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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน) มีควำมมุ่งมัน่ ในกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็ นธรรม สุ จริ ตโปร่ งใส ยึดแนว
ปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ ดี ตำมแนวทำงที่ ตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรั พย์ และตลำดหลักทรั พย์ (ก.ล.ต.) กำหนด สำหรั บคณะกรรมกำรทุกคนในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ได้ยดึ ถือกำรปฏิบตั ิตำม
Fiduciary Duty สำคัญ 4 ประกำร คือ กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรั บผิดชอบด้วยควำมระมัดระวัง (Duty of Care) กำรปฏิบ ัติ
หน้ำที่ ด้วยควำมซื่ อสั ตย์สุ จริ ต เพื่ อรั กษำผลประโยชน์ ของบริ ษ ัท และผู ้ถื อหุ ้น (Duty of loyalty) กำรปฏิบ ัติตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมกำร และมติที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น (Duty of Obedience) และกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ ้น
อย่ำงถูกต้องครบถ้วน โปร่ งใส และทันเวลำ (Duty of Disclosure) เพื่อสร้ ำงควำมน่ ำเชื่อถือให้กบั ผูล้ งทุน และผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยทุกกลุ่ม ซึ่ งเป็ นส่ วนสำคัญในกำรส่ งเสริ มควำมเจริ ญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญต่อนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรมำโดยตลอด กำหนดให้กำรกำกับ ดูแล
กิจกำรเป็ นหนึ่ งในดัชนี วดั ผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯ รวมทั้งกำหนดให้มีกำรจัดทำแผนกำรดำเนิ นงำน เพื่อยกระดับกำร
กำกับ ดูแลกิจกำรให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกลอย่ำงสม่ำเสมอ ในปี 2560 คณะกรรมกำรฯ ได้ มีกำรปรั บ ปรุ งนโยบำยกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี และหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตำมหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยประกำศกำหนด โดยเฉพำะกำรนำสำระสำคัญของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรั พย์ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ.2559 ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำดหลัก ทรั พย์ ที่ กจ 3/2560 เรื่ อง กำรกำหนดลักษณะขำดควำมน่ ำ
ไว้วำงใจของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั (ฉบับที่ 2) แนวปฏิบตั ิในกำรเปิ ดเผยและรักษำข้อมูลที่มีผลกระทบต่อรำคำ
หลักทรั พย์ และแนวปฏิบตั ิในกำรจัดกำรข้อมูลลับที่มีผลต่อรำคำหลักทรัพย์ของ กลต. เข้ำมำเป็ นประเด็นในกำรพัฒนำระบบ
นิเวศน์ของธรรมภิบำลในองค์กร เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนให้บริ ษทั ฯ มีระบบกำรปฏิบตั ิงำน และกำรกำกับดูแลกิจกำรตำมหลัก
ปฏิ บ ัติที่ ดี มี ว ัฒนธรรมองค์ก รด้ำ นจริ ย ธรรมที่ เข้มแข็ง สร้ ำงค่ ำนิ ย ม I DEMCO และจิ ตส ำนึ ก ของบุ ค ลำกรในบริ ษ ัท ให้
ควำมสำคัญกับกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษทั ด้วยควำมซื่ อสัตย์ต่อลูกค้ำ ต่อวิชำชีพ ด้วยควำมมำนะ มุ่งมัน่ ตั้งใจจริ งที่จะประสบ
ควำมสำเร็ จ ด้วยควำมเชื่อมัน่ ในกำรทำงำนร่ วมกันเป็ นทีมอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ด้วยควำมรอบรู ้ เชี่ยวชำญ ให้คุณภำพที่ดีแก่
ลูกค้ำสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม สร้ ำงผลตอบแทนที่ดีแก่ผถู ้ ือหุ ้นอย่ำงต่อเนื่ อง มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งมุ่งมัน่ ใน
กำรดำเนิ น งำนด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต บริ ษทั ได้ป ระกำศเจตนำรมณ์ เข้ำเป็ นแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริ ต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีกำรปฏิบตั ิงำนที่
โปร่ งใส เป็ นที่ยอมรับของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำย โดยคณะกรรมกำร CAC ได้มีมติรับรองมำตรฐำนกำรต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่
ให้เป็ นสมำชิก แนวร่ ว มปฏิ บ ัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่ อต้ำนกำรทุ จ ริ ต ตั้งแต่ว ัน ที่ 22 เมษำยน 2559 และเมื่ อ วัน ที่ 5
สิ งหำคม 2562 บริ ษทั ได้รับกำรรับรองให้ต่ออำยุใบรับรองอีกวำระหนึ่ ง ซึ่ งปัจจุบนั บริ ษทั ฯได้พฒั นำกำรรับรู ้ เรื่ องกำรต่อต้ำน
ทุจริ ตในหมู่พนักงำน และผูบ้ ริ หำร เพื่อเป็ นเครื่ องมือในกำรควบคุมดูแลกำรปฏิบตั ิงำนให้มีประสิ ทธิภำพเพิ่มขึ้นด้วย
จำกควำมมุ่งมัน่ ในกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็ นธรรม สุ จริ ตโปร่ งใส ยึดแนวปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่
ดี ส่ งผลให้คะแนนกำรประเมินผลสำรวจโครงกำรสำรวจกำรกำกับดูแลกิจกำรบริ ษทั จดทะเบียนไทยดีข้ นึ ตำมลำดับ ซึ่ งจำก
รำยงำน Corporate Governance Report of Thailand Companies 2014 บริ ษทั ได้รับตรำสัญลักษณ์คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลแห่งชำติ
4 สั ญลักษณ์ (ดี มำก) ต่อ มำผลสำรวจโครงกำรส ำรวจกำรก ำกับ ดู แลกิ จกำรบริ ษ ัท จดทะเบี ยนไทย ตำมรำยงำน Corporate
Governance Report of Thailand Companies ตั้งแต่ ปี 2016 เด็มโก้ ได้รับตรำสัญลักษณ์ คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลแห่งชำติ เพิ่มขึ้น
เป็ น 5 สัญลักษณ์ (ดีเลิศ)
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ส่ วนที่ 1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ได้ตระหนัก ถึ งประโยชน์ แ ละควำมส ำคัญของกำรก ำกับ ดูแ ลกิจ กำรที่ ดี ทั้งนี้ เพื่ อ เป็ นกำร
เสริ มสร้ ำงควำมโปร่ งใสและประสิ ทธิ ภำพในกำรบริ หำรจัดกำร อันจะสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ให้เกิดขึ้นแก่ผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน และ
ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ำย และส่ งเสริ มให้บริ ษทั เติบโตอย่ำงมัน่ คงและยัง่ ยืน จึ งได้กำหนดเป็ นนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่เป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรและถือเป็ นมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิสำหรับบริ ษทั ซึ่ งครอบคลุมหลักกำรสำคัญ ดังต่อไปนี้
 กำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ ำย
 กำรปฏิบตั ิหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษทั ในกำรกำกับดูแลและกำรบริ หำรงำนด้วยควำม
ซื่ อสัตย์ มีคุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำยของบริ ษทั และให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อ
บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม ตลอดจนดูแลมิให้เกิดปัญหำควำมขัดแย้งด้ำนผลประโยชน์ต่ำงๆ
 กำรบริ หำรงำนด้ำนควำมโปร่ งใสภำยใต้ระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยในตลอดจนกำรเปิ ดเผยข้อมูล
อย่ำงเพียงพอ ทันเวลำ และสำมำรถตรวจสอบได้ แก่ผูถ้ ือหุ ้นและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ำย เพื่อให้ทรำบข้อมูลอย่ำง
เท่ำเทียมกัน โดยบริ ษทั จะสนับสนุ นให้มีกำรใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในวำระที่สำคัญ เช่น กำรทำรำยกำรที่เกี่ยว
โยง กำรทำรำยกำรได้มำ หรื อจำหน่ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์ เพื่อควำมโปร่ งใสและสำมำรถตรวจสอบได้
 กำรควบคุมและบริ หำรควำมเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่เหมำะสมกับกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษทั
 กำรดำเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ว ยควำมซื่ อ สั ตย์สุ จ ริ ต ภำยใต้ก รอบของกฎหมำย จริ ย ธรรมทำงธุ ร กิ จ รวมถึ ง กำรดู แ ล
สิ่ งแวดล้อม
 คณะกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคน จะปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมมุ่งมัน่ ทุ่มเทและรับผิดชอบอย่ำง
เต็มควำมสำมำรถเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และยึดมัน่ คุ่มือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรและจรรณยำบรรณ
ธุรกิจของบริ ษทั เป็ นแนวทำงด้วยควำมเข้ำใจ เชื่ อมัน่ และศรัทธำ โดยถือเป็ นกิจวัตรจนเป็ นวัฒนธรรมที่ดีของ
องค์กร
 คณะกรรมกำรบริ ษทั มีบทบำทสำคัญร่ วมกับผูบ้ ริ หำรในกำรกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบำยและแผนงำนที่
สำคัญของบริ ษทั ฯ รวมทั้งกำรจัดโครงสร้ำงกำรบริ หำรงำนที่สอดคล้องและสัมพันธ์กนั อย่ำงเป็ นธรรมระหว่ำง
คณะกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และผูถ้ ือหุ ้น และมีกำรวำงแนวทำงกำรบริ หำรจัดกำร และกำรดำเนิ นธุรกิจที่
เหมำะสม
นอกจำกนี้ ยังกำหนดให้คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ทบทวนนโยบำยกำรก ำกับ ดูแ ลกิ จกำรของบริ ษทั ให้เหมำะสมกับ
สภำวกำรณ์ และประเมินผลกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยดังกล่ำว
ส่ วนที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายการดาเนินธุรกิจ ค่านิยมหลัก และจรรยาบรรณ
2.1 วิสัยทัศน์
“มุ่งสู่ กำรเป็ นผูป้ ระกอบกำรชั้นนำ ด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ พลังงำนและสำธำรณูปโภคทั้งในประเทศและ
กลุ่มประเทศเพื่อนบ้ำน (CLMV)”
2.2 พันธกิจ
 ดำเนินธุรกิจก่อสร้ ำงและบริ กำรด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ โทรคมนำคม พลังงำนและสำธำรณู ปโภคที่ครบวงจร
พร้อมขยำยธุรกิจสู่ ภูมิภำค CLMV
 สร้ำงควำมเชื่อมัน่ ต่อลูกค้ำด้วยบริ กำรที่มีคุณภำพ ทีมงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญรอบรู ้ และประสิ ทธิภำพสู ง
 สร้ำงผลตอบแทนที่ดี และมูลค่ำเพิ่มจำกกำรลงทุนให้กบั นักลงทุนและผูถ้ ือหุน้ อย่ำงต่อเนื่อง
 ดำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
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2.3 เป้ าหมายการดาเนินธุรกิจของบริษัท
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนำองค์กรและขยำยธุรกิจทั้งในและต่ำงประเทศในด้ำนที่เกี่ยวข้องกับงำนวิศวกรรม โดย
มีเป้ำหมำยหลักที่จะเป็ นผูอ้ อกแบบ ก่อสร้ำงและติดตั้งงำนระบบไฟฟ้ำแบบครบวงจรตั้งแต่งำนระบบไฟฟ้ำและเครื่ องกลจนถึง
งำนก่อ สร้ ำงโรงไฟฟ้ ำพลังงำนทดแทน เช่ น โครงกำรผลิ ตกระแสไฟฟ้ ำด้วยพลังงำนลม และพลังงำนแสงอำทิตย์ รวมถึ ง
แสวงหำโอกำสในกำรเป็ นผูล้ งทุนในธุรกิจกำรให้บริ กำรในฐำนะผูผ้ ลิตไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภคอื่น
2.4 ค่านิยมหลัก
i DEMCO
I = Integrity
D = Determination
E = Effective Teamwork
M = Masterly
C = Customer First
O = Originality & Ownership

มีคุณธรรม ควำมซื่ อสัตย์ต่อลูกค้ำ ต่อตนเอง องค์กร และวิชำชีพ
มีควำมมำนะ มุ่งมัน่ ตั้งใจจริ ง ที่จะประสบผลสำเร็ จ
ทีมงำนมีประสิ ทธิภำพ
รอบรู ้ เชี่ยวชำญอย่ำงผูน้ ำ
ให้คุณภำพที่ดีที่สุดแก่ลูกค้ำ
มีควำมคิดริ เริ่ ม กล้ำแสดงออกนอกกรอบอย่ำงสร้ำงสรร และคิดอย่ำงเจ้ำของกิจกำร

2.5 จรรยาบรรณบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ ได้แก่ กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคน มุ่งที่จะดำเนินกำร และยึดถือในจรรยำบรรณของ
บริ ษทั ฯ ในด้ำนต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
2.5.1 สิ ทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผูถ้ ือหุน้
บริ ษ ัท จะยึด มั่น ต่ อกำรปฏิ บ ัติแ ละกำรคุม้ ครองสิ ท ธิ ข องผูถ้ ื อ หุ ้น ทุ กรำยอย่ำงเท่ ำเที ย มกัน โดยกำหนด
นโยบำยโดยกำรคำนึงถึงสิ ทธิผถู ้ ือหุน้ และส่ งเสริ มกำรใช้สิทธิของผูถ้ ื อหุน้ ดังนี้
 สิ ทธิในกำรรับรู ้ ขอ้ มูลในกำรจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ขอ้ มูลเพียงพอต่อผูถ้ ือหุ ้น เพื่อตัดสิ นใจ
ในกำรลงมติ โดยบริ ษทั ได้จัดให้มีกำรเผยแพร่ ขอ้ มูลหนังสื อเชิญประชุมตำมระเบี ยบวำระ พร้ อมทั้ง
เอกสำรประกอบต่ำงๆที่ เกี่ยวกับกำรประชุม ใน เว็บไซต์ของบริ ษทั เป็ นกำรล่วงหน้ำ 30 วันก่อนกำร
ประชุ ม และจัดส่ งหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือ หุ ้น พร้ อมทั้งเอกสำรประกอบกำรประชุ มตำมวำระต่ำงๆ
ล่ว งหน้ำ ก่ อ นวัน ประชุ มอย่ำ งน้ อ ย 14 วัน พร้ อ มทั้งมี กำรบัน ทึ ก กำรประชุ มอย่ำงถู ก ต้อ งครบถ้ว น
เผยแพร่ ในเว็บไซต์ เพื่อสำมำรถให้ผถู ้ ือหุน้ ตรวจสอบได้
 สิ ทธิที่ผถู ้ ือหุน้ จะได้รับกำรอำนวยควำมสะดวกของผูถ้ ือหุน้ ในกำรใช้สิทธิเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นและ
ออกเสี ยงอย่ำงเต็มที่ โดยบริ ษทั เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ งคำถำมล่วงหน้ำก่อนวันประชุมให้แก่บริ ษทั ได้
นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังมีนโยบำยในกำรส่ งเสริ มให้กรรมกำรทุกท่ำนเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่ออำนวย
ควำมสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้ ในกรณี กำรตอบคำถำมเกี่ยวกับประเด็นต่ำงๆ
 บริ ษทั มีนโยบำยส่ งเสริ มเรื่ องควำมเท่ำเทียมกันของผูถ้ ือหุ ้น เช่น กำรเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย
สำมำรถเสนอวำระกำรประชุมเพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมก่อนวันประชุม
โดยคณะกรรมกำรได้ก ำหนดแนวทำงพิ จำรณำเพิ่ม / ไม่เพิ่ มวำระที่เสนอดังกล่ ำว คณะกรรมกำรมี
นโยบำยไม่เพิ่มวำระกำรประชุมโดยไม่แจ้งผูถ้ ือหุน้ ทรำบล่วงหน้ำ นอกจำกนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกำสให้ผู ้
ถือหุน้ ที่ไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมด้วยตนเองได้สำมำรถมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้ำร่ วมประชุมแทนหรื อให้
กรรมกำรอิสระเป็ นผูร้ ับมอบอำนำจจำกผูถ้ ือหุน้ เพื่อเข้ำร่ วมประชุมแทนได้
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2.5.2 สิ ทธิ และบทบำทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
บริ ษทั ได้ให้ควำมสำคัญแก่กำรกำกับดูแลผูม้ ีส่วนได้เสี ย ทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มลูกค้ำ คู่คำ้ พนักงำน ผูถ้ ือหุ ้น
หรื อผูล้ งทุ น สถำบันกำรเงิน หน่ วยงำนภำครั ฐ และหน่ วยงำนอื่น ๆ โดยคณะกรรมกำรจะปฏิบ ัติต่อบุค คลเหล่ำนี้ ต ำมสิ ท ธิ
เงื่ อ นไข ข้อ กฎหมำยและกฎระเบี ย บต่ ำงๆ เพื่ อ ให้ ผู ้มีส่ วนได้เสี ยได้รับ กำรดู แ ลและปฏิ บ ัติ ด ้ว ยดี ทั้งนี้ บริ ษ ัท จะก ำหนด
มำตรกำรในกำรสื่ อสำรกับ คณะกรรมกำรในประเด็ นเกี่ยวกับ ควำมถูก ต้องของรำยงำนกำรเงิน ระบบกำรควบคุมภำยในที่
บกพร่ อง หรื อกำรทำผิดกฎหมำยและผิดจรรยำบรรณ โดยกำหนดให้คณะกรรมกำรบริ ษทั / คณะกรรมกำรตรวจสอบ สำมำรถ
ดำเนินกำรตรวจสอบพร้อมทั้งดำเนินกำรแก้ไขเพื่อควำมถูกต้อง
2.5.3 กำรประชุมผูถ้ ือหุน้
บริ ษ ัท ฯ ส่ งเสริ มให้ผูถ้ ื อหุ ้น มีโ อกำสที่ จะมีส่ วนร่ ว มในกำรแสดงควำมคิ ดเห็ น หรื อ ข้อ เสนอแนะในที่
ประชุม โดยเปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ื อหุ ้นส่ งค ำถำมล่ว งหน้ำก่ อนวัน ประชุ ม โดยกำหนดหลัก เกณฑ์กำรส่ งค ำถำมล่วงหน้ำ และ
เผยแพร่ หลักเกณฑ์ดงั กล่ำวไว้บน Website ของบริ ษทั ฯ และคณะกรรมกำรจะเข้ำร่ วมในกำรประชุมเพื่อตอบคำถำม และรับฟั ง
ข้อเสนอแนะจำกผูถ้ ือหุ ้น กับเปิ ดเผยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพร้ อมผลลงคะแนนเสี ยงภำยในวันถัดไปผ่ำนระบบข่ำวของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน Website ของบริ ษทั ฯ
2.5.4 ภำวะผูน้ ำ และวิสัยทัศน์
ในกำรกำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำยกำรดำเนิ นงำน กลยุทธ์ และแผนงำนธุ รกิจนั้น คณะกรรมกำรได้มีส่วน
ร่ ว มในกำรพิ จำรณำและตัด สิ น ใจ โดยใช้ป ระสบกำรณ์ ร วมทั้งควำมชำนำญในกำรท ำธุ ร กิ จ ในกำรวำงแผน เพื่ อ ให้ก ำร
ดำเนินงำนเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิ ผล เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผู ้ถือหุ ้นโดยรวม รวมทั้งจะกำกับ
ดูแลและติดตำมกำรดำเนิ นกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในเรื่ องที่สำคัญเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของฝ่ ำยจัดกำรให้เป็ นไปตำม
แผนงำน
2.5.5 ควำมขัดแย้งด้ำนผลประโยน์
กำหนดให้ค ณะกรรมกำร ฝ่ ำยจัดกำรและผู ้ถื อหุ ้น ได้มีกำรพิ จ ำรณำในกำรแก้ปั ญ หำควำมขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ อย่ำงรอบคอบ ด้วยควำมซื่ อสั ตย์สุจริ ต มีเหตุผล เป็ นอิสระและอยู่ภำยใต้จริ ยธรรมที่ดี ตลอดจนมีกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลอย่ำงครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ เป็ นสำคัญ ทั้งนี้บริ ษทั ได้กำหนดมำตรกำรดูแลข้อมูลภำยใน เพื่อ
ป้องกันกำรนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทำงมิชอบ อำทิเช่น บริ ษทั จะดำเนิ นกำรกำหนดแนวทำงในกำรเก็บรั กษำและ
ป้องกันกำรใช้ขอ้ มูลเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และถือเป็ นแนวปฏิบตั ิที่ทุกคนในองค์กรต้องถือปฏิบตั ิ และได้กำหนดให้กรรมกำร
ทุกคนและผูบ้ ริ หำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อบริ ษทั เกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยของตนและผูเ้ กี่ยวข้อง เช่น กำรรำยงำนกำรซื้ อขำย หรื อถือครอง
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ให้ที่ประชุมกรรมกำรทรำบทุกครั้ง
2.5.6 จริ ยธรรมธุรกิจ
บริ ษ ัทมี ก ำรส่ งเสริ มแนวทำงเกี่ ยวกับ จริ ยธรรมธุ รกิ จ หรื อ จรรยำบรรณ (Code of ethics or statement of
business conduct) โดยคณะกรรมกำรได้จัดท ำหลักจรรยำบรรณเพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุก คนได้ทรำบถึ ง
มำตรฐำนกำรปฏิบตั ิตนตำมที่บริ ษทั ได้วำงไว้ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรให้ทุกคนปฏิบตั ิ ทั้งนี้จริ ยธรรมในกำรประกอบธุ รกิจ
ของบริ ษทั ที่กรรมกำรผูบ้ ริ หำรและพนักงำนต้องยึดถือและปฏิบตั ิตำมประกอบด้ว ย ควำมซื่ อสัตย์และเชื่อถือได้ กำรให้ควำม
เคำรพผูอ้ ื่นอย่ำงสม่ำเสมอ กำรมีควำมยุติธรรมและไม่แบ่งแยก กำรไม่ละเมิดทรั พย์สินทำงปั ญญำใดๆ รวมทั้งลิขสิ ทธิ์ และ
สิ ทธิบตั ร กำรเก็บรักษำควำมลับ กำรเก็บบันทึกข้อมูลของบริ ษทั อย่ำงถูกต้อง กำรระมัดระวังในกำรเปิ ดเผยข้อมูลบริ ษ ั ท กำร
ปฏิบ ัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อ บังคับ กำรให้ควำมเป็ นธรรมต่ อคู่ แข่งทำงธุ รกิ จ กำรปฏิบ ัติเกี่ยวกับกำรต่อ ต้ำนทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ และควำมรั บผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ โดยกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน จะต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต
รับผิดชอบ ยุติธรรม และมี จริ ยธรรมในกำรดำเนิ นงำนกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและนอกองค์กร ตลอดจนไม่เปิ ดเผยข้อมูล
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ภำยในอันก่อให้เกิดผลกระทบในด้ำนลบแก่บริ ษทั หรื อเพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมไปถึงกำรไม่กระทำกำรใดๆ อันก่อให้เกิด
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
กำรปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณ กำรฝ่ ำฝื น และกำรลงโทษ
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนมีควำมรับผิดชอบที่จะทำควำมคุน้ เคย และปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณ
บริ ษทั ฯ ตลอดจนนโยบำยอื่นๆ ของบริ ษทั ฯ ที่จะออกมำเพิ่มเติมนอกจำกนี้ กับพึงแสดงควำมยึดมัน่ ต่อจรรยำบรรณบริ ษทั ฯ
โดยกำรปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่ำงที่ดีสำหรั บผูอ้ ื่น เพื่ อส่ งเสริ มบรรยำกำศของกำรทำงำนให้เอื้อต่อกำรปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณ
รวมทั้งต้องมุ่งมัน่ ที่จะป้องปรำม และป้ องกันไม่ให้เกิดกำรละเมิดจรรยำบรรณ ทั้งนี้ ผูท้ ี่ฝ่ำฝื นจรรยำบรรณ หรื อนโยบำยของ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หรื อยินยอมให้บุคคลอื่นฝ่ ำฝื นจรรยำบรรณ จะถูกพิจำรณำลงโทษทั้งทำงวินยั ซึ่ งอำจรวมถึงกำรเลิกจ้ำง กำร
ให้ชดเชยควำมเสี ยหำย และกำรรับโทษทั้งทำงแพ่ง และ/หรื อทำงอำญำ
ส่ วนที่ 3 โครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ
3.1 คณะกรรมการบริษัท
3.1.1 องค์ประกอบกรรมกำรบริ ษทั
3.1.1.1 คณะกรรมกำรบริ ษทั ไม่จำเป็ นต้องเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
3.1.1.2 จำนวนของกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กำหนด แต่ตอ้ งไม่
น้อยกว่ำ 9 คน โดยกรรมกำรไม่นอ้ ยกว่ำ 4 คน หรื อหนึ่งในสำมของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด (แล้วแต่จำนวนใดจะสู งกว่ำ)
จะต้องเป็ นกรรมกำรอิสระโดยกรรมกำรอิสระจะต้องมีควำมเป็ น อิสระจำกกำรควบคุมของผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ และต้อง
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อมีส่วนได้เสี ยในทำงกำรเงินและกำรบริ หำรกิจกำร อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์คุณสมบัติ
กรรมกำรอิสระที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่ องกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอ
ขำยหุน้ ที่ออกใหม่ (“ประกำศ ทจ 28/2551”)
3.1.1.3 จำนวนกรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำรต้องไม่เกินกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด
3.1.1.4 คณะกรรมกำรบริ ษทั อำจพิจำรณำกรรมกำรอิสระคนหนึ่ งขึ้น ดำรงตำแหน่ งประธำนกรรมกำร
บริ ษทั
ทั้งนี้ คุณสมบัติ และกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำรอิสระ และ กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร ให้เป็ นไปตำมนโยบำยเรื่ อง
ข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสำหรับกรรมกำรบริ ษทั จดทะเบียน (บจ/ร 26-00) (Policy Statement on Code of Best Practices of Directors of
Listed Companies) และกรรมกำรอิสระจะต้องถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
โดยให้นบั รวมกำรถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย
3.1.2. คุณสมบัติกรรมกำรบริ ษทั
3.1.2.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริ ษทั มหำชนจำกัด กฎหมำยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ และกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั รวมทั้งต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะ
ได้รับควำมไว้วำงใจให้บริ หำรจัดกำรกิจกำรที่มีมหำชนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ประกำศกำหนด
3.1.2.2 มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจ มีควำมเป็ นอิสระ
ปฏิบตั ิหน้ำที่กรรมกำรด้วยควำมระมัดระวังด้วยควำมซื่ อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) และสำมำรถทุ่มเทอุทิศเวลำ
ได้อย่ำงที่ มีสุขภำพร่ ำงกำยที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สำมำรถเข้ำประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ มีกำรเตรี ยมตัว
เป็ นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมเป็ นอย่ำงดี มีส่วนร่ วมที่สร้ำงสรรค์ในกำรประชุม มีควำมตรงไปตรงมำ แสดงควำมคิดเห็นใน
ที่ประชุมได้โดยอิสระ มีประวัติกำรทำงำน และจริ ยธรรมที่ดีงำม และได้รับกำรยอมรับจำกสังคม
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3.1.2.3 มีควำมรู ้ควำมสำมำรถที่สำคัญต่อธุ รกิจของบริ ษทั ได้แก่ ธุ รกิจพลังงำน วิทยำศำสตร์ กำรบริ หำร
รัฐกิจ วิศวกรรมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ กำรบัญชี กำรตลำด กำรเงิน และกฎหมำย
3.1.2.4 ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั หลำยแห่งในขณะเดียวกัน
3.1.2.5 กรรมกำรไม่ส ำมำรถประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของ
บริ ษทั หรื อเข้ำเป็ นหุน้ ส่ วน หรื อกรรมกำรในนิติบุคคลอื่นที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษทั ไม่
ว่ำจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรื อของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
3.1.2.6 กรรมกำรต้องแจ้งให้บริ ษ ัททรำบโดยไม่ ชกั ช้ำ หำกมี ส่วนได้เสี ยในสั ญญำที่บ ริ ษทั ท ำขึ้น ไม่ว่ ำ
โดยตรง หรื อโดยอ้อม หรื อถือหุน้ หุน้ กู ้ เพิ่มขึ้นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
3.1.3 หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษทั
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีบทบำทในกำรกำหนดนโยบำย และทิศทำงในกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั โดยคณะกรรมกำร
บริ ษ ัท มีค วำมเป็ นอิส ระในกำรตัดสิ น ใจเพื่ อประโยชน์ สูงสุ ดของบริ ษทั และผู ้ถือ หุ ้น คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ได้จัดให้มีกำร
แบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรั บผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริ ษ ั ทและฝ่ ำยจัดกำรที่ชดั เจน และดูแลให้มีระบบงำนที่ ให้
ควำมเชื่อมัน่ ว่ำกิจกรรมต่ำงๆ ของบริ ษทั ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตำมกฎหมำยและจริ ยธรรม
กรรมกำรบริ ษทั ทุกท่ำนมีควำมเข้ำใจในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและลักษณะกำรดำเนินธุรกิจของ
บริ ษทั และมีนโยบำยที่จะปฏิบตั ิตำมจริ ยธรรมธุรกิจหรื อจรรยำบรรณ (Code of ethics or statement of business conduct)
คณะกรรมกำรบริ ษ ัทมีห น้ำที่ เป็ นตัวแทนของผู ้ถือหุ ้น และมีอำนำจหน้ำที่ และควำมรั บ ผิดชอบในกำรกำกับดูแ ล
กิจกำร มีดงั นี้
3.1.3.1 อำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบต่อกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่บริ ษทั อย่ำงยัง่ ยืน
3.1.3.1.1 กำหนดวัตถุป ระสงค์ และเป้ ำหมำยหลัก (Objective) ครอบคลุมถึ ง เป้ ำหมำยและแนวคิ ด
หลักขององค์ก ร (Control Idea) และเป้ ำหมำยในระยะสั้ น แนวคิ ด หลัก ขององค์ก รสำมำรถสะท้อ นใน
รู ป แบบของวิสัยทัศน์ หลักกำร และรู ป แบบธุ รกิ จที่สร้ ำงคุณ ค่ำให้แก่ กิจกำรให้เป็ นไปเพื่อ ควำมยัง่ ยืน มี
จริ ยธรรม เคำรพสิ ทธิ และมีควำมรั บผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ย เป็ นประโยชน์ต่อสังคม และ
พัฒนำ ลดผลกระทบด้ำนลบต่อสิ่ งแวดล้อม
3.1.3.1.2 กำหนดกลยุทธ์ นโยบำยกำรดำเนิ น งำน และพิ จำรณำอนุ มัติแ ผนงำนและงบประมำณ
ตลอดจนกำรจัดสรรทรัพยำกรสำคัญ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ำหมำย ให้สำมำรถ
แข่งขันได้ มีผลประกอบกำรที่ดี โดยคำนึ งถึงผลกระทบทั้งในระยะกลำง และระยะยำว
สำมำรถปรับตัวได้ภำยใต้ปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลง
3.1.3.1.3 ติดตำม ประเมินผล กำกับดูแลกำรรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำน ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลำ
ปำนกลำง และ/หรื อประจำปี ของกิจกำรว่ำสอดคล้องกับกำรบรรลุวตั ถุป ระสงค์ และเป้ ำหมำยหลักของ
ธุรกิจ สร้ำงคุณค่ำให้ท้ งั กิจกำร ลูกค้ำ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และสังคมโดยรวม
3.1.3.1.4 สนับ สนุ น ให้มี ก ำรน ำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมำใช้ในกิ จกำรอย่ำ งเหมำะสม และ
ปลอดภัย
3.1.3.1.5 มี ห น้ ำ ที่ ดู แ ลให้ ก รรมกำรทุ ก คน และผู ้บ ริ หำรปฏิ บ ั ติ ห น้ ำ ที่ ด้ ว ยควำมรั บ ผิ ด ชอบ
ระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และดูแลให้กำร
ดำเนินงำนเป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
3.1.3.1.6 สร้ ำงและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มัน่ ในจริ ยธรรม ประพฤติตนเป็ นแบบอย่ำงใน
ฐำนะผูน้ ำในกำรกำกับดูแลกิจกำร
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3.1.3.1.7 เข้ำใจขอบเขตหน้ำที่ และควำมรั บ ผิดชอบของคณะกรรมกำร และกำหนดขอบเขตกำร
มอบหมำยหน้ำที่ และควำมรั บผิดชอบให้กรรมกำรผูจ้ ัดกำร และฝ่ ำยจัดกำรอย่ำงชัดเจน
ติดตำมดูแลให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำร และฝ่ ำยจัดกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
3.1.3.1.8 กำหนดหลักกำร นโยบำย และแนวทำงในกำรดำเนินงำนสำหรับกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และ
พนักงำน อำทิเช่น นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร นโยบำยบริ หำรควำมเสี่ ยง นโยบำยลงทุน
จริ ยธรรมในกำรประกอบธุรกิจ นโยบำยกำรควบคุมกำรใช้ขอ้ มูล กฎบัตร ข้อบังคับบริ ษทั
นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
3.1.3.1.9 กำกับดูแลกิจกำร ตำมหลัก กำรกำรกำกับดูแ ลกิจกำรที่ ดี (CG Code 2017) เพื่ อให้กิจกำร
เป็ นไปเพื่อกำรสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยัง่ ยืน
3.1.3.2. อำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบต่อกำรกำกับดูแลให้บริ ษทั มีกำรบริ หำรจัดกำรที่ดี
3.1.3.2.1 คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบ ัติหน้ำที่ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของบริ ษ ัท ตลอดจนมติ ที่ ประชุ มผู ้ถือ หุ ้น ที่ชอบด้วยกฎหมำย ด้วยควำมซื่ อ สัตย์ สุ จริ ต
ระมัดระวัง รักษำผลประโยชน์ของบริ ษทั
3.1.3.2.2 คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ฯ ต้อ งจัดให้มีกำรประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้น เป็ นกำรประชุ ม สำมัญ ประจำปี
ภำยใน 4 เดือนนับแต่ วนั สิ้ นสุ ดรอบระยะเวลำบัญชีของบริ ษ ัท รวมถึงกำรจัดส่ งเอกสำร
เชิญประชุมผูถ้ ือหุน้
3.1.3.2.3 คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ต้องจัดให้มีระบบกำรบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบ
บัญ ชี ที่ มีค วำมน่ ำเชื่ อ ถื อ ได้ รวมทั้งดู แ ลให้ มี ร ะบกำรจัด เก็บ เอกสำรที่ ท ำให้ ส ำมำรถ
ตรวจสอบควำมถู ก ต้อ งของข้อ มู ล ได้ในภำยหลัง มี ก ำรควบคุ มภำยใน กำรตรวจสอบ
ภำยใน และกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผล
3.1.3.2.4 คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ต้องจัดให้มีกำรทำงบกำรเงิน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบบัญชีของบริ ษทั
ให้มีควำมถูกต้องเพื่อแสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนในรอบปี ที่ผ่ำนมำได้ตรงต่อ
ควำมเป็ นจริ ง ครบถ้วนและถูกต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจำรณำ
และอนุมตั ิ
3.1.3.2.5 คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ต้องมีกำรกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำย เป้ำหมำย
กลยุทธ์ และทิศทำงกำรดำเนิ นงำน กำรลงทุน และกำรบริ หำรจัดกำรที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ
ของบริ ษ ัท พร้ อ มทั้งแผนกำรด ำเนิ น งำน และงบประมำณประจ ำปี ให้ส อดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของบริ ษทั โดยพิจำรณำถึงกำรจัดสรรทรั พยำกรและกำร
ควบคุมกำรดำเนินงำนที่เหมำะสม
3.1.3.2.6 คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ต้องกำหนดและควบคุมดูแลให้ฝ่ำยบริ หำร ดำเนิ นกำรให้เป็ นไป
ตำมนโยบำยที่ กำหนดไว้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผล โดยค ำนึ งถึงประโยชน์
ของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสำคัญ
3.1.3.2.7 คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ต้องจัดกำรบริ ษทั ให้ดำเนิ นกำรตำมกฎหมำยและควำมถูกต้องใน
สังคม เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหนังสื อบริ คณห์สนธิ และตำมระเบียบที่
กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั รวมทั้งจัดกำรให้เป็ นไปตำมมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
3.1.3.2.8 คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ มี อำนำจแต่งตั้ง ฝ่ ำยจัดกำร เพื่ อท ำหน้ำที่ บริ ห ำรกิจกำร รวมถึ ง
กำหนดอัตรำค่ำตอบแทน และสวัสดิกำรที่เหมำะสม
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3.1.3.2.9 คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ต้อ งจัดกำรแต่ งตั้ง กรรมกำรผู ้จัดกำร เพื่ อบริ ห ำรควบคุมดูแ ล
กิจกำรทั้งปวงของบริ ษ ัท รวมถึ งกำหนดอัตรำค่ ำตอบแทน และสวัส ดิก ำรที่ เหมำะสม
ตลอดถึงกำรส่ งเสริ ม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำผูบ้ ริ หำรระดับสู ง จัดให้มีแผนกำรสื บทอด
ตำแหน่ งส ำหรั บ ผู ้บริ ห ำรระดังสู ง และติ ดตำมดูแ ลให้มีก ำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ คคลที่
เหมำะสม
3.1.3.2.10 คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ต้องมีกำรให้คุณให้โทษแก่กรรมกำรผูจ้ ดั กำรโดยกรรมกำรที่ไม่
เป็ นผูบ้ ริ หำร
3.1.3.2.11 คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่
มีประสิ ทธิภำพเพื่อให้มนั่ ใจว่ำฝ่ ำยบริ หำรได้ตระหนักและให้ควำมสำคัญกับกำรต่อต้ำน
กำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมทั้งปฏิบตั ิตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
3.1.3.2.12 คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ต้องพิจำรณำและมีมติอนุ มตั ิกำรแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้ำ
เป็ นกรรมกำร และ/หรื อ ผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ร่ วม ตำมสัดส่ วนกำรถือหุ ้น
ในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม รวมถึงกำรกำหนดใช้นโยบำยกำรควบคุมและกลไกกำรกำกับ
ดูแลกิ จกำรที่บ ริ ษทั เข้ำไปลงทุน ในบริ ษ ัทย่อ ย หรื อ บริ ษ ัทร่ วม เพื่ อแสดงว่ำบริ ษ ัท มี
กลไกกำรก ำกับดู แลบริ ษ ัทย่อ ยตำมที่กำหนดในประกำศที่ ทจ.28/2551 เรื่ อ งกำรขอ
อนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุน้ ที่ออกใหม่ ฉบับตำมที่ได้มีกำรแก้ไข
3.1.3.2.13 คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ต้องพิจำรณำกำหนดโครงสร้ำงกำรบริ หำรงำน มีอำนำจในกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ เช่น คณะกรรมกำรบริ หำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กร เป็ นต้น รวมถึงกำรกำหนด ขอบเขต อำนำจ
หน้ำที่ ตลอดจนค่ำตอบแทน ของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ
3.1.3.2.14 คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ต้องจัดทำกฎบัตร นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณ
ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำน รวมถึงลูกจ้ำงทุกคน ใช้เป็ นแนวทำง
ในกำรประพฤติปฏิบตั ิควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริ ษทั ฯ เพื่อให้เกิดควำม
เป็ นธรรมแก่ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ำย
3.1.3.2.15 คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ต้องจัดให้มีเลขำนุกำรบริ ษทั ฯ เพื่อให้คำแนะนำด้ำนกฎหมำย
และกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรจะต้องทรำบ เพื่อช่วยให้คณะกรรมกำรและบริ ษทั
ฯ ปฎิบตั ิให้เป็ นไปตำมที่กฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ ที่มีผลบังคับใช้
เว้นแต่อำนำจในกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้ จะกระทำได้กต็ ่อเมื่อได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ก่อน ทั้งนี้เรื่ องที่กรรมกำรมีส่วนได้เสี ย หรื อมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ให้
กรรมกำรซึ่ งมีส่วนได้เสี ย หรื อมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ดงั กล่ำว ไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
(ก) เรื่ องที่กฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(ข) กำรทำรำยกำรที่กรรมกำรมีส่วนได้เสี ยและอยูใ่ นข่ำยที่กฎหมำย หรื อข้อกำหนดของตลำดหลักทรั พย์
แห่งประเทศไทยระบุให้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เรื่ องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรด้วยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของกรรมกำรที่เข้ำ
ร่ วมประชุม และจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้ำประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) กำรขำยหรื อโอนกิจกำรของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนที่สำคัญ
(ข) กำรซื้ อหรื อรับโอนกิจกำรของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมำเป็ นของบริ ษทั
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(ค) กำรทำ แก้ไข หรื อเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนที่สำคัญ กำรมอบหมำย
ให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริ ษทั หรื อกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน
(ง) กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับ
(จ) กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุน้ กู ้ กำรควบหรื อเลิกบริ ษทั
(ฉ) กำรอื่น ใดที่ กำหนดไว้ภำยใต้บ ทบัญญัติข องกฎหมำย ว่ ำด้ว ยหลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ ข้อ ก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ให้ตอ้ งได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรและที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยง
ดังกล่ำวข้ำงต้น
3.1.4 วำระกำรดำรงตำแหน่ง
3.1.4.1 กรรมกำรจำนวนหนึ่ งในสำมของคณะกรรมกำรบริ ษทั จะต้องออกจำกตำแหน่ งในทุกครั้ งของกำรประชุม
สำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี โดยให้กรรมกำรซึ่ งอยู่ในตำแหน่ งนำนที่สุดเป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ ง ในกรณี ที่กรรมกำรที่จะพ้นจำก
ตำแหน่ งดังกล่ำวไม่อำจแบ่งได้พอดีหนึ่ งในสำม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสำม โดยกรรมกำรซึ่ ง ออกจำกตำแหน่ ง
อำจได้รับกำรเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้
3.1.4.2 เพื่อให้เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี วำระกำรดำรงตำแหน่ งของกรรมกำรที่เป็ นกรรมกำรอิสระ
ในกรณี ปกติโดยทัว่ ไปไม่ควรเกินกว่ำ 3 วำระ หรื อ 9 ปี ติดต่อกันหรื อตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำร
3.1.4.3 นอกจำกกำรพ้นตำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นตำแหน่ง เมื่อ
 ตำย
 ลำออก
 ขำดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริ ษทั มหำชนจำกัด และ/หรื อกฎหมำย
ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
 ที่ป ระชุ มผู ้ถือ หุ ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสี ย งไม่ น้อ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนผู ้ถือ หุ ้ นที่ มำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหุน้ ที่ถือโดยผู ้
ถือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
 ศำลมีคำพิพำกษำหรื อมติให้ออก
3.1.4.4 กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่งให้ยนื่ ใบลำออกต่อบริ ษทั กำรลำออกให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ใบลำออกไป
ถึงบริ ษทั กรรมกำรซึ่ งลำออกจะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนบริ ษทั มหำชนทรำบด้วยก็ได้
3.1.4.5 ในกรณี ที่ตำแหน่ งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น นอกจำกถึ งครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรแต่งตั้ง
บุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริ ษทั มหำชนจำกั ด และ/หรื อกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรั พย์
และตลำดหลักทรั พย์กำหนดเข้ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำรประชุมกรรมกำรในครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือ
น้อ ยกว่ ำ 2 เดื อ น บุ ค คลซึ่ งเข้ำมำเป็ นกรรมกำรแทนดังกล่ ำ วจะอยู่ใ นตำแหน่ งกรรมกำรได้เพี ย งเท่ ำ วำระที่ เหลื อ อยู่ข อง
กรรมกำรที่ตนแทน
3.1.5 กำรสรรหำ และเลือกตั้งกรรมกำร
กำรแต่งตั้งกรรมกำรบริ ษทั คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำกับดูแลกิจกำร จะพิจำรณำรำยชื่อผูท้ ี่
มีควำมเหมำะสมที่จะเป็ นกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมข้อบังคับของบริ ษทั และข้อกำหนดของกฎหมำย
กับ หลัก เกณฑ์ต่ำงๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง ทั้งนี้ จะต้อ งมี ควำมโปร่ งใสและชัด เจน โดยกำรพิ จำรณำจะต้อ งมี ป ระวัติก ำรศึ ก ษำและ
ประสบกำรณ์ ก ำรประกอบวิ ช ำชี พ ของบุ ค คลนั้ นๆ โดยมี ร ำยละเอี ย ดที่ เพี ย งพอ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นกำรตัด สิ น ใจของ
คณะกรรมกำรบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
สำหรั บกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อรั บกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำร เลขำนุกำรบริ ษทั จะรวบรวมข้อมูลเสนอต่อ
คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำร เพื่อพิจำรณำกลัน่ กรองเบื้องต้นก่อนนำเสนอรำยชื่อบุคคลที่
ผ่ำนกำรพิจำรณำให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำเป็ นขั้นสุ ดท้ำย โดยคณะกรรมกำรฯจะพิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลที่
ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรเสนอชื่อต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิแต่งตั้งต่อไป
3.1.6 กำรปฐมนิเทศกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เมื่อมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีกำรปฐมนิ เทศสำหรั บกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยจัดให้มี
กำรบรรยำยสรุ ป วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจ และกำรดำเนิ นกำรที่สำคัญโดยประธำนกรรมกำร ประธำน
กรรมกำรบริ หำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร และ/หรื อ คณะกรรมกำรบริ หำร พร้ อมทั้งจัดให้มีเอกสำรสำหรับกรรมกำรที่ได้รับกำร
แต่งตั้งใหม่ เพื่อประกอบกำรทำหน้ำที่ อันได้แก่ คู่มือกรรมกำรบริ ษทั หนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อบังคับบริ ษทั และรำยงำน
ประจำปี ซึ่ งเอกสำรเหล่ำนี้ ป ระกอบด้วยข้อมู ลสำคัญ ได้แ ก่ บทบำทและหน้ำที่ค วำมรั บ ผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษ ัท
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั อำนำจอนุ มตั ิ และข้อห้ำมกำรกระทำของกรรมกำรบริ ษทั ตำมกฎหมำ ยที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งบทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ
3.1.7 กำรประชุม
3.1.7.1 จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั และดำเนินกำรประชุมให้เป็ นไปตำมข้อบังคับของบริ ษทั กฎหมำย
มหำชน และกฎระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่ำงน้อย 6 ครั้ งต่อปี ทั้งนี้ในแต่ละปี จะต้องมี
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ อย่ำงน้อย 1 ครั้งที่ไม่มีกรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำรเข้ำร่ วมประชุม กรรมกำร
มีหน้ำที่ ตอ้ งเข้ำร่ ว มประชุมคณะกรรมกำรทุ กครั้ งยกเว้น กรณี ที่มีเหตุผ ลพิ เศษ รวมทั้งกรรมกำรที่ ไม่เป็ น
ผูบ้ ริ หำรสำมำรถดำเนินกำรประชุมระหว่ำงกันเองตำมควำมจำเป็ นได้
3.1.7.2 มีกำรจัดส่ งหนังสื อนัดประชุมพร้อมทั้งเอกสำรประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำงๆ ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม
อย่ำ งน้อ ย 7 วัน และคณะกรรมกำรสำมำรถขอข้อ มู ล เพิ่ มเติ มได้จ ำกกรรมกำรผู ้จัด กำรหรื อ เลขำนุ ก ำร
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ได้ หรื อ ให้ผู ้บริ หำรระดับสู งเข้ำประชุมเพื่ อ ชี้ แจงคณะกรรมกำรในกรณี ที่ ตอ้ งกำร
ข้อมูลเพื่อประกอบกำรพิจำรณำเพิ่มเติม อีกทั้งกำหนดให้กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเรื่ องเข้ำวำระกำร
ประชุมได้
3.1.7.3 ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรชุดย่อย และเลขำนุกำรบริ ษทั เป็ นผูร้ ่ วมกันพิจำรณำเสนอเรื่ องเข้ำวำระ
กำรประชุมคณะกรรมกำร ตำมควำมเหมำะสม
3.1.7.4 ในกรณี ที่ประธำนกรรมกำรไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ที่มำ
ประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำนในที่ประชุม
3.1.7.5 ในกำรประชุมกรรมกำรผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยโดยนัยสำคัญในเรื่ องที่พิจำรณำต้องออกจำกที่ป ระชุมระหว่ำง
พิจำรณำเรื่ องนั้นๆ และจะต้องงดแสดงควำมเห็นหรื อออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้นๆ
3.1.7.6 มติที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้ำงมำก กรรมกำรหนึ่ งคนมีหนี่ งเสี ยงในกำรลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสี ยงเท่ำกัน ให้
ประธำนในที่ ป ระชุ มออกเสี ย งเพิ่ มขึ้น อี กหนึ่ งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ข ำด ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้กำหนดองค์ป ระชุ มขั้น ต่ำ ณ ขณะที่
คณะกรรมกำรจะลงมติตอ้ งมีคณะกรรมกำรไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด
3.1.7.7 บริ ษ ัท จะมี กำรบัน ทึ กกำรประชุมอย่ำ งถู กต้อ ง ครบถ้ว นเพื่ อสำมำรถให้กรรมกำรผูถ้ ื อ หุ ้น หรื อ ผูม้ ี ส่ ว น
เกี่ยวข้องสำมำรถตรวจสอบได้
3.1.8 กำรดำรงตำแหน่งในบริ ษทั อื่นของกรรมกำรบริ ษทั
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บริ ษทั มีนโยบำยเรื่ องกำรดำรงตำแหน่งในบริ ษทั อื่นของกรรมกำรบริ ษทั สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิที่ดีที่กำหนด หรื อ
แนะนำโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่แนะนำให้กรรมกำรบริ ษทั จดทะเบียนดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริ ษทั ไม่เ กิน 5
บริ ษทั สำหรับกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรในบริ ษทั หรื อองค์กรอื่นของกรรมกำร บริ ษทั ฯ ได้กำหนดเป็ นระเบียบภำยในให้
ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำกับดูแลกิจกำรด้วย
3.2 คณะกรรมการชุดย่อยที่แต่ งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั ที่ได้จดั ให้มีกรรมกำรชุดย่อย เพื่อช่วยศึกษำและกลัน่ กรองงำนต่ำงๆ เฉพำะด้ำน ดังนี้
3.2.1 คณะกรรมกำรชุดย่อย (Board Committee)
บริ ษัท ฯ มี ค ณะกรรมกำรชุ ด ย่ อ ย (Board Committee) 5 คณะ ประกอบด้ว ย คณะกรรมกำรบริ หำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำกับดูแลกิจกำร คณะกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยงองค์กร และคณะกรรมกำรลงทุน ซึ่ งแต่ละชุดมีองค์ประกอบ บทบำท และหน้ำที่ต่ำงๆ ดังนี้
(ก) คณะกรรมการบริหาร
1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1.1 คณะกรรมกำรบริ ห ำรได้รั บ แต่ งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริ ษ ัท ฯโดยมี จ ำนวนตำมที่ คณะกรรมกำรบริ ษ ัท
เห็นสมควร
ประกอบด้ว ยกรรมกำรบริ ษทั จ ำนวนหนึ่ งและอำจประกอบด้วยบุ คคลอื่น ใดคนหนึ่ ง หรื อ หลำยคน ซึ่ งดำรง
ตำแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั โดยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรเป็ นผูเ้ สนอชื่อผูบ้ ริ หำรนั้น
ในกำรแต่งตั้งกรรมกำรบริ หำรให้คณะกรรมกำรแต่งตั้งกรรมกำรบริ หำรที่เป็ นกรรมกำรของบริ ษทั คนหนึ่ งเป็ น
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
1.2 กรรมกำรผูจ้ ดั กำรเป็ นกรรมกำรบริ หำรโดยตำแหน่ง
1.3 กรรมกำรบริ หำรจะต้องมีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ที่เหมำะสม ตลอดจนมีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจถึง
คุณสมบัติหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของตน และต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำม กฎหมำย
1.4 คณะกรรมกำรบริ หำรเป็ นผูแ้ ต่งตั้งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ หำร
2. วำระกำรดำรงตำแหน่ง
2.1 กรณี ก รรมกำรบริ ห ำรที่ เป็ นกรรมกำรบริ ษทั ให้มีว ำระกำรดำรงตำแหน่ งตำมวำระที่ ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
บริ ษทั เว้นแต่คณะกรรมกำรบริ ษทั จะมีมติเป็ นอย่ำงอื่น
2.2 กรณี กรรมกำรบริ หำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ให้มีวำระกำรดำรงตำแหน่ งเท่ำที่ดำรงตำแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หำรของ
บริ ษทั เว้นแต่คณะกรรมกำรบริ ษทั จะมีมติเป็ นอย่ำงอื่น
3. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ หำร
3.1 กำหนดกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั
3.2 พิจำรณำกลัน่ กรองในเรื่ องดังต่อไปนี้ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำอนุมตั ิ
3.2.1 แผนยุทธศำสตร์ ของบริ ษทั ฯ
3.2.2 งบประมำณประจำปี (Annual Estimate Budget) ซึ่ งเป็ นไปตำมแผนยุทธศำสตร์ ของบริ ษทั ฯ
3.2.3 กิจกรรมและกำรปฏิบตั ิงำนที่เกี่ยวกับกำรควบรวมและซื้ อกิจกำร
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3.2.4 กำรแต่งตั้งผูบ้ ริ หำรระดับรองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
3.3 กำหนดแผน และแนวทำงเกี่ยวกับกำรลงทุน และกำรระดมทุนตำมนโยบำยของบริ ษทั
3.4 บริ หำรและกำกับดูแลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิภำพและเป็ นไปตำมงบประมำณและเป้ ำหมำยที่ต้ งั
เอำไว้
3.5 เสนอกำรจัดสรรกำไรเป็ นสำรองตำมกฎหมำยต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั และนำเสนอผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ
3.6 กำรแต่งตั้งผูบ้ ริ หำรระดับผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรและผูช้ ่วยกรรมกำรอำวุโส
3.7 รับผิดชอบกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคลสำหรับผูบ้ ริ หำรระดับสู ง
3.8 เสริ มสร้ำง และผลักดันให้เกิดแรงจูงใจของพนักงำน
3.9 พิจำรณำวำระต่ำงๆ ก่อนเสนอขออนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
3.10 กำรออกหนังสื อค้ ำประกันให้แก่บุคคลที่ 3 ต้องผ่ำน กำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
ยกเว้น กรณี ธุรกิจปกติตำมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
3.11 มีอำนำจสัง่ กำร วำงแผน และดำเนินกิจกำรของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนด
3.12 มีอำนำจพิจำรณำกำหนดสวัสดิกำรพนักงำนให้เหมำะสมกับสภำพกำร ประเพณี และสอดคล้อง กับกฎหมำยที่
บังคับใช้อยู่
3.13 มีอำนำจอนุ มตั ิกำรแต่งตั้งที่ปรึ กษำคณะกรรมกำรบริ หำรที่จำเป็ น รวมถึงกำหนดอัตรำค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร
ที่เหมำะสม
3.14 อนุ มตั ิกำรเข้ำทำบันทึกข้อตกลงเพื่อกำรทำสัญญำร่ วมทุน (MOU-Joint Venture Agreement) ในโครงกำรลงทุน
ต่ำงๆ ซึ่ งมีมูลค่ำกำรลงทุนในส่ วนของบริ ษทั จำนวนไม่เกิน 200 ล้ำนบำท
3.15 มีอำนำจอนุมตั ิ กำรซื้ อขำยทรัพย์สินถำวร กำรให้กยู ้ มื เงิน และกำรลงทุน กำรเสนอรำคำ กำรจัดซื้ อจัดจ้ำง กำร
เข้ำท ำสัญญำ หรื อกำรท ำนิ ติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุ รกิจกำรค้ำโดยปกติ และเป็ นไปตำมวัตถุป ระสงค์ของ
บริ ษทั ดังนี้
- วงเงินไม่เกิน 10 ล้ำนบำท สำหรับกำรซื้ อขำยทรัพย์สินถำวร กำรให้กยู ้ มื เงิน และกำรลงทุน
- วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้ำนบำท สำหรับกำรเสนอ รำคำในกรณี ธุรกิจปกติ
- วงเงินไม่เกิน 500 ล้ำนบำท สำหรับกำรเสนอรำคำในกรณี ธุรกิจอื่น
- วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้ำนบำท สำหรับกำรกูย้ มื เงิน กำรจัดซื้ อจัดจ้ำง กำรเข้ำทำสัญญำ / นิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจกำรค้ำโดยปกติ ตำมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
- วงเงินไม่เกิน 500 ล้ำนบำท สำหรับกำรกูย้ มื เงิน กำรจัดซื้ อจัดจ้ำง กำรเข้ำทำสัญญำ / นิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจกำรค้ำอื่น ตำมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
3.16 ในกรณี ที่กำหนดไว้ในแผนธุ รกิจ หรื องบประมำณที่คณะกรรมกำรบริ ษทั อนุ มตั ิไว้แล้ว คณะกรรมกำรบริ หำร
สำมำรถดำเนินกำรได้โดยไม่จำกัดวงเงิน
3.17 อนุ มัติก ำรดำเนิ น กำรจดทะเบี ย นสิ ท ธิ และนิ ติก รรมเกี่ ย วกับ สิ น ทรั พ ย์ และสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มีตัวตน และสิ ทธิ
ประโยชน์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย อันเป็ นกำรประกอบธุรกิจทำงกำรค้ำปกติหรื อรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบริ ษทั ฯ
3.18 อนุมตั ิกำรตั้ง กำรเพิ่ม กำรลด หรื อกำรยกเลิก สำรองทำงบัญชีต่ำงๆ อำทิ ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ ค่ำเผื่อผลขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน ค่ำเผื่อผลขำดทุนของโครงกำรระหว่ำงกำรดำเนินกำร เป็ นต้น ในวงเงินรวมไม่เกิน
ครั้งละ 10 ล้ำนบำท
ทั้งนี้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำที่ และควำมรั บผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ หำรดังกล่ำวข้ำงต้นนั้นต้องอยูภ่ ำยใต้
หลักเกณฑ์ของกฎหมำยและกฎระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริ หำรไม่มีอำนำจในกำรดำเนิ นกำรใดๆ
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
ในหรื อเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน รำยกำรได้มำหรื อจำหน่ ำยไปซึ่ งสิ นทรั พย์ที่สำคัญของบริ ษทั และ/หรื อ รำยกำรหรื อ
เรื่ องที่คณะกรรมกำรบริ หำรหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดที่จะ
ทำขึ้นกับบริ ษทั และบริ ษ ัทย่อย (ถ้ำมี) ในกรณี ดงั กล่ำว ให้คณะกรรมกำรบริ หำรนำเสนอเรื่ องดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิต่อไป โดยกรรมกำรบริ หำรท่ำนนั้นและบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ในเรื่ องดังกล่ำว
4. กำรประชุมและกำรลงมติ
1. คณะกรรมกำรบริ หำรจะต้องจัดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปี ละ 8 ครั้ง ตำมควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสม
2. วำระกำรประชุม และเอกสำรกำรประชุมจะต้องจัดส่ งให้แก่คณะกรรมกำรบริ หำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม
3. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรจะต้องมีกรรมกำรเข้ำร่ วมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
4. มติ ที่ ป ระชุ ม ของคณะกรรมกำรบริ ห ำรจะถื อ ตำมเสี ย งข้ำ งมำกของกรรมกำรที่ เข้ำ ร่ ว มประชุ ม ทั้งนี้
กรรมกำรที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดจะต้องไม่เข้ำร่ วมในกำรพิจำรณำหรื อลงมติ
5. ให้ เลขำนุ ก ำรคณะกรรมกำรบริ ห ำรเป็ นผู ้จัดท ำรำยงำนกำรประชุ ม และจัดเก็ บ เอกสำรกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ หำร
5. กำรรำยงำน
คณะกรรมกำรบริ หำร จะต้องรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ โดยสม่ำเสมอ และจัดทำรำยงำน
กำรทำหน้ำที่ในรอบปี ที่ผ่ำนมำต่อผูถ้ ือหุน้ ในรำยงำนประจำปี โดยเปิ ดเผยรำยละเอี ยดดังนี้
1. จำนวนครั้งในกำรประชุม
2. จำนวนครั้งที่กรรมกำรบริ หำรแต่ละคนเข้ำร่ วมประชุม
3. ผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎบัตรที่กำหนดไว้
6. กำรทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตร
คณะกรรมกำรบริ หำร จะทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตรนี้ตำมควำมเหมำะสมและตำมสภำวกำรณ์ที่จำเป็ น เพื่อ
เสนอให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำอนุมตั ิ
(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้แ ต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรที่ มีค วำมเป็ นอิส ระ ทำหน้ำ ที่
ตรวจสอบกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษทั สอบทำนประสิ ทธิผลของกำรควบคุมภำยในเพื่อให้มีควำมมัน่ ใจว่ำกำรปฏิบตั ิงำนของ
หน่ วยงำนต่ำง ๆ เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ถูกต้องตำมกฎหมำย สอดคล้องตำมระเบียบปฏิบตั ิ ตลอดจนมำตรฐำนทำง
จริ ยธรรมที่ดี กำรบริ ห ำรกิ จกำร ดำเนิ นไปอย่ำงเหมำะสมมี ประสิ ทธิ ภำพ และเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด มีกำรสอบทำนและ
ตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั ร่ วมกับผูส้ อบบัญชี เพื่อให้มนั่ ใจว่ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั มีควำมน่ำเชื่อถือ มี
กำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วนถูกต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงควำม
มัน่ ใจ และควำมน่ำเชื่อถือแก่ผลู ้ งทุน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยว่ำบริ ษทั มีกำรตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกำรอย่ำงรอบคอบ เป็ น
ธรรม โปร่ งใส และดำเนิ น ธุ ร กิ จ ตำมหลัก กำรก ำกับ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี คณะกรรมกำรบริ ษ ัท จึ งก ำหนดให้จัดท ำกฎบัต ร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
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1. องค์ประกอบ การแต่ งตั้ง และ คุณสมบัติ
1.1 องค์ประกอบ และการแต่ งตั้ง
1.1.1 ประกอบด้ว ยกรรมกำรบริ ษ ัท ที่ เป็ นกรรมกำรอิ ส ระจ ำนวนไม่ น้อ ยกว่ ำ 3 คน และมี ก รรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน ที่มีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจและประสบกำรณ์ดำ้ นบัญชีหรื อกำรเงิน ซึ่ งสำมำรถ
สอบทำนควำมเชื่อถือของงบกำรเงิน
1.1.2 คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรบริ ษทั เพื่อทำหน้ำที่กรรมกำรตรวจสอบ โดย
กรรมกำรตรวจสอบที่พน้ ตำแหน่ งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้อีก
1.1.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบ คัดเลือ กกรรมกำรตรวจสอบ 1 คนให้ดำรงตำแหน่ งประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ และเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อทรำบ
1.1.4 หัว หน้ำหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำที่เลขำนุ ก ำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อ ท ำหน้ำ ที่
ช่ว ยเหลื อ สนับ สนุ น กำรดำเนิ น งำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ย วกับ กำรนัดหมำยประชุ ม
จัดเตรี ยมวำระกำรประชุม จัดเตรี ยมและนำส่ งเอกสำรประกอบกำรประชุม บันทึกรำยงำนกำรประชุม
และอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบมอบหมำย
ทั้งนี้ บริ ษทั จะรำยงำนกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ต่อตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ภำยใน 3 วันทำกำร
นับแต่วนั ที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรตรวจสอบต่อ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.2

คุณสมบัติ
กรรมกำรตรวจสอบต้อ งมี คุ ณ สมบัติตำมที่ ก ำหนดในกฎหมำยมหำชน กฎหมำยว่ ำด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลำด
หลักทรัพย์ ประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณสมบัติกรรมกำรอิสระของบริ ษทั ดังนี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผู ้
ถือหุน้ รำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมกำรถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำย
นั้นๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ได้เงินเดือนประจำ หรื อผู ้
มีอำนำจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรื อของผู ้
มีอำนำจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เ ป็ นบิดำ มำรดำ คู่
สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(4) ไม่มีห รื อเคยมีค วำมสัมพัน ธ์ทำงธุ รกิ จกับ บริ ษ ัท บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ หุ ้น รำยใหญ่ หรื อผู ้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อ
เคยเป็ นผู ้ถือหุ ้น ที่มีนัย หรื อ ผูม้ ีอำนำจควบคุมของผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจ กับบริ ษ ัท บริ ษ ัทใหญ่ บริ ษทั ย่อ ย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่
น้อยกว่ำ 2 ปี
ควำมสั มพัน ธ์ท ำงธุ รกิจตำมวรรคหนึ่ ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่ กระทำเป็ นปกติเพื่ อประกอบ
กิจกำร กำรเช่ำหรื อให้เช่ำอสังหำริ มทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ กำร หรื อกำรให้หรื อรั บควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรื อให้กยู ้ มื ค้ ำประกันกำรให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นทำนอง
เดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษ ัท หรื อคู่สัญญำมีภ ำระหนี้ ที่ต ้องชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึ่ ง ตั้งแต่ ร้อ ยละ 3 ของสิ น ทรั พย์ที่ มี
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(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

ตัวตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ 20 ล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ ทั้งนี้ กำรคำนวณภำระหนี้ ดงั กล่ำว
ให้เป็ นไปตำมวิธี กำรคำนวณมู ลค่ ำของรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุ น ว่ำด้ว ย
หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุ โลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ ดงั กล่ำว ให้นับรวมภำระหนี้ ที่
เกิดขึ้นในระหว่ำง 1 ปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุม
ของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนัย ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่ งมีผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงกำรให้บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำยหรื อที่ปรึ กษำทำงกำร
เงิน ซึ่ งได้รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรื อผู ้
มีอำนำจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชีพนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเป็ น
ผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ ้น ส่ ว นที่ มีนัย ในห้ำ งหุ ้น ส่ วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่ มีส่ วนร่ วมบริ ห ำรงำน ลู ก จ้ำ ง พนักงำน ที่ ป รึ ก ษำที่ รั บ
เงินเดือนประจำ หรื อถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่นซึ่ งประกอบกิจกำรที่
มีสภำพเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนิน งำนของบริ ษทั
ทั้งนี้ ภำยหลังได้รับ กำรแต่ งตั้งให้เป็ นกรรมกำรอิ สระของบริ ษทั แล้ว กรรมกำรอิส ระอำจได้รับ มอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรบริ ษ ัทให้ตัดสิ น ใจในกำรดำเนิ น กิจ กำรของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อ ย บริ ษทั ร่ ว ม บริ ษ ัทย่อยในล ำดับ
เดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั โดยมีกำรตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective Decision)
ได้ โดยไม่ถือว่ำกรรมกำรอิสระนั้นเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรงำน
2. วาระการดารงตาแหน่ ง และการพ้ นจากตาแหน่ ง
2.1 วาระการดารงตาแหน่ ง
2.1.1 กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรปฏิบตั ิงำนตำมวำระของกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษทั
2.1.2 เมื่อมีเหตุให้กรรมกำรตรวจสอบคนใดพ้นจำกตำแหน่ ง และมีผลให้จำนวนกรรมกำรตรวจสอบไม่ครบถ้วน
ตำมที่กำหนดในข้อ 1.1.1 คณะกรรมกำรบริ ษทั จะแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบรำยใหม่ทดแทนเพื่อให้ครบจำนวน
อย่ำงช้ำภำยใน 3 เดือน นับแต่วนั ที่มีจำนวนกรรมกำรตรวจสอบไม่ครบถ้วน
2.2 การพ้ นจากตาแหน่ ง
2.2.1 กรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกตำแหน่งโดยทันที เมื่อ
- ตำย
- ลำออก
- พ้นจำกกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษทั
- คณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติให้พน้ จำกตำแหน่ง
- ขำดคุณสมบัติของกำรเป็ นกรรมกำรตรวจสอบ
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2.2.2 หำกกรรมกำรตรวจสอบลำออกก่อนครบวำระกำรดำรงตำแหน่ ง ต้ องแจ้งเป็ นหนังสื อต่อบริ ษทั ล่วงหน้ำ
พร้อมเหตุผล ภำยใน30 วัน เพื่อคณะกรรมกำรบริ ษทั จะได้พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบทดแทน โดย
บริ ษทั จะแจ้งเรื่ องกำรลำออกพร้อมส่ งสำเนำหนังสื อกำรลำออกให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทรำบ
2.2.3 หำกกรรมกำรตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบวำระกำรดำรงตำแหน่ ง บริ ษทั จะแจ้งเรื่ องกำรถูกถอดถอน
พร้อมสำเหตุให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทรำบ
3. หน้ าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบตั ิหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
3.1 สอบทำนประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิ ผลของกระบวนกำรกำกับดูแลที่ดี กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และระบบกำรควบคุม
ภำยใน
3.2 สอบทำนให้บ ริ ษทั มี รำยงำนทำงกำรเงินที่ ถูกต้องและน่ ำเชื่อถื อ รวมถึ งกำรเปิ ดเผยข้อมูล อย่ำงเพียงพอ โดยกำร
ประสำนงำนกับผูส้ อบบัญชีภำยนอก และผูบ้ ริ หำรที่รับผิดชอบในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและ
ประจำปี ทั้งนี้ เพื่ อให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของประเทศไทย และส่ งเสริ มให้มีกำรพัฒนำ
ระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงินให้ทดั เทียมกับมำตรฐำนสำกล
3.3 สอบทำนกำรปฏิบตั ิงำน ให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ หรื อข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย นโยบำย กฎ ระเบีย บ ข้อบังคับ และกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำน
บริ ษทั
3.4 สอบทำนรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และพิจำรณำกำรเปิ ดเผยข้อมูลให้
เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.5 พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ำมำใหม่ และเลิกจ้ำง ผูส้ อบบัญชีภำยนอกของบริ ษ ัท รวมถึงพิจำรณำ
กำหนดค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ควำมเห็นชอบในกำรนำเสนอเพื่อขออนุมตั ิ
ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้งประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีผูบ้ ริ หำรและคณะผูบ้ ริ หำรเข้ำร่ วมประชุมด้วยอย่ำง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง
3.6 สอบทำนควำมเหมำะสมของกำรปฏิบตั ิ ตำมแบบประเมิน ตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนคอร์ รัปชัน่ ในกำรเข้ำสู่
กระบวนกำรรับรอง (Certification Process) ที่ลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
3.7 ตรวจสอบหำข้อ เท็ จ จริ งและติ ด ตำมควำมคื บ หน้ ำ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นอัน เป็ นกำรกระท ำที่ อ ำจส่ อ ถึ ง กำรทุ จ ริ ตที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับผ่ำนกระบวนกำรร้องเรี ยนและกำรแจ้งเบำะแสตำมมำตรกำรป้ องกันทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ของบริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจว่ำมีกำรดำเนินกำรที่เหมำะสม
3.8 สอบทำนและให้ควำมเห็นต่อแผนงำนตรวจสอบภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมตำมวิธีกำรและ
มำตรฐำนกำรตรวจสอบที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
3.9 พิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน ควำมเพียงพอของงบประมำณ และบุคลำกรของหน่ วยงำน
ตรวจสอบภำยใน รวมถึงพิ จ ำรณำแต่ งตั้ง โยกย้ำ ย เลิ ก จ้ำ ง และประเมิ น ผลกำรปฏิ บ ัติ งำนประจำปี ของหัว หน้ ำ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
3.10 อำจแสวงหำควำมเห็ นที่เป็ นอิสระจำกที่ปรึ กษำทำงวิชำชีพอื่น หรื อผูเ้ ชี่ยวชำญเฉพำะเรื่ องได้ตำมควำมจำเป็ นด้วย
ค่ำใช้จ่ำยของบริ ษทั โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริ ษทั ทั้งนี้ กำรดำเนิ นกำรว่ำจ้ำงให้เป็ นไปตำมระเบียบ
ข้อกำหนดของบริ ษทั
3.11 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรตรวจสอบ ต้อ งเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือ หุ ้น ของบริ ษ ัท เพื่ อชี้แ จงในเรื่ อ ง
เกี่ยวกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อกำรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
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3.12 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงิน รำยไตรมำสของบริ ษทั ก่อนรำยงำนตลำดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย
3.13 รำยงำนผลกำรดำเนิ น งำนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นประจำทุกปี ซึ่ งรำยงำนระบุ
เกี่ยวกับควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบในเรื่ องต่ำง ๆ ของกำรตรวจสอบภำยใน ควำมเห็น ต่อรำยงำนทำง
กำรเงิน ควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน และรำยงำนอื่นที่เห็นว่ำคณะกรรมกำรบริ ษทั ควรทรำบ
3.14 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนนำเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั และจัดให้
มีกำรทบทวนควำมเหมำะสมของกฎบัตรฯ อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
3.15 จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ ลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และเปิ ดเผยไว้ในรำยงำน
ประจำปี ของบริ ษทั ตำมหลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด ซึ่ งประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย ดังนี้
1) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั
2) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั
3) ควำมเห็ น เกี่ ยวกับ กำรปฏิ บ ัติตำมกฎหมำยว่ ำด้ว ยหลัก ทรั พ ย์และตลำดหลักทรั พ ย์ ข้อ ก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
5) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
6) จำนวนครั้ งของกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่ วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ
คน
7) ควำมเห็ น หรื อ ข้อ สั งเกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบได้รั บ จำกกำรปฏิ บ ัติห น้ ำ ที่ ตำมกฎบัต ร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee Charter)
8) รำยงำนอื่นใดที่เห็นว่ำผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทรำบภำยในขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
3.16 เมื่อคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับแจ้งจำกผูส้ อบบัญชีในกรณี ที่ผูส้ อบบัญชีตรวจพบพฤติกำรณ์ อนั ควรสงสัยว่ำ
กรรมกำรผู ้จัดกำรหรื อ บุ ค คลซึ่ งรั บ ผิ ดชอบในกำรดำเนิ น งำนของบริ ษ ัท กระท ำควำมผิ ด ตำมพระรำชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรั พย์ คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องรำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบื้องต้นให้คณะกรรมกำร
บริ ษ ัท ทรำบภำยใน 30 วัน นับ แต่ ว ัน ที่ ไ ด้รั บ แจ้งจำกผู ้ส อบบัญ ชี ก่ อ นรำยงำนส ำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
3.17 ในกำรปฏิบ ัติหน้ำที่ ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรื อมี ขอ้ สงสั ยว่ ำมีรำยกำรหรื อกำรกระท ำซึ่ งอำจมี
ผลกระทบอย่ำงมี นัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษ ัท ให้รำยงำนสิ่ งที่ตรวจพบดังต่ อไปนี้
ในทันทีต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อคณะกรรมกำรบริ ษทั จะได้หำแนวทำงแก้ไขได้ทนั เวลำ
1) รำยกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
2) กำรทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีควำมบกพร่ องสำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน
3) กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำย หรื อ ข้อ กำหนดใดๆ ของตลำดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย และกฎหมำยอื่น ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
เมื่อคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนรำยกำรดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั และได้มีกำรหำรื อร่ วมกัน
กับคณะกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรแล้วว่ำ ต้องดำเนินกำรปรับปรุ งแก้ไข ภำยในระยะเวลำที่กำหนด หำกปรำกฎ
ว่ำมีกำรเพิกเฉยต่อกำรดำเนินกำรแก้ไขโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมกำรตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง อำจรำยงำนสิ่ ง
ที่พบโดยตรงต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ หรื อตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยได้
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3.18 ปฏิบตั ิงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ในกำรปฏิบตั ิงำนตำมขอบเขตหน้ำที่ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจเชิญผู ้บริ หำร หรื อคณะผูบ้ ริ หำร หรื อ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมำให้ควำมเห็น เข้ำร่ วมประชุมหรื อให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ยังคงมีควำมรับผิดชอบใน
กำรดำเนินงำนต่อบุคคลภำยนอก
เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้ำที่และควำมรั บผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ บริ ษทั จะต้องรำยงำน
ตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่มีมติของคณะกรรมกำรบริ ษทั เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำว ตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่ำด้วยกำรรำยงำนผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
4. การประชุม
4.1 จานวนครั้งการประชุม
4.1.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประชุมร่ วมกันอย่ำงน้อยปี ละ 6 ครั้ง
4.1.2 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบอำจเรี ยกประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นกรณี พิเศษได้หำกมีกำรร้อง
ขอจำก ประธำนกรรมกำรบริ ษทั กรรมกำรตรวจสอบ หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน หรื อผูส้ อบบัญชี
เมื่อมีระเบียบวำระจำเป็ นที่ตอ้ งหำรื อร่ วมกัน
4.2 ผู้เข้ าร่ วมการประชุม
4.2.1 กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่ งหนึ่ งของจำนวนกรรมกำร
ตรวจสอบทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม โดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็ นประธำนในที่ประชุม
4.2.2 กรณี ที่ ป ระธำนกรรมกำรตรวจสอบไม่ อ ยู่ในที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม่ ส ำมำรถปฏิ บ ัติห น้ ำที่ ไ ด้ ให้ก รรมกำร
ตรวจสอบที่มำประชุมเลือกกรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธำนในที่ประชุม
4.2.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเชิญผูเ้ ชี่ยวชำญ หรื อนักกฎหมำยจำกภำยนอกเข้ำร่ วมประชุมตำมควำมจำเป็ น
และเหมำะสม
4.2.4 เลขำนุ ก ำรคณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้อ งเข้ำร่ ว มประชุ มด้ว ยทุ ก ครั้ ง และในกรณี ที่ มีเหตุ จ ำเป็ นซึ่ ง
เลขำนุ กำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมได้ คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจมอบหมำย
บุคคลเข้ำร่ วมประชุมและทำหน้ำที่แทน
4.3 การลงคะแนนเสี ยง
4.3.1 มติ ที่ ป ระชุ มให้ถื อเสี ย งข้ำงมำกของกรรมกำรตรวจสอบที่ มำประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน โดยให้
กรรมกำรตรวจสอบหนึ่ งคนมีห นึ่ งเสี ยงในกำรลงคะแนนถ้ำคะแนนเสี ย งเท่ำกัน และให้ประธำนในที่
ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขำด
4.3.2 กรรมกำรตรวจสอบที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่พิจำรณำจะต้องงดออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้นๆ
4.4 บันทึกรายงานการประชุม
ให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยเป็ นจดผูบ้ นั ทึกรำยงำนกำรประชุม

นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร Updated August 2019

หน้ำที่ 19/49

บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนโดยกำรประเมินตนเองและรำยงำนผลกำรประเมิน
พร้อมทั้งปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบตั ิงำนที่อำจเป็ นเหตุให้กำรปฏิบตั ิงำนไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ ให้คณะกรรมกำร
บริ ษทั ทรำบทุกปี
6. ค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับอนุมตั ิ
จำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(ค) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำร (“กรรมกำรสรรหำฯ”) จัดตั้งโดยมติของที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2556 เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนให้กำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรสำหรับบริ ษทั จดทะเบียนที่ดี โดยมีวตั ถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักในกำรกำกับดูแลให้มี
กรอบและกลไกในกำรกำกับดู แลนโบยำยและกำรดำเนิ น งำนของบริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจว่ำบริ ษ ัทฯ มีกำรสรรหำและพัฒนำ
กรรมกำรและผู ้บริ หำรระดับ สู งให้มีควำมรู ้ ทักษะ ประสบกำรณ์ และคุ ณ ลัก ษณะที่จ ำเป็ นต่อ กำรขับ เคลื่อ นองค์กรไปสู่
เป้ ำหมำย กับมีขนำดองค์ประกอบ สัดส่ วนกรรมกำรที่เหมำะสม มีกระบวนกำรสรรหำ คัดเลือกกรรมกำรที่โปร่ งใส ชัดเจน
ตลอดจนมีโครงสร้ ำง และอัตรำค่ ำตอบแทนที่ เหมำะสมกับควำมรั บผิ ดชอบและจู งใจให้ค ณะกรรมกำรน ำพำบริ ษ ัทฯ ให้
ดำเนิ น งำนตำมเป้ ำหมำยทั้งระยะสั้น และระยะยำว กับ มีก ำรประเมิน ผลกำรปฏิบ ัติห น้ำที่ป ระจ ำปี ของคณะกรรมกำร เพื่ อ
เสริ มสร้ำงทักษะและควำมรู ้สำหรับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่กรรมกำร
ในด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำร มีเป้ำหมำยหลักในกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่บริ ษทั อย่ำงยัง่ ยืน มีกำรประกอบธุ รกิจอย่ำงมี
จริ ย ธรรม เคำรพสิ ท ธิ มี ค วำมรั บ ผิ ดชอบต่ อผู ้ถื อ หุ ้ น และผู ้มีส่ ว นได้เสี ย เป็ นประโยชน์ ต่อ สั งคม กับ กำรพัฒนำหรื อ ลด
ผลกระทบด้ำนลบต่อสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งให้มีกำรจัดทำนโยบำยและแนวปฏิบตั ิดำ้ นกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่นำไป
ปฏิบตั ิได้จริ ง
1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1.1 คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยมีจำนวนกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 3 คน ที่
ประกอบด้วยกรรมกำรอิ สระและกรรมกำรที่ ไม่ เป็ นผูบ้ ริ หำร และให้คณะกรรมกำรบริ ษทั แต่งตั้งกรรมกำรสรรหำฯ ที่เป็ น
กรรมกำรอิสระคนหนึ่งขึ้นเป็ นประธำนกรรมกำรสรรหำฯ
1.2 กรรมกำรสรรหำฯ จะต้องมี ควำมรู ้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ ที่เหมำะสม ตลอดจนมีควำมรู ้ ควำม
เข้ำใจถึงคุณสมบัติ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตน
1.3 คณะกรรมกำรสรรหำฯ สำมำรถแต่ งตั้ งพนั ก งำนของบริ ษั ท จ ำนวน 1 คน ท ำหน้ ำ ที่ เป็ นเลขำนุ ก ำร
คณะกรรมกำรสรรหำฯ
2. วำระกำรดำรงตำแหน่ง
2.1 กรรมกำรสรรหำฯ มีวำระกำรดำรงตำแหน่ งครำวละ 3 ปี หรื อเท่ำกับ ระยะเวลำกำรดำรง ตำแหน่ งกรรมกำร
บริ ษทั โดยจะครบวำระกำรดำรงตำแหน่ งในกำรประชุมสำมัญประจำปี ผู ้ ถือหุ ้น พร้ อมกับกำรครบวำระกำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรบริ ษทั ทั้งนี้ กรรมกำรสรรหำฯ ที่พน้ ตำแหน่ งตำมวำระอำจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้ำดำรงตำแหน่ งได้อีก และให้
กรรมกำรสรรหำฯ ที่พน้ ตำแหน่งตำมวำระ อยูร่ ักษำกำรใน ตำแหน่ งเพื่อปฏิบตั ิหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรมำ
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แทนตำแหน่ ง เว้น แต่ กรณี ที่ค รบวำระกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริ ษ ัท โดยไม่ได้รับ เลือกให้กลับ เข้ำมำดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรอีก
2.2 นอกเหนือจำกกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมข้อ 2.1 กรรมกำรสรรหำฯ จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
2.2.1 ลำออก
2.2.2 คณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติให้พน้ จำกตำแหน่ง
2.3 กรณี ที่ตำแหน่งกรรมกำรสรรหำฯ ว่ำงลง ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั เลือกกรรมกำรที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ำมเข้ำ เป็ นกรรมกำรสรรหำฯ แทน โดยกรรมกำรสรรหำฯ ที่เข้ำดำรงตำแหน่ งแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่ งได้เพียงเท่ ำ
วำระที่ยงั เหลืออยูข่ อง กรรมกำรซึ่ งตนแทน
3. ภำรกิจและควำมรับผิดชอบ
3.1 ด้ำนสรรหำและด้ำนแต่งตั้งผูบ้ ริ หำรและควำมต่อเนื่อง
1. กำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ และวิธีก ำรในกำรสรรหำกรรมกำร และผูบ้ ริ ห ำรระดับสู ง เพื่อเสนอให้
คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำอนุมตั ิ
2. คั ด เลื อ ก และเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เหมำะสม และเป็ นไปตำมระเบี ย บและกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อย และผูบ้ ริ หำร
ระดับสู งให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ทั้งนี้ ในกำรเสนอชื่อกรรมกำรบริ ษทั คณะกรรมกำรจะพิจำรณำถึงประสบกำรณ์อย่ำงน้อยด้ำนหนึ่งด้ำนใด
ที่สำคัญสำหรับคณะกรรมกำรบริ ษทั เช่น วิศวกรรม บริ หำรธุ รกิจ บัญชีกำรเงิน กำรตลำด กฎหมำย บริ หำรควำมเสี่ ยง
กำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คล กำรจั ด กำร ตลอดจนพิ จ ำรณำถึ ง ควำมสำมำรถที่ จ ะช่ ว ยให้ ก ำรด ำเนิ น กำรของ
คณะกรรมกำรเป็ นไปอย่ำ งรอบคอบยิ่งขึ้ น ควำมสำมำรถในกำรด ำเนิ น กำรตัด สิ น ใจทำงธุ ร กิ จ อย่ ำ งมี เหตุ ผ ล
ควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีกลยุทธ์ แสดงให้เห็นได้ถึงควำมมีประสบกำรณ์ ในกำรเป็ นผูน้ ำ รวมทั้งมีควำมชำนำญ
ในวิชำชีพระดับสู ง และมีควำมซื่ อสัตย์ ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นที่เหมำะสม
3. ดูแลให้คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย มีขนำดและองค์ประกอบที่เหมำะสมกับองค์กร รวมถึง
มีกำรเปลี่ยนให้ส อดคล้องกับสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย
จะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำงๆ
4. เปิ ดเผยนโยบำย และรำยละเอียดของกระบวนกำรสรรหำในรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั
5. สร้ำงควำมมัน่ ใจว่ำบริ ษทั มีแผนกำรสื บทอดตำแหน่ง และควำมต่อเนื่องที่เหมำะสม สำหรับ
ผูบ้ ริ หำรระดับสู ง และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิ
6. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรสรรหำตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
3.2 ด้ำนค่ำตอบแทน
1. กำหนดนโยบำยจ่ ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ อื่น รวมถึงจำนวนค่ำตอบแทนและผลประโยชน์
อื่นให้แก่กรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรระดับสู ง โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชดั เจน โปร่ งใส และนำเสนอให้ ค ณ ะ ก รรม ก ำร
บริ ษทั พิจำรณำอนุมตั ิ และ/หรื อ นำเสนอเพื่อขอควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
2. ดู แ ลให้ก รรมกำรบริ ษ ัท และผู ้บ ริ ห ำรระดับ สู งได้รั บ ผลตอบแทนที่ เหมำะสมกับ หน้ ำ ที่ และควำม
รับผิดชอบ
3. กำหนดแนวทำงในกำรประเมิน ผลงำนของกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ ห ำรระดับ สู ง เพื่อพิจำรณำปรั บ
ผลตอบแทนประจำปี
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4. เปิ ดเผยนโยบำยเกี่ยวกับกำรกำหนดค่ำตอบแทน และเปิ ดเผยค่ำตอบแทนในรู ปแบบต่ำงๆ รวมทั้งจัดทำ
รำยงำนกำรกำหนดค่ำตอบแทน โดยอย่ำงน้อยต้องมีรำยละเอียดเกี่ยวกับเป้ ำหมำย กำรดำเนิ นงำน และควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรสรรหำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั
5. เสนอแนะค่ำตอบแทนที่เหมำะสมของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิ
6. ทบทวนข้อ เสนอของฝ่ ำยจัด กำรเรื่ อ งนโยบำยจ่ ำ ยค่ ำ ตอบแทน แผนกำรก ำหนดค่ ำตอบแทน และ
ผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนื อ จำกเงินค่ำจ้ำงส ำหรับ พนักงำนเด็มโก้ และเสนอแนะต่อ คณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่ อ
อนุมตั ิ
7. ทบทวนเป้ ำหมำยและหลัก เกณฑ์ ก ำรปฏิ บ ัติงำน (Performance Target and Criteria) ส ำหรั บ บริ ษ ัท
ประธำนกรรมกำรบริ หำร และกรรมกำรผูจ้ ดั กำร และเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบรัท เพื่ออนุมตั ิ
8. น ำเสนอค่ ำ ตอบแทนและผลประโยชน์ ที่ เหมำะสมส ำหรั บ ประธำนกรรมกำรบริ ห ำร กรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร เลขำนุกำรบริ ษทั เลขำนุกำรคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย และเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อ
อนุมตั ิ
9. รั บ ผิ ด ชอบต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษ ัท และมี ห น้ ำ ที่ ใ ห้ค ำชี้ แ จง ตอบข้อ ซั ก ถำมเกี่ ยวกับ ค่ ำ ตอบแทน
กรรมกำรบริ ษทั ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
10. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรกำหนดค่ำตอบแทนตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
3.3 ด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำร
1. ก ำหนดนโยบำยด้ำ นกำรก ำกับ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี กฎบัตรคณะกรรมกำร จรรยำบรรณและจริ ย ธรรม
(DEMCO Code of Conduct) ของบริ ษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรเด็มโก้ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ติดตำมเพื่อให้มี
กำรปฏิบตั ิตำมนโยบำย จรรยำบรรณ จริ ยธรรม กฎบัตร รวมถึงทบทวนและปรับปรุ งให้มีควำมเหมะสมอย่ำงสม่ำเสมอ
2. จัด ให้ มี ก ำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บ ัติ งำนประจ ำปี ของคณะกรรมกำรบริ ษ ัท คณะกรรมกำรชุ ด ย่อ ย
กรรมกำรรำยบุคคล และเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั
3. คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำร อำจพิจำรณำภำรกิจในด้ำนสรรหำ
และด้ำนกำรแต่งตั้งผูบ้ ริ หำร และควำมต่อเนื่องด้ำนค่ำตอบแทน และด้ำนบรรษัทภิบำล สำหรับบริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจ
และ/หรื อบริ ษทั ลูกทั้งหมด หรื อบำงส่ วนได้ตำมควำมเหมำะสม และตำมที่เห็นสมควร
4. กำกับดูแลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรควำมยัง่ ยืนให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลักของ
บริ ษทั ให้เป็ นไปเพื่อควำมยัง่ ยืน
5. วำงกรอบแนวทำงกำรก ำกับ ดู แ ลกำรด ำเนิ น งำนที่ เกี่ ย วข้อ งกับ นโยบำยกำรต่ อ ต้ำ นกำรทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั
6. คณะกรรมกำรสรรหำฯ ควรประเมิน ผลกำรปฏิบตั ิ หน้ำที่ ของตนเองเป็ นประจำ และนำเสนอผลกำร
ประเมินต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
7. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
8. ดำเนินกำรใดๆ ตำมหน้ำที่ที่กฎหมำย กฎ ประกำศ ระเบียบ หรื อคำสั่งของทำงกำรที่เกี่ยวข้องกำหนด
โดยฝ่ ำยจั ด กำรและหน่ ว ยงำนต่ ำ งๆจะต้อ งรำยงำนและน ำเสนอข้อ มู ล และเอกสำรที่ เกี่ ย วข้อ งต่ อ
คณะกรรมกำรสรรหำฯ เพื่ อ สนั บ สนุ น กำรปฏิ บ ัติงำนของคณะกรรมกำรสรรหำฯ ให้บ รรลุเป้ ำ หมำยตำมหน้ำที่ ที่ ได้รั บ
มอบหมำย
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของ คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำกับดูแลกิจกำร
1. พิจำรณำสรรหำบุคคลที่มีคุณวุฒิ และประสบกำรณ์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั แทนตำแหน่งที่ว่ำงลงหรื อ
แต่งตั้งเพิ่มขึ้น
2. ทบทวน และนำเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมกำรของบริ ษทั ต่อที่ประชุม
สำมัญประจำปี ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
3. พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนของผูบ้ ริ หำรระดับสู งของบริ ษทั
4. ทบทวน และนำเสนอ คำแนะนำเกี่ยวกับหลักกำกับดูแลกิจกำรต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับแนว
ทำงกำรปฏิบตั ิที่ดีตำมประกำศของตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์
และตลำดหลักทรัพย์ สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย และมำตรฐำนสำกล
5. ดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับหลักกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั และเป็ นไปตำมนโยบำยต่ำงๆที่
กำหนดไว้
4. กำรประชุม
4.1 คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะต้องจัดให้มีกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ 4 ครั้ งต่อปี โดยกรรมกำรต้องมำประชุมด้ว ย
ตนเอง กรณี ที่ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ เห็น ว่ำ มีควำมจำเป็ นเร่ งด่วน ที่ จะต้องได้รับ มติคณะกรรมกำรสรรหำฯ แต่ไม่มี
กรรมกำรที่ สำมำรถมำร่ ว มประชุ มด้ว ยตนเอง ในจำนวนที่ค รบเป็ นองค์ป ระชุมได้ ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ สำมำรถ
ก ำหนดให้ มีม ติ เป็ นมติ เวี ย นได้ โดยให้ ก รรมกำร แต่ ล ะท่ ำ นลงมติ ในเอกสำรกำรลงมติ ทั้งนี้ โดยให้จัด ท ำบัน ทึ ก มติ
คณะกรรมกำรสรรหำฯ ดังกล่ำวเป็ นหนังสื อ และให้กรรมกำรแต่ละท่ำนลงนำมไว้เป็ นหลักฐำน และรำยงำนให้คณะกรรมกำร
สรรหำฯในครำวประชุมครั้งต่อไปรับทรำบ และให้จดบันทึกเรื่ องดังกล่ำวไว้ในรำยงำนกำรประชุมในครั้งนั้นๆด้วย
4.2 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯ ต้องมี กรรมกำรร่ วมประชุมไม่ น้อยกว่ำ กึ่งหนึ่ งของจ ำนวนกรรมกำร
ทั้งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
4.3ในกรณี ที่ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่อำจปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ให้กรรมกำรสรรหำฯ ที่เข้ำ
ร่ วมประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำน ในที่ประชุม
4.4 กำรวินิจฉัยชี้แจงของที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯ ให้ถือเสี ยงข้ำงมำก ของกรรมกำรสรรหำฯ ที่เข้ำร่ วม
ประชุม โดยกรรมกำรสรรหำฯ หนึ่ งคนมีเสี ยงหนึ่งเสี ยง ถ้ำคะแนนเสี ยงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มอีกเสี ยง
หนึ่ ง เป็ นเสี ยงชี้ขำด ทั้งนี้ กรรมกำรสรรหำฯ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิ์ ออกเสี ยงลงคะแนน ในเรื่ องนั้น เว้นแต่
เป็ นกำรพิจำรณำด้ำนค่ำตอบแทนที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้
5. กำรรำยงำน
คณะกรรมกำรสรรหำฯ รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
6. ที่ปรึ กษำ
คณะกรรมกำรสรรหำฯ อำจขอควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกที่ปรึ กษำภำยนอกได้ โดยบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
ดังกล่ำว
7. กำรทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตร
คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะทบทวนและปรั บปรุ งกฎบัตรนี้ ตำมควำมเหมำะสมและตำมสภำวะกำรณ์ ที่จำเป็ น เพื่ อ
เสนอให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำอนุมตั ิ
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
(ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงองค์ กร
คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยงองค์กร (Corporate Risk Management Committee : CRMC) ได้จัดตั้งขึ้น ตำม
มติ ของคณะกรรมกำรบริ ษ ัทครั้ งที่ 10/2557 เมื่อ วัน ที่ 13 พฤศจิ ก ำยน 2557 โดยได้มีก ำรก ำหนดขอบเขตหน้ำที่แ ละควำม
รับผิดชอบ ให้มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับ ภำระกิจของบริ ษทั ฯ คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำร
พัฒนำระบบบริ หำรควำมเสี่ ยงที่เป็ นระบบขึ้นภำยในองค์กร ซึ่ งถือเป็ นเครื่ องมือสำคัญประกำรหนึ่งของกำรบริ หำรจัดกำรของ
บริ ษทั ฯ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กรจะให้กำรสนับสนุนและปฏิบตั ิกำรในนำมของคณะกรรมกำรบริ ษทั ซึ่ งอำศัย
หลัก กำรพื้ น ฐำนของกำรก ำกับ ดู แลกิ จกำรขององค์ก รที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมี กำรเชื่อ มโยงกับ วิสั ย ทัศ น์
ภำรกิ จ และเป้ ำหมำยขององค์กร และให้มีกรอบกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงองค์กรตำมแนวทำงสำกล (COSO Enterprise
Risk Management Framework : COSO ERM) รวมถึ งส่ งเสริ มและสนับ สนุ น ให้มีก ำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยงทัว่ ทั้งบริ ษ ัท และ
ปลูกฝั งให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ เพือ่ ให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั สำมำรถเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ
กำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ มุ่งไปสู่ กำรบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ำหมำยของบริ ษทั อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผล
1. องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กร
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ได้รับกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมกำรบริ ษทั อย่ำงน้อย
3 คน และอย่ำงน้อย 1 คน ต้องเป็ นกรรมกำรอิสระ
2. วำระกำรดำรงตำแหน่ง
1. กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กรมีวำระอยูใ่ นตำแหน่งครำวละ 3 ปี และกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กรซึ่ งพ้น
จำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตั้งใหม่ได้
2. กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กรพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
1) ตำย
2) ลำออก
3) ขำดคุ ณ สมบัติ ก ำรเป็ นกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งองค์ ก รตำมกฎบัต รนี้ หรื อ ตำมหลัก เกณฑ์ ข อง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4) พ้นวำระจำกกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั
3. กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่ งให้ยนื่ ใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริ ษทั และ
คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
4. ในกรณี ที่กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กรพ้นจำกตำแหน่งทั้งคณะตำมวำระ แต่ยงั ไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กรชุดใหม่ ให้คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กรชุดเดิมปฏิบตั ิหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กรชุดใหม่
5.ในกรณี ที่ ตำแหน่ งกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยงองค์ก รว่ ำงลงเพรำะเหตุอื่ น นอกจำกถึ งครำวออกตำ มวำระให้
คณะกรรมกำรบริ ษทั แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็ นกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กรแทนภำยใน 90 วัน เพื่อให้
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กรมีจำนวนครบตำมที่บริ ษทั กำหนด โดยบุคคลที่เข้ำเป็ นกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กร
แทนนั้นให้มีวำระกำรดำรงตำแหน่งเท่ำที่เหลือของกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กรท่ำนนั้น
3. ขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
 กำหนด และทบทวนนโยบำย กรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กร
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
 กำกับดูแล และสนับสนุ นให้มีกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กรสอดคล้องกับกลยุทธ์ และ
เป้ ำ หมำยทำงธุ ร กิ จ และกำรปฏิ บ ัติ ต ำมมำตรกำรต่ อ ต้ำ นกำรทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่น รวมถึ งสถำนกำรณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป
 ให้ขอ้ เสนอแนะ แนวทำง ติดตำม และประเมินผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงต่อคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ระดับจัดกำร (Risk Management Committee: RMC) เพื่อนำไปดำเนินกำร
 พิจ ำรณำรำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ย งองค์ก ร และให้ขอ้ คิด เห็ น ในควำมเสี่ ย งที่ อำจจะเกิด ขึ้น รวมทั้ง
แนวทำงกำรกำหนดมำตรกำรควบคุม หรื อบรรเทำ (Mitigation Plan) และกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยงองค์กรให้แก่ RMC เพื่อให้มีประสิ ทธิภำพอย่ำงต่อเนื่องและอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
 สนับสนุ นกำรดำเนิ น งำนของ Chief Risk Officer สมำชิกใน RMC ให้บรรลุเป้ ำหมำยของกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยงองค์กร
 รำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กรให้คณะกรรมกำรบริ ษทั รับทรำบ และในกรณี ที่มีปัจจัยหรื อเหตุกำรณ์
สำคัญ ซึ่ งอำจมีผลกระทบต่อ บริ ษ ัท อย่ำงมี นัยส ำคัญ ต้องรำยงำนต่อ คณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่ อทรำบและ
พิจำรณำโดยเร็ วที่สุด
 ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
อนึ่ ง กำรสอบทำนระบบบริ ห ำรควำมเสี่ ย งองค์ก รยังคงเป็ นหน้ ำที่ ข องคณะกรรมกำรตรวจสอบ และส ำนัก งำน
ตรวจสอบ
4. กำรรำยงำน
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กร รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั

1.

2.
3.

4.
5.

6.

5. กำรประชุม
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กร จัดให้มีหรื อเรี ยกประชุมตำมที่เห็นสมควร อย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ ง และ
มีอำนำจในกำรเรี ยกประชุมเพิ่มได้ตำมควำมจำเป็ น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กร
ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด
กรรมกำรทุ ก ท่ ำนควรเข้ำ ร่ ว มประชุมทุ ก ครั้ ง ยกเว้น มี เหตุ จำเป็ นไม่อ ำจเข้ำ ร่ ว มประชุมได้ ควรแจ้งให้ป ระธำน
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กร ทรำบล่วงหน้ำ
ให้ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กร เป็ นประธำนที่ประชุม ในกรณี ที่ ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
องค์กร ไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้ กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กร ที่มำประชุมเลือก
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กร คนหนึ่งเป็ นประธำนที่ประชุม
มีกำรประชุมเป็ นกำรเฉพำะกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรื อผูบ้ ริ หำร และ/หรื อคณะกรรมกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยงระดับจัดกำร และ/หรื อผูต้ รวจสอบภำยใน และ/หรื อผูส้ อบบัญชี อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
กำรลงมติของ กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กร กระทำได้โดยถือเสี ยงข้ำงมำก ทั้งนี้ กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
องค์กร ผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยใดๆ ในเรื่ องที่พิจำรณำ จะต้องไม่เข้ำร่ วมในกำรแสดงควำมเห็น และไม่มีสิ ทธิออกเสี ยงลง
มติในเรื่ องนั้น
กำรจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมให้แก่ กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กร ให้จัดส่ งล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม เพื่อให้
คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยงองค์กร มี เวลำในกำรพิจ ำรณำเรื่ องต่ ำงๆ หรื อ เรี ย กข้อมูล ประกอบกำรพิ จำรณำ
เพิ่มเติม ทั้งนี้ หนังสื อเชิญประชุมจะต้องมีรำยละเอียดวำระกำรประชุม และเอกสำรประกอบกำรประชุม โดยวำระ
กำรประชุ มจะครอบคลุมเรื่ องต่ำงๆ ตำมที่ ได้รับ มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั เว้น แต่ ในกรณี จำเป็ นหรื อ
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
เร่ งด่วน จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรื อกำหนดวันประชุมให้เร็ วกว่ำนั้นได้ โดยให้ เลขำนุกำรคณะกรรมกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กร เป็ นผูบ้ นั ทึกรำยงำนกำรประชุม
7. คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กร สำมำรถเชิญผูท้ ี่เกี่ยวข้องเข้ำร่ วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริ งต่ำงๆ ให้แก่ที่
ประชุม คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กร ทรำบได้
6. ที่ปรึ กษำ
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กร อำจแต่งตั้งที่ปรึ กษำเพื่อให้ควำมเห็นหรื อข้อเสนอแนะในประเด็นที่สำคัญ
ต่ำงๆจำกภำยนอกได้ โดยบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
(จ) คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมกำรลงทุน จัดตั้งโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่ อท ำหน้ำที่ดูแล และกำหนดแผนกำรลงทุนของบริ ษทั ให้
เป็ นไปตำมกรอบนโยบำยกำรลงทุน นโยบำยบริ หำรควำมเสี่ ยง ระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรลงทุนที่คณะกรรมกำรบริ ษทั
กำหนด และอยูภ่ ำยใต้ขอ้ กำหนดของ กลต. และตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบรวมทั้งกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง
1. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ
1.1 คณะกรรมกำรลงทุ น ประกอบด้วย กรรมกำรลงทุ นที่ ดำรงตำแหน่ งของผูบ้ ริ หำร 1 คน สำหรั บกรรมกำรคนอื่น ให้
แต่ งตั้ง โดยคณะกรรมกำรบริ ษ ั ท จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ย งองค์ ก ร และ
คณะกรรมกำรบริ ษทั รวมเป็ น 5 คนโดยประธำนคณะกรรมกำรลงทุนต้องไม่เป็ นผูบ้ ริ หำรของบริ ษ ัท
1.2 กรรมกำรลงทุน ต้องมีควำมรู ้และประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรลงทุน และโครงกำรที่จะลงทุน
1.3 คณะกรรมกำรลงทุนสำมำรถแต่งตั้งบุคคลที่มีควำมรู ้ และประสบกำรณ์ ดำ้ นกำรลงทุน และควำมรู ้ ในโครงกำรที่จ ะ
ลงทุนเป็ นที่ปรึ กษำคณะกรรมกำรลงทุนได้
2. วำระกำรดำรงตำแหน่ง
2.1 กรณี กรรมกำรลงทุนที่เป็ นกรรมกำรบริ ษทั ให้มีวำระดำรงตำแหน่ งตำมวำระที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริ ษทั เว้นแต่
คณะกรรมกำรจะมีมติเป็ นอย่ำงอื่น
2.2 กรณี กรรมกำรลงทุนที่เป็ นผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ให้มีวำระดำรงตำแหน่งเท่ำที่ดำรงตำแหน่ งเป็ นผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั เว้น
แต่คณะกรรมกำรบริ ษทั จะมีมติเป็ นอย่ำงอื่น
3. หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรลงทุน
3.1 ก ำหนดนโยบำยกำรลงทุ น นโยบำยบริ ห ำรสภำพคล่ อ ง และนโยบำยกำรกู ้ยืมเงิ น เพื่ อ เสนอขอควำมเห็ น ชอบต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั
3.2 กำหนดกรอบกำรลงทุน กำรบริ หำรสภำพคล่องและกำรกูย้ มื เงินของบริ ษ ัท
3.3 พิจำรณำแผนกำรลงทุน แผนกำรบริ หำรสภำพคล่องและแผนกำรกูย้ ืมเงินให้สอดคล้องกับกรอบนโยบำยที่อนุ มตั ิโดย
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท รวมถึ ง ให้ส อดคล้อ งกับ นโยบำยบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง อยู่ภ ำยใต้ ข้อก ำหนดของ กลต. ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เป็ นไปตำมกฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
3.4 กำกับดูแลกำรลงทุน กำรบริ หำรสภำพคล่อง และกำรกูย้ ืมเงินของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมกรอบนโยบำย แผนดำเนิ นงำน
ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ รวมถึงนโยบำยบริ หำรควำมเสี่ ยง ที่ได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
3.5 สอบทำน และปรับเปลี่ยนกรอบนโยบำยและแผนดำเนินกำร ทั้งในส่ วนของกำรลงทุน กำรบริ หำรสภำพคล่องและกำร
กูย้ ืมเงิน ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ ที่เปลี่ย นแปลง และให้นำเสนอกรอบนโยบำยที่ เปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมกำร
บริ ษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
4. กำรประชุม และกำรลงมติ
4.1 คณะกรรมกำรลงทุนมีกำรกำหนดกำรประชุมอย่ำงน้อยปี ละ 4 ครั้ง
4.2 ต้องมีกรรมกำรเข้ำร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรจึงจะครบองค์ประชุม
4.3 มติที่ประชุมให้ถือตำมเสี ยงข้ำงมำกของกรรมกำรที่เข้ำร่ วมประชุม ทั้งนี้ กรรมกำรที่มีส่วนได้เสี ย หรื ออำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ในเรื่ องใด จะต้องไม่เข้ำร่ วมในกำรพิจำรณำหรื อ ลงมติ
4.4 ให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรลงทุน (CFO) เป็ นผูจ้ ดั ทำรำยงำนกำรประชุม และจัดเก็บเอกสำรกำรประชุม
5. กำรรำยงำน
คณะกรรมกำรลงทุน รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั และรำยงำนกำรปฏิบตั ิงำน (ถ้ำมี) ในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริ ษทั
6. กำรทบทวน และปรับปรุ งกฎบัตร
คณะกรรมกำรลงทุน จะทบทวน และปรั บปรุ งกฎบัตรนี้ ตำมควำมเหมำะสม และตำมสถำนกำรณ์ ที่จำเป็ น เพื่อเสนอให้
คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำณำอนุมตั ิ
3.2.2 คณะกรรมการฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมกำรฝ่ ำยจัดกำร มีท้ งั หมด 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรจัดกำร และคณะกรรมกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยงระดับจัดกำร ซึ่ งมีรำยละเอียดของแต่ละคณะ ดังนี้
ก. คณะกรรมกำรจัดกำร ประกอบด้วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรเป็ นประธำน รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรและผูช้ ่วยกรรมกำร
ผูจ้ ัดกำรสำยงำนต่ำงๆ เป็ นกรรมกำร มีหน้ำที่และควำมรั บผิดชอบหลักในกำรหำรื อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในประเด็นกำร
ดำเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ อำทิเช่น กำรทบทวนผลกำรดำเนิ นงำน และแนวทำงกลยุทธ์ทำงธุ รกิจให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
ติดตำม และประเมิ น ผลกำรดำเนิ น งำน และพิ จำรณำกำรดำเนิ น งำนที่ เหมำะสม พิ จ ำรณำ และ/หรื อ อนุ มตั ิ ก ระบวนกำร
ปฏิบตั ิงำนใหม่ เป็ นต้น
ข. คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงระดับจัดกำร ประกอบด้วย บุคคลไม่น้อยกว่ำ 9 คน โดยมีกรรมกำรผูจ้ ัดกำร
เป็ นประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรควำมเสี่ ยง มีกรรมกำรประกอบด้วยผูบ้ ริ หำรระดับสู งของสำยงำนต่ำงๆ ของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย มีกรรมกำรหนึ่งคนเป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงระดับจัดกำรมีหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบหลักในกำรกำหนดนโยบำยและแนว
ทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของกลุ่มงำนต่ำงๆ ของบริ ษทั เพื่ อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ หำร และ/หรื อ คณะกรรมกำรบริ ษทั
พิจำรณำในเรื่ อ งของกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยงโดยรวมซึ่ งครอบคลุ มถึงควำมเสี่ ยงประเภทต่ ำงๆ ที่ส ำคัญ เช่น ควำมเสี่ ยงด้ำน
บุ คลำกร ควำมเสี่ ยงจำกควำมไม่ ส ม่ ำ เสมอของด้ำ นรำยได้ ควำมเสี่ ยงจำกกำรเพิ่ มขึ้ น ของต้น ทุ น ควำมเสี่ ย งด้ำ นเงิน ทุ น
หมุนเวียน ควำมเสี่ ยงจำกกำรเข้ำร่ วมในกิจกำรค้ำร่ วม ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ควำมเสี่ ยงจำกกำรทุจริ ต เป็ นต้น รวมถึง
ประเมิ น ติ ดตำม และดู แ ลปริ มำณควำมเสี่ ย งของกลุ่ มงำนต่ ำ งๆ ให้อ ยู่ใ นระดับ ที่ เหมำะสม ควบคุ ม ติ ดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และดูแลให้กลุ่มงำนต่ำงๆ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ดำเนิ นตำมนโยบำยบริ หำรควำมเสี่ ยง
ที่คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนด และปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ที่หน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนทบทวนควำมเพียงพอของ
นโยบำย และระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ควำมมีประสิ ทธิผลของระบบและกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยที่กำหนด
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร Updated August 2019

หน้ำที่ 27/49

บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
3.2.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง กรรมกำรบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ที่มีคุณ สมบัติเหมำะสม 1 คน ให้
ดำรงตำแหน่ งเลขำนุกำรบริ ษทั เพื่อทำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั และกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นสนับสนุ นให้
กำรกำกับดูแลกิจกำรเป็ นไปตำมมำตรฐำนบรรษัทภิบำลที่ดี ซึ่ งรวมถึงกำรสนับสนุ นให้คณะกรรมกำรมีกำรกำหนดนโยบำย
กำรกำกับดูแลกิจกำร นโยบำยรับผิดชอบต่อสังคม นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ กำรสนับสนุนให้คณะกรรมกำรมีกำร
ประเมิ น ผลงำนตนเอง และ CEO กำรสนับ สนุ น ให้มีก ำรสื่ อ สำรนโยบำย และกลยุท ธ์ รวมถึ งติ ดตำมกำรดำเนิ น งำนตำม
นโยบำย และยุท ธศำสตร์ ข องบริ ษ ัท และสนับ สนุ น งำนของคณะกรรมกำรบริ ษ ัท ในด้ำ นที่ เกี่ ยวข้องกับ กฎระเบี ย บ และ
กฎหมำย รวมถึงหน้ำที่ต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
1. จัดให้มี และดำเนิ นกำรเรื่ องกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้น กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั และกำรประชุมคณะกรรมกำรชุด
ย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็ นไปตำมกฎหมำยข้อบังคับ กฎบัตรของคณะกรรมกำรแต่
ละชุด และข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีของบริ ษทั
2. จัดทำ และเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร หนังสื อนัดประชุม และรำยงำนคณะกรรมกำรบริ ษทั หนังสื อนัดประชุม และ
รำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ และรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั
3. แจ้งมติ และนโยบำยของของคณะกรรมกำรบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ ให้ผบู ้ ริ หำรที่เกี่ยวข้อง และติดตำมกำรปฏิบตั ิตำมมติ
และนโยบำยดังกล่ำวผ่ำนกรรมกำรผูจ้ ดั กำร และประธำนกรรมกำรบริ หำร
4. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยที่รำยงำนโดยกรรมกำร หรื อผูบ้ ริ หำร และนำเสนอต่อประธำนกรรมกำรบริ ษทั
และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ภำยในเวลำที่กฎหมำยกำหนด
5. ให้คำปรึ กษำ และข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั
ในประเด็นกฎหมำย ระเบียบ และข้อพึงปฏิบตั ิดำ้ นกำรกำกับดูแลกิจกำร
6. ดูแลให้หน่วยงำนเลขำนุกำรบริ ษทั เป็ นศูนย์กลำงของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อำทิ หนังสื อจดทะเบียนนิ ติ
บุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ใบอนุญำตประกอบธุรกิจประเภทต่ำงๆ ของบริ ษทั เป็ นต้น
7. ดูแ ลให้มีก ำรเปิ ดเผยข้อมู ล และรำยงำนสำรสนเทศในส่ วนที่ รั บ ผิดชอบต่ อ หน่ ว ยงำนก ำกับดู แ ลให้เป็ นไปตำม
กฎหมำย กฎระเบียบ และนโยบำยกำรเปิ ดเผยข้อมูลข่ำวสำรของบริ ษทั
8. ติดต่อ และสื่ อสำรกับผูถ้ ือหุน้ ทัว่ ไปให้ได้รับทรำบสิ ทธิต่ำงๆ ของผูถ้ ือหุน้ และข่ำวสำรของบริ ษทั
9. ให้ข่ำวสำร และข้อมูลแก่กรรมกำรในประเด็น ที่ เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุ รกิจของบริ ษ ัท เพื่อประโยชน์ในกำร
ปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำร
10. จัดให้มีกำรให้คำแนะนำแก่กรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
11. ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่นใดตำมที่กฎหมำยกำหนด
คุณสมบัติเลขำนุกำรบริ ษทั
1. มีควำมรู ้พ้นื ฐำนด้ำนธุรกิจ บัญชี กฎหมำย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน) หรื อผ่ำนกำร
อบรมหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของเลขำนุกำรบริ ษทั
2. มีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีของกำรกำกับดูแลกิจกำร
3. มีควำมเป็ นอิสระ และตรงไปตรงมำในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ท้ งั ในด้ำนให้คำแนะนำ และข้อคิดเห็นต่ำง ๆ
4. มีประสบกำรณ์ ในงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร หรื อคุณสมบัติอื่นที่ช่วยให้งำนเลขำนุกำรบริ ษทั เป็ นไปอย่ำงมี
ประสิ ทธิผลยิง่ ขึ้น
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3.3 ค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้ที่มีอานาจในการจัดการ
(ก) ค่ำตอบแทนกรรมกำร
คณะกรรมกำรได้กำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และค่ำตอบแทนกรรมกำรที่เป็ นธรรมอยู่ใน
ระดับที่เหมำะสม โดยใช้หลักกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำร (Fiduciary Duty) และมีควำมสอดคล้องกับภำระหน้ำที่ และ
ควำมรั บผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย (Accountability and Responsibility) รวมทั้งอยูใ่ นลักษณะเทียบเคียงได้กบั บริ ษทั ที่อยู่ใน
อุตสำหกรรมเดียวกัน และมีขนำดใกล้เคียงกัน
นอกจำกนี้ กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรได้คำนึ งถึงควำมเพียงพอ และจู งใจในกำรสรรหำกรรมกำรที่มีคุณภำพ
และคงรั ก ษำกรรมกำรที่ มีค วำมรู ้ ค วำมสำมำรถให้ ส ำมำรถปฏิ บ ัติ ห น้ ำ ที่ ด ้ว ยควำมตั้งใจ และควำมทุ่ มเทในกำรสร้ ำ ง
คุณ ประโยชน์ ให้แ ก่ บ ริ ษ ัท ฯ โดยคณะกรรมกำรสรรหำ พิ จำรณำค่ ำตอบแทนและก ำกับ ดูแ ลกิจ กำร จะพิ จ ำรณำทบทวน
ค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็ นประจำทุกปี และนำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และบรรจุเป็ นวำระ
กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิเป็ น ประจำทุกปี
(ข) ค่ำตอบแทนของผูม้ ีอำนำจในกำรจัดกำร
คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำร เป็ นผูพ้ ิจำรณำกำหนดนโยบำย กำรจ่ำย
ค่ำตอบแทน และผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จะให้แก่ผูม้ ีอำนำจในกำรจัดกำรเพื่อให้
คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรกำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสม ซึ่ งจะเชื่อมโยงกับผลกำรดำเนิ นงำน
และผลกำรปฏิบตั ิงำนรำยบุคคล ภำยใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่ งใส และตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบตลอดจนควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มบริ ษทั ในตลำดธุรกิจพลังงำน และสำธำรณูปโภค
3.4 ระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ได้มีกำรกำหนดระบบควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน และระบบบริ หำรควำมเสี่ ยง ครอบคลุมทั้งองค์กร
นอกจำกนี้บริ ษทั กำหนดให้มีกำรทบทวนระบบกำรควบคุมภำยในและประเมินผลกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
3.5 รายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูร้ ั บผิดชอบในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินโดยแสดงควบคู่ไปกับผูส้ อบบัญชีไว้ใน
รำยงำนประจำปี โดยเลือกใช้มำตรฐำนบัญชีที่เหมำะสมและเป็ นที่ยอมรับ
3.6 ความสั มพันธ์ กับผู้ลงทุน
บริ ษทั มีนโยบำยที่จะมีทีมงำนนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อมำเป็ นตัวแทนในกำรดูแลกำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรเสนอ
สำรสนเทศที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลำ ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นและนักลงทุน ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบำยในกำรเปิ ดเผยข้อมูลและ
ควำมโปร่ งใส โดยบริ ษทั จะทำกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรเงินและข้อมูลที่มิใช่กำรเงินอย่ำงถู กต้อง ครบถ้วน ทันเวลำและโปร่ งใส
โดย กำรเปิ ดเผยข้อมูล จะกระทำผ่ำน Website ของบริ ษทั

บทบาท ขอบเขตหน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บทบาท และหน้ าที่ของประธานกรรมการ
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั มีบทบำทเป็ นผูน้ ำของคณะกรรมกำร ผูซ้ ่ ึ งมีบทบำทและควำมรับผิดชอบในฐำนะผูน้ ำองค์กรที่
สร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยัง่ ยืน ดังนั้นประธำนกรรมกำรจึงมีหน้ำที่สำคัญ ดังนี้
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1. กำกับ ติดตำม และดูแลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพบรรลุตำมวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยหลักของบริ ษทั ฯ
2. สนับสนุน ดูแลให้กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่ วมในกำรส่ งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริ ยธรรม และเป็ นไปตำม
นโยบำยกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั ฯ
3. กำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรโดยหำรื อร่ วมกับประธำนกรรมกำรชุดย่อย และเลขำนุ กำรบริ ษทั ฯ และมี
มำตรกำรที่ดูแลให้เรื่ องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม
4. จัดสรรเวลำให้เพียงพอที่ฝ่ำยจัดกำรจะเสนอเรื่ อง และเหมำะสมที่กรรมกำรจะอภิปรำยประเด็นสำคัญอย่ำงรอบคอบ
โดยทัว่ กัน กับส่ งเสริ มให้กรรมกำรมีกำรใช้ดุลพินิจอย่ำงรอบคอบ ให้ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ
5. ดูแลให้องค์ประกอบ และกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรเอื้อต่อกำรใช้ดุลพินิจในกำรตัดสิ นใจอย่ำงมีอิสระ
6. เสริ มสร้ ำ งควำมสั มพัน ธ์ อ ัน ดี ร ะหว่ ำ งกรรมกำรที่ เป็ นผู ้บ ริ ห ำร และกรรมกำรที่ ไ ม่ เป็ นผู ้บ ริ ห ำร และระหว่ ำ ง
คณะกรรมกำรกับฝ่ ำยจัดกำร
ขอบเขตหน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
ประธำนกรรมกำรบริ หำร และกรรมกำรผูจ้ ัดกำรของบริ ษทั ฯ ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษ ัทฯ ให้ท ำ
หน้ ำ ที่ เ กี่ ย วกับ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ตำมปกติ ข องบริ ษัท ฯ โดยบริ หำรงำนตำมแผน และงบประมำณที่ ไ ด้รั บ อนุ มัติ จ ำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ อย่ำงเคร่ งครั ด ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และรั กษำผลประโยชน์สูงสุ ดแก่ บริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ ้นไม่ทำกำรใดที่มี
ส่ วนได้เสี ย หรื อมีผลประโยชน์ลกั ษณะขัดแย้งกับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ โดยมีหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมที่
กำหนด ดังนี้
1. เสนอแผนและแนวทำงกำรบริ หำรให้แก่คณะกรรมกำรบริ หำรพิจำรณำ
2. วำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั และกรรมกำรบริ หำร
3. กำหนดอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบให้แก่ผบู ้ ริ หำรระดับสู ง
4. สรุ ปผลกำรดำเนินงำนเพื่อนำเสนอคณะกรรมกำรบริ หำร
5. มี อ ำนำจจ้ ำ ง แต่ งตั้ง ปลดออก ให้ อ อก ไล่ อ อก ก ำหนดอัต รำค่ ำ จ้ำ ง ให้ บ ำเหน็ จ รำงวัล ปรั บ ขึ้ น เงิ น เดื อ น
ค่ำตอบแทน โบนัส สำหรับพนักงำนตั้งแต่รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรลงมำ
6. มีอำนำจอนุ มตั ิกำรลงทุน กำรซื้ อขำยทรั พย์สินถำวรของบริ ษทั กำรจัดซื้ อจัดจ้ำง กำรกูย้ ืมเงิน กำรให้กยู ้ มื เงิน กำร
เข้ำทำสัญญำหรื อกำรทำนิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกำรค้ำโดยปกติและเป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
- วงเงินไม่เกิน 2 ล้ำนบำท สำหรับกำรซื้ อขำยทรัพย์สินถำวรและกำรให้กยู ้ มื เงิน
- วงเงินไม่เกิน 500 ล้ำนบำท สำหรับกำรเสนอรำคำในกรณี ธุรกิจปกติ
- วงเงินไม่เกิน 100 ล้ำนบำท สำหรับกำรเสนอรำคำ ในกรณี ธุรกิจอื่น
- วงเงินไม่เกิน 500 ล้ำนบำท สำหรับกำรกูย้ ืมเงิน กำรจัดซื้ อจัดจ้ำง กำรเข้ำทำสัญญำ/นิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจกำรค้ำโดยปกติ ตำมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
- วงเงินไม่เกิน 100 ล้ำนบำท สำหรับกำรกูย้ ืมเงิน กำรจัดซื้ อจัดจ้ำง กำรเข้ำทำสัญญำ/นิ ติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจกำรค้ำอื่น ตำมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
7. มีอำนำจกระทำกำร และแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรที่เกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษทั
8. มี อ ำนำจอนุ มัติ ก ำรแต่ งตั้งที่ ป รึ ก ษำด้ำ นต่ ำ งๆ ที่ จ ำเป็ นต่ อ กำรด ำเนิ น งำนของบริ ษ ัท รวมถึ งก ำหนดอัต รำ
ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่เหมำะสม
9. ดำเนิ นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรงำนทัว่ ไปของบริ ษทั หรื อกิจกำรอื่นๆ ที่คณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อ
คณะกรรมกำรบริ หำรมอบหมำย
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10. มีอำนำจกระทำกำรขอวงเงิน Line Credit จำกธนำคำรหรื อสถำบันกำรเงินสำหรับใช้บริ หำรจัดกำรโครงกำรต่ำงๆ
ของบริ ษทั โดยไม่จำกัดวงเงิน เมื่อได้รับอนุ มตั ิวงเงินแล้วในกำรเข้ำผูกพันใช้เงินดังกล่ำว ต้องมีกำรขออนุ มตั ิตำม
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ทุกครั้ง
ทั้งนี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ แ ละควำมรั บ ผิด ชอบของกรรมกำรผู ้จัดกำรดังกล่ำวข้ำ งต้น นั้น ต้อ งอยู่ภ ำยใต้
หลักเกณฑ์ของกฎหมำยและกฎระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ทั้งนี้ กรรมกำรผูจ้ ัดกำรไม่มีอำนำจในกำรดำเนิ นกำรใดๆ ในหรื อ
เกี่ย วกับ รำยกำรที่เกี่ย วโยงกัน รำยกำรได้มำหรื อจำหน่ ำ ยไปซึ่ งสิ นทรั พ ย์ที่ส ำคัญของบริ ษทั และ/หรื อรำยกำรหรื อเรื่ องที่
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดที่จะทำขึ้นกับ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (ถ้ำมี) ในกรณี ดงั กล่ำว ให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำรนำเสนอเรื่ องดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรื อ
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท เพื่ อ พิ จ ำรณำอนุ มัติต่ อ ไป โดยกรรมกำรผู ้จัดกำรจะไม่ มีสิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ในเรื่ องดังกล่ำว
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
นโยบำยกำรไปดำรงตำแหน่งกรรมกำรที่บริ ษทั อื่นของกรรมกำรผูจ้ ดั กำร และรองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร คณะกรรมกำร
เด็มโก้ ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพในฐำนะผูบ้ ริ หำรระดับสู ง ซึ่ งได้แก่ กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
รองกรรมกำรผู ้จัดกำร จึ งมีนโยบำยกำหนดจำนวนที่ผู ้บริ หำรระดับสู งสำมำรถไปดำรงตำแหน่ งกรรมกำรในบริ ษ ัทอื่น ให้
สอดคล้องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดังนี้
1. กรรมกำรผูจ้ ดั กำร รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ของเด็มโก้ สำมำรถเป็ นประธำนกรรมกำร กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร หรื อ
กรรมกำรที่มีอำนำจลงนำม อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรื อหลำยอย่ำงในบริ ษทั อื่นได้ไม่เกิน 5 บริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจของเด็ม
โก้
2. สำหรับกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรในบริ ษทั หรื อองค์กรอื่นของกรรมกำรผูจ้ ัดกำร รองกรรมกำรผูจ้ ัดกำร เด็มโก้ ได้
กำหนดไว้ในนโยบำยกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ย่อยและกิจกำรอื่นที่บริ ษทั ลงทุน
การสรรหา และแต่ งตั้งคณะกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บริ ษทั ฯ มีแนวปฏิบตั ิที่ได้กำหนดไว้ในนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรในส่ วนที่ 3 โครงสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำร
หมวด 3.1 คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ฯ กล่ ำ วคื อ คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ฯ ต้อ งประกอบด้ว ย ผู ้มี ค วำมรู ้ ควำมเชี่ ยวชำญ และ
ประสบกำรณ์ ที่สำมำรถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริ ษทั ฯ ได้เป็ นอย่ำงดี มีควำมทุ่มเท และให้เวลำอย่ำงเต็มที่ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
ตำมควำมรั บผิ ดชอบ คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ฯ ได้รับ กำรแต่งตั้งจำกผู ้ถือ หุ ้นมำเป็ นผู ้กำกับ แนวทำงด ำเนิ น กำรของบริ ษ ัท ฯ
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ฯ เป็ นผู ้แ ต่ งตั้งฝ่ ำยบริ ห ำรรั บ ผิ ด ชอบกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ และแต่ งตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่ อ ง เพื่ อ
รั บ ผิด ชอบเรื่ อ งที่ ได้รับ มอบหมำย โดยสำระส ำคัญส ำหรั บ แนวปฏิ บ ัติในกำรสรรหำ และแต่ งตั้งกรรมกำร และผูบ้ ริ ห ำร
ระดับ สู ง โดยมี อ งค์ป ระกอบ และคุ ณ ลัก ษณะของกรรมกำร ตำมที่ กำหนดในนโยบำยกำรกำกับ ดูแ ลกิ จกำรในส่ ว นที่ 3
โครงสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำร หมวด 3.1 คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารสู งสุ ด
บริ ษ ัท ฯ มี แ นวปฏิ บ ัติที่ ไ ด้ก ำหนดไว้ใ นนโยบำยกำรก ำกับ ดู แ ลกิ จ กำร กล่ ำ วคื อ คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ฯ ต้อ ง
ประกอบด้วย ผูม้ ีควำมรู ้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ที่สำมำรถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริ ษทั ฯ ได้เป็ นอย่ำงดี มีควำมทุ่มเท
และให้เวลำอย่ำงเต็มที่ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบ คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้รับกำรแต่งตั้งจำกผูถ้ ือหุ ้นมำเป็ นผู ้
กำกับแนวทำงดำเนิ นกำรของบริ ษทั ฯ คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งฝ่ ำยบริ หำรรั บผิดชอบกำรดำเนิ นธุ รกิจ และแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่ อง เพื่อรับผิดชอบเรื่ องที่ได้รับมอบหมำย โดยสำระสำคัญสำหรับแนวปฏิบตั ิในกำรสรรหำ และแต่งตั้ง
กรรมกำร และผูบ้ ริ หำรระดับสู ง มีดงั ต่อไปนี้
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 การสรรหากรรมการ
เมื่อตำแหน่งกรรมกำรของ เด็มโก้ ว่ำงลง คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำร
จะพิจำรณำรำยชื่ อผูท้ ี่มีควำมเหมำะสมที่จะเป็ นกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมข้อ บังคับของบริ ษทั และ
ข้อกำหนดของกฎหมำย กับ หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมี ควำมโปร่ งใสและชัดเจน โดยกำรพิ จำรณำจะต้อ งมี
ประวัติกำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรประกอบวิชำชีพของบุคคลนั้นๆ โดย พิจำรณำคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระรำชบัญญั ติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อบังคับของเด็มโก้ และกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั
2) มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ควำมเป็ นอิสระ ปฏิบตั ิหน้ำที่กรรมกำรด้วยควำมระมัดระวังด้วยควำมซื่ อสัตย์ (Duty
of Care and Duty of Loyalty) สำมำรถทุ่มเทอุทิศเวลำได้อย่ำงเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอำยุที่เหมำะสม มีสุขภำพ
ร่ ำงกำยที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สำมำรถเข้ำประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ มีกำรเตรี ยมตัวเป็ น
กำรล่วงหน้ำก่อ นกำรประชุมเป็ นอย่ำงดี มี ส่วนร่ วมที่สร้ ำงสรรค์ในกำรประชุม มีควำมตรงไปตรงมำ มี
ควำมกล้ำหำญในกำรแสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรื อ เป็ นนักธุรกิจที่มีชื่อเสี ยง ประวัติกำรทำงำน
และจริ ยธรรมที่ดีงำม และได้รับกำรยอมรับจำกสังคม
3) มีควำมรู ้ ค วำมสำมำรถที่สำคัญต่อธุ รกิจของบริ ษทั ได้แ ก่ ธุ ร กิจพลังงำน วิท ยำศำสตร์ กำรบริ หำรรั ฐกิ จ
วิศวกรรมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ กำรบัญชีกำรตลำด กำรเงิน กำรคลัง และกฎหมำย
กำรแต่งตั้งกรรมกำรบริ ษทั คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำร จะพิจำรณำ
รำยชื่อผูท้ ี่มีควำมเหมำะสมที่จะเป็ นกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมข้อบังคับของบริ ษทั และข้อกำหนดของ
กฎหมำย กับหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีควำมโปร่ งใสและชัดเจน โดยกำรพิจำรณำจะต้องมีประวัติกำรศึกษำ
และประสบกำรณ์ ก ำรประกอบวิ ชำชี พ ของบุ ค คลนั้น ๆ โดยมี ร ำยละเอี ย ดที่ เพี ยงพอ เพื่ อประโยชน์ ใ นกำรตัด สิ น ใจของ
คณะกรรมกำรบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
สำหรับกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อรั บกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำร เลขำนุ กำรบริ ษทั จะรวบรวมข้อมูล
เสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำร เพื่อพิจำรณำกลัน่ กรองเบื้องต้นก่อนนำเสนอรำยชื่อ
บุคคลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำเป็ นขั้นสุ ดท้ำย โดยคณะกรรมกำรฯจะพิจำรณำควำมเหมำะสมของ
บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรเสนอชื่อต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิแต่งตั้งต่อไป
 การสรรหาแต่ งตั้ง ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
กำรคัด เลือ กบุค คลที่ เหมำะสม เข้ำดำรงต ำแหน่ งประธำนกรรมกำรบริ หำร และกรรมกำรผูจ้ ัดกำรนั้น
คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งจำกฝ่ ำยบริ หำรหรื อบุคคลภำยนอกที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อรับผิดชอบกำรดำเนิ นธุรกิจ
โดยคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำร จะพิจำรณำหลักเกณฑ์ และกระบวนกำรสรรหำบุคคลที่
มีคุณสมบัติเหมำะสมในกำรดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรบริ หำร และกรรมกำรผูจ้ ดั กำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษ ั ท
รวมถึงทบทวนแผนกำรสื บทอดตำแหน่ง พร้อมทั้งรำยชื่อผูท้ ี่อยูใ่ นเกณฑ์เหมำะสมที่จะได้รับกำรพิจำรณำสื บทอดตำแหน่ง
แผนพัฒนำกำรสื บทอดตำแหน่ง
บริ ษ ัท ก ำหนดแผนพัฒ นำผู ้สื บ ทอดตำแหน่ งงำน (Succession Plan) ส ำหรั บ ผู ้บ ริ ห ำรระดับ สู ง จนถึ งประธำน
กรรมกำรบริ หำร และกรรมกำรผู ้จดั กำร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเตรี ยมควำมพร้อมด้ำนกำลังคนทั้งในเชิงปริ มำณ และคุณภำพ
เพื่ อ สร้ ำ งควำมต่ อ เนื่ อ งในกำรบริ ห ำรที่ เหมำะสม และเพื่ อ คัดเลื อ กกับ เตรี ยมพร้ อมของบุ คลำกรที่ เหมำะสมในกำรดำรง
ตำแหน่งที่เป็ นตำแหน่งบริ หำรที่สำคัญในทุกระดับ โดยเฉพำะตำแหน่งผูบ้ ริ หำร ได้กำหนดนโยบำย แนวทำงกำรบริ หำร และ
พัฒนำผูบ้ ริ หำร รวมทั้งกำรจัดทำแผนพัฒนำรำยบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อให้มีควำมพร้อมขึ้นดำรงตำแหน่งที่
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร Updated August 2019
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
สู งขึ้น เมื่อมีตำแหน่ งว่ำง ได้แก่ ตำแหน่ งประธำนกรรมกำรบริ หำร กรรมกำรผูจ้ ัดกำร รองกรรมกำรผูจ้ ัดกำร หรื อเทีย บเท่ ำ
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร หรื อเทียบเท่ำ และผูจ้ ดั กำรฝ่ ำย หรื อเทียบเท่ำ
สำหรั บ กำรสรรหำประธำนกรรมกำรบริ ห ำร และกรรมกำรผูจ้ ัดกำร จะเป็ นไปตำมกระบวนกำรสรรหำที่มีกำร
พิจำรณำบุคคลทั้งภำยใน และภำยนอกบริ ษ ัทฯ รวมถึงเป็ นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนส ำหรั บกรรมกำร และบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย
คุณสมบัติกรรมกำรอิสระ
ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมกำรอิสระของเด็มโก้ มีควำมเข้มข้น กว่ำขั้น ต่ำของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพ ย์และ
ตลำดหลัก ทรั พ ย์ และตลำดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย โดยกรรมกำรอิ ส ระ (Independent Director) ของเด็ มโก้ ต้อ งมี
คุณสมบัติ ดังนี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผู ้
ถือหุน้ รำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมกำรถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำย
นั้นๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ได้เงินเดือนประจำ หรื อผู ้
มีอำนำจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรื อของผู ้
มีอำนำจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เ ป็ นบิดำ มำรดำ คู่
สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(4) ไม่มีห รื อเคยมีค วำมสัมพัน ธ์ทำงธุ รกิ จกับ บริ ษ ัท บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ หุ ้น รำยใหญ่ หรื อผู ้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อ
เคยเป็ นผู ้ถือหุ ้น ที่มีนัย หรื อ ผูม้ ีอำนำจควบคุมของผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจ กับบริ ษ ัท บริ ษ ัทใหญ่ บริ ษทั ย่อ ย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่
น้อยกว่ำ 2 ปี
ควำมสั มพัน ธ์ท ำงธุ รกิจตำมวรรคหนึ่ ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่ กระทำเป็ นปกติเพื่ อประกอบ
กิจกำร กำรเช่ำหรื อให้เช่ำอสังหำริ มทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ กำร หรื อกำรให้หรื อรั บควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรื อให้กยู ้ มื ค้ ำประกันกำรให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นทำนอง
เดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษ ัท หรื อคู่สัญญำมีภ ำระหนี้ ที่ต ้องชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึ่ ง ตั้งแต่ ร้อ ยละ 3 ของสิ น ทรั พย์ที่ มี
ตัวตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ 20 ล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ ทั้งนี้ กำรคำนวณภำระหนี้ ดงั กล่ำว
ให้เป็ นไปตำมวิธี กำรคำนวณมู ลค่ ำของรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุ น ว่ำด้ว ย
หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุ โลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ ดงั กล่ำว ให้นับรวมภำระหนี้ ที่
เกิดขึ้นในระหว่ำง 1 ปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุม
ของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนัย ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่ งมีผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงกำรให้บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำยหรื อที่ปรึ กษำทำงกำร
เงิน ซึ่ งได้รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรื อผู ้
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร Updated August 2019
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
มีอำนำจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชีพนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
(7) ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเป็ น
ผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ ้น ส่ ว นที่ มีนัย ในห้ำ งหุ ้น ส่ วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่ มีส่ วนร่ วมบริ ห ำรงำน ลู ก จ้ำ ง พนักงำน ที่ ป รึ ก ษำที่ รั บ
เงินเดือนประจำ หรื อถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่นซึ่ งประกอบกิจกำรที่
มีสภำพเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนิน งำนของบริ ษทั
ทั้งนี้ ภำยหลังได้รั บ กำรแต่ งตั้งให้ เป็ นกรรมกำรอิ ส ระของบริ ษ ัท แล้ว กรรมกำรอิ ส ระอำจได้รั บ มอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริ ษ ัทให้ตัดสิ น ใจในกำรดำเนิ น กิจ กำรของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อ ย บริ ษทั ร่ ว ม บริ ษ ัท ย่อยในล ำดับ
เดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั โดยมีกำรตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective Decision)
ได้ โดยไม่ถือว่ำกรรมกำรอิสระนั้นเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรงำน
นโยบายการกากับดูแลบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทลงทุน
คณะกรรมกำรบริ ษ ัทฯ มีอำนำจหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลให้มีกรอบ และกลไกในกำรกำกับดูแลนโยบำย และกำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั ย่อย และกิจกำรอื่นที่บริ ษทั ไปลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ ดังนี้
1. พิจำรณำแต่ งตั้งบุค คลไปเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อผูม้ ี อำนำจควบคุ มในบริ ษ ัทย่อย โดยให้กำหนดเป็ นลำย
ลักษณ์ อกั ษร เว้น แต่บริ ษทั ดังกล่ำวเป็ นบริ ษ ัทขนำดเล็กที่เป็ น Operating arms ของบริ ษ ัท คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้
ประธำนกรรมกำรบริ หำร หรื อกรรมกำรผูจ้ ดั กำร เป็ นผูแ้ ต่งตั้งก็ได้
2. กำหนดขอบเขตหน้ำที่ และควำมรั บผิดชอบของบุคคลที่เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ตำมข้อ (1) และให้ตวั แทนของ
บริ ษทั ดูแลให้กำรปฏิบตั ิเป็ นไปตำมนโยบำยของบริ ษทั ย่อย
ในกรณี ที่บริ ษทั ย่อยมีผูร้ ่ วมลงทุนอื่น คณะกรรมกำรต้องกำหนดนโยบำยให้ตวั แทนทำหน้ำที่ เพื่อผลประโยชน์ของ
บริ ษทั ย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบำยของบริ ษทั แม่
3. กำหนดให้มีระบบควบคุมภำยในของบริ ษทั ย่อยอย่ำงเหมำะสม รั ดกุมเพียงพอ และกำรทำรำยกำรต่ำงๆ เป็ นไป
อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
4. เปิ ดเผยข้อมูลฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำน กำรทำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กำรได้มำหรื อจำหน่ำยไป
ซึ่ งทรัพย์สิน กำรทำรำยกำรอื่นที่สำคัญ กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรเลิกบริ ษทั ย่อย เป็ นต้น
5. กรณี เป็ นกำรเข้ำร่ วมทุนในกิจกำรอื่นอย่ำงมีนัยสำคัญ เช่น มีสัดส่ วนกำรถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงตั้งแต่ร้อยละ 20
แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุน หรื ออำจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสำคัญต่อบริ ษทั คณะกรรมกำรควรดูแลให้มีกำร
จัดทำ Shareholders Agreement หรื อข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนเกี่ยวกับอำนำจในกำรบริ หำรจัดกำร และกำรมีส่วน
ร่ วมในกำรตัดสิ นใจในเรื่ องสำคัญ กำรติดตำมผลกำรดำเนิ นงำน เพื่อให้สำมำรถใช้เป็ นข้อมูลในกำรจัดทำงบกำรเงินของ
บริ ษทั ได้ตำมมำตรฐำน และกำหนดเวลำ
6. กรณี ที่บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย มีรำยกำรที่เกี่ยวข้องกัน หรื อได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ งทรัพย์สินที่สำคัญของบริ ษทั ฯ
ตำมหลักเกณฑ์ของ ตลท. บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตำมที่ ตลท.กำหนดไว้ในเรื่ องดังกล่ำว โดยขอควำมเห็นชอบของผูถ้ ือหุ ้นในกำร
ตกลงเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรื อ กำรได้มำ หรื อจำหน่ ำยไปซึ่ งทรัพย์สินที่สำคัญของบริ ษทั ฯ โดยมีคะแนนเสี ยง ไม่ต่ำ
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร Updated August 2019
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
กว่ำสำมในสี่ ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่มำประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นับ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ย
7. ส่ งเสริ มกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ ดีให้พนักงำนบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมทุน ตำมนโยบำยกำรกำกับดูแล
กิจกำรของบริ ษทั ฯ กำหนดให้เป็ นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคน ทั้งของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมทุน ที่จะต้องรับทรำบ และปฏิบตั ิตำมนโยบำยดังกล่ำว รวมถึงจรรยำบรรณ นโยบำยสำคัญ
และระเบี ยบวิธีป ฏิบตั ิ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หลัก กำรกำกับดูแลกิจกำร เพื่อ ให้เป็ นมำตรฐำนเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่ อให้เสริ มสร้ ำง
ควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ และเน้น ย้ ำถึ งควำมสำคัญของกำรกำกับดู แลกิจกำรให้แก่ พนักงำนทุกระดับ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ใน
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมทุน ผ่ำนกำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรต่ำงๆ โดยบริ ษทั ฯ ได้เชิญพนักงำนบริ ษทั ใน
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมทุน เข้ำร่ วม และได้เผยแพร่ บทควำม และข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรไปสู่ พนักงำนใน
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมทุน ด้วยเช่นเดียวกัน
การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญเรื่ องกำรใช้ขอ้ มูลภำยในของบริ ษทั เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยได้กำหนดไว้ในคู่มือจริ ยธรรม
ธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในกำรทำงำนของบริ ษทั ฯ ดังนี้
1. กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริ ษทั จะต้องรักษำควำมลับ และ/หรื อ ข้อมูลภำยในของบริ ษทั
2. กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริ ษทั จะต้องไม่นำควำมลับ และ/หรื อ ข้อมูลภำยในของบริ ษทั ไป
เปิ ดเผย หรื อแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่ำ โดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม
และไม่ว่ำจะได้รับผลตอบแทนหรื อไม่กต็ ำม
3. กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริ ษทั จะต้องไม่ทำกำรซื้ อขำย โอนหรื อรั บโอน หลักทรัพย์ของ
บริ ษทั โดยใช้ควำมลับและ/หรื อ ข้อมูลภำยในบริ ษทั และ/หรื อเข้ำทำนิ ติกรรมอื่นใดโดยใช้ควำมลับและ/หรื อ
ข้อมูลภำยในของบริ ษทั อันอำจก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อบริ ษทั ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม ข้อกำหนดนี้
ให้รวมควำมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริ ษทั
ด้วย
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรทุกคนได้ลงนำมรับทรำบภำระหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือหลักทรั พย์ของตนในบริ ษทั
รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรั พย์ ต่อสำนักงำน ก.ล.ต. และ
ตลำดหลักทรั พย์ฯ ตำมมำตรำ 59 และบทลงโทษตำมมำตรำ 275 แห่ งพระรำชบัญญัติหลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ พ.ศ.
2535 โดยกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรทุกท่ำนมีหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรั พย์ของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภำวะ ต่อสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
1. กำรรำยงำนกำรถื อหลัก ทรั พ ย์ครั้ งแรก (แบบ 59-1) ภำยใน 30 วัน นับ แต่ ว ัน ที่ไ ด้รับ กำรแต่ งตั้งให้ด ำรง
ตำแหน่งกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำร
2. กำรรำยงำนกำรเปลี่ ย นแปลงกำรถื อ หลัก ทรั พ ย์ (แบบ 59-2) ทุ ก ครั้ งเมื่ อ มี ก ำรซื้ อ ขำย โอน หรื อ รั บ
หลักทรัพย์ ภำยใน 3 วันนับแต่วนั ที่เกิดรำยกำรขึ้น พร้อมทั้งส่ งสำเนำรำยงำนนี้ให้เลขำนุ กำรของบริ ษทั เพื่อเก็บ
เป็ นหลักฐำนทุกครั้ง
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
การปฏิบัติตามการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จึงได้กำหนดนโยบำย และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
ในด้ำนต่ำงๆ ไว้ในคู่มือนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร จริ ยธรรมในกำรประกอบธุรกิจ นโยบำยกำรควบคุมกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน
และคู่มือขอบเขตอำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบไว้อย่ำงชัดเจน และบริ ษทั ฯ ดำเนินกำรตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
อย่ำงเคร่ งครัด สรุ ปได้เป็ น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
หลักการ : ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็ นเจ้ าของโดยควบคุมบริษัทผ่ านการแต่ งตั้งกรรมการให้ ทาหน้ าที่แทนตนและมี
สิ ทธิในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริษัท บริษัทจึงควรส่ งเสริ มให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ใช้
สิ ทธิของตน
การปฏิบัติของบริษัท : คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญเกี่ยวกับสิ ทธิในด้ำนต่ำงๆ ของผูถ้ ือหุน้ ทั้งในฐำนะนัก
ลงทุ นและฐำนะเจ้ำของบริ ษ ัท โดยไม่ก ระท ำกำรใดๆ ที่ จะเป็ นกำรละเมิดหรื อ ลิดรอนสิ ท ธิ ข องผู ้ถือหุ ้น และได้
กำหนดเป็ นนโยบำยและเปิ ดเผยในคู่มือกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั ดังนี้
1. เด็ มโก้ ตระหนั ก ถึ งควำมส ำคัญ ของกำรให้ สิ ท ธิ ใ นควำมเป็ นเจ้ำ ของ ซึ่ งควบคุ มเด็ มโก้ โดยผ่ ำ น
คณะกรรมกำรเด็มโก้ที่เลือกตั้งเข้ำมำ นอกเหนือจำกสิ ทธิในกำรเข้ำร่ วมประชุม และลงคะแนนเสี ยงใน
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นรำยหนึ่ งมีคะแนนเสี ยงเท่ำกับจำนวนหุ ้นที่ตนถือ และสิ ทธิในกำรตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ นอกจำกนั้น เด็มโก้ ส่ งเสริ มให้ผูถ้ ือหุน้ ได้สิทธิข้ นั พื้นฐำนอื่นๆ เช่น
สิ ทธิกำรได้รับส่ วนแบ่งผลกำไร/เงินปันผล กำรเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำร
ประชุม และสำมำรถส่ งคำถำมเกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรรวมถึงกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ล่วงหน้ำก่อน
วัน ประชุมผูถ้ ือหุ ้น สิ ทธิ กำรแสดงควำมคิดเห็นและซักถำมในกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้ น เพื่อร่ วมตัดสิ น ใจ
และอนุ มัติในเรื่ องส ำคัญของเด็มโก้ ได้แก่ วำระกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรทุกรู ปแบบ วำระ
อนุ มัติจ่ ำยเงิน ปั นผล จะมี กำรแจ้งนโยบำยกำรจ่ ำยเงิน ปั นผลของบริ ษทั อัตรำเงิน ปั น ผลที่เสนอจ่ ำ ย
พร้อมทั้งเหตุผล และข้อมูลประกอบวำระกำรเลือกตั้งกรรมกำร เด็มโก้จะเสนอชื่อกรรมกำรให้ผูถ้ ือหุ ้น
ลงคะแนนทีละคน โดยในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้น เด็มโก้ ระบุชื่อ นำมสกุล พร้ อมแนบประวัติย่อ
ของกรรมกำรแต่ละคนที่เสนอแต่งตั้ง เช่น อำยุ ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรทำงำน จำนวนบริ ษทั ที่
ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรที่แยกเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน หรื อบริ ษทั ทัว่ ไป หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ
ประเภทกรรมกำรที่เสนอ เช่น กรรมกำร หรื อกรรมกำรอิสระ หำกกรณี เสนอชื่อกรรมกำรเดิมกลับเข้ำ
รับดำรงตำแหน่ งใหม่ เด็มโก้จะให้ขอ้ มูลกำรเข้ำร่ วมประชุมในปี ที่ผ่ำนมำ และวันเดือนปี ที่ได้รับกำร
แต่ งตั้งเป็ นกรรมกำรเด็มโก้ วำระก ำหนดค่ ำตอบแทนจะเสนอนโยบำยก ำหนดหลัก เกณฑ์ ก ำรให้
ค่ำตอบแทนสำหรั บกรรมกำรแต่ละตำแหน่ ง วำระแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จะเสนอแต่งตั้งสำนักงำนสอบ
บัญชีที่เป็ นอิสระ เป็ นผูส้ อบบัญชีเด็มโก้รวมทั้งเปิ ดเผยค่ำบริ กำรตรวจสอบบัญชี และค่ำบริ กำรอื่น ๆ
และกำรอนุมตั ิธุรกรรมที่สำคัญที่มีผลต่อทิศทำงกำรดำเนินธุ รกิจของเด็มโก้ เป็ นต้น โดยคณะกรรมกำร
เด็มโก้ ได้ก ำหนดนโยบำยบรรษัทภิบ ำลไว้ชดั เจนว่ำ เด็มโก้ จะส่ งเสริ มต่อผู ้ถือหุ ้น ให้ได้ใช้สิ ทธิ ข้ นั
พื้นฐำน โดยเด็มโก้จะไม่กระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรละเมิดหรื อจำกัดสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น และเด็มโก้ได้
ยึดถือแนวปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จะไม่เพิ่มระเบียบวำระในกำรประชุมโดยไม่ได้แจ้ง
ให้ผถู ้ ือหุน้ ทรำบล่วงหน้ำ และให้ผถู ้ ือหุน้ ได้มีโอกำสศึกษำข้อมูลประกอบวำระก่อนตัดสิ นใจ
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2. เด็มโก้ได้ให้ควำมสำคัญต่อกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยเน้นเรื่ องกำรจัดสถำนที่ให้เหมำะสม และสะดวก
ต่อกำรเดินทำงมำร่ วมประชุมของผูถ้ ือหุ ้น โดยจะแจ้งสถำนที่ แผนที่สถำนที่จัดประชุม เส้นทำงกำร
เดินทำงอย่ำงละเอียดให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และผูจ้ ะเข้ำร่ วมประชุม
3. เด็มโก้ เปิ ดเผยกำหนดวันจัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ให้ผถู ้ ือหุน้ ทรำบล่วงหน้ำก่อนวันประชุม
ประมำณ 2 เดือ น เพื่ อ ให้ผูถ้ ือหุ ้นสำรถวำงแผนตำรำงเวลำในกำรเข้ำร่ วมประชุมได้ โดยแจ้งตั้งแต่
ปลำยเดือน กุมภำพันธ์ ภำยหลังจำกที่คณะกรรมกำรเด็มโก้ มีมติให้กำหนดวันประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจำปี รวมทั้งได้แจ้งกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้ำร่ วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี และ
และวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อสิ ทธิในกำรรับเงินปันผล (ถ้ำมี)
4. เด็มโก้ไ ด้ส่ งหนังสื อ เชิ ญประชุ ม ให้ แก่ ผู ้ถื อ หุ ้น 14 วัน ล่ ว งหน้ ำ ก่ อนวัน ประชุ ม โดยหนั งสื อ เชิ ญ
ประชุมมีขอ้ มูลรำยละเอียดประกอบวำระกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ และครบถ้วน พร้อมทั้งควำมเห็น
ของคณะกรรมกำรเด็มโก้ แยกเรื่ องแต่ละวำระอย่ำงชัดเจน หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข แบบ ค ตำม
แบบที่กระทรวงพำณิ ชย์กำหนด คำชี้แจงวิธีกำรมอบฉั นทะ ข้อบังคับ เด็มโก้ เฉพำะที่ เกี่ยวกับกำร
ประชุมผูถ้ ือหุ ้น รำยชื่อ และรำยละเอียดของกรรมกำรอิสระ ที่เสนอให้เป็ นผูร้ ั บมอบฉันทะ เพื่อให้ผู ้
ถือหุ ้นสำมำรถเลือกที่จะมอบฉันทะให้ประชุมแทนได้ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในกำรเข้ำ
ร่ วมประชุม กำรมอบฉันทะ และกำรออกเสี ยงลงคะแนน แผนที่แสดงสถำนที่ประชุม ส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้น
ทรำบล่วงกน้ำก่อนวันประชุม นอกจำกนี้ เด็มโก้ได้เผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุม กำหนดกำรประชุม
และข้อมูลต่ำงๆ เกี่ยวกับระเบียบวำระกำรประชุม และหนังสื อมอบฉันทะทุกแบบทำงเว็บไซต์ ของ
เด็มโก้ (WWW.DEMCO.CO.TH) ทั้งภำษำไทย ภำษำอังกฤษ เป็ นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 30 วัน
และแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้น ทรำบด้วย เมื่อมีกำรเผยแพร่ ขอ้ มู ลดังกล่ำว ซึ่ งเป็ นข้อมูลเดียวกับที่เด็มโก้จัดส่ ง
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และใช้ในกำรประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นมีเวลำพิจำรณำรำยละเอียดแต่ละวำระ สำหรั บผู ้
ถือหุ ้นที่ไม่สะดวกเข้ำร่ วมประชุมด้วยตนเอง เด็มโก้ได้เสนอให้มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ หรื อ
บุคคลอื่นเข้ำร่ วมประชุม และลงคะแนนเสี ยงแทน
5. ในวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น เด็มโก้ ได้อำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้น และนักลงทุ นสถำบันอย่ำงเท่ ำ
เทียมกันทุกรำย ให้ควำมมัน่ ใจด้ำนกำรรั กษำควำมปลอดภัยแก่ผูถ้ ือหุ ้น กำหนดจุ ดตรวจเอกสำร จุ ด
บริ กำรรับลงทะเบียนอย่ำงเหมำะสม และเพียงพอ โดยให้ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่ วมประชุม
ได้ล่วงหน้ำก่อนเวลำประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ชัว่ โมง และต่อเนื่องจนกว่ำกำรประชุมจะแล้วเสร็ จ โดยจัด
เจ้ำหน้ำที่ อำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบี ยนให้ก ับ ผูถ้ ื อ หุ ้น และผูร้ ั บ มอบอ ำนำจที่ มำเข้ำ ร่ ว ม
ประชุม รวมถึงกำรนำเทคโนโลยีมำใช้กบั กำรประชุมโดยกำรนำระบบบำร์ โค้ด (Bar code) มำใช้ใน
กำรลงทะเบี ยน กำรนับ คะแนน และแสดงผล เพื่ อควำมสะดวกรวดเร็ ว และมีก ำรจัดเตรี ย มอำกร
แสตมป์ ไว้สำหรั บผูถ้ ือหุน้ ที่ตอ้ งกำรมอบฉันทะ รวมทั้งกำรเลี้ยงรับรองที่เหมำะสมสำหรับผูถ้ ือหุ ้นที่
มำร่ วมประชุมด้วย
6. คณะกรรมกำรและผู ้บ ริ ห ำรเด็มโก้ได้ใ ห้ค วำมส ำคัญในกำรเข้ำร่ วมประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้น เว้น แต่
กรรมกำรที่ติดภำรกิจสำคัญไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมได้ ทั้งนี้ ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี
คณะกรรมกำรบริ ษทั เลขำนุกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรระดับสู งต้องเข้ำร่ วมชี้แจงรำยละเอียดวำระต่ำงๆ
ตอบข้อซักถำม และรับฟังข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุน้ ด้วย
7. จัดให้มีที่ปรึ กษำกฎหมำยที่เป็ นอิสระจำกภำยนอก (Inspector) เพื่อทำหน้ำที่ดูแลให้กำรประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นไปอย่ำงโปร่ งใสถูกต้องตำมกฎหมำยและข้อบังคับของเด็มโก้ ได้แก่ กระบวนกำรตรวจสอบ
เอกสำรของผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ั บมอบฉันทะที่มีสิทธิ เข้ำร่ วมประชุ ม ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ใช้สิทธิ ออกเสี ยง
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8.

9.

10.
11.

12.

วิ ธี ก ำรนับ คะแนน โดยในกำรนั บ คะแนนนั้ นต้อ งสอดคล้อ งกับ ข้อ บังคับ ของเด็ม โก้ ต้อ งมี ก ำร
ตรวจสอบผลของมติกบั ผลของกำรลงคะแนนเสี ยงจำกบัตรลงคะแนนว่ำถูกต้องตรงกัน ทั้งนี้ ในกำร
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เด็มโก้ได้ให้มีอำสำสมัครผูถ้ ือหุน้ เป็ นกรรมกำรกลำง และผูต้ รวจสอบกำรนับคะแนน
เสี ยงในทุกระเบียบวำระอีกด้วย
กำรประชุมดำเนินกำรไปตำมลำดับของระเบียบวำระกำรประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่
ได้แจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้น ทรำบล่วงหน้ำ มีกำรระบุวตั ถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวำระที่เสนอ พร้ อ ม
ควำมเห็น ของคณะกรรมกำร ประธำนในที่ ป ระชุ มเปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ื อหุ ้น แสดงควำมคิดเห็น และ
ซักถำมเรื่ องต่ำงๆ ในแต่ละวำระ โดยก่อนเริ่ มพิจำรณำวำระประชุม ประธำนในที่ประชุมได้มอบหมำย
ให้เลขำนุ กำรบริ ษทั อธิ บำยถึงวิธีกำรอภิปรำย และกำรออกเสี ยงลงคะแนนรวมถึงวิธีกำรนับคะแนน
ของผูถ้ ือหุน้ ที่ลงมติในแต่ละวำระตำมข้อบังคับของเด็มโก้ให้ผถู ้ ือหุ ้นทรำบก่อนเริ่ มกำรประชุม และมี
กำรใช้บตั รลงคะแนน
ประธำนกรรมกำรถือเป็ นตัวแทนของคณะกรรมกำรทั้งคณะเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้ง เพื่อพบปะ
และตอบคำถำมผูถ้ ือ หุ ้น รวมทั้งผูบ้ ริ ห ำรสู งสุ ดของบริ ษทั เข้ำร่ วมประชุมผู ้ถือหุ ้น ทุกครั้ ง เพื่อตอบ
คำถำมเกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรบริ ษทั ต่อผูถ้ ือหุน้ นอกจำกนั้นประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยทั้ง 5
ชุ ด ได้เข้ำ ร่ ว มในกำรประชุ มผู ้ถื อ หุ ้น ทุ ก ครั้ ง เพื่ อ ตอบค ำถำมผู ้ถื อ หุ ้น ในประเด็น ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
คณะกรรมกำรชุดย่อย ดำเนิ นกำรประชุมอย่ำงเหมำะสมและโปร่ งใส จัดสรรเวลำกำรประชุมอย่ำง
เพียงพอ โดยในระหว่ำงกำรประชุมจะเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ ้นได้แสดงควำมคิดเห็น และซักถำมอย่ำง
ทั่วถึ งก่ อ นจะลงคะแนนและสรุ ป มติ ที่ ป ระชุ มแต่ ละวำระ ในระหว่ ำงกำรประชุมถ้ำค ำถำมใดไม่
เกี่ยวข้องกับ กำรพิจำรณำในวำระนั้น ๆ ประธำนกรรมกำร หรื อผู ้บริ หำรระดับสู งจะน ำไปตอบข้อ
ซักถำมในวำระอื่นๆ เพื่อให้กำรใช้เวลำในกำรพิจำรณำแต่ละวำระเป็ นไปอย่ำงเหมำะสม
เด็มโก้ให้สิทธิผูถ้ ือหุน้ ที่มำลงทะเบียนเข้ำร่ วมประชุมได้ภำยหลังเริ่ มกำรประชุมแล้ว และมีสิทธิออก
เสี ยงหรื อลงคะแนนในวำระที่อยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำและยังไม่ได้ลงมติ
เด็มโก้ได้แจ้งมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นต่อตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของเด็มโก้
ทันทีในวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น และจัดทำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นส่ งตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ภำยใน 14 วัน นับจำกวันประชุมเสมอ โดยได้บนั ทึกข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน เกี่ยวกับ
รำยชื่อกรรมกำรที่เข้ำร่ วมประชุม และไม่เข้ำร่ วมประชุม คำถำม-คำตอบ คำชี้แจงที่เป็ นสำระสำคัญ ที่
เห็ น ด้ว ย ไม่ เห็ น ด้ว ย หรื อ งดออกเสี ย ง รวมทั้งเผยแพร่ มติ ที่ ป ระชุ ม และรำยงำนกำรประชุมผ่ ำ น
เว็บไซต์ของเด็มโก้ www.demco.co.th
เด็มโก้เปิ ดเผยโครงสร้ ำงกำรถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมอย่ำงชัดเจนไว้ในรำยงำนประจำปี
เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ มัน่ ใจว่ำมีโครงสร้ำงกำรดำเนินงำนที่มีควำมโปร่ งใส และตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน
หลักการ : ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้ นที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่ างชาติ ควร
ได้ รับการปฏิบัติอย่างเท่ าเทียมกันและเป็ นธรรม ผู้ถือหุ้นที่ถูกละเมิดสิ ทธิ ควรมีโอกาสได้ รับการชดเชย
การปฏิบัติของบริษัท : เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ มัน่ ใจได้ว่ำ บริ ษทั ให้ควำมสำคัญต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมและเป็ น
ธรรม คณะกรรมกำรได้กำกับดูแลให้บริ ษทั ฯ มีกำรดำเนินกำรที่รักษำสิ ทธิพ้นื ฐำนที่ผถู ้ ือหุน้ พึงได้รับอย่ำงเท่ำเทียม
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กันและเป็ นธรรมตำมที่กฎหมำยกำหนด รวมถึงกำรจัดกำรที่เหมำะสม มีประสิ ทธิภำพ และให้เกิดประสิ ทธิผลสู งสุ ด
ดังนี้
1. เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยที่มีสัดส่ วนกำรถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่ำ ร้อยละ 5 ของจำนวนหุน้ ที่ออกจำหน่ำยแล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั โดยอำจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยเดียว หรื อหลำยรำยรวมกัน สำมำรถเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น
สำหรับกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ของเด็มโก้ได้ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม โดยมีหลักเกณฑ์ซ่ ึ งได้ประกำศแจ้ง
ให้ผถู ้ ือหุน้ ทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยล่วงหน้ำ 3 เดือน ก่อนสิ้ นรอบปี บัญชี (ตั้งแต่
1 มกรำคม – 31 ธันวำคม ) รวมทั้งได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทรำบถึงหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำบนเว็บไซต์ของเด็มโก้ดว้ ย โดย
คณะกรรมกำรจะเป็ นผูพ้ ิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรบรรจุไว้ในระเบียบวำระกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
2. ดำเนินกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ตำมลำดับระเบียบวำระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบำยที่จะไม่เพิ่ม
ระเบี ย บวำระกำรประชุ มโดยไม่ ได้แจ้งให้ผูถ้ ื อ หุ ้น ทรำบล่ว งหน้ำ ทั้งนี้ เพื่ อ ให้ผู ้ถื อหุ ้น ได้มีโ อกำสศึก ษำข้อ มู ล
ประกอบกำรพิจำรณำ ระเบียบวำระต่ำงๆ ก่อนตัดสิ นใจ
3. อำนวยควำมสะดวกให้ผถู ้ ือหุ ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำประชุมด้วยตนเอง สำมำรถใช้สิทธิออกเสี ยงด้วยกำรมอบฉันทะให้
กรรมกำรอิสระ หรื อบุคคลใดๆ เข้ำร่ วมประชุมแทนตนเองได้ โดยใช้หนังสื อมอบอำนำจแบบหนึ่ งแบบใดที่เด็มโก้
ได้จัดส่ งไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม ซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่ผูถ้ ือหุ ้นสำมำรถกำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสี ยงเองได้
ตำมแบบที่กระทรวงพำณิ ชย์กำหนด โดยเด็มโก้ ได้แนบเอกสำรและหลักฐำนที่ผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้ำ
ร่ วมประชุมวิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน และกำรออกเสี ยงลงคะแนนไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม พร้อมทั้ง
มีขอ้ มูลของกรรมกำรอิสระที่เด็มโก้ กำหนดให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุน้ และเป็ นกรรมกำรอิสระที่มิได้มีส่วน
ได้เสี ยในวำระกำรพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรไว้ในหนังสื อเชิญประชุม โดยผูถ้ ือหุ ้นสำมำรถดำวน์โหลดแบบหนังสื อ
มอบฉันทะผ่ำนเว็บไซต์ของเด็มโก้
4. จัดให้มีเอกสำรเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ สำหรับผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งจัดให้มีพนักงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญทำงภำษำคอยให้ควำม
สะดวกแก่ผูถ้ ือหุ ้นชำวต่ำงประเทศในกรณี ที่มีผูถ้ ือหุ ้นชำวต่ำงชำติซักถำมข้อสงสัย หรื ออภิปรำยในที่ประชุม โดย
เด็มโก้จะจัดให้มีกำรสื่ อสำรที่เหมำะสม พร้อมทั้งมีกำรแปลเป็ นภำษำไทยทั้งคำถำม และคำตอบสำหรับผูเ้ ข้ำประชุม
ท่ ำ นอื่ น ในที่ ป ระชุ มเพื่ อ รั ก ษำผลประโยชน์ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรสื่ อ สำรทั้งผู ้ถื อ หุ ้ น ชำวไทย และ
ชำวต่ำงชำติ
5. จัดให้ มีบ ัตรลงคะแนนเสี ยงทุ ก ระเบี ย บวำระ โดยจัดท ำบัตรลงคะแนนแยกตำมวำระ เพื่ อ ให้ผู ้ถื อ หุ ้ น สำมำรถ
ลงคะแนนได้ตำมที่เห็นสมควร ซึ่ งในระหว่ำงประชุมจะมีกำรเก็บบัตรลงคะแนนแยกตำมวำระ โดยเด็มโก้จะได้นำ
ระบบบำร์ โค้ด (Bar code) มำใช้ในกำรบันทึกและแสดงผลกำรลงคะแนนดังกล่ำว พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่อำนวย
ควำมสะดวกในกำรจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำประชุมมำคำนวณ
กับคะแนนเสี ยงที่ผูถ้ ือหุน้ ได้ลงไว้ล่วงหน้ำในหนังสื อมอบฉันทะก่อนประกำศผลคะแนนเสี ยง และมติที่ประชุม และ
เพื่ อ ควำมโปร่ งใส เด็มโก้ไ ด้จัดเก็บ บัตรลงคะแนนเสี ย งของผู ้ถื อ หุ ้น โดยให้ที่ ป รึ ก ษำอิ ส ระจำกภำยนอก และ
อำสำสมัครจำกผูถ้ ือหุน้ เป็ นสักขีพยำนในกำรนับคะแนน
6. ในวำระเลือกตั้งกรรมกำร เด็มโก้เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิ ในกำรเลือกตั้งกรรมกำร เป็ นรำยบุคคล โดยผูท้ ี่รับ
คะแนนเสี ยงเห็ นด้วยสู งสุ ดตำมจำนวนกรรมกำรที่พึ งได้รับเลือกตั้งในครั้ งนั้น จะได้รับกำรเลือกตั้งเป็ นกรรมกำร
นอกจำกนั้นกรรมกำรที่ได้รับเลือกตั้งแต่ละคนจะต้องได้คะแนนเสี ยงกว่ำกึ่งหนึ่ งของจำนวนผูถ้ ือหุ ้นที่มำประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนนด้วย
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7. เด็มโก้ กำหนดให้คณะกรรมกำร และผูบ้ ริ หำรของเด็มโก้ ตำมคำนิยำมของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรั พย์ ต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ย และควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของตน และบุคคลที่มีควำม
เกี่ยวข้อง ซึ่ งเป็ นส่ วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรจัดกำรของเด็มโก้ หรื อบริ ษทั ย่อย และเมื่อเข้ำดำรงตำแหน่ ง
เป็ นครั้งแรก และให้รำยงำนทุกครั้งเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำรมีส่วนได้เสี ยตำมแบบที่คณะกรรมกำรเห็นชอบ
ให้แก่ประธำนกรรมกำรตรวจสอบทันทีที่ได้รับแจ้งจำกเด็มโก้ และเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพื่อให้เป็ นไปโดย
ด้วย พรบ.หลักทรั พย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และสำมำรถใช้ขอ้ มูลดังกล่ำวในกำรตรวจสอบ และป้ องกัน
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
8. กำรให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ มีสิทธิออกเสี ยงที่เท่ำเทียมโดยถือว่ำหุน้ แต่ละหุน้ มีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยง
9. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั หำกคณะกรรมกำรคนหนึ่ งคนใดมีส่วนได้เสี ยกับผลประโยชน์ในเรื่ องที่กำลัง
พิจำรณำ กรรมกำรที่มีส่วนได้เสี ยจะต้องไม่มีส่วนร่ วมในกำรตัดสิ นใจในเรื่ องนั้น โดยอำจไม่เข้ำร่ วมประชุม หรื องด
ออกเสี ยง เพื่อให้กำรตัดสิ นใจของคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นไปอย่ำงยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ อย่ำงแท้จริ ง
10. เด็มโก้ ก ำหนดองค์ป ระชุ มขั้นต่ ำ ณ ขณะที่ คณะกรรมกำรจะลงมติ ตอ้ งมี คณะกรรมกำรไม่น้อ ยกว่ ำ 2 ใน 3 ของ
จำนวนกรรมกำรทั้งหมดด้วย
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
หลักการ : ผู้มีส่วนได้ เสี ยควรได้ รับการดูแลจากบริษัทตามสิ ทธิที่มีตามกฏหมายที่เกี่ยวข้ อง คณะกรรมการควร
พิจารณาให้ มีกระบวนการส่ งเสริ มให้ เกิดความร่ วมมื อระหว่ างบริษัทกับผู้มีส่วนได้ เสี ยในการสร้ างความมั่งคัง่ ความ
มั่นคงทางการเงิน และความยัง่ ยืนของกิจการ
การปฏิบัติของบริษัท : เด็มโก้มีเจตนำรมณ์ส่งเสริ มให้เกิดควำมร่ วมมือระหว่ำงบริ ษทั กับผูม้ ีส่วนได้เสี ยในกำรสร้ำง
ควำมมัน่ คงทำงกำรเงิน และควำมยัง่ ยืนของกิจกำร เด็มโก้ได้มีกำรดูแล และคำนึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มโดยคำนึ งถึงสิ ทธิ
ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยตำมกฎหมำย หรื อข้อตกลงที่มีกบั บริ ษทั ฯ และได้กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังที่ได้กำหนด
เป็ นจริ ยธรรม และจรรยำบรรณในกำรประกอบธุ รกิ จ จรรยำบรรณกรรมกำรและพนักงำน มำตรฐำนกำรปฏิ บตั ิ งำนขอ ง
ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน
เพื่อเป็ นกำรแสดงถึงพันธะสัญญำที่จะร่ วมกันยึดถือสำระสำคัญในแนวทำงกำรปฏิบตั ิงำน เพื่อสร้ ำงควำมมัน่ ใจว่ำ
เด็มโก้จะพัฒนำระบบกำรจัดกำรให้เหมำะสม เน้นกำรสร้ำงประโยชน์สูงสุ ด แก่ผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนคำนึ งถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ย มี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม จึงได้ขอให้บุคลำกรทุกระดับของเด็มโก้ทำควำมเข้ำใจ ลงนำมรับทรำบ และยอมรั บ
เป็ นหลักปฏิบตั ิของเด็มโก้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
 เด็มโก้ มุ่งมัน่ ในกำรเป็ นตัวแทนที่ดีของผูถ้ ือหุ ้นในกำรดำเนิ นธุ รกิจอย่ำงโปร่ งใส ตรวจสอบได้ โดยคำนึ งถึงควำม
เจริ ญเติบโตของมูลค่ำบริ ษทั ในระยะยำว และผลตอบแทนที่ดี
 เด็มโก้ ยึดมัน่ ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ มีคุณธรรม ควำมซื่ อสัตย์ สุ จริ ต เป็ นธรรม โดยคำนึงถึงผูถ้ ือหุ ้นทั้งรำยใหญ่ และ
รำยย่อย หรื อผลประโยชน์ของกลุ่มผูเ้ กี่ยวข้องโดยรวม
 เด็มโก้ บริ หำรกิจกำรของเด็มโก้ให้มีควำมเจริ ญก้ำวหน้ำ มัน่ คง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีแก่ผถู ้ ือหุน้
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
 เด็มโก้ เปิ ดเผยข้อมูลและสำรสนเทศทั้งทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ และผลประกอบกำร
ของเด็มโก้ที่เป็ นจริ งอย่ำงครบถ้วนเพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลำ และแสดงให้เห็นสภำพของกำรประกอบกำร และ
สภำพทำงกำรเงินที่แท้จริ งของเด็มโก้
พนักงาน
 เด็มโก้ ถือว่ำพนักงำนเป็ นทรั พยำกรที่สำคัญ เป็ นปั จจัยหนึ่ งสู่ ควำมสำเร็ จ คณะกรรมกำรจึ งมีนโยบำยเกี่ยวกับกำร
ดูแลเรื่ องค่ำตอบแทน และสวัสดิกำรของพนักงำน และเปิ ดเผยระเบียบว่ำด้วยสิ ทธิ ประโยชน์ของพนักงำน โดยกำร
แจ้ งเป็ นหนั งสื อ เวี ย นให้ พ นั ก งำนรั บ ทรำบ และลงไว้ใ น Intranet ส่ ง เสริ มให้ มี ก ำรพัฒ นำศัก ยภำพ ควำมรู ้
ควำมสำมำรถของพนักงำนทุกระดับ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภำพ และประสิ ทธิผลในกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้ง
ปี
 เด็มโก้ จัดให้มีช่อ งทำงรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ยน หำกมีปั ญหำระหว่ำงพนักงำน หรื อระหว่ำงพนักงำนกั บ ผู ้บงั คับบัญชำ
พนักงำนมีสิทธิร้องทุกข์ โดยผูท้ ี่รับผิดชอบดำเนิ นกำรตำมหลักเกณฑ์ และขั้นตอนที่กำหนดไว้ และหำกพิสูจน์ได้ว่ำ
กระทำไปโดยสุ จริ ตจะได้รับควำมคุม้ ครองโดยไม่ส่ งผลกระทบใดๆ ซึ่ งเด็มโก้ จะไม่ถือเป็ นกำรเลิกจ้ำง หรื อกำร
พิจำรณำลงโทษที่จะส่ งผลเสี ยต่อพนักงำนหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องแต่ประกำรใด
 เด็มโก้ มีนโยบำยกำรอนุรักษ์พลังงำน และแนวทำงในกำรบริ หำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งผูบ้ ริ หำรถือเป็ นหน้ำที่ของ
พนักงำนทุกคนที่ตอ้ งร่ วมมือกันใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ และเกิดประสิ ทธิผลสู งสุ ด ภำยใต้แนวคิด Green
Business and Infrastructure
 เด็มโก้ ได้มีแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรที่ชดั เจนพร้อมทั้งปฏิบตั ิกบั พนักงำนอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน มีกำร
สำรวจควำมพึงพอใจของพนักงำน ภำยใต้โครงกำร IDEMCO พร้อมทั้งให้ควำมมัน่ ใจในคุณภำพชีวิตตลอดเวลำกำร
ทำงำน และกำรให้ผลตอบแทนและสวัสดิกำรที่เหมำะสม และเป็ นธรรม เช่น กำรจัดให้กำรตรวจสุ ขภำพประจำปี
กำรจัดให้มีสวัสดิกำรประกันชีวิตกลุ่ม กำรจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 เด็มโก้ ดูแลควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน มีมำตรกำรไม่นอ้ ยกว่ำที่กฎหมำยกำหนด
ตำมมำตรฐำนสำกล กับดำเนินกำรเพื่อควบคุม ป้องกันควำมสู ญเสี ยในรู ปแบบต่ำงๆอันเนื่องมำจำกอุบตั ิเหตุ อัคคีภยั
กำรบำดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยจำกกำรทำงำน ตลอดจนรั กษำสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนที่ปลอดภัยต่อพนักงำน บริ ษทั ฯ
จัดให้มีอุปกรณ์ควำมปลอดภัยอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม
รัฐบาล
 เด็มโก้ ถือปฏิบตั ิเพื่อแสดงควำมรั บผิดชอบต่อภำครัฐ โดยดำเนิ นธุรกิจภำยใต้ขอ้ กำหนดของกฎหมำยและระเบียบ
ต่ำงๆ ของหน่ วยงำนที่ ก ำกับดู แ ลอย่ำ งเคร่ งครั ด และให้กำรสนับ สนุ น โครงกำรจำกภำครั ฐ โดยมี เป้ ำหมำยเพื่ อ
ประโยชน์ สูงสุ ดของสั งคมส่ ว นรวม พร้ อมทั้งให้ควำมร่ วมมือ ในกำรให้ขอ้ มู ลข่ำวสำรที่ครบถ้วน ถูก ต้อ งตำมที่
หน่วยงำนภำครัฐร้องขอ เพื่อแสดงถึงควำมโปร่ งใส ตลอดจนสร้ำงควำมมัน่ ใจ และควำมเชื่อถือร่ วมกัน
สั งคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้ อม
 เด็มโก้ ได้แ บ่ งปั น คุ ณ ค่ ำขององค์ก ร โดยกำรส่ งเสริ มกำรปลู ก จิ ตส ำนึ ก ในเรื่ อ งของกำรดู แ ลสุ ขภำพ และควำม
ปลอดภัยกับผูร้ ่ วมงำน และชุมชนรอบด้ำน ผ่ำนกำรออกหน่ วยแพทย์เคลื่อนที่ของมูลนิ ธิ แสงไซกี่ กำรช่วยเหลื อ
เพื่อนมนุษย์โดยบริ ษทั ร่ วมกับโรงพยำบำลปทุมธำนี สภำกำชำดไทย เปิ ดรับบริ จำคโลหิตจำกผูบ้ ริ หำร พนักงำน และ
ประชำชนทัว่ ไป อย่ำงสม่ำเสมอทุก 3 เดือน กำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของระบบไฟฟ้ำให้กบั โรงเรี ยน และวัด ใน
ชุมชนใกล้เคียงบริ ษทั
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
 เด็มโก้ ให้ควำมสำคัญในควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม ทำงำนในกระบวนกำรดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งมัน่ ที่
จะบริ หำรจัดกำร เพื่อเพิม่ ผลกระทบเชิงบวก และลดผลกระทบเชิงลบ เพื่อให้เด็มโก้อยูร่ ่ วมกับชุมชน และสังคมใน
พื้นที่ ปฏิบ ัติกำรโดยสร้ ำงควำมเข้ำใจอัน ดีต่อกันร่ วมแก้ปัญหำเพื่ อสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ แก่ชุมชนและสังคมได้อ ย่ำง
ยัง่ ยืน
คู่ค้า
 เด็มโก้ จะดำเนิ นกำรคัดเลือกคู่คำ้ ตำมหลัก เกณฑ์ คุณสมบัติ คุ ณลักษณะ ที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดของเด็มโก้
รวมถึงกำรจัดซื้ อ จัดหำ ที่มีหลักเกณฑ์ และขั้นตอนตำมระเบียบและข้อกำหนดของเด็มโก้ ว่ำด้วยระเบียบกำรจัดซื้ อ
จัดหำ ดำเนินกำรอย่ำงโปร่ งใสให้ขอ้ มูลแก่คู่คำ้ อย่ำงเท่ำเทียม ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ รวมถึงเป็ นกำร
สนับสนุนคู่คำ้ ที่ดำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริ ยธรรม ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม
 เด็มโก้ ยึดมัน่ ในกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ ข้อตกลง หรื อเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มีต่อคู่คำ้ ของเด็มโก้ บนพื้นฐำนของควำมเสมอ
ภำค และเป็ นธรรม พร้อมทั้งสื่ อสำรและพัฒนำกระบวนกำรของกำรดำเนินธุรกิจที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุ ดทั้งสองฝ่ ำย
 เด็มโก้ ไม่เรี ยกรับ และต่อต้ำนกำรกระทำหรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ต เอำรัดเอำเปรี ยบ แก่คู่คำ้
 เด็มโก้ ได้มีกำรพัฒนำช่องทำงและร้ องเรี ยนในกำรติดต่อกับเด็มโก้ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กบั คู่คำ้ และผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทั้งช่องทำงออนไลน์ และออปไลน์ พร้อมทั้งมีส่วนงำนที่รับผิดชอบโดยตรงในกำรดูแลบริ หำร และรับเรื่ อง
ร้องเรี ยน
คู่แข่ ง
 เด็มโก้ ดำเนิ นธุ รกิจบนกำรแข่งขันเสรี และคำนึ งถึงกำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรม เด็มโก้ ไม่ทำควำมตกลงใดๆ กับ คู่
แข่งขัน หรื อบุคคลใดที่มีลกั ษณะเป็ นกำรลด หรื อจำกัดกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ หรื อส่ งผลให้เกิดกำรแข่งขันอย่ำงไม่
เป็ นธรรม รวมถึงกำรกำหนดรำคำ กำรฉ้อโกง กำรประมูล กำรจัดสรรตลำด และข้อตกลงในกำรจำกัดกำรจัดหำ
 กำรให้ หรื อ แลกเปลี่ยนข้อ มูล ทำงธุ รกิจของบริ ษ ัทแก่ พนั ธมิ ตรทำงธุ ร กิจ หรื อกิจ กำรร่ ว มค้ำ เด็มโก้ จะให้ควำม
ร่ วมมือกับคู่แข่งทำงกำรค้ำ หำกเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูร้ ั บบริ กำร และต้องได้รับอนุ มตั ิจำกผูบ้ ริ หำรระดับสู ง
ก่อนเสมอ
เจ้ าหนี้
 เด็มโก้ ปฏิบตั ิต่อเจ้ำหนี้ อย่ำงเป็ นธรรม มีควำมรั บผิดชอบ และโปร่ งใส โดยปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขสัญญำที่มีต่อเจ้ำหนี้
อย่ำงเคร่ งครั ด และเท่ำเทียมกัน ทั้งในแง่กำรชำระเงิน และเงื่อนไขอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กบั เจ้ำหนี้ เด็มโก้ไม่ใช้
เงินทุนที่ได้จำกกำรกูย้ ืมเงินไปในทำงที่ขดั กับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผูใ้ ห้กยู ้ ืมเงิน ตลอดจนไม่ใช้วิธีกำรที่
ไม่สุจริ ต ปกปิ ดข้อมูล หรื อข้อเท็จจริ งอันจะทำให้เจ้ำหนี้เกิดควำมเสี ยหำย
ลูกหนี้
 เด็มโก้ จะปฏิบตั ิตำมสัญญำข้อตกลง หรื อเงื่อนไขต่ำงๆที่มีต่อลูกหนี้ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิในกำรติดตำมเร่ งรั ดหนี้ สิน
กรณี ที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิได้ ต้องรี บเจรจำกับลูกหนี้ เป็ นกำรล่วงหน้ำ เพื่อร่ วมกันหำแนวทำงแก้ไขปั ญหำ และป้องกัน
ไม่ให้เกิดควำมเสี ยหำย โดยใช้หลักกฎหมำยควบคู่กบั หลักธรรมำภิบำล
 เด็มโก้ จะดำเนินกำรรำยงำนข้อมูลลูกหนี้คำ้ งชำระที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลำให้แก่ลูกหนี้อย่ำงสม่ำเสมอ และ
จะปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบปฏิบตั ิ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิที่มีต่อลูกหนี้
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ลูกค้าและประชาชน
 เด็มโก้ ให้ควำมร่ วมมือ สนับสนุ นกำรพัฒนำชุมชน ส่ งเสริ มวัฒนธรรม และคุณภำพชีวิตของสังคมรอบๆ พื้นที่ต้ งั
และใกล้เคียงหน่ วยงำนของเด็มโก้ โดยคำนึ งถึงทำงเลือกที่มีผลกระทบต่อควำมเสี ยหำยของสังคม สิ่ งแวดล้อม และ
คุณภำพชีวิตของประชำชนให้นอ้ ยที่สุด
 เด็มโก้ ไม่กระทำกำรใดๆ ที่ส่งผลเสี ยหำยต่อทรัพยำกรธรรมชำติ และสภำพแวดล้อมเกินกว่ำที่กฎหมำยกำหนด
 เด็มโก้ มุ่งมัน่ ในกำรสร้ ำงควำมพึงพอใจ และควำมมัน่ ใจให้กบั ลูกค้ำ ให้ได้รับบริ กำรที่ดี มีคุณภำพ มีมำตรฐำนสู ง
อย่ำงต่อเนื่อง และจริ งจัง
นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา
เด็มโก้ มีนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำหรื อลิขสิ ทธิ์ โดยกำหนดไว้ใน
จริ ยธรรมและจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ และให้คำจำกัดควำมของทรั พย์สินทำงปั ญญำ หมำยควำมรวมถึงสิ ทธิบตั ร
อนุสิทธิบตั ร ลิขสิ ทธิ์ เครื่ องหมำยกำรค้ำ ควำมลับทำงกำรค้ำ หรื อข้อมูลอื่นใดที่เป็ นทรัพย์สินมีค่ำของเด็มโก้ พนักงำนมีหน้ำที่
ปกป้ องดูแลรั กษำทรัพ ย์สินทำงปั ญญำของเด็มโก้ให้พน้ จำกกำรน ำไปใช้ห รื อเผยแพร่ โดยไม่ ได้รับอนุ ญำต และต้องเคำรพ
ลิขสิ ทธิ์ของเจ้ำของทรัพย์สินทำงปัญญำนั้นๆ
แม้ว่ำบริ ษทั กำหนดให้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่ อสำร เป็ นปั จจัยสำคัญที่ช่วยส่ งเสริ มกำรดำเนินธุรกิจ และ
เพิ่มประสิ ทธิภำพกำรทำงำน แต่เป็ นควำมรับผิดชอบร่ วมกันของพนักงำนเด็มโก้ทุกคนที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
กำรสื่ อสำรภำยใต้ขอ้ บังคับของกฎหมำย คำสั่งเด็มโก้ และตำมมำตรฐำนที่เด็มโก้กำหนด ซึ่ งพนักงำนทุกคนต้องมีวินัยในกำร
ใช้ระบบสำรสนเทศ และอุปกรณ์สื่อสำรของเด็มโก้ โดยไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อเด็มโก้และผูอ้ ื่ น และจะต้องไม่ละเมิด
ลิขสิ ทธิ์ซอฟแวร์ หรื อทรั พย์สินทำงปัญญำของผูอ้ ื่น ทั้งนี้หำกเด็มโก้พบว่ำพนักงำนมีกำรละเมิดและผลกำรสอบสวนอย่ำงเป็ น
ธรรม ปรำกฎว่ำเป็ นจริ งจะได้รับกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินยั และ/หรื อ โทษกฎหมำยตำมควำมเหมำะสมแล้วแต่กรณี
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เด็มโก้ กำหนดให้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่ อสำร เป็ นปั จจัยสำคัญที่ช่วยส่ งเสริ มกำรดำเนิ นธุ รกิจ และเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภำพกำรทำงำน ฉะนั้นจึ งเป็ นควำมรั บผิดชอบร่ วมกันของพนักงำนเด็มโก้ทุกคนที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่ อสำรภำยใต้ขอ้ บังคับของกฎหมำย คำสั่งเด็มโก้ และตำมจริ ยธรรมและจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ หมวด 7
กำรปฏิบตั ิต่อข้อมูลและทรัพย์สิน 7.5 กำรใช้และดูแลระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริ ษทั และจรรยำบรรณพนักงำน ว่ำ
ด้วยกำรสื่ อสำร และกำรแสดงออกในนำมเด็มโก้ที่กำหนดให้พนักงำนเด็มโก้ทุก คนมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรป้องกัน และดูแล
ให้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรของเด็มโก้ที่อยู่ในควำมครอบครอง หรื อหน้ำที่รับผิดชอบของตนเองไม่ให้ถูก
บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญำตเข้ำถึงโดยมิชอบ และต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่มีควำมสำคัญทำงธุรกิจต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ทั้งต้องมีวินัยใน
กำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรของเด็มโก้ ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อเด็มโก้ และผูอ้ ื่น
ทั้งนี้ หำกเด็มโก้พบว่ำพนักงำนมีกำรละเมิ ด และผลกำรสอบสวนอย่ำงเป็ นธรรมปรำกฎว่ำเป็ นจริ งจะได้รับกำร
พิจำรณำลงโทษทำงวินยั และ/หรื อโทษกฎหมำยตำมควำมเหมำะสมแล้วแต่กรณี
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิ ทธิมนุษยชน
กำรดำเนินธุรกิจบนพื้นฐำนของกำรเคำรพและปฏิบตั ิตำมกฏหมำยนั้น เป็ นสิ่ งที่บุคลำกรทุกคนใน เด็มโก้ ตระหนัก
และให้ค วำมสำคัญ โดยก ำหนดไว้ในจรรยำบรรณ เด็มโก้ ในคู่ มือ กำรกำกับ ดูแ ลกิ จกำรที่ ดีของ เด็มโก้ ที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ ตำม
กฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยควำมซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และระมัดระวัง
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เด็มโก้ มุ่งเน้นให้กำรดำเนิ นงำนของคณะกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนต้องปฏิบตั ิต่อกันและผูม้ ีส่วนได้
เสี ยทุกฝ่ ำยด้วยควำมเคำรพ ให้เกียรติซ่ ึ งกันและกันบนพื้นฐำนศักดิ์ศรี ของควำมเป็ นมนุษย์ หรื อไม่กระทำกำรให้กระทบสิ ทธิ
เสรี ภ ำพของบุ ค คลอื่ น ที่ ข ัดต่ อ บทบัญญัติข องกฎหมำยโดยแนวปฏิ บ ัติดังกล่ ำวข้ำงต้น เป็ นมำตรฐำนจริ ย ธรรมองค์ก ร ที่
บุคคลำกรทุกคนใน เด็มโก้ ต้องถือปฏิบตั ิอย่ำงเคร่ งครัด ซึ่ งหำกมีกำรฝ่ ำฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตำมก็จะถูกลงโทษ ตำมควำมร้ำยแรง
แห่งกำรกระทำและถือเป็ นกำรกระทำผิดทำงวินยั ด้วย
เด็มโก้ ให้ค วำมส ำคัญต่ อ กิจ กรรมที่อ ำจมี ผ ลต่ อหลักสิ ท ธิ มนุ ษ ยชน ในทุ ก ๆ ด้ำ น โดยยึดถื อ และปฏิบ ัติตำมข้อ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องโดยบริ ษทั มีนโยบำยอย่ำงชัดเจนที่จะไม่จ้ำงแรงงำนเด็ ก ยึดมัน่ ในเสรี ภำพของกำรนับถือศำสนำ กำรไม่
เลือกปฏิบตั ิจำกควำมแตกต่ำงทำงด้ำนเชื้อชำติ ศำสนำ เพศ และสถำนะภำพทำงสังคมนอกจำกนี้บริ ษทั ยังให้ควำมเคำรพต่อ
หลักสิ ทธิ มนุษยชนของพนักงำนทุกระดับชั้น อย่ำงเคร่ งครั ด โดยจะปกป้อง และไม่นำข้อมูลส่ วนตัวของพนักงำน เช่น ประวัติ
ส่ วนตัว ค่ำจ้ำงเงินเดือน ฯลฯ ไปเปิ ดเผยให้กบั บุคคลภำยนอก หรื อผูท้ ี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง รับทรำบ โดยยังไม่ได้รับอนุญำตจำก
พนักงำน และได้กำหนดให้มีกำรใช้ขอ้ บังคับเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำนจัดทำเป็ นคู่มือ ให้กบั พนักงำนได้รับทรำบ ถึงกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน ผ่ำนกำรปฐมนิเทศน์ก่อนกำรเริ่ มปฏิบตั ิงำน
ช่ องทางการติดต่ อร้ องเรียน หรื อการแจ้ งเบาะแส
เด็มโก้ ให้ควำมสำคัญต่อกำรติดต่อสื่ อสำรกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มเพื่อกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงกัน ตลอดจน
รับฟั งควำมคิดเห็นและคำแนะนำของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ ม เพื่อประโยชน์ร่วมกันในกรณี ที่ผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่ได้รับควำมเป็ น
ธรรมจำกกำรปฏิบตั ิของ เด็มโก้ สำมำรถร้องเรี ยน แนะนำ ติชม หรื อแจ้งเบำะแส ต่อ เด็มโก้ ได้หลำยด้ำนทั้งด้ำนธรรมำภิบำล
รวมถึงพฤติกรรมที่อำจส่ อถึงกำรทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจำกพนักงำนเอง และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น
ด้วย เด็มโก้ ให้ควำมสำคัญกับกำรเก็บข้อมูลร้องเรี ยนเป็ นควำมลับ ซึ่ งเรื่ องร้องเรี ยนดังกล่ำวจะรั บรู ้เพียงเฉพำะในกลุ่มบุคคลที่
ได้รั บ มอบหมำย และเกี่ ยวข้อ งด้วยเท่ ำนั้น เพื่ อ สร้ ำงควำมมัน่ ใจให้แ ก่ผู ้ร้อ งเรี ย นและได้กำหนดขั้น ตอนกำรรั บ เรื่ องและ
สอบสวนไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยเด็มโก้ ได้จดั ทำช่องทำงกำรติดต่อ ร้องเรี ยน หรื อแจ้งเบำะแส ดังนี้
(1) คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำร
E-mail address : goodgovernance@demco.co.th
(2) เลขำนุกำรบริ ษทั ฯ
E-mail address : paitoongcc@demco.co.th
(3) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำร
E-mail address : wonruedee@demco.co.th
(4) ตูร้ ับควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ติดตั้ง ณ สำนักงำนใหญ่
ส่ งจดหมำย หรื อช่ องทำงอื่น ตำมสมควรและปลอดภัย ถึ ง ส ำนักงำนตรวจสอบ บริ ษทั เด็มโก้ จ ำกัด (มหำชน)
เลขที่ 59 ม.1 ต.สวนพริ กไทย อ.เมือง จ.ปทุมธำนี 12000 หรื อโทรสำร 02-9595811 ต่อ 2018
ซึ่ งเด็ม โก้มีม ำตรกำรคุ ้ม ครองผู ้ร้ อ งเรี ย น โดยถื อ ว่ ำข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้อ งเป็ นควำมลับ และจะด ำเนิ น กำรพิ สู จ น์ ห ำ
ข้อเท็จจริ ง เพื่อดำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมต่อไป
มาตรการคุ้มครองผู้ที่ร้องเรี ยนหรื อให้ ข้อมูลด้ วยเจตนาสุ จริต
 ผูร้ ำยงำน ผูร้ ้ องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ควำมร่ วมมือสำมำรถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หำกเห็นว่ำกำรเปิ ดเผยนั้นจะทำ
ให้เกิดควำมไม่ปลอดภัย หรื อเกิดผลกระทบในทำงลบใดๆ
 เด็มโก้ถือว่ำข้อ มูลที่เกี่ยวข้อ งเป็ นควำมลับ และจะเปิ ดเผยเท่ ำที่จำเป็ นโดยคำนึ งถึงควำมปลอดภัยและผลกระทบ
ในทำงลบของผู ้รำยงำนแหล่งที่มำของข้อ มูล หรื อ บุ คคลที่เกี่ ยวข้องเป็ นส ำคัญ และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับกระบวนกำร
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สอบสวนหรื อหำข้อเท็จจริ ง มีหน้ำที่ในกำรรักษำควำมลับของผูใ้ ห้ขอ้ มูลอย่ำงเคร่ งครั ด ผูใ้ ดฝ่ ำฝื น เด็มโก้ จะถือเป็ น
กำรกระทำผิดวินยั ร้ำยแรง
 หำกมีกำรกระทำที่ไม่เป็ นธรรมต่อผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูแ้ จ้งเบำะแส หรื อผูท้ ี่เป็ นพยำน ถือเป็ นกำรกระทำผิดวินยั ร้ำยแรง
และอำจเป็ นควำมผิดตำมกฎหมำยได้
 กรณี ที่ผูร้ ้ องเรี ยนเห็นว่ำตนอำจได้รับ ควำมไม่ปลอดภัย หรื ออำจเกิดผลกระทบในทำงลบ ผูร้ ้ องเรี ยนสำมำรถร้ อง
ขอให้เด็มโก้กำหนดมำตรกำรคุม้ ครองที่เหมำะสมได้ หรื อเด็มโก้อำจกำหนดมำตรกำรคุม้ ครองโดยผูร้ ้องเรี ยนไม่ตอ้ ง
ร้องขอ หำกเห็นว่ำเป็ นเรื่ องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบในทำงลบหรื อควำมไม่ปลอดภัย
 ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบในทำงลบจะได้รับกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนด้วยกระบวนกำรที่มีควำมเหมำะสมและเป็ นธรรม
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูล และความโปร่ งใส
หลักการ : ข้ อมูลข่ าวสารสาคัญ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษั ท ทั้ งข้ อมูลทางการเงิน และข้ อมู ลที่มิใช่ ข้อมูลทางการเงิน ควร
ได้ รับการเปิ ดเผยอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา โปร่ งใส มีความเท่ าเทียมกัน และน่ าเชื่ อถือ
การปฏิบัติของบริษัท : ในกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญของ เด็มโก้ นอกจำกเผยแพร่ ตำมเกณฑ์ที่กำหนดผ่ำนช่องทำงของ
ตลำดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทยแล้ว เด็มโก้ จะเผยแพร่ ไว้ในเว็บ ไซต์ข อง เด็มโก้ ด้ว ย เช่น รำยงำนประจำปี
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร ข้อมูลบริ ษทั ข่ำวประชำสัมพันธ์ โดยกำรปรับปรุ งเว็บไซต์อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ผถู ้ ือ
หุน้ และบุคคลภำยนอกสำมำรถรับข้อมูลข่ำวสำรได้ทนั ต่อเหตุกำรณ์ เข้ำถึงโดยสะดวก และได้รับประโยชน์มำกที่สุด
ดังนี้
1. สำรสนเทศที่สำคัญของ เด็มโก้ ประกอบด้วย ข้อมูลทำงกำรเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทำงกำรเงิน กำรเปิ ดเผยข้อมูลทำง
กำรเงิน โดยเฉพำะในส่ วนของงบกำรเงินนั้นได้ผ่ำนกำรสอบทำน/ตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชี ว่ำถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระสำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไปและผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ/คณะกรรมกำรเด็ม
โก้ ก่ อนเปิ ดเผยแก่ผู ้ถือ หุ ้น โดยคณะกรรมกำรเด็มโก้ รำยงำนควำมรั บผิ ดชอบต่อ รำยงำนทำงกำรเงิ นควบคู่ ก ับ
รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ในรำยงำนประจำปี ด้วย นอกจำกนี้ เด็มโก้ ได้
เปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกัน รวมถึงบทวิเครำะห์ของฝ่ ำยบริ หำรไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
และรำยงำนประจำปี (แบบ 56-2) เป็ นต้น
2. ข้อมูลต่ำงๆ ของ เด็มโก้ ที่ได้เปิ ดเผยแก่สำธำรณชน ผูถ้ ือหุ ้น และนักลงทุน เด็มโก้ เผยแพร่ ไว้ในเว็บไซต์ของ เด็มโก้
ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เช่น ข้อมูลบริ ษทั ประวัติคณะกรรมกำร เด็มโก้ รำยงำนประจำปี รำยงำนกำรพัฒนำ
อย่ำงยัง่ ยืน หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ คู่มือกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ เด็มโก้ และคู่มือจริ ยธรรมและจรรยำบรรณ
ของ เด็มโก้
3. เด็มโก้ ได้เปิ ดเผยประวัติของคณะกรรมกำรเด็มโก้ และบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อย 5 ชุด ตำมข้อบังคับ
จำนวนครั้ งของกำรประชุม และจำนวนครั้ งที่ กรรมกำรแต่ละคนเข้ำร่ วมประชุมในแต่ละปี และเปิ ดเผยกำรจ่ ำย
ค่ำตอบแทนกรรมกำรที่เป็ นไปตำมมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นและผูบ้ ริ หำรระดับสู งไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล
ประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี (แบบ 56-2) ด้วย
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4. เด็มโก้ จัดให้มีนัก ลงทุ น สั มพัน ธ์เพื่ อท ำหน้ ำที่สื่ อ สำรข้อ มูล ส ำคัญต่ อนัก ลงทุ น นัก ลงทุน รำยย่อ ย ผูถ้ ื อหุ ้น และ
นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ เด็มโก้ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส และทัว่ ถึง
รวมทั้งกำรนำเสนอผลงำน และกำรแจ้งสำรสนเทศขององค์กรต่อนักลงทุนสถำบัน นักลงทุนรำยย่อย ผูถ้ ือหุ ้น และ
นัก วิ เครำะห์ ห ลัก ทรั พ ย์ ตลอดจนผู ้เกี่ ย วข้อ ง โดยได้เข้ำร่ ว มให้ ข ้อ มู ล ในกิ จ กรรม Opportunity Day ของตลำด
หลักทรัพย์ เป็ นประจำทุกไตรมำส
5. เด็มโก้ ได้เปิ ดเผยข้อ มู ล ทั่ว ไป ข้อ มู ล ทำงกำรเงิ น บทรำยงำนและกำรวิ เครำะห์ ข องฝ่ ำยบริ ห ำร (Management
Discussion and Analysis : MD&A) ประกอบงบกำรเงินทุกไตรมำส รวมถึงข้อมูลสำคัญอย่ำงถูกต้อง

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หลักการ : คณะกรรมการมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์ สูงสุ ดของบริษัทโดยที่คณะกรรมการ
มีความรับผิดชอบต่ อผลการปฏิบัติหน้ าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ
การปฏิบัติของบริ ษัท : เด็มโก้ให้ควำมสำคัญกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำโดยตลอด โดยกำหนดให้บริ ษทั ต้อง
จัดทำนโยบำยเกี่ ยวกับ จริ ยธรรม และจรรยำบรรณทำงธุ รกิ จ ตลอดจนจริ ย ธรรม และจรรยำบรรณในกำรประกอบธุ รกิ จ
จรรยำบรรณคณะกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน ตำมระบบกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำนให้แก่
คณะกรรมกำร กรรมกำรผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของเด็มโก้ ไว้ยึดถือปฏิบตั ิต้ งั แต่ปี 2549 จำกผลกำรประเมินกำรปฏิบตั ิงำนของ
คณะกรรมกำรครั้ งที่ 1/2560 มีประเด็นสำคัญในเรื่ องกระบวนกำรพิจำรณำรำยกำรที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็ น
ธรรม กำรพิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันกับกำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ นโยบำยกำรแจ้งเบำะแส กำรติดตำม และกำรคุม้ ครองผู ้
แจ้งเบำะแส ดังนั้นในกำรทบทวนแก้ไขปรั บปรุ งนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จริ ยธรรมและจรรยำบรรณของเด็มโก้จึงได้นำ
ประเด็นเหล่ำนั้นมำเป็ นเนื้ อหำในกำรทบทวน ปรั บปรุ งด้วย นอกเหนื อจำกกำรปรับปรุ งสำระสำคัญให้ทนั สมัย มีควำมเป็ น
สำกล สอดคล้อ งกับ นโยบำยกำรก ำกับดู แลกิจกำรที่ดี หลัก กำรก ำกับ ดูแลกิจกำรที่ดีสำหรั บ บริ ษ ัทจดทะเบี ยนปี 2560 กับ
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์ และตลำดหลักทรั พย์ พรบ.หลักทรั พย์ฯ ประกำศและแนวปฏิ บตั ิของตลำด
หลัก ทรั พ ย์ฯ ที่ มีก ำรแก้ไขปรั บ ปรุ งในปี 2559-2560 กับ กฎหมำย ปปช.มำตรำ 123/5 เพื่ อ เป็ นแนวทำงกำรปฏิ บ ัติงำนที่
กรรมกำร ผู ้บริ หำร และพนักงำนเด็มโก้ทุ กคนต้องรั บ ทรำบ และยึดถือ เป็ นหลักปฏิบ ัติอ ย่ำงเคร่ งครั ด นอกจำกนี้ ส ำยงำน
บริ หำรทรัพยำกรบุคคลยังใช้คู่มือกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีฯ เป็ นเอกสำรสำหรั บให้ควำมรู ้ แก่พนักงำนทุกระดับ รวมถึงกำร
ปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ที่ตอ้ งกำหนดให้มีหัวข้อกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจริ ยธรรมไว้ในหลักสู ตรพื้นฐำนที่ฝ่ำยบริ หำร
ทรัพยำกรบุคคล จัดอบรมพนักงำนตำมแผนพัฒนำบุคคลของเด็มโก้
วัฒนธรรมองค์กร จริยธรรม และจรรยาบรรณของเด็มโก้
มำตรฐำนสู งสุ ดของกำรเป็ นมืออำชีพ กำรมีวฒั นธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ งด้วยกำรมีจริ ยธรรมและจรรยำบรรณในกำร
ปฏิบตั ิงำนที่เด็มโก้น้ นั คณะกรรมกำรเด็มโก้มีระบบและกลไกในกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรด้ำนจริ ยธรรมที่เข้มแข็งเข้ำมำใน
กำรพัฒนำระบบนิ เวศน์ของธรรมำภิบำลในองค์กร ด้วยกำรสร้ำงค่ำนิยมหลัก I DEMCO และจิ ตสำนึกของบุคลำกรในบริ ษทั
ให้ควำมสำคัญกับ กำรดำเนิ นกิจกำรของเด็มโก้ดว้ ยควำมซื่ อสั ตย์ต่อลูกค้ำ ต่อวิชำชีพ ด้วยควำมหมำย มุ่งมัน่ ตั้งใจจริ งที่ จะ
ประสบควำมสำเร็ จ ด้วยควำมเชื่อมัน่ ในกำรทำงำนร่ วมกันเป็ นทีมอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ ด้วยควำมรอบรู ้ เชี่ยวชำญ ให้คุณภำพที่
ดีแก่ลูกค้ำ สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม สร้ำงผลตอบแทนที่ดีแก่ผถู ้ ือหุน้ อย่ำงต่อเนื่อง มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งมุ่งมัน่
ในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร Updated August 2019

หน้ำที่ 46/49

บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
โดยจริ ยธรรมและจรรยำบรรณของเด็มโก้ (DEMCO Code of Conduct) ก ำหนดไว้เป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรที่ ชดั เจน
พนัก งำนเด็มโก้ทุ กคนมี ห น้ำที่ ในกำรท ำควำมเข้ำใจ และปฏิ บ ัติ ตำมข้อ บังคับ ระเบี ยบค ำสั่ ง และจรรยำบรรณ ตลอดจน
นโยบำยอื่นๆ ไม่ว่ำจะเป็ นตำมจำรี ตประเพณี หรื อเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ไม่ว่ำจะได้กำหนดไว้ในขณะนี้ และ/หรื อที่จะกำหนด
ต่อไปในภำยหน้ำโดยเคร่ งครัด
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรพึงแสดงควำมยึดมัน่ ต่อจรรยำบรรณ โดยกำรปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่ำงที่ดีสำหรับพนักงำนอื่น
เสริ มสร้ำงบรรยำกำศของกำรทำงำนให้เอื้อต่อกำรปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณ รวมทั้งต้องมุ่งมัน่ ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดกำรละเมิด
จรรยำบรรณ และหำกมีกำรฝ่ ำฝื น หรื อกำรกระทำใดๆ อันเป็ นกำรหลีกเลี่ยง จะถูกพิจำรณำลงโทษตำมควำมร้ำยแรงแห่งกำร
กระทำ และถือเป็ นกำรกระทำควำมผิดทำงวินยั อีกด้วย
การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
กำรดำเนิ นธุ รกิจของ เด็มโก้ กับผูเ้ กี่ยวข้องทำงธุรกิจ ต้องดำเนิ นกำรอย่ำงถูกต้อง ตรงไปตรงมำ โปร่ งใส ซื่ อสัตย์
ตรวจสอบได้ และไม่คอร์ รัปชัน โดยปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และนโยบำยต่อต้ำนคอร์ รัปชันของ เด็มโก้ รวมทั้งไม่ทำ
ให้เกิดข้อครหำ หรื อเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงของบริ ษทั จึงกำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ไว้ ดังนี้
1. บุคลำกรของ เด็มโก้ ต้องไม่ดำเนินกำรหรื อเข้ำไปมีส่วนร่ วมในกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ กำรให้/รั บ สิ นบนทุกรู ปแบบ
ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม โดยมีหน้ำที่ปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ คู่มือกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี มำตรฐำนทำง
จริ ยธรรม และจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจของ เด็มโก้ รวมทั้งระเบียบ และข้อกำหนดอื่น ที่เกี่ยวข้อง
2. บุคลำกรของ เด็มโก้ ต้องปฏิบตั ิดว้ ยควำมระมัดระวังเกี่ยวกับกำรรับ กำรให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่น
ใด รวมถึงค่ำบริ กำรต้อนรับ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทั้งนี้ กำรให้หรื อรับของขวัญและกำรเลี้ยงรับรอง ต้องเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์
ทำงธุรกิจหรื อตำมประเพณี นิยมเท่ำนั้น โดยมีมูลค่ำที่เหมำะสม และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อกำรตัดสิ นใจในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
3. กำรบริ จำคเพื่อกำรกุศล และกำรให้เงินสนับสนุ นของ เด็มโก้ มีข้ นั ตอนกำรตรวจสอบ อนุมตั ิ และสอบทำน โดย
ต้องมีเอกสำรหลักฐำนชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของ เด็มโก้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำกำรบริ จำคเพื่อกำรกุศลหรื อกำรให้เงิน
สนับสนุนไม่ได้ใช้เป็ นข้ออ้ำงสำหรับกำรคอร์ รัปชัน่
4. เด็มโก้ จัดให้มีกระบวนกำรตรวจสอบระบบและขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนขำยและกำรตลำด รวมทั้งงำนจัดหำพัสดุ
และทำสัญญำอย่ำงสม่ำเสมอ รวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ ยงต่อกำรเกิดทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และบริ หำรจัดกำรให้มีวิธีกำรแก้ไขที่
เหมำะสม
5. เด็มโก้ มีกระบวนกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล ที่สะท้อนถึงควำมมุ่งมัน่ ต่อมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
และมีนโยบำยที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ผลทำงลบต่อบุคลำกรที่ปฏิเสธ กำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ แม้ว่ำกำรกระทำนั้นจะ
ทำให้ เด็มโก้ สู ญเสี ยโอกำสทำงธุรกิจ โดย เด็มโก้ มีกระบวนกำรสื่ อสำรอย่ำงชัดเจนเกี่ยวกับนโยบำยดังกล่ำว
6. ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในต้องรำยงำนผลกำรประเมินกำรควบคุมด้วยตนเองต่อสำนักงำนตรวจสอบ เพื่อดำเนิ นกำร
ตรวจสอบหำกพบประเด็น ที่มีกำรปฏิบ ัติไม่ส อดคล้อ งกับนโยบำยกำรต่อ ต้ำนกำรทุ จริ ตคอร์ รัป ชัน่ จะต้องแจ้งหน่ วยงำนผู ้
ปฏิบตั ิเพื่อให้มีกำรปรับปรุ งมำตรกำรควบคุม
7. เด็มโก้ จัดให้มีข้ นั ตอนในกำรเก็บรักษำเอกสำรและบันทึกต่ำงๆ ให้พร้อมต่อกำรตรวจสอบเพื่อยืนยันควำมถูกต้อง
และเหมำะสมของรำยกำรทำงกำรเงิน ตลอดจนขั้นตอนกำรปฏิบตั ิเพื่อให้มนั่ ใจว่ำไม่มีรำยกำรใดที่ไม่ได้รับกำรบันทึก หรื อไม่
สำมำรถอธิบำยได้ หรื อรำยกำรที่เป็ นเท็จ
8. เด็มโก้ จัดให้มีข้ นั ตอนเพื่อให้เกิดควำมมัน่ ใจว่ำกำรควบคุมภำยในของกระบวนกำรทำบัญชีและกำรเก็บรั กษำ
ข้อมูลได้รับกำรตรวจสอบภำยในเพื่อยืนยันประสิ ทธิผลของกระบวนกำรตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และเพื่อให้
เกิดควำมมัน่ ใจว่ำกำรบันทึกรำยกำรทำงกำรเงินมีหลักฐำนอย่ำงเพียงพอเพื่อใช้ในกำรตรวจสอบ
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
9. เด็มโก้ จัดให้มีกำรสื่ อสำรและฝึ กอบรมอย่ำงต่อเนื่ องแก่บุคลำกรของ เด็มโก้ เพื่อให้เกิดควำมรู ้ ควำมเข้ำใจอย่ำง
แท้จริ งเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ควำมคำดหวังของ เด็มโก้ และบทลงโทษหำกไม่ปฏิบตั ิตำมมำตรกำรนี้
10. เด็มโก้ สื่ อสำรนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และแนวปฏิบตั ิไปยังบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมบริ ษทั อื่นที่ เด็มโก้
มีอำนำจในกำรควบคุม คู่คำ้ ทำงธุรกิจ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย รวมทั้งสำธำรณชน ผ่ำนช่องทำงกำรสื่ อสำรที่หลำกหลำย เพื่อทรำบ
และนำมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไปปฏิบตั ิ
11. บุคลำกรของ เด็มโก้ ไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉยเมื่อพบกำรกระทำที่อำจฝ่ ำฝื นมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
โดย เด็มโก้ จัดให้มีช่องทำงกำรแจ้งเบำะแส รวมทั้งเมื่อบุคลำกรต้องกำรคำแนะนำเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
12.คณะทำงำนกำรดำเนิ นกำรด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนของ เด็มโก้ มีหน้ำที่รำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนตำมมำตรกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นี้ต่อคณะกรรมกำรสรรหำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลและคณะกรรมกำร เด็มโก้ โดยสม่ำเสมอ
อย่ำงน้อยปี ละครั้ง
13. ส ำนักงำนตรวจสอบสำมำรถรำยงำนประเด็น ที่ พบอย่ำงเร่ งด่ วนต่อ ประธำนเจ้ำ หน้ำที่ บ ริ ห ำรและกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรเด็มโก้
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมกำรเด็มโก้ ถือเรื่ องควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นนโยบำยที่
สำคัญ โดยกำหนดเป็ นนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และกำหนดแนวปฏิบตั ิสำหรั บกรรมกำร ผู ้ บริ หำร และพนักงำน ไว้
ในจริ ยธรรมและจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ ที่กำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ย
ของตนเอง และบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงกำรใช้โอกำสจำกกำรเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อพนักงำนของเด็มโก้
แสวงหำประโยชน์ส่วนตน เด็มโก้จึงได้มีกำรกำหนดข้อปฏิบตั ิสำหรับกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของเด็มโก้ ดังนี้
1. หลีกเลี่ยงกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริ ษทั
2. หำกมีควำมจำเป็ นต้องทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอันเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ให้กระทำรำยกำรนั้นเสมือน
กับทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก ทั้งนี้ห้ำมมิให้กรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ที่มีส่วนได้เสี ยในรำยกำรนั้นมี
ส่ วนในกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
3. ไม่หำผลประโยชน์ใส่ ตนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง โดยนำสำรสนเทศภำยในที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยหรื อที่เป็ นควำมลับไปใช้
หรื อนำไปเปิ ดเผยกับบุคคลภำยนอก
4. ไม่ใช้เอกสำรหรื อข้อมูลที่ได้จำกกำรเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริ หำรหรื อพนักงำนของบริ ษทั ในกำรทำธุ รกิจที่แข่งขัน
หรื อเกี่ยวเนื่องกับบริ ษทั
เด็มโก้ ถือนโยบำยด้ำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เป็ นนโยบำยสำคัญ ดังนั้นคณะกรรมกำรตรวจสอบเด็มโก้ จึ ง
ได้กำหนดแนวปฏิบตั ิเรื่ องควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยได้รับกำรอนุมตั ิเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้ ง
ที่ 7/2560 เพื่อให้ดำเนินกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมเป็ นไปอย่ำงมีมำตรฐำน โปร่ งใส ในกำรบริ หำรจัดกำรที่ดี
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
เด็มโก้กำหนดให้จัดท ำเอกสำรปฐมนิ เทศสำหรั บ กรรมกำรใหม่ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในกำรปฏิ บตั ิหน้ำที่ รวมทั้งกำร
แนะนำลักษณะประกอบธุรกิจ และแนวทำงกำรดำเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบำยสนับสนุนให้กรรมกำรบริ ษทั
เข้ำอบรมหลักสู ตรจำกสมำคมส่ งเสริ มสถำบั นกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) เพื่ อเป็ นกำรพัฒนำ สนับสนุ น และส่ งเสริ มกำร
ปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
เมื่อมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีกำรปฐมนิ เทศสำหรั บกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยจัดให้มี
กำรบรรยำยสรุ ป วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจ และกำรดำเนิ นกำรที่สำคัญโดยประธำนกรรมกำร ประธำน
กรรมกำรบริ หำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร และ/หรื อ คณะกรรมกำรบริ หำร พร้ อมทั้งจัดให้มีเอกสำรสำหรับกรรมกำรที่ได้รับกำร
แต่งตั้งใหม่ เพื่อประกอบกำรทำหน้ำที่ อันได้แก่ คู่มือกรรมกำรบริ ษทั หนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อบังคับบริ ษทั และรำยงำน
ประจำปี ซึ่ งเอกสำรเหล่ำนี้ ป ระกอบด้วยข้อมู ลสำคัญ ได้แ ก่ บทบำทและหน้ำที่ค วำมรั บ ผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษ ัท
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั อำนำจอนุ มตั ิ และข้อห้ำมกำรกระทำของกรรมกำรบริ ษทั ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งบทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ
การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสู งของเด็มโก้
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยส่ งเสริ มให้กรรมกำรแต่ละคนมีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ ลักษณะกำรประกอบ
ธุ รกิ จ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ กำรประกอบธุ รกิจ ตลอดจนสนับสนุ น ให้กรรมกำรทุกคนได้รับ กำรส่ งเสริ มทักษะ และ
ควำมรู ้สำหรับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่กรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
สำหรับบุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็ นกรรมกำรใหม่ จะได้รับกำรแนะนำ และได้รับข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบตั ิหน้ำที่ ซึ่ งรวมถึงควำมเข้ำใจในวัตถุประสงค์ เป้ ำหมำยหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิ ย มองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจ
และแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ กรรมกำรจะได้รับ กำรอบรม และพัฒนำควำมรู ้ที่จำเป็ นอย่ำงต่อเนื่ อง รวมทั้งต้องมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กฎหมำย กฎเกณฑ์ มำตรฐำน ควำมเสี่ ยง และสภำพแวดล้อมที่ เกี่ ยวข้องกับ กำรประกอบธุ รกิ จ และให้ได้รั บข้อมู ล ที่เป็ น
ปัจจุบนั อย่ำงสม่ำเสมอ
ส ำหรั บ กำรพัฒ นำผู ้บ ริ ห ำรระดับ สู ง และกำรบริ ห ำรบุ ค ลำกร เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ เป็ นไปอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง
คณะกรรมกำรมีหน้ำที่กำกับดูแลให้มีแผนสื บทอดตำแหน่ ง (Succession Plan) สำหรั บเตรี ยมกำรสื บทอดตำแหน่งกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร และผูบ้ ริ หำรระดับสู ง รวมทั้งส่ งเสริ ม และสนับสนุนให้ผบู ้ ริ หำรระดับสู งได้รับกำรอบรม และพัฒนำ มีควำมรู ้ ทักษะ
ประสบกำรณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็ นต่อกำรขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ เป้ำหมำย
แผนการสื บทอดตาแหน่ ง และพัฒนาผู้บริหาร
เพื่อให้กำรดำเนิ นธุ รกิจเป็ นไปอย่ำงต่อเนื่ อง เด็มโก้มีนโยบำยกำกับดูแลให้มีแผนกำรสื บทอดตำแหน่ง เพื่อเป็ นกำร
เตรี ยมสื บทอดตำแหน่ งผูบ้ ริ หำรระดับสู ง เช่นกรรมกำรผูจ้ ัดกำร รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ัดกำร และผูจ้ ดั กำร
ฝ่ ำย เป็ นต้น เพื่อให้มนั่ ใจว่ำกำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกรในตำแหน่งสำคัญและตำแหน่งวิกฤต จะสำมำรถป้องกัน บรรเทำ หรื อ
ยับยั้ง ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรบริ หำร แผนสื บทอดตำแหน่ ง ซึ่ งได้แก่ ควำมเสี่ ยงจำกตำแหน่งงำนผูบ้ ริ หำรระดับสู งที่มีผลกระทบ
รุ นแรงต่อบริ ษทั ว่ำงลง ควำมเสี่ ยงจำกกำรมีผบู ้ ริ หำร หัวหน้ำงำนที่ดอ้ ยศักยภำพ ไม่ตรงกับทักษะควำมสำมำรถและควำมเสี่ ยง
จำกผูบ้ ริ หำร หัวหน้ำงำนศักยภำพสู งใหม่ ไม่เป็ นที่ยอมรับของคนภำยในบริ ษทั
ดังนั้น เด็มโก้ จึงกำหนดให้มีนโยบำยสรรหำ หรื อคัดเลือกบุคลำกรที่จะสำมำรถทดแทนบุคลำกรในตำแหน่งเสี่ ยงได้
รวมทั้งหลักเกณฑ์กำรสรรหำ คัดเลือก โอนย้ำยไว้ล่วงหน้ำ รวมทั้งแสวงหำปัจจัยนำเข้ำ หรื อบุคลำกรที่มีโอกำสพัฒนำเพื่อให้
เข้ำตำมสมรรถนะหลักและทักษะจำเป็ น เพื่อกำรพัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ทิศทำง แผนกลยุทธ์ พันธกิจ และ
ค่ำนิยม กับแนวโน้มธุรกิจทั้งในปัจจุบนั และอนำคต
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