบการเงินนั้นไดผานการสอบทาน/ตรวจสอบจากผูสอบบัญชี วาถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการเด็ม
โก กอนเปดเผยแกผูถือหุน โดยคณะกรรมการเด็มโก รายงานความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินควบคูกับ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําปดวย นอกจากนี้ เด็มโก ได
เปดเผยรายการระหวางกัน รวมถึงบทวิเคราะหของฝายบริหารไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
และรายงานประจําป (แบบ 56-2) เปนตน
2. ขอมูลตางๆ ของ เด็มโก ที่ไดเปดเผยแกสาธารณชน ผูถือหุน และนักลงทุน เด็มโก เผยแพรไวในเว็บไซตของ เด็มโก
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เชน ขอมูลบริษัท ประวัติคณะกรรมการ เด็มโก รายงานประจําป รายงานการพัฒนา
อยางยั่งยืน หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ เด็มโก และคูมือจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของ เด็มโก
3. เด็มโก ไดเปดเผยประวัติของคณะกรรมการเด็มโก และบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอย 5 ชุด ตามขอบังคับ
จํานวนครั้งของการประชุม และจํานวนครั้งที่กรรมการแตละคนเขารวมประชุมในแตละป และเปดเผยการจาย
คาตอบแทนกรรมการที่เปนไปตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนและผูบริหารระดับสูงไวในแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ดวย
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4. เด็มโก จัดใหมีนักลงทุนสัมพันธเพื่อทําหนาที่สื่อสารขอมูลสําคัญตอนักลงทุน นักลงทุนรายยอย ผูถือหุน และ
นักวิเคราะหหลักทรัพย เด็มโกไดใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทั่วถึง
รวมทั้งการนําเสนอผลงาน และการแจงสารสนเทศขององคกรตอนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายยอย ผูถือหุน และ
นักวิเคราะหหลักทรัพย ตลอดจนผูเกี่ยวของ โดยไดเขารวมใหขอมูลในกิจกรรม Opportunity Day ของตลาด
หลักทรัพย เปนประจําทุกไตรมาส
5. เด็ ม โก ได เ ป ด เผยข อ มู ล ทั่ ว ไป ข อ มู ล ทางการเงิ น บทรายงานและการวิ เ คราะห ข องฝ า ยบริ ห าร (Management
Discussion and Analysis : MD&A) ประกอบงบการเงินทุกไตรมาส รวมถึงขอมูลสําคัญอยางถูกตอง

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หลักการ : คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทโดยที่คณะกรรมการ
มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่ตอผูถือหุนและเปนอิสระจากฝายจัดการ
การปฏิบัติของบริษัท : เด็มโกใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยกําหนดใหบริษัทตอง
จัดทํานโยบายเกี่ยวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
จรรยาบรรณคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตามระบบกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหแก
คณะกรรมการ กรรมการผูบริหาร และพนักงานของเด็มโก ไวยึดถือปฏิบัติตั้งแตป 2549 จากผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 มีประเด็นสําคัญในเรื่องกระบวนการพิจารณารายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปน
ธรรม การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ นโยบายการแจงเบาะแส การติดตาม และการคุมครองผู
แจงเบาะแส ดังนั้นในการทบทวนแกไขปรับปรุงนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณของเด็มโกจึงไดนํา
ประเด็นเหลานั้นมาเปนเนื้อหาในการทบทวน ปรับปรุงดวย นอกเหนือจากการปรับปรุงสาระสําคัญใหทันสมัย มีความเปน
สากล สอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 กับ
หลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พรบ.หลักทรัพยฯ ประกาศและแนวปฏิบัติของตลาด
หลักทรัพยฯ ที่มีการแกไ ขปรั บ ปรุงในป 2559-2560 กับกฎหมาย ปปช.มาตรา 123/5 เพื่อ เปนแนวทางการปฏิบัติงานที่
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานเด็มโกทุกคนตองรับทราบ และยึดถือเปนหลักปฏิบัติอยางเครงครัด นอกจากนี้สายงาน
บริหารทรัพยากรบุคคลยังใชคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีฯ เปนเอกสารสําหรับใหความรูแกพนักงานทุกระดับ รวมถึงการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหมที่ตองกําหนดใหมีหัวขอการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมไวในหลักสูตรพื้นฐานที่ฝายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จัดอบรมพนักงานตามแผนพัฒนาบุคคลของเด็มโก
วัฒนธรรมองคกร จริยธรรม และจรรยาบรรณของเด็มโก
มาตรฐานสูงสุดของการเปนมืออาชีพ การมีวัฒนธรรมองคกรที่แข็งแกรงดวยการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงานที่เด็มโกนั้น คณะกรรมการเด็มโกมีระบบและกลไกในการสรางวัฒนธรรมองคกรดานจริยธรรมที่เขมแข็งเขามาใน
การพัฒนาระบบนิเวศนของธรรมาภิบาลในองคกร ดวยการสรางคานิยมหลัก I DEMCO และจิตสํานึกของบุคลากรในบริษัท
ใหความสําคัญกับการดําเนินกิจการของเด็มโกดวยความซื่อสัตยตอลูกคา ตอวิชาชีพ ดวยความหมาย มุงมั่น ตั้งใจจริงที่จะ
ประสบความสําเร็จ ดวยความเชื่อมั่นในการทํางานรวมกันเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความรอบรู เชี่ยวชาญ ใหคุณภาพที่
ดีแกลูกคา สรางมูลคาเพิ่ม สรางผลตอบแทนที่ดีแกผูถือหุนอยางตอเนื่อง มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม รวมทั้งมุงมั่น
ในการดําเนินงานดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
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โดยจริยธรรมและจรรยาบรรณของเด็มโก (DEMCO Code of Conduct) กําหนดไวเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน
พนักงานเด็มโกทุกคนมีหนาที่ในการทําความเขาใจ และปฏิบัติตามข อบังคับ ระเบียบคําสั่ง และจรรยาบรรณ ตลอดจน
นโยบายอื่นๆ ไมวาจะเปนตามจารีตประเพณี หรือเปนลายลักษณอักษร ไมวาจะไดกําหนดไวในขณะนี้ และ/หรือที่จะกําหนด
ตอไปในภายหนาโดยเครงครัด
กรรมการและผูบริหารพึงแสดงความยึดมั่นตอจรรยาบรรณ โดยการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีสําหรับพนักงานอื่น
เสริมสรางบรรยากาศของการทํางานใหเอื้อตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมทั้งตองมุงมั่นที่จะปองกันไมใหเกิดการละเมิด
จรรยาบรรณ และหากมีการฝาฝน หรือการกระทําใดๆ อันเปนการหลีกเลี่ยง จะถูกพิจารณาลงโทษตามความรายแรงแหงการ
กระทํา และถือเปนการกระทําความผิดทางวินัยอีกดวย
การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
การดําเนินธุรกิจของ เด็มโก กับผูเกี่ยวของทางธุรกิจ ตองดําเนินการอยางถูกตอง ตรงไปตรงมา โปรงใส ซื่อสัตย
ตรวจสอบได และไมคอรรัปชัน โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และนโยบายตอตานคอรรัปชันของ เด็มโก รวมทั้งไมทํา
ใหเกิดขอครหา หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท จึงกําหนดนโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นไว ดังนี้
1. บุคลากรของ เด็มโก ตองไมดําเนินการหรือเขาไปมีสวนรวมในการทุจริตคอรรัปชั่น การให/รับ สินบนทุกรูปแบบ
ทั้งทางตรงและทางออม โดยมีหนาที่ปฏิบัติตามนโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชั่น คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทาง
จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ เด็มโก รวมทั้งระเบียบ และขอกําหนดอื่น ที่เกี่ยวของ
2. บุคลากรของ เด็มโก ตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังเกี่ยวกับการรับ การใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น
ใด รวมถึงคาบริการตอนรับ และคาใชจายอื่นๆ ทั้งนี้ การใหหรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง ตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงค
ทางธุรกิจหรือตามประเพณีนิยมเทานั้น โดยมีมูลคาที่เหมาะสม และตองไมสงผลกระทบตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่
3. การบริจาคเพื่อการกุศล และการใหเงินสนับสนุนของ เด็มโก มีขั้นตอนการตรวจสอบ อนุมัติ และสอบทาน โดย
ตองมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคลองกับระเบียบของ เด็มโก เพื่อใหมั่นใจวาการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการใหเงิน
สนับสนุนไมไดใชเปนขออางสําหรับการคอรรัปชั่น
4. เด็มโก จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานขายและการตลาด รวมทั้งงานจัดหาพัสดุ
และทําสัญญาอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดทุจริตคอรรัปชั่น และบริหารจัดการใหมีวิธีการแกไขที่
เหมาะสม
5. เด็มโก มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะทอนถึงความมุงมั่นตอมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
และมีนโยบายที่จะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบตอบุคลากรที่ปฏิเสธ การทุจริตคอรรัปชั่น แมวาการกระทํานั้นจะ
ทําให เด็มโก สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดย เด็มโก มีกระบวนการสื่อสารอยางชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายดังกลาว
6. ฝายตรวจสอบภายในตองรายงานผลการประเมินการควบคุมดวยตนเองตอสํานักงานตรวจสอบ เพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบหากพบประเด็นที่มีการปฏิบัติไมสอดคลองกับนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นจะตองแจงหนวยงานผู
ปฏิบัติเพื่อใหมีการปรับปรุงมาตรการควบคุม
7. เด็มโก จัดใหมีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกตางๆ ใหพรอมตอการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกตอง
และเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อใหมั่นใจวาไมมีรายการใดที่ไมไดรับการบันทึก หรือไม
สามารถอธิบายได หรือรายการที่เปนเท็จ
8. เด็มโก จัดใหมีขั้นตอนเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการควบคุมภายในของกระบวนการทําบัญชีและการเก็บรักษา
ขอมูลไดรับการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และเพื่อให
เกิดความมั่นใจวาการบันทึกรายการทางการเงินมีหลักฐานอยางเพียงพอเพื่อใชในการตรวจสอบ
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9. เด็มโก จัดใหมีการสื่อสารและฝกอบรมอยางตอเนื่องแกบุคลากรของ เด็มโก เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจอยาง
แทจริงเกี่ยวกับมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ความคาดหวังของ เด็มโก และบทลงโทษหากไมปฏิบัติตามมาตรการนี้
10. เด็มโก สื่อสารนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและแนวปฏิบัติไปยังบริษัทยอย บริษัทรวมบริษัทอื่นที่ เด็มโก
มีอํานาจในการควบคุม คูคาทางธุรกิจ และผูมีสวนไดเสีย รวมทั้งสาธารณชน ผานชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อทราบ
และนํามาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นไปปฏิบัติ
11. บุคลากรของ เด็มโก ไมพึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทําที่อาจฝาฝนมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
โดย เด็มโก จัดใหมีชองทางการแจงเบาะแส รวมทั้งเมื่อบุคลากรตองการคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น
12.คณะทํางานการดําเนินการดานการพัฒนาอยางยั่งยืนของ เด็มโก มีหนาที่รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นนี้ตอคณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการ เด็มโก โดยสม่ําเสมอ
อยางนอยปละครั้ง
13. สํานักงานตรวจสอบสามารถรายงานประเด็นที่พบอยางเรงดวนตอประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ
ผูจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานตอคณะกรรมการเด็มโก
ความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการเด็มโก ถือเรื่องความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนของบริษัท เปนนโยบายที่
สําคัญ โดยกําหนดเปนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ไว
ในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ที่กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองรายงานการมีสวนไดเสีย
ของตนเอง และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ เพื่อหลีกเลี่ยงการใชโอกาสจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของเด็มโก
แสวงหาประโยชนสวนตน เด็มโกจึงไดมีการกําหนดขอปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของเด็มโก ดังนี้
1. หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ
บริษัท
2. หากมีความจําเปนตองทํารายการที่เกี่ยวโยงกันอันเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัท ใหกระทํารายการนั้นเสมือน
กับทํารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้หามมิใหกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทที่มีสวนไดเสียในรายการนั้นมี
สวนในการพิจารณาอนุมัติ
3. ไมหาผลประโยชนใสตนและผูที่เกี่ยวของ โดยนําสารสนเทศภายในที่ยังไมไดเปดเผยหรือที่เปนความลับไปใช
หรือนําไปเปดเผยกับบุคคลภายนอก
4. ไมใชเอกสารหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทในการทําธุรกิจที่แขงขัน
หรือเกี่ยวเนื่องกับบริษัท
เด็มโก ถือนโยบายดานความขัดแยงทางผลประโยชนเปนนโยบายสําคัญ ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบเด็มโก จึง
ไดกําหนดแนวปฏิบัติเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชน โดยไดรับการอนุมัติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง
ที่ 7/2560 เพื่อใหดําเนินการจัดวางระบบการควบคุมเปนไปอยางมีมาตรฐาน โปรงใส ในการบริหารจัดการที่ดี
การปฐมนิเทศกรรมการใหม
เด็มโกกําหนดใหจัดทําเอกสารปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม เพื่อใชเปนขอมูลในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งการ
แนะนําลักษณะประกอบธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนใหกรรมการบริษัท
เขาอบรมหลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเปนการพัฒนา สนับสนุน และสงเสริมการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
เมื่อมีการแตงตั้งกรรมการใหม บริษัทฯ จะจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหม โดยจัดใหมี
การบรรยายสรุป วิสัยทัศน กลยุทธ และเปาหมายการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการที่สําคัญโดยประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร พรอมทั้งจัดใหมีเอกสารสําหรับกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งใหม เพื่อประกอบการทําหนาที่ อันไดแก คูมือกรรมการบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับบริษัท และรายงาน
ประจําป ซึ่งเอกสารเหลานี้ประกอบดวยขอมูลสําคัญ ไดแก บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท อํานาจอนุมัติ และขอหามการกระทําของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
รวมทั้งบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ
การพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับสูงของเด็มโก
บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมใหกรรมการแตละคนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนใหกรรมการทุกคนไดรับการสงเสริมทักษะ และ
ความรูสําหรับการปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางสม่ําเสมอ
สําหรับบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการใหม จะไดรับการแนะนํา และไดรับขอมูลที่เปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาที่ ซึ่งรวมถึงความเขาใจในวัตถุประสงค เปาหมายหลัก วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร ตลอดจนลักษณะธุรกิจ
และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนี้กรรมการจะไดรับการอบรม และพัฒนาความรูที่จําเปนอยางตอเนื่อง รวมทั้งตองมีความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎเกณฑ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ และใหไดรับขอมูลที่เปน
ปจจุบันอยางสม่ําเสมอ
สํ า หรั บ การพั ฒ นาผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง และการบริ ห ารบุ ค ลากร เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เป น ไปอย า งต อ เนื่ อ ง
คณะกรรมการมีหนาที่กํากับดูแลใหมีแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) สําหรับเตรียมการสืบทอดตําแหนงกรรมการ
ผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง รวมทั้งสงเสริม และสนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงไดรับการอบรม และพัฒนา มีความรู ทักษะ
ประสบการณ และคุณลักษณะที่จําเปนตอการขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมาย
แผนการสืบทอดตําแหนง และพัฒนาผูบริหาร
เพื่อใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางตอเนื่อง เด็มโกมีนโยบายกํากับดูแลใหมีแผนการสืบทอดตําแหนง เพื่อเปนการ
เตรียมสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง เชนกรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ และผูจัดการ
ฝาย เปนตน เพื่อใหมั่นใจวาการวางแผนพัฒนาบุคลากรในตําแหนงสําคัญและตําแหนงวิกฤต จะสามารถปองกัน บรรเทา หรือ
ยับยั้ง ความเสี่ยงดานการบริหาร แผนสืบทอดตําแหนง ซึ่งไดแก ความเสี่ยงจากตําแหนงงานผูบริหารระดับสูงที่มีผลกระทบ
รุนแรงตอบริษัทวางลง ความเสี่ยงจากการมีผูบริหาร หัวหนางานที่ดอยศักยภาพ ไมตรงกับทักษะความสามารถและความเสี่ยง
จากผูบริหาร หัวหนางานศักยภาพสูงใหม ไมเปนที่ยอมรับของคนภายในบริษัท
ดังนั้น เด็มโก จึงกําหนดใหมีนโยบายสรรหา หรือคัดเลือกบุคลากรที่จะสามารถทดแทนบุคลากรในตําแหนงเสี่ยงได
รวมทั้งหลักเกณฑการสรรหา คัดเลือก โอนยายไวลวงหนา รวมทั้งแสวงหาปจจัยนําเขา หรือบุคลากรที่มีโอกาสพัฒนาเพื่อให
เขาตามสมรรถนะหลักและทักษะจําเปน เพื่อการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน ทิศทาง แผนกลยุทธ พันธกิจ และ
คานิยม กับแนวโนมธุรกิจทั้งในปจจุบันและอนาคต
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