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กฎบัตร
คณะกรรมกำรบริษัท
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษทั ในฐานะตัวแทนผูถ้ ือหุ ้น มีบทบาทหน้าที่กากับดูแลการบริ หารจัดการงานของ
บริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ โดยมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กล
ยุท ธ์ เพื่ อการสร้ า งมู ล ค่ า ให้แก่ กิ จการ รวมทั้ง สร้ า งผลตอบแทนจากการลงทุ น ภายใต้ค วามเชี่ ย วชาญและ
จรรยาบรรณในการดาเนินธุ รกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
1. กำรบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ ำนิยมองค์ กร
1.1 วิสัยทัศน์
มุ่งสู่ การเป็ นผูร้ ับเหมาด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า ผูล้ งทุนด้านพลังงานทดแทนและสาธารณูปโภค ชั้นนาของ
อาเชียน
1.2 พันธกิจ
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดพันธกิจไว้อย่างชัดเจนว่า
1. เป็ นบริ ษทั รับเหมาด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า พลังงานทดแทน และสาธารณูปโภคที่ครบวงจร ชั้นนาของ
ภูมิภาค
2. มุ่งเน้นการให้บริ การที่มีคุณภาพและทันสมัย อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม ความซื่ อสัตย์ต่อลูกค้า และ
ความเชี่ยวชาญ รอบรู้ ด้วยทีมงานประสิ ทธิภาพสู .
3. สามารถสร้ างผลตอบแทนที่ดี สร้ างมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนด้านสาธาณู ปโภคให้แก่นกั ลงทุน ผูถ้ ือ
หุ น้ อย่างต่อเนื่อง
1.3 ค่ ำนิยมองค์ กร
I DEMCO
I = Integrity
มีคุณธรรม ความซื่ อสัตย์ต่อลูกค้า ต่อตนเอง องค์กร และวิชาชีพ
D = Determination
มีความมานะ มุ่งมัน่ ตั้งใจจริ ง ที่จะประสบผลสาเร็ จ
E = Effective Teamwork
ทีมงานมีประสิ ทธิภาพ
M = Masterly
รอบรู ้ เชี่ยวชาญอย่างผูน้ า
C = Customer First
ให้คุณภาพที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
O = Originality & Ownership มีความคิดริ เริ่ ม กล้าแสดงออกนอกกรอบอย่างสร้างสรร และคิดอย่าง
เจ้าของกิจการ
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2. หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาทในการกาหนดนโยบาย และทิศทางในการดาเนิ นงานของบริ ษทั โดย
คณะกรรมการบริ ษัท มี ค วามเป็ นอิ ส ระในการตัด สิ นใจเพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริ ษัท และผู้ถื อ หุ ้ น
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั และ
ฝ่ ายจัดการที่ชดั เจน และดูแลให้มีระบบงานที่ให้ความเชื่ อมัน่ ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั ดาเนิ นไปในลักษณะที่
ถูกต้องตามกฎหมายและจริ ยธรรม
กรรมการบริ ษทั ทุ กท่านมี ความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการ
ดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั และมี นโยบายที่ จะปฏิ บ ตั ิ ตามจริ ย ธรรมธุ รกิ จหรื อจรรยาบรรณ (Code of ethics or
statement of business conduct)
3. อำนำจของคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่เป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุ ้น และมีอานาจในการจัดการบริ ษทั ดังต่อไปนี้
1. ต้องปฎิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุ มผู้
ถือหุน้
2. กาหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และทิศทางการดาเนินงาน การลงทุน และการบริ หาร
จัดการที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
3. ก าหนดและควบคุ ม ดู แ ลให้ ฝ่ ายบริ ห าร ด าเนิ น การให้ เ ป็ นไปตามนโยบายที่ ก าหนดไว้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ
4. จัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายและความถูกต้องในสังคม
5. จัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในหนังสื อบริ คณห์สนธิ
6. จัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามระเบียบที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั
7. จัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
8. จัดการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริ หาร เพื่อทาหน้าที่บริ หารกิ จการ รวมถึ งกาหนดอัตราค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสม
9. จัดการแต่งตั้ง กรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อบริ หารควบคุ มดูแลกิ จการทั้งปวงของบริ ษทั รวมถึ งกาหนด
อัตราค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม
10. การให้คุณให้โทษแก่กรรมการผูจ้ ดั การโดยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
11. ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุ นการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้มนั่ ใจว่าฝ่ าย
บริ หารได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมทั้งปฏิ บตั ิตามมาตรการต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
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เว้นแต่อานาจในการดาเนิ นการดังต่อไปนี้ จะกระทาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นก่อน
ทั้งนี้ เรื่ องที่ ก รรมการมี ส่ วนได้เสี ย หรื อมี ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ อื่นใดกับบริ ษ ทั หรื อบริ ษ ทั ย่อย ให้
กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ย หรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าว ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
(ก) เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
(ข) การท ารายการที่ ก รรมการมี ส่ วนได้เสี ย และอยู่ใ นข่ า ยที่ กฎหมาย หรื อข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เรื่ องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุ มคณะกรรมการด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของ
กรรมการที่ เข้าร่ วมประชุ ม และจากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญ
(ข) การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่ง
กาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับ
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ น้ กู้ การควบหรื อเลิกบริ ษทั
(ฉ) การอื่นใดที่กาหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรื อข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถ้ ื อหุ ้น
ด้วยคะแนนเสี ยงดังกล่าวข้างต้น
4. องค์ ประกอบ
จานวนของกรรมการในคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามที่ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นกาหนด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ย
กว่า 9 คน โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 4 คน หรื อหนึ่ งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด (แล้วแต่จานวนใดจะ
สู งกว่า) จะต้องเป็ นกรรมการอิ สระ และจานวนกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หารต้องไม่เกิ นกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวน
กรรมการทั้งหมด
คณะกรรมการบริ ษทั อาจพิจารณากรรมการอิสระคนหนึ่งขึ้นดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ คุณสมบัติ และการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการอิสระ และ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร ให้เป็ นไปตาม
นโยบายเรื่ องข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน (บจ/ร 26-00) (Policy Statement on Code of
Best Practices of Directors of Listed Companies) และกรรมการอิ ส ระจะต้อ งถื อ หุ ้ น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 0.5 ของ
จานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ โดยให้นบั รวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย

หน้า5/25

5. วำระกำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมการจานวนหนึ่ งในสามของคณะกรรมการบริ ษ ทั จะต้องออกจากตาแหน่ งในทุ ก ครั้ ง ของการ
ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี โดยให้กรรมการซึ่ งอยู่ในตาแหน่ งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง ในกรณี ที่
กรรมการที่จะพ้นจากตาแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่ งในสาม ก็ให้ใช้จานวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม
โดยกรรมการซึ่ งออกจากตาแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งใหม่ได้
นอกจากนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการที่เป็ น
กรรมการอิ ส ระในกรณี ป กติ โดยทัว่ ไปไม่ ค วรเกิ นกว่า 3 วาระ หรื อ 9 ปี ติ ดต่ อกันหรื อตามความเห็ น ของ
คณะกรรมการ
6. คุณสมบัติกรรมกำรบริษัท
(1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริ ษทั มหาชนจากัด กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
(2) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็ นอิสระ ปฏิ บตั ิหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความ
ซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีสุขภาพร่ างกาย
ที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ มีการเตรี ยมตัวเป็ นการล่วงหน้า
ก่อนการประชุมเป็ นอย่างดี มีส่วนร่ วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา แสดงความคิดเห็นใน
ที่ประชุมได้โดยอิสระ มีประวัติการทางาน และจริ ยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม
(3) มีความรู ้ความสามารถที่สาคัญต่อธุ รกิจของบริ ษทั ได้แก่ ธุ รกิจพลังงาน วิทยาศาสตร์ การบริ หารรัฐ
กิจ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การตลาด การเงิน และกฎหมาย
(4)ไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั หลายแห่งในขณะเดียวกัน
7. กำรสรรหำ และเลือกตั้งกรรมกำร
การแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะพิจารณารายชื่อผูท้ ี่
มีความเหมาะสมที่จะเป็ นกรรมการในคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และข้อกาหนด
ของกฎหมาย กับหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่ งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมี
ประวัติก ารศึ ก ษาและประสบการณ์ ก ารประกอบวิช าชี พ ของบุ ค คลนั้นๆ โดยมี รายละเอี ย ดที่ เพี ย งพอ เพื่ อ
ประโยชน์ในการตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
สาหรั บการเสนอชื่ อบุ คคลเพื่อรั บการพิจารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการ เลขานุ การบริ ษทั จะรวบรวม
ข้อมู ล เสนอต่ อคณะกรรมการสรรหาค่ า ตอบแทนและบรรษัท ภิ บ าล เพื่ อพิ จารณากลั่นกรองเบื้ องต้น ก่ อ น
นาเสนอรายชื่ อบุคคลที่ผา่ นการพิจารณาให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเป็ นขั้นสุ ดท้าย โดยคณะกรรมการฯจะ
พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการเสนอชื่ อต่อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งต่อไป
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8. กำรปฐมนิเทศกรรมกำรทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งใหม่
เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการปฐมนิ เทศสาหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
โดยจัดให้มีการบรรยายสรุ ป วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้ าหมายการดาเนิ นธุ รกิ จ และการดาเนิ นการที่สาคัญโดย
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หาร พร้อมทั้งจัดให้
มีเอกสารสาหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อประกอบการทาหน้าที่ อันได้แก่ คู่มือกรรมการบริ ษทั
หนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อบังคับบริ ษทั และรายงานประจาปี ซึ่ งเอกสารเหล่านี้ ประกอบด้วยข้อมูลสาคัญ
ได้แก่ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั นโยบายการกากับดูแลกิ จการของบริ ษทั
อานาจอนุมตั ิ และข้อห้ามการกระทาของกรรมการบริ ษทั ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
9. กำรประชุ ม
บริ ษทั จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และดาเนิ นการประชุ มให้เป็ นไปตามข้อบังคับของ
บริ ษทั กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มีการจัดส่ งหนังสื อนัดประชุ ม
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน และคณะกรรมการ
สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติ มได้จากกรรมการผูจ้ ดั การหรื อเลขานุ การคณะกรรมการบริ ษทั ได้ หรื อให้ผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งเข้าประชุ มเพื่อชี้ แจงคณะกรรมการในกรณี ที่ตอ้ งการข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม อีกทั้ง
กาหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่ องเข้าวาระการประชุ มได้ โดย มีประธานกรรมการ และกรรมการ
ผูจ้ ดั การร่ วมกันพิจารณาการเลือกเรื่ องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ บริ ษทั กาหนดให้มีการจัดประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี
นอกจากนี้ บริ ษทั จะมี การบันทึ กการประชุ มอย่างถู กต้อง ครบถ้วนเพื่อสามารถให้ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถ
ตรวจสอบได้ กรรมการมีหน้าที่ตอ้ งเข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการทุกครั้งยกเว้นกรณี ที่มีเหตุผลพิเศษ รวมทั้ง
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารสามารถดาเนินการประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ นได้
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดองค์ประชุมขั้นต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติตอ้ งมีคณะกรรมการไม่นอ้ ย
กว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
10. คณะกรรมกำรชุ ดย่ อยทีแ่ ต่ งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีกรรมการชุ ดย่อย เพื่อช่ วยศึกษาและกลัน่ กรองงานต่างๆ เฉพาะด้าน
ดังนี้
บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee) 4 คณะ ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
หน้า7/25

คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร
11. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดให้มีการจัดทาแบบ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ในรู ปแบบของการประเมินรายบุคคล
(โดยตนเอง) และการประเมินรายคณะ ซึ่งอ้างอิงจากประเมินของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD) โดยผลการประเมินจะนามาใช้เป็ นกรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ ปัญหา และ
อุปสรรคต่างๆ และนาผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ ตลอดจนนาข้อเสนอแนะนามา
ปรับปรุ งกับพัฒนาการดาเนินงานต่อไป
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กฎบัตร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ไดมอบหมาย
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในการกากับดูแลและตรวจสอบการบริ หารงาน การควบคุ มภายใน การบริ หาร
ความเสี่ ยง และการจัดทารายงานทางการเงิ น เพื่อให้การปฏิบตั ิงานและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั
เป็ นไปอย่างโปร่ งใสและน่ าเชื่ อถื อตามหลักการกากับดู แลกิ จการที่ ดี สอดคล้องกับข้อกาหนดของ
ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์(กลต.) และตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย
2. คุณสมบัติและองค์ ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิ ส ระ ซึ่ ง ได้รับ การแต่ ง ตั้ง จากที่
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นหรื อคณะกรรมการของบริ ษทั และให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่ งเป็ นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
2.2 ถื อหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ น้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้นๆ ด้วย
2.3 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั
2.4 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
2.5 ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ ม ของบริ ษ ทั รวมทั้ง ไม่ เป็ นหรื อ เคยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มี นัย ส าคัญ หรื อผูม้ ี อานาจ
ควบคุ ม ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั
2.6 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุ มของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั สาคัญ ผูม้ ีอานาจควบคุ ม หรื อหุ ้นส่ วนของสานัก
งานสอบบัญชี ซึ่ งมี ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ ม ของ
บริ ษทั สังกัดอยู่
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2.7 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของผู ้
ให้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย
2.8 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ ราย
ใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
2.9 ไม่ประกอบกิจการที่มีลกั ษณะอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั สาคัญกับกิจการของ
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่มีนยั สาคัญในห้างหุ น้ ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วม
บริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ น้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ ้นที่
มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่ลกั ษณะอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่
มีนยั สาคัญกับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
2.10 ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั
2.11 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิ จการ
ของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
2.12 ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย เฉพาะที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
2.13 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และต้องมีกรรมการ
อย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู ้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่สอบทานความน่ าเชื่ อถื อ
ของงบการเงินได้
2.14 คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดว้ ย
3. วำระกำรดำรงตำแหน่ ง
3.1 กรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
3.2 กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุ ณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรื อตามหลักเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
4) พ้นวาระจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั
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3.3 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาแหน่ งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการ
บริ ษทั และคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
3.4 ในกรณี ที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่ งทั้งคณะตามวาระ แต่ยงั ไม่มีการแต่ง ตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบชุ ดใหม่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่
3.5 ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90
วัน เพื่ อ ให้ ก รรมการตรวจสอบมี จ านวนครบตามที่ บ ริ ษ ัท ก าหนด โดยบุ ค คลที่ เ ข้า เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบแทนนั้นให้มีวาระการดารงตาแหน่งเท่าที่เหลือของกรรมการตรวจสอบท่านนั้น
4. สิ ทธิกำรออกเสี ยง
4.1 กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีหนึ่งเสี ยงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่ งมี
ส่ วนได้เสี ยในเรื่ องใดไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
4.2 การวินิจฉัยชี้ ขาดของที่ประชุ มให้ถือเสี ยงข้างมาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
5. กำรประชุ ม
5.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดให้มีการประชุ มอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ ง โดยกาหนดวัน
ประชุมล่วงหน้าไว้เป็ นรายปี และมีอานาจเรี ยกประชุมเพิ่มเติมหากจาเป็ น โดยวาระที่เกี่ยวข้องอาจมีฝ่าย
จัดการ หรื อผูส้ อบบัญชี หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้รับเชิญเข้าร่ วมประชุมด้วย
5.2 คณะกรรมการตรวจสอบต้องกาหนดให้มีการประชุ มร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ในเรื่ องผลการ
ปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี เพื่อพิจารณาข้อสังเกตและ/หรื อข้อเสนอแนะที่ผสู้ อบบัญชีตรวจพบจากการ
สอบบัญชีเป็ นประจาทุกปี
5.3 ให้จดั ส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มพร้ อมเอกสารประกอบการประชุ มล่วงหน้าก่อนการประชุ ม
ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
4. ในการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุ มไม่นอ้ ยกว่ากึ่ง
หนึ่งของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจึงเป็ นองค์ประชุม
5.5 ในกรณี ที่ ป ระธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่ ม าประชุ ม ให้ก รรมการตรวจสอบที่ ม า
ประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบผูใ้ ดผูห้ นึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
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6. อำนำจ
คณะกรรมการตรวจสอบ มี อานาจ ดังต่อไปนี้
6.1 มีอานาจเชิ ญฝ่ ายจัดการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็ น ร่ วม
ประชุ ม หรื อจัดส่ ง เอกสารที่ เ ห็ นว่า เกี่ ย วข้อ งจ าเป็ นตามขอบเขตอานาจหน้า ที่ ข องคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
6.2 มีอานาจว่าจ้างที่ปรึ กษา หรื อบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริ ษทั มาให้ความเห็ นหรื อ
คาปรึ กษาในกรณี จาเป็ น
7. หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มี หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
7.1 สอบทานให้บริ ษทั มีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
7.2 สอบทานให้บ ริ ษ ทั มี ระบบการควบคุ มภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล รวมถึงการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ และพิจารณาความเป็ นอิสระของสานักงานตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิ กจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิ บตั ิ งาน ความดี ความชอบของผูจ้ ดั การ
สานักงานตรวจสอบ
7.3 สอบทานให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
7.4 สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิผล รวมทั้งให้คาแนะนาแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุ งกระบวนการทางานเพื่อลดความเสี่ ยงใน
เรื่ องต่างๆ
7.5 สอบทานและให้ความเห็ นต่อแผนงานและการปฏิ บตั ิ งานของสานักงานตรวจสอบซึ่ ง
ประกอบด้วยฝ่ ายตรวจสอบภายในและฝ่ ายกากับและควบคุม
7.6 พิจารณา คัดเลื อก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั รวมถึงการเสนอเลือกผูส้ อบบัญชี เดิมกลับเข้ามาใหม่ การเสนอเลิกจ้างผูส้ อบบัญชีเดิม และ
การเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ตอ้ งจัดให้มีการประชุ มร่ วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มี
ฝ่ ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
7.7 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย ข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และข้อ ก าหนดของส านัก งาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พ ย์ (กลต.) ทั้ง นี้ เพื่ อให้ม นั่ ใจว่า รายการดัง กล่ าว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
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7.8 ปฏิ บ ัติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษัท มอบหมาย ด้ ว ยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
8. กำรรำยงำน
8.1 กาหนดให้กรรมการตรวจสอบ เป็ นผูร้ ายงานผลการประชุ มต่อที่ ประชุ มคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อรับทราบและพิจารณาในคราวถัดไป
8.2 ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการ หรื อ
การกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบและพิจารณาดาเนิ นการ
ปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
3) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่า ด้วยหลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ ประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และ/หรื อ กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จของ
บริ ษทั
8.3 รายงานผลการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการตรวสอบให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่าง
น้อยปี ละ 4 ครั้ง
8.4 จัดทารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่าง
น้อย ดังต่อไปนี้
1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
2) ความเห็ นเกี่ ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงและความเพียงพอของระบบควบคุ มภายในของ
บริ ษทั
3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6) จานวนครั้งของการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุ มของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
7) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
กฎบัตร (Charter)คณะกรรมการตรวจสอบ
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8) รายการอื่นที่เห็ นว่าผูถ้ ื อหุ ้นและผูล้ งทุ นทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
9. กำรทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตร
มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจาเป็ นและความเหมาะสม
โดยนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
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กฎบัตร
คณะกรรมกำรสรรหำค่ ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
1. องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
1.1 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (“กรรมการสรรหาฯ”) ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริ ษทั โดยมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระและไม่เป็ นกรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริ หาร โดยกรรมการสรรหา ฯ ส่ วนใหญ่ ต้องเป็ นกรรมการอิสระ และให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งกรรม
การสรรหาฯ ที่เป็ นกรรมการอิสระคนหนึ่งขึ้นเป็ นประธานกรรมการสรรหาฯ
1.2 กรรมการสรรหาฯ จะต้องมี ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่เหมาะสม ตลอดจนมี
ความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิด ชอบของตน
1.3 คณะกรรมการสรรหาฯ สามารถแต่งตั้งพนักงานของบริ ษทั จานวน 1 คน ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาฯ
2. วำระกำรดำรงตำแหน่ งและกำรประชุ ม
2.1 กรรมการสรรหาฯ มีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับ ระยะเวลาการดารง ตาแหน่งกรรมการบริ ษทั
โดยจะครบวาระการดารงตาแหน่ งในการประชุ ม สามัญประจาปี ผูถ้ ื อหุ ้น พร้ อมกับการครบวาระการดารง
ตาแหน่ ง กรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ กรรมการสรรหาฯ ที่พน้ ตาแหน่ งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดารง
ตาแหน่งได้อีก และให้กรรมการสรรหาฯ ที่พน้ ตาแหน่งตามวาระ อยูร่ ักษาการใน ตาแหน่งเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการมาแทนตาแหน่ ง เว้นแต่ กรณี ที่ครบวาระการดารงตาแหน่ งกรรมการ
บริ ษทั โดยไม่ได้รับเลือกให้ กลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการอีก กรณี ที่ตาแหน่งกรรมการสรรหาฯ ว่างลง
ให้คณะกรรมการบริ ษทั เลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามเข้า เป็ นกรรมการสรรหาฯแทน
โดยกรรมการสรรหาฯ ที่เข้าดารงตาแหน่งแทนนั้น จะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ อง กรรมการ
ซึ่งตนแทน
2.2 คณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องจัดให้มีการประชุ มไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี โดยกรรมการต้องมา
ประชุ ม ด้ว ยตนเอง กรณี ที่ ป ระธานกรรมการสรรหาฯ เห็ น ว่า มี ค วามจ าเป็ นรี บ ด่ ว น ที่ จ ะต้อ งได้รั บ มติ
คณะกรรมการสรรหาฯ แต่ไม่มี กรรมการที่ สามารถมาร่ วมประชุมด้วยตนเอง ในจานวนที่ครบเป็ นองค์ประชุ ม
ได้ ประธานกรรมการสรรหาฯ สามารถกาหนดให้มีมติเป็ นมติเวียนได้ โดยให้กรรมการ แต่ละท่านลงมติ ใน
เอกสารการลงมติ ทั้งนี้ โดยให้จดั ทาบันทึก มติคณะกรรมการ สรรหาฯ ดังกล่าวเป็ นหนังสื อ และให้กรรมการ
แต่ละท่านลงนามไว้เป็ นหลักฐาน และรายงานให้คณะกรรมการสรรหาฯในคราวประชุ มครั้งต่อไปรับทราบ
และให้จดบันทึกเรื่ องดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมในครั้งนี้ดว้ ย
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2.3 ในการประชุ มคณะกรรมการสรรหาฯ ต้องมีกรรมการร่ วมประชุ มไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
2.4 ในกรณี ที่ประธานกรรมการสรรหาฯ ไม่อยู่ในที่ประชุ มหรื อไม่อาจปฏิ บตั ิหน้าที่ได้ให้กรรมการ
สรรหาฯ ที่เข้าร่ วมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธาน ในที่ประชุม
2.5 การวินิจฉัยชี้แจงของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ถือเสี ยงข้างมาก ของกรรมการสรรหาฯ ที่
เข้าร่ วมประชุ ม โดยกรรมการสรรหาฯ หนึ่ งคนมีเสี ยงหนึ่ ง เสี ยง ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสี ยง เพิ่มอีก เสี ยงหนึ่ ง เป็ นเสี ยงชี้ ขาด ทั้งนี้ กรรมการสรรหาฯ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ไม่มี
สิ ทธิ์ ออก เสี ยงลงคะแนน ในเรื่ องนั้น เว้นแต่เป็ นการพิจารณาด้านค่าตอบแทนที่กาหนดไว้ใน กฎบัตรฉบับนี้
3. ภำรกิจและควำมรับผิดชอบ
3.1 ด้านการสรรหา
(1) กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ และผูม้ ีอานาจในการจัดการ เพื่อ
เสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิ และส่ งนโยบายดังกล่าวให้หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง
เมื่อมีการร้องขอ
(2) คัดเลือกและเสนอชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามระเบียบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั กรรมการในคณะกรรมการชุ ดย่อย ผูท้ ี่มีอานาจในการจัดการ
และที่ปรึ กษาบริ ษทั ให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาตามที่เหมาะสม
(3) ดู แลให้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่อยมี ข นาดและองค์ป ระกอบที่ เหมาะสมกับ
องค์ ก ร รวมถึ ง มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นให้ ส อดคล้ อ งกับ สภาพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป โดย
คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยจะต้ อ งประกอบด้ ว ยบุ ค คลที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถทักษะและประสบการณ์ ในด้านต่างๆ
(4) เปิ ดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนสรรหาในรายงาน ประจาปี ของบริ ษทั
3.2 ด้านค่าตอบแทน
(1) กาหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ให้แก่ กรรมการบริ ษทั ผูม้ ีอานาจในการ
จัดการ และที่ปรึ กษาบริ ษทั โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่ งใสและนาเสนอให้คณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิและ/หรื อนาเสนอ เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุ มผูถ้ ือ หุ ้น แล้วแต่
กรณี
(2) ดูแลให้กรรมการบริ ษทั และผูม้ ีอานาจในการจัดการ ได้รับ ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่
และความรับผิดชอบ
(3) กาหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริ ษทั และผูม้ ีอานาจในการจัดการเพื่อ
พิจารณาผลตอบแทนประจาปี
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(4) เปิ ดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนและเปิ ดเผย ค่าตอบแทนในรู ปแบบต่างๆ
รวมทั้งจัดทารายงานการกาหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อย ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้ าหมาย
การดาเนินงาน และ ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั
(5) เสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
(6) ทบทวนข้อเสนอของคณะกรรมการบริ หาร เรื่ องนโยบายจ่าย ค่าตอบแทนแผนการกาหนด
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษอื่นสาหรับพนักงานบริ ษทั นอกเหนือจากค่าจ้าง เช่น
โบนัส เงินเพิ่มค่าวิชาชีพ เป็ นต้น เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
(7) ทบทวนเป้ าหมายและหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิงาน (Performance Target and Criteria) สาหรับ
บริ ษทั ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
(8) เสนอแนะค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสมสาหรับ ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุการบริ ษทั และเลขานุการคณะกรรมการชุดต่างๆ ต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3.3 ด้านบรรษัทภิบาล
(1) เสนอคาแนะนา และแนวปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
(2) กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของกรรมการ และฝ่ ายจัดการ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
(3) ทบทวนแนวทางหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ โดยเปรี ยบเทียบกับแนว ปฏิบตั ิ
ของสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
(4) มอบนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการดาเนินงานด้านบริ หารการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(Sustainability Development Management : SDM) ซึ่งรวมถึงการดาเนินงานด้านการดูแลสังคม
ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
(5) วางกรอบแนวทางการกากับดูแลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั ฯ
3.4 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ควรประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเอง
เป็ นประจา และนาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ ษทั
3.5 คณะกรรมการสรรหา ค่ า ตอบแทน และบรรษัท ภิ บ าล อาจพิ จ ารณาภารกิ จ ในด้า นสรรหา
ค่าตอบแทน และด้านบรรษัทภิ บาล สาหรั บบริ ษทั ในกลุ่ มธุ รกิ จพลังงาน และสาธารณู ปโภค หรื อบริ ษทั ลู ก
ทั้งหมด หรื อบางส่ วนได้ตามความเหมาะสม และตามที่เห็นสมควร
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3.6 ดาเนิ นการใดๆ ตามหน้าที่ ที่ กฏหมาย กฏ ประกาศ ระเบี ยบ หรื อคาสั่งของทางการที่ เกี่ ย วข้อง
กาหนด
ขอบเขตอำนำจหน้ ำทีข่ อง คณะกรรมกำรสรรหำค่ ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล
1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั แทนตาแหน่ง
ที่วา่ งลง
2. ทบทวน และนาเสนอคาแนะนาเกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการของบริ ษทั
ต่อที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
3. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั
4. ทบทวน และนาเสนอ ค าแนะนาเกี่ ยวกับ หลักกากับ ดู แลกิ จการต่ อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ อให้
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิ บตั ิที่ดีตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษ ทั ไทย
และมาตรฐานสากล
5. ดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับหลักกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
6. รายงานการกากับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริ ษทั
4. ทีป่ รึกษำ
คณะกรรมการสรรหาฯ อาจขอความเห็ น ทางวิ ช าชี พ จากที่ ป รึ ก ษาภายนอกได้ โดยบริ ษ ัท เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
5. กำรทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตร
คณะกรรมการสรรหาฯจะทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตรนี้ ตามความเหมาะสมและตามสภาวะการณ์ ที่
จาเป็ น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
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กฎบัตร
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ ยงองค์ กร
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ก ร (Corporate Risk Management Committee : CRMC) ได้จ ัด
ตั้ง ขึ้ นตามมติ ข องคณะกรรมการบริ ษ ทั ครั้ งที่ 10/2557 เมื่ อวันที่ 13 พฤศจิ ก ายน 2557 โดยได้มี ก ารก าหนด
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภาระกิ จของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการ
บริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาระบบบริ หารความเสี่ ยงที่เป็ นระบบขึ้นภายในองค์กร ซึ่ งถือเป็ น
เครื่ องมือสาคัญประการหนึ่ งของการบริ หารจัดการของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรจะให้
การสนับสนุ นและปฏิ บตั ิการในนามของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งอาศัยหลักการพื้นฐานของการกากับ ดู แล
กิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่ อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้ าหมายของ
องค์ ก ร และให้ มี ก รอบการบริ หารจัด การความเสี่ ย งองค์ ก รตามแนวทางสากล ( COSO Enterprise Risk
Management Framework : COSO ERM) รวมถึงส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งบริ ษทั
และปลูกฝั งให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั สามารถเชื่ อมัน่
อย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ มุ่งไปสู่ การบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของบริ ษทั อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
1.องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการ
บริ ษทั อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็ นกรรมการอิสระ
2.วำระกำรดำรงตำแหน่ งและกำรประชุ ม
2.1 วำระกำรดำรงตำแหน่ ง
1. กรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงองค์กรซึ่ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
2. กรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
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3) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรตามกฎบัตรนี้ หรื อตาม
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4) พ้นวาระจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั
3.กรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธาน
กรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
4. ในกรณี ที่กรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะตามวาระ แต่ยงั ไม่มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรชุ ดใหม่ ให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรชุด
เดิมปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรชุ ดใหม่
5.ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึ งคราว
ออกตามวาระให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งบุ คคลที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้ นเป็ นกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงองค์กรแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรมีจานวนครบตามที่
บริ ษ ทั ก าหนด โดยบุ ค คลที่ เข้า เป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ ย งองค์ก รแทนนั้นให้มี วาระการดารง
ตาแหน่งเท่าที่เหลือของกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรท่านนั้น
2.2 กำรประชุ ม
1. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร จัดให้มีหรื อเรี ยกประชุ มตามที่เห็นสมควร อย่าง
น้อยไตรมาสละ 1 ครั้ ง และมี อานาจในการเรี ย กประชุ ม เพิ่ ม ได้ตามความจ าเป็ น โดยองค์ป ระชุ ม
ประกอบด้วย กรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่ วมประชุ มทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจาเป็ นไม่อาจเข้าร่ วมประชุ ม ได้
ควรแจ้งให้ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร ทราบล่วงหน้า
3. ให้ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร เป็ นประธานที่ประชุ ม ในกรณี ที่ ประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์ ก ร ไม่ อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อไม่ ส ามารถปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ให้
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร ที่มาประชุ มเลือกกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร คนหนึ่ งเป็ น
ประธานที่ประชุม
4. มี การประชุ มเป็ นการเฉพาะกับคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงระดับจัดการ และ/หรื อผูต้ รวจสอบภายใน และ/หรื อผูส้ อบบัญชี อย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง
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5. การลงมติ ของ กรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์ก ร กระทาได้โดยถื อเสี ยงข้างมาก ทั้งนี้
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร ผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยใดๆ ในเรื่ องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่ วมในการ
แสดงความเห็น และไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงมติในเรื่ องนั้น
6. การจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มให้แก่ กรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร ให้จดั ส่ งล่วงหน้า
ก่อนการประชุม เพื่อให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร มีเวลาในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ หรื อ
เรี ย กข้อมู ล ประกอบการพิ จารณาเพิ่ม เติ ม ทั้ง นี้ หนัง สื อเชิ ญประชุ ม จะต้องมี รายละเอี ย ดวาระการ
ประชุ ม และเอกสารประกอบการประชุ ม โดยวาระการประชุ มจะครอบคลุ มเรื่ องต่างๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นหรื อเร่ งด่วน จะแจ้งการนัดประชุ มโดยวิธี
อื่น หรื อกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นได้ โดยให้ เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร
เป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
7. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร สามารถเชิ ญผูท้ ี่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมประชุ มเพื่อชี้ แจง
ข้อเท็จจริ งต่างๆ ให้แก่ที่ประชุม คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร ทราบได้
3. ภำระกิจและหน้ ำทีค่ วำมรับผิดชอบ
1. กาหนด และทบทวนนโยบาย กรอบการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร
2. กากับดูแล และสนับสนุ นให้มีการดาเนิ นงานด้านการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรสอดคล้องกับกลยุทธ์
และเป้ าหมายทางธุ รกิจ และการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่ รวมถึงสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป
3.ให้ขอ้ เสนอแนะ แนวทาง ติ ดตาม และประเมิ นผลการบริ หารความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงระดับจัดการ (Risk Management Committee: RMC) เพื่อนาไปดาเนินการ
4. พิจารณารายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร และให้ขอ้ คิดเห็นในความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้ง
แนวทางการกาหนดมาตรการควบคุ ม หรื อบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการ
บริ หารความเสี่ ยงองค์กรให้แก่ RMC เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่องและอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
5. สนับสนุ นการดาเนิ นงานของ Chief Risk Officer สมาชิ กใน RMC ให้บรรลุเป้ าหมายของการบริ หาร
ความเสี่ ยงองค์กร
6. รายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ และในกรณี ที่มีปัจจัยหรื อ
เหตุการณ์สาคัญ ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
ทราบและพิจารณาโดยเร็ วที่สุด
7. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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อนึ่ ง การสอบทานระบบบริ หารความเสี่ ย งองค์กรยังคงเป็ นหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
สานักงานตรวจสอบ
4. ข้ อมูลสำหรับคณะกรรมกำร
แหล่ ง ข้ อ มู ล ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ส่ ว นใหญ่ จ ะมาจากรายงานต่ า งๆของคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงระดับจัดการ รายงานจาก ผูต้ รวจสอบภายใน และ/หรื อผูส้ อบบัญชี รายงานจากการ
ประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงระดับจัดการ และ/หรื อผูต้ รวจสอบภายใน และ/หรื อผูส้ อบบัญชี
จะต้องรายงานหรื อนาเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับความเสี่ ยงต่อ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
องค์กร เพื่อสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
5. กำรรำยงำนและรำยงำนกำรประชุ ม
กาหนดให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
6. ทีป่ รึกษำ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร อาจแต่งตั้งที่ ปรึ กษาเพื่ อให้ความเห็ นหรื อข้อเสนอแนะใน
ประเด็นที่สาคัญต่างๆจากภายนอกได้ โดยบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
7. กำรทบทวน และปรับปรุ งกฎบัตร
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรจะทบทวนกฎบัตรนี้ ทุกปี หรื อตามสภาวะการณ์ที่จาเป็ นและจะ
เสนอแก้ไข เปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควรเพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
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กฎบัตร
คณะกรรมกำรบริหำร
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
1. องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ เป็ นผูแ้ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการบริ ห าร โดยเลื อกจากกรรมการที่ เ ป็ น
ผูบ้ ริ หาร และผูบ้ ริ หารจานวนหนึ่ ง ของบริ ษ ทั ฯ ที่ มี คุ ณสมบัติเหมาะสม ทั้ง นี้ ก าหนดให้ก รรมการ
ผูจ้ ดั การ ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการบริ หารโดยตาแหน่ง
2. วำระกำรดำรงตำแหน่ ง
คณะกรรมการบริ หารมี วาระการดารงตาแหน่ ง 2 ปี โดยให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณา
แต่งตั้งกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริ หาร ในการ
ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งแรกหลังการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี ทั้งนี้ กรรมการที่ ครบ
กาหนดวาระการดารงตาแหน่งดังกล่าวมีสิทธิ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. หน้ ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
1. กาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั
2. พิจารณากลัน่ กรองในเรื่ องดังต่อไปนี้ เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
2.1 แผนยุทธศาสตร์ของบริ ษทั ฯ
2.2 งบประมาณประจาปี (Annual Estimate Budget) ซึ่งเป็ นไปตามแผนยุทศาสตร์ของบริ ษทั ฯ
2.3 กิจกรรมและการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวกับการควบรวมและซื้ อกิจการ
2.4 การแต่งตั้งผูบ้ ริ หารระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การ
3. มีอานาจสั่งการ วางแผน และดาเนิ นกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั
กาหนด
4. กาหนดแผน และแนวทางเกี่ยวกับการลงทุน และการระดมทุนตามนโยบายของบริ ษทั
5. บริ หารและกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นไปตามงบประมาณ และ
เป้ าหมายที่ต้ งั เอาไว้
6. อนุมตั ิการจัดสรรกาไรเป็ นสารองตามกฎหมาย
7. การแต่งตั้งผูบ้ ริ หารระดับผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การและผูช้ ่วยกรรมการอาวุโส
8. รับผิดชอบการบริ หารทรัพยากรบุคคลสาหรับผูบ้ ริ หารระดับสู ง
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9. มีอานาจพิจารณากาหนดสวัสดิ การพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการ ประเพณี และสอดคล้องกับ
กฎหมายที่บงั คับใช้อยู่
10. เสริ มสร้าง และผลักดันให้เกิดแรงจูงใจของพนักงาน
11. มีอานาจอนุมตั ิการแต่งตั้งที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หารที่จาเป็ น รวมถึงกาหนดอัตรา
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
12. อนุมตั ิการเข้าทาบันทึกข้อตกลงเพื่อการทาสัญญาร่ วมทุน (MOU-Joint Venture Agreement) ใน
โครงการลงทุนต่างๆ ซึ่ งมีมูลค่าการลงทุนในส่ วนของบริ ษทั จานวนไม่เกิน 200 ล้านบาท
13. มีอานาจอนุมตั ิ การซื้ อขายทรัพย์สินถาวร การให้กยู้ มื เงิน และการลงทุน การเสนอราคา การ
จัดซื้ อจัดจ้าง การเข้าทาสัญญา หรื อการทานิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการค้าโดยปกติ และ
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ดังนี้
- วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท สาหรับการซื้ อขายทรัพย์สินถาวร การให้กยู้ มื เงิน และการลงทุน
- วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท สาหรับการเสนอ ราคาในกรณี ธุรกิจปกติ
- วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สาหรับการเสนอราคาในกรณี ธุรกิจอื่น
- วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท สาหรับการกูย้ มื เงิน การจัดซื้ อจัดจ้าง การเข้าทาสัญญา / นิติกรรม
ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการค้าโดยปกติ ตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
- วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สาหรับการกูย้ มื เงิน การจัดซื้ อจัดจ้าง การเข้าทาสัญญา / นิติกรรม
ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการค้าอื่น ตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
14. ในกรณี ที่กาหนดไว้ในแผนธุ รกิจ หรื องบประมาณที่คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิไว้แล้ว
คณะกรรมการบริ หาร สามารถ ดาเนินการได้โดยไม่จากัดวงเงิน
15. การออกหนังสื อค้ าประกันให้แก่บุคคลที่ 3 ต้องผ่าน การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
ยกเว้น กรณี ธุรกิจปกติตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
16. อนุมตั ิการดาเนินการจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน และ
สิ ทธิ ประโยชน์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย อันเป็ นการประกอบธุ รกิจทางการค้าปกติหรื อรายการ
สนับสนุนธุ รกิจปกติของบริ ษทั ฯ
17. อนุมตั ิการตั้ง การเพิ่ม การลด หรื อการยกเลิก สารองทางบัญชีต่างๆ อาทิ ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ ค่า
เผือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ค่าเผือ่ ผลขาดทุนของโครงการระหว่างการดาเนินการ
เป็ นต้น ในวงเงินรวมไม่เกินครั้งละ 10 ล้านบาท
18. พิจารณาวาระต่างๆ ก่อนเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารดังกล่าวข้างต้น
นั้นต้องอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ หารไม่มี
อานาจในการดาเนิ นการใดๆ ในหรื อเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์
ที่สาคัญของบริ ษทั และ/หรื อ รายการหรื อเรื่ องที่คณะกรรมการบริ หารหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วน
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ได้เสี ย หรื ออาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ จะทาขึ้ นกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี ) ในกรณี
ดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริ หารนาเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป โดยกรรมการบริ หารท่านนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องดังกล่าว
4. กำรประชุ มและกำรลงมติ
1. คณะกรรมการบริ หารจะต้องจัดให้มีการประชุ มอย่างน้อยปี ละ 8 ครั้ ง ตามความจาเป็ นและ
ความเหมาะสม
2. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่ งให้แก่คณะกรรมการบริ หารล่วงหน้าก่อน
การประชุม
3. ในการประชุ มคณะกรรมการบริ หารจะต้องมีกรรมการเข้าร่ วมไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งจึงจะครบ
เป็ นองค์ประชุม
4. มติที่ประชุ มของคณะกรรมการบริ หารจะถื อตามเสี ยงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่ วมประชุ ม
ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดจะต้องไม่เข้าร่ วมในการพิจารณาหรื อลงมติ
5.

กำรรำยงำน
คณะกรรมการบริ หาร จะต้องรายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยสม่าเสมอ
และจัดทารายงานการทาหน้าที่ในรอบปี ที่ผา่ นมาต่อผูถ้ ือหุ ้นในรายงานประจาปี โดยเปิ ดเผยรายละเอียดดังนี้
1. จานวนครั้งในการประชุม
2. จานวนครั้งที่กรรมการบริ หารแต่ละคนเข้าร่ วมประชุม
3. ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรที่กาหนดไว้

6. กำรทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตร
คณะกรรมการบริ หาร จะทบทวนและปรั บ ปรุ งกฎบัต รนี้ ตามความเหมาะสมและตาม
สภาวการณ์ที่จาเป็ น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
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