นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ของ

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ไดจัดทํานโยบายกํากับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน ตั้งแตป 2549 ไดมีการปรับปรุงให
ทันสมัยตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับทราบ และถือปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดี สําหรับ
กรรมการจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ จึงได
ประพฤติปฏิบัติหนาที่ดวยจิตสํานึกที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย มีคุณธรรม และจริยธรรม และตระหนักในชื่อเสียง และเกียรติคุณ
ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการผลักดันการสรางวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลอยางเปนรูปธรรม มีการพัฒนาปรับปรุง
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามคําแนะนําของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การรณรงคสงเสริมหลักการบรรษัทภิ
บาล และรณรงคเรื่องบรรษัทภิบาลออกสูภายนอกองคกร รวมทั้งการสงเสริมรณรงคการเปนองคกรที่มีความรับผิดชอบตอ
สังคม และสิ่งแวดลอม
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหเปนหนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน
ที่จะตองศึกษาทําความเขาใจในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงาน และยึดถือปฏิบัติเปนคุณธรรมประจําใจ โดยกรรมการ และผูบริหารตองประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
และพนักงานตองปฏิบัติตามนโยบาย และขอพึงปฏิบัติอยางเครงครัด ทั้งนี้บริษัทฯ ถือวานโยบายการกํากับดูแลกิจการ เปน
สวนหนึ่งของระเบียบการปฏิบัติงาน คูมือปฏิบัติงานของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
จากความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม สุจริตโปรงใส ยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่
ดี สงผลใหการประเมินผลสํารวจโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ตามรายงาน Corporate Governance
Report of Thailand Companies 2014 เด็มโก ไดรับตราสัญลักษณคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาติ 4 สัญลักษณ (ดีมาก)
บริษัทไดมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธของบริษัทฯ และ
แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ครอบคลุมหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่สําคัญ โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการ
บริษัท อนุมัตินโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ไดตระหนักถึงประโยชนและความสํ าคัญของการกํ ากับ ดูแ ลกิจการที่ดีทั้งนี้ เพื่อ เปนการ
เสริมสรางความโปรงใสและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อันจะสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นแกผูถือหุน ผูลงทุน และ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย จึงไดกําหนดเปนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่เปนลายลักษณอักษรและถือเปนมาตรฐานการปฏิบัติ
สําหรับบริษัทซึ่งครอบคลุมหลักการสําคัญ ดังตอไปนี้
สวนที่ 1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ไดตระหนักถึงประโยชนและความสําคัญของการกํากับ ดูแ ลกิจการที่ดีทั้งนี้ เพื่อ เปนการ
เสริมสรางความโปรงใสและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อันจะสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นแกผูถือหุน ผูลงทุน และ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย จึงไดกําหนดเปนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่เปนลายลักษณอักษรและถือเปนมาตรฐานการปฏิบัติ
สําหรับบริษัทซึ่งครอบคลุมหลักการสําคัญ ดังตอไปนี้
- การปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกันและเปนธรรมตอทุกฝาย
- การปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดูแลและการบริหารงานดวยความ
ซื่อสัตย มีคุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อใหบรรลุเปาหมายของบริษัท และใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือ
หุน ตลอดจนดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงดานผลประโยชนตางๆ
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- การบริหารงานดานความโปรงใสภายใตระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในตลอดจนการเปดเผยขอมูล
อยางเพียงพอ และสามารถตรวจสอบได แกผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย เพื่อใหทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทจะ
สนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สําคัญ เชน การทํารายการที่เกี่ยวโยง การทํารายการไดมา หรือจําหนายไป
ซึ่งสินทรัพย เพื่อความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
- การควบคุมและบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมกับการดําเนินกิจการของบริษัท
- การดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต ภายใตกรอบของกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการดูแลสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้ ยังกําหนดใหคณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทและประเมินผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง และจะกําหนดใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตางๆ ใหแกผูถือหุนทราบ
สวนที่ 2 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายการดําเนินธุรกิจ คานิยมหลัก และจรรยาบรรณ
2.1 วิสัยทัศน
“มุงสูการเปนผูรับเหมาดานวิศวกรรมไฟฟา ผูลงทุนดานพลังงานทดแทนและสาธารณูปโภค ชั้นนําของ
อาเซียน”
2.2 พันธกิจ
 เปนบริษัทรับเหมาดานวิศวกรรมไฟฟา พลังงานทดแทน และสาธารณูปโภคที่ครบวงจร ชั้นนําของภูมิภาค
 มุงเนนการใหบริการที่มีคุณภาพและทันสมัยอยางมืออาชีพ มีคุณธรรมความซื่อสัตยตอลูกคา และความ
เชี่ยวชาญรอบรู ดวยทีมงานประสิทธิภาพสูง
 สามารถสรางผลตอบแทนที่ดี สรางมูลคาเพิ่มจากการลงทุนดานสาธารณูปโภคใหแกนักลงทุน ผูถือหุน
อยางตอเนื่อง
2.3 เปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัท
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะพัฒนาองคกรและขยายธุรกิจทั้งในและตางประเทศในดานที่เกี่ยวของกับงานวิศวกรรม
โดยมีเปาหมายหลักที่จะเปนผูออกแบบ กอสรางและติดตั้งงานระบบไฟฟาแบบครบวงจรตั้งแตงานระบบไฟฟาและเครื่องกล
จนถึงงานกอสรางโรงไฟฟาพลังงานทดแทน เชน โครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย รวมถึง
แสวงหาโอกาสในการเปนผูลงทุนในธุรกิจการใหบริการในฐานะผูผลิตไฟฟาและสาธารณูปโภคอื่น
2.4 คานิยมหลัก
i DEMCO
I = Integrity
D = Determination
E = Effective Teamwork
M = Masterly
C = Customer First
O = Originality & Ownership

มีคุณธรรม ความซื่อสัตยตอลูกคา ตอตนเอง องคกร และวิชาชีพ
มีความมานะ มุงมั่น ตั้งใจจริง ที่จะประสบผลสําเร็จ
ทีมงานมีประสิทธิภาพ
รอบรู เชี่ยวชาญอยางผูนํา
ใหคุณภาพที่ดีที่สุดแกลูกคา
มีความคิดริเริ่ม กลาแสดงออกนอกกรอบอยางสรางสรร และคิดอยางเจาของกิจการ
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2.5 จรรยาบรรณบริษัทฯ
บริษัทฯ ไดแก กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน มุงที่จะดําเนินการ และยึดถือในจรรยาบรรณของ
บริษัทฯ ในดานตางๆ ดังตอไปนี้
2.5.1 สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน
บริษัทจะยึดมั่นต อการปฏิบัติและการคุมครองสิท ธิของผูถือ หุนทุกรายอยางเทาเที ยมกัน โดยกําหนด
นโยบายโดยการคํานึงถึงสิทธิผูถือหุน และสงเสริมการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
- สิทธิในการรับรูขอมูลในการจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เพื่อใหขอมูลเพียงพอตอผูถือหุน เพื่อตัดสินใจ
ในการลงมติ โดยบริษัทจะพัฒนาเพื่อเผยแพรขอมูลดังกลาวลงใน website ของบริษัทเปนการลวงหนากอนการจัดสงเอกสาร
ทั้งนี้ บริษัทจะดําเนินการจัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุน พรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ลวงหนากอน
วันประชุมอยางนอย 14 วัน พรอมทั้งมีการบันทึกการประชุมอยางถูกตองครบถวน เพื่อสามารถใหผูถือหุนตรวจสอบได
- สิทธิที่ผูถือหุนจะไดรับการอํานวยความสะดวกของผูถือหุน ในการใชสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนและ
ออกเสี ย งอย า งเต็ ม ที่ โดยในอนาคต บริ ษั ท จะเป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น ส ง คํ า ถามล ว งหน า ก อ นวั น ประชุ ม ให แ ก บ ริ ษั ท ได
นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการสงเสริมใหกรรมการทุกทานเขารวมประชุมผูถือหุน เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุน
ในกรณีการตอบคําถามเกี่ยวกับประเด็นตางๆ
- บริษัทมีนโยบายจะสงเสริมเรื่องความเทาเทียมกันของผูถือหุน เชน การเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอย
สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมกอนวันประชุมและคณะกรรมการกําหนดแนวทางพิจารณาเพิ่ม / ไมเพิ่มวาระที่เสนอ
ดังกลาว การเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ การไมเพิ่มวาระการประชุม
โดยไมแจงผูถือหุนทราบลวงหนา นอกจากนี้ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได
สามารถมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทนหรือใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบอํานาจจากผูถือหุน เพื่อเขารวมประชุม
แทนได
2.5.2 สิทธิ และบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทไดใหความสําคัญแกการกํากับดูแลผูมีสวนไดเสียหลายกลุม เชน กลุมลูกคา คูคา พนักงาน ผูถือหุน
หรือผูลงทุน สถาบันการเงิน หนวยงานภาครัฐและหนวยงานอื่นๆ โดยคณะกรรมการจะปฏิบัติตอบุคคลเหลานี้ตามสิทธิ
เงื่ อนไข ขอกฎหมายและกฎระเบีย บตางๆ เพื่อใหผูมีสวนได เสียไดรับการดูแ ลและปฏิบัติดวยดี ทั้งนี้ บริษัทจะกําหนด
มาตรการในการสื่อสารกับคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับความถูกตองของรายงานการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่
บกพรอง หรือการทําผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยกําหนดใหคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถ
ดําเนินการตรวจสอบพรอมทั้งดําเนินการแกไขเพื่อความถูกตอง
2.5.3 การประชุมผูถือหุน
บริษัทสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสที่จะมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ตั้งคําถาม หรือมีขอเสนอแนะ
ในที่ประชุม โดยคณะกรรมการจะเขารวมในที่ประชุมเพื่อตอบคําถาม และรับฟงขอเสนอแนะจากผูถือหุน
2.5.4 ภาวะผูนํา และวิสัยทัศน
ในการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายการดําเนินงาน กลยุทธ และแผนงานธุรกิจนั้น คณะกรรมการไดมีสวน
รว มในการพิ จ ารณาและตั ดสิ นใจ โดยใช ป ระสบการณ ร วมทั้ง ความชํา นาญในการทํ าธุ ร กิจ ในการวางแผน เพื่อ ให ก าร
ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม รวมทั้งจะกํากับ
ดูแลและติดตามการดําเนินการพิจารณาใหความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของฝายจัดการใหเปนไปตาม
แผนงาน
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2.5.5 ความขัดแยงดานผลประโยน
กําหนดใหคณะกรรมการ ฝายจัดการและผูถือ หุนไดมีการพิจารณาในการแกปญหาความขัด แย ง ของ
ผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีเหตุผล เปนอิสระและอยูภายใตจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปดเผย
ขอมูลอยางครบถวน เพื่อผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนเปนสําคัญ ทั้งนี้บริษัทไดกําหนดมาตรการดูแลขอมูลภายใน เพื่อ
ปองกันการนําไปใชเพื่อประโยชนสวนตนในทางมิชอบ อาทิเชน บริษัทจะดําเนินการกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและ
ปองกันการใชขอมูลเปนลายลักษณอักษร และถือเปนแนวปฏิบัติท่ีทุกคนในองคกรตองถือปฏิบัติ และไดกําหนดใหกรรมการ
ทุกคนและผูบริหารเปดเผยขอมูลตอบริษัทเกี่ยวกับสวนไดเสียของตนและผูเกี่ยวของ เชน การรายงานการซื้อขาย หรือถือครอง
หลักทรัพยของบริษัทใหที่ประชุมกรรมการทราบทุกครั้ง
2.5.6 จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทมีการสงเสริมแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of ethics or statement of
business conduct) โดยคณะกรรมการไดจัดทําหลักจรรยาบรรณเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนไดทราบถึง
มาตรฐานการปฏิบัติตนตามที่บริษัทไดวางไว เพื่อเปนแนวทางในการใหทุกคนปฏิบัติ ทั้งนี้จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทที่กรรมการผูบริหารและพนักงานตองยึดถือและปฏิบัติตามประกอบดวย ความซื่อสัตยและเชื่อถือได การใหความ
เคารพผูอื่นอยางสม่ําเสมอ การมีความยุติธรรมและไมแบงแยก การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาใดๆ รวมทั้งลิขสิทธิ์และ
สิทธิบัตร การเก็บรักษาความลับ การเก็บบันทึกขอมูลของบริษัทอยางถูกตอง การระมัดระวังในการเปดเผยขอมูลบริษัท การ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ การใหความเปนธรรมตอคูแขงทางธุรกิจ การปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานทุจริต และ
ความรับผิดชอบตอผูถือหุน โดยกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ
ยุติธรรม และมีจริยธรรมในการดําเนินงานกับผูที่เกี่ยวของทั้งภายในและนอกองคกร ตลอดจนไมเปดเผยขอมูลภายในอัน
กอใหเกิดผลกระทบในดานลบแกบริษัทหรือเพื่อประโยชนสวนตัว รวมไปถึงการไมกระทําการใดๆ อันกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การฝาฝน และการลงโทษ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบที่จะทําความคุนเคย และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
บริษัทฯ ตลอดจนนโยบายอื่นๆ ของบริษัทฯ ที่จะออกมาเพิ่มเติมนอกจากนี้ กับพึงแสดงความยึดมั่นตอจรรยาบรรณบริษัทฯ
โดยการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีสําหรับผูอื่น เพื่อสงเสริมบรรยากาศของการทํางานใหเอื้อตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
รวมทั้งตองมุงมั่นที่จะปองปราม และปองกันไมใหเกิดการละเมิดจรรยาบรรณ ทั้งนี้ ผูที่ฝาฝนจรรยาบรรณ หรือนโยบายของ
บริษัทที่เกี่ยวของ หรือยินยอมใหบุคคลอื่นฝาฝนจรรยาบรรณ จะถูกพิจารณาลงโทษทั้งทางวินัย ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจาง การ
ใหชดเชยความเสียหาย และการรับโทษทั้งทางแพง และ/หรือทางอาญา
สวนที่ 3 โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ
3.1 คณะกรรมการบริษัท
3.1.1 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการกําหนดนโยบาย และทิศทางในการดําเนินงานของบริษัท โดย
คณะกรรมการบริษัทมีความเปนอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทไดจัด
ใหมีการแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการที่ชัดเจน และดูแลใหมีระบบงาน
ที่ใหความเชื่อมั่นวากิจกรรมตางๆ ของบริษัทดําเนินไปในลักษณะที่ถูกตองตากฎหมายและจริยธรรม
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กรรมการบริษัททุกทานมีความเขาใจในหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท และมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of ethics or statement of business conduct)
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่เปนตัวแทนของผูถือหุน และมีอํานาจในการจัดการบริษัท ดังตอไปนี้
1. ตองปฎิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถอื หุน
2. กําหนดและทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย และทิศทางการดําเนินงาน การลงทุน และการบริหารจัดการที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
3. กําหนดและควบคุมดูแลใหฝายบริหาร ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ
4. จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายและความถูกตองในสังคม
5. จัดการบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในหนังสือบริคณหสนธิ
6. จัดการบริษัทใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท
7. จัดการบริษัทใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน
8. จัดการแตงตั้ง คณะกรรมการบริหาร เพื่อทําหนาที่บริหารกิจการ รวมถึงกําหนดอัตราคาตอบแทน และสวัสดิการที่
เหมาะสม
9. จั ด การแต ง ตั้ ง กรรมการผู จั ด การ เพื่ อ บริ ห ารควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั้ ง ปวงของบริ ษั ท รวมถึ ง กํ า หนดอั ต รา
คาตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม
10. การใหคุณใหโทษแกกรรมการผูจัดการโดยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
11. ตองจัดใหมีระบบที่สนับสนุนการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหม่ันใจวาฝายบริหารได
ตระหนักและใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
เวนแตอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน ทั้งนี้เรื่องที่
กรรมการมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสีย หรือมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาว ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
(ก) เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน
(ข) การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมาย หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
เรื่องดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการดวยคะแนนเสียงขางมากของกรรมการที่เขา
รวมประชุม และจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมาย
ใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท
(ฉ) การอื่นใดที่กําหนดไวภายใตบ ทบัญ ญัติของกฎหมาย ว าดวยหลักทรัพย และ/หรือ ขอกํ าหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียง
ดังกลาวขางตน
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3.1.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทจะจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท
กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีการจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งเอกสาร
ประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน และคณะกรรมการสามารถขอขอมูลเพิ่มเติมได
จากกรรมการผูจัดการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได หรือใหผูบริหารระดับสูงเขาประชุมเพื่อชี้แจงคณะกรรมการใน
กรณีที่ตองการขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม อีกทั้งกําหนดใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเรื่องเขาวาระการ
ประชุมได โดย มีประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการรวมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการ
ทั้งนี้ บริษัทกําหนดใหมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอย 6 ครั้งตอป
นอกจากนี้ บริษัทจะมีการบันทึกการประชุมอยางถูกตอง ครบถวนเพื่อสามารถใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
กรรมการมีหนาที่ตองเขารวมประชุมคณะกรรมการทุกครั้งยกเวนกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ รวมทั้งกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
สามารถดําเนินการประชุมระหวางกันเองตามความจําเปนได
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดองคประชุมขั้นต่ํา ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติตองมีคณะกรรมการไมนอยกวา 2 ใน 3
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ในป 2558 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประชุมจํานวน 12 ครั้ง
นอกจากนี้ บริษัทจะมีการบันทึกการประชุมอยางถูกตอง ครบถวนเพื่อสามารถใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
กรรมการมีหนาที่ตองเขารวมประชุมคณะกรรมการทุกครั้งยกเวนกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ รวมทั้งกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
สามารถดําเนินการประชุมระหวางกันเองตามความจําเปนได
3.1.3 โครงสรางของคณะกรรมการบริษัท
จํานวนของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามที่ที่ประชุมผูถือหุนกําหนด แตตองไมนอยกวา
9 คน โดยกรรมการไมนอยกวา 4 คน หรือหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด (แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา) จะตองเปน
กรรมการอิสระ และจํานวนกรรมการที่เปนผูบริหารตองไมเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณากรรมการอิสระคนหนึ่งขึ้นดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ คุณสมบัติ และการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการอิสระ และ กรรมการที่เปนผูบริหาร ใหเปนไปตามนโยบายเรื่อง
ขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (บจ/ร 26-00) (Policy Statement on Code of Best Practices of Directors of
Listed Companies) และกรรมการอิสระจะตองถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
โดยใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
3.1.4 วาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะตองออกจากตําแหนงในทุกครั้งของการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป โดยใหกรรมการซึ่งอยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ในกรณีที่กรรมการที่จะพนจาก
ตําแหนงดังกลาวไมอาจแบงไดพอดีหนึ่งในสาม ก็ใหใชจํานวนที่ใกลที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งออกจากตําแหนง
อาจไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงใหมได
นอกจากนี้ เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการที่เปนกรรมการ
อิสระในกรณีปกติโดยทั่วไปไมควรเกินกวา 3 วาระ หรือ 9 ป ติดตอกันหรือตามความเห็นของคณะกรรมการ
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3.1.5 การสรรหา และเลือกตั้งกรรมการ
การแตงตั้งกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะพิจารณารายชื่อผูที่มี
ความเหมาะสมที่จะเปนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท และขอกําหนดของกฎหมาย กับ
หลักเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้จะตองมีความโปรงใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะตองมีประวัติการศึกษาและ
ประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชนในการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน
สําหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ เลขานุการบริษัทจะรวบรวมขอมูลเสนอตอ
คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อพิจารณากลั่นกรองเบื้องตนกอนนําเสนอรายชื่อบุคคลที่ผานการ
พิจารณาใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเปนขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการฯจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ไดรับการ
เสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการเสนอชื่อตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้งตอไป
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ
บุคคลที่ไดรับเสนอชื่อเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
(1) มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
(2) มีความรู ความสามารถ ความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความระมัดระวังดวยความซื่อสัตย (Duty of
Care and Duty of Loyalty) สามารถทุมเทอุทิศเวลาไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ
สามารถเขาประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ มีการเตรียมตัวเปนการลวงหนากอนการประชุมเปนอยางดี มีสวนรวมที่
สรางสรรคในการประชุม มีความตรงไปตรงมา แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมไดโดยอิสระ มีประวัติการทํางาน และ
จริยธรรมที่ดีงาม และไดรับการยอมรับจากสังคม
(3) มี ค วามรู ค วามสามารถที่ สํ า คั ญ ต อ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ได แ ก ธุ ร กิ จ พลั ง งาน วิ ท ยาศาสตร การบริ ห ารรั ฐ กิ จ
วิศวกรรมศาสตร เศรษฐศาสตร การบัญชี การตลาด การเงิน และกฎหมาย
(4)ไมควรดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทหลายแหงในขณะเดียวกัน
3.1.6 การปฏิบัติตอกรรมการใหม
เมื่อมีการแตงตั้งกรรมการใหม บริษัทฯ จะจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหม โดย
จัดใหมีการบรรยายสรุป วิสัยทัศน กลยุทธ และเปาหมายการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการที่สําคัญโดยประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร พรอมทั้งจัดใหมีเอกสารสําหรับกรรมการที่
ไดรับการแตงตั้งใหม เพื่อประกอบการทําหนาที่ อันไดแก คูมือกรรมการบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับบริษัท
และรายงานประจําป ซึ่งเอกสารเหลานี้ประกอบดวยขอมูลสําคัญ ไดแก บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท อํานาจอนุมัติ และขอหามการกระทําของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ รวมทั้งบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ
3.1.7 การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท
บริษัทมีนโยบายเรื่องการดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท สอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดีที่
กําหนด หรือแนะนําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่แนะนําใหกรรมการบริษัทจดทะเบียนดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัทไมเกิน 5 บริษัท สําหรับการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทหรือองคกรอื่นของกรรมการ บริษัทฯ ไดกําหนดเปน
ระเบียบภายในใหตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาคาตอบแทน และบรรษัทภิบาลดวย
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3.2 คณะกรรมการชุดยอยที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทที่ไดจัดใหมีกรรมการชุดยอย เพื่อชวยศึกษาและกลั่นกรองงานตางๆ เฉพาะดาน ดังนี้
3.2.1 คณะกรรมการชุดยอย (Board Committee)
บริษัท ฯ มีคณะกรรมการชุดยอ ย (Board Committee) 4 คณะ ประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องคกร ซึ่งแตละชุดมีองคประกอบ บทบาท และหนาที่ตางๆ ดังนี้
(ก) คณะกรรมการบริหาร
องคประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการที่เปนผูบริหาร และ
ผูบริหารจํานวนหนึ่งของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้กําหนดใหกรรมการผูจัดการ ดํารงตําแหนงประธาน
คณะกรรมการบริหารโดยตําแหนง
วาระการดํารงตําแหนง
คณะกรรมการบริ ห ารมี ว าระการดํ า รงตํ า แหน ง 2 ป โดยให ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง
กรรมการที่เปนผูบริหาร และผูบริหารของบริษัทฯ เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งแรกหลังการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ทั้งนี้กรรมการที่ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงดังกลาว
มีสิทธิกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. กําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
2. พิจารณากลั่นกรองในเรื่องดังตอไปนี้ เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2.1 แผนยุทธศาสตรของบริษัทฯ
2.2 งบประมาณประจําป (Annual Estimate Budget) ซึ่งเปนไปตามแผนยุทศาสตรของบริษัทฯ
2.3 กิจกรรมและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการควบรวมและซื้อกิจการ
2.4 การแตงตั้งผูบริหารระดับรองกรรมการผูจัดการ
3. มีอํานาจสั่งการ วางแผน และดําเนินกิจการของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
4. กําหนดแผน และแนวทางเกี่ยวกับการลงทุน และการระดมทุนตามนโยบายของบริษัท
5. บริหารและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามงบประมาณ และเปาหมายที่ตั้ง
เอาไว
6. อนุมัติการจัดสรรกําไรเปนสํารองตามกฎหมาย
7. การแตงตั้งผูบริหารระดับผูชวยกรรมการผูจัดการและผูชวยกรรมการอาวุโส
8. รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลสําหรับผูบริหารระดับสูง
9. มีอํานาจพิจารณากําหนดสวัสดิการพนักงานใหเหมาะสมกับสภาพการ ประเพณี และสอดคลองกับกฎหมายที่
บังคับใชอยู
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10. เสริมสราง และผลักดันใหเกิดแรงจูงใจของพนักงาน
11. มีอํานาจอนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารที่จําเปน รวมถึงกําหนดอัตรา
คาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
12. อนุมัติการเขาทําบันทึกขอตกลงเพื่อการทําสัญญารวมทุน (MOU-Joint Venture Agreement) ใน
โครงการลงทุนตางๆ ซึ่งมีมูลคาการลงทุนในสวนของบริษัทจํานวนไมเกิน 200 ลานบาท
13. มีอํานาจอนุมัติ การซื้อขายทรัพยสินถาวร การใหกูยืมเงิน และการลงทุน การเสนอราคา การ
จัดซื้อจัดจาง การเขาทําสัญญา หรือการทํานิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาโดยปกติ และ
เปนไปตามวัตถุประสงคของบริษัท ดังนี้
- วงเงินไมเกิน 10 ลานบาท สําหรับการซื้อขายทรัพยสินถาวร การใหกูยืมเงิน และการลงทุน
- วงเงินไมเกิน 1,500 ลานบาท สําหรับการเสนอ ราคาในกรณีธุรกิจปกติ
- วงเงินไมเกิน 500 ลานบาท สําหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจอื่น
- วงเงินไมเกิน 1,500 ลานบาท สําหรับการกูยืมเงิน การจัดซื้อจัดจาง การเขาทําสัญญา / นิติกรรมใดๆ ที่
เกี่ยวของกับธุรกิจการคาโดยปกติ ตามวัตถุประสงคของบริษัท
- วงเงินไมเกิน 500 ลานบาท สําหรับการกูยืมเงิน การจัดซื้อจัดจาง การเขาทําสัญญา / นิติกรรมใดๆ ที่
เกี่ยวของกับธุรกิจการคาอื่น ตามวัตถุประสงคของบริษัท
14. ในกรณีที่กําหนดไวในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติไวแลวคณะ กรรมการบริหาร
สามารถดําเนินการไดโดยไมจํากัดวงเงิน
15. การออกหนังสือค้ําประกันใหแกบุคคลที่ 3 ตองผาน การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ยกเวน กรณีธุรกิจปกติตามวัตถุประสงคของบริษัท
16. อนุมัติการดําเนินการจดทะเบีย นสิท ธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับ สินทรั พย และสินทรัพยไมมีตัวตน และสิท ธิ
ประโยชนของบริษัทและบริษัทยอย อันเปนการประกอบธุรกิจทางการคาปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ
17. อนุมัติการตั้ง การเพิ่ม การลด หรือการยกเลิก สํารองทางบัญชีตางๆ อาทิ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คาเผื่อผล
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน คาเผื่อผลขาดทุนของโครงการระหวางการดําเนินการ เปนตน ในวงเงิน
รวมไมเกินครั้งละ 10 ลานบาท
18. พิจารณาวาระตางๆ กอนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกลาวขางตนนั้นตองอยู
ภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารไมมีอํานาจในการ
ดําเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท
และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนอื่นใดที่จะทําขึ้นกับบริษัทและบริษัทยอย (ถามี) ในกรณีดังกลาว ใหคณะกรรมการบริหารนําเสนอ
เรื่ อ งดั ง กล า วต อ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ต อ ไป โดย
กรรมการบริหารทานนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแยงจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทในเรื่องดังกลาว
การประชุมและการลงมติ
1. คณะกรรมการบริหารจะตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 8 ครั้ง ตามความจําเปนและความเหมาะสม
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2. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะตองจัดสงใหแกคณะกรรมการบริหารลวงหนากอนการประชุม
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริห ารจะตองมีกรรมการเขารวมไมนอยกว ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเปนองค
ประชุม
4. มติ ที่ ป ระชุ ม ของคณะกรรมการบริ ห ารจะถือ ตามเสีย งข า งมากของกรรมการที่ เ ข า รว มประชุม ทั้ ง นี้
กรรมการที่มีสวนไดเสียในเรื่องใดจะตองไมเขารวมในการพิจารณาหรือลงมติ
การรายงาน
คณะกรรมการบริหาร จะตองรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม่ําเสมอ และจัดทํา
รายงานการทําหนาที่ในรอบปที่ผานมาตอผูถือหุนในรายงานประจําป โดยเปดเผยรายละเอียดดังนี้
1. จํานวนครั้งในการประชุม
2. จํานวนครั้งที่กรรมการบริหารแตละคนเขารวมประชุม
3. ผลการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรที่กําหนดไว
การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร
คณะกรรมการบริหาร จะทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรนี้ตามความเหมาะสมและตามสภาวการณที่จําเปน
เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่ อ ให ค ณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได ม อบหมายอย า งมี
ประสิทธิภาพ ในการกํากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการ
จัดทํารายงานทางการเงิน เพื่อใหการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลของบริษัทเปนไปอยางโปรงใสและนาเชื่อถือ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สอดคลองกับขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
คุณสมบัติและองคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบตองประกอบดวยกรรมการอิสระ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน
หรือคณะกรรมการของบริษัท และใหแตงตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม
ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการรายนั้นๆ ดวย
3. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
4. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา มารดา คู
สมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
5. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัยสําคัญ หรือผูมีอํานาจควบคุม ของผูที่มีความสัมพันธ
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
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6. ไม เปน หรือเคยเปนผูสอบบัญ ชีของบริษัท บริษัท ยอ ย บริษัท รวม ผูถือ หุนรายใหญ หรือ ผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัยสําคัญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู
7. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย
8. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
ถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
9. ไมประกอบกิจการที่มีลักษณะอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยสําคัญกับกิจการของบริษัท หรือ
บริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัย สําคัญในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่ลักษณะอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยสําคัญกับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทยอย
10. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
11. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
12. ไมเปนกรรมการของบริษัท บริษัทยอย เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
13. คณะกรรมการตรวจสอบตองประกอบดวยกรรมการอยางนอย 3 คน และตองมีกรรมการอยางนอย 1
คน ที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได
14. คณะกรรมการตรวจสอบตอ งมี คุณ สมบั ติอื่ นๆ ตามที่กํา หนดโดยสํานั ก งานคณะกรรมการกํ ากั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยดวย
วาระการดํารงตําแหนง
1. กรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป และกรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตาม
วาระอาจไดรับการแตงตั้งใหมได
2. กรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนงเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
4) พนวาระจากการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
3. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธานกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติ
4. ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนงทั้งคณะตามวาระ แตยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดใหม ใหคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดใหม
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5. ในกรณี ที่ ตํ า แหน ง กรรมการตรวจสอบว า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระให
คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนขึ้นเปนกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให
กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่บริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนนั้นใหมีวาระการ
ดํารงตําแหนงเทาที่เหลือของกรรมการตรวจสอบทานนั้น
การประชุม
1. คณะกรรมการตรวจสอบตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 4 ครั้ง โดยกําหนดวันประชุมลวงหนา
ไวเปนรายป และมีอํานาจเรียกประชุมเพิ่มเติมหากจําเปน โดยวาระที่เกี่ยวของอาจมีฝายจัดการ หรือผูสอบบัญชี หรือ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ไดรับเชิญเขารวมประชุมดวย
2. คณะกรรมการตรวจสอบตองกําหนดใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีในเรื่องผลการปฏิบัติงานของ
ผูสอบบัญชี เพื่อพิจารณาขอสังเกตและ/หรือขอเสนอแนะที่ผูสอบบัญชีตรวจพบจากการสอบบัญชีเปนประจําทุกป
3. ใหจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 7
วัน
4. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตองมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
กรรมการที่ไดรับแตงตั้งจึงเปนองคประชุม
5. ในกรณีที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไมมาประชุมใหกรรมการตรวจสอบที่มาประชุม เลือ ก
กรรมการตรวจสอบผูใดผูหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การรายงาน
1. กําหนดใหกรรมการตรวจสอบ เปนผูรายงานผลการประชุ ม ต อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ท เพื่อ
รับทราบและพิจารณาในคราวถัดไป
2. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการ หรือการกระทํา
ดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไป
1) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํ า กับ หลั ก ทรั พย แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย และ/หรื อ ข อ กํ าหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ยแ ห ง ประเทศไทย และ/หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
3. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยปละ 4 ครั้ง
4. จัดทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้
1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
2) ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
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5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
6) จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต
ละทาน
7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
(Charter) คณะกรรมการตรวจสอบ
8) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
อํานาจ
คณะกรรมการตรวจสอบ มี อํานาจ ดังตอไปนี้
1. มีอํานาจเชิญฝายจัดการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของมาใหความเห็น รวมประชุม หรือ
จัดสงเอกสารที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปนตามขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. มีอํานาจวาจางที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาใหความเห็นหรือคําปรึกษาใน
กรณีจําเปน
หนาที่ และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มี หนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมี
การเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และพิจารณา
ความเปนอิสระของสํานักงานตรวจสอบ ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง และการ
พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบของผูจัดการสํานักงานตรวจสอบ
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
รวมทั้งใหคําแนะนําแกฝายจัดการในการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องตางๆ
5. สอบทานและใหความเห็นตอแผนงานและการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจสอบซึ่งประกอบดวยฝาย
ตรวจสอบภายในและฝายกํากับและควบคุม
6. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
รวมถึงการเสนอเลือกผูสอบบัญชีเดิมกลับเขามาใหม การเสนอเลิกจางผูสอบบัญชีเดิม และการเสนอคาตอบแทนของ
บุคคลดังกลาว นอกจากนี้ตองจัดใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง

14/42

7. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (กลต.) ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
(ค) คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
1. องคประกอบและคุณสมบัติ
1.1 คณะกรรมการสรรหา ค า ตอบแทนและบรรษั ท ภิ บ าล (“กรรมการสรรหาฯ”) ได รั บ การแต ง ตั้ ง จาก
คณะกรรมการบริษัท โดยมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน ที่ประกอบดวยกรรมการอิสระและไมเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร โดย
กรรมการสรรหา ฯ สวนใหญ ตองเปนกรรมการอิสระ และใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งกรรมการสรรหาฯ ที่เปนกรรมการ
อิสระคนหนึ่งขึ้นเปนประธานกรรมการสรรหาฯ
1.2 กรรมการสรรหาฯ จะตองมี ความรู ความสามารถและประสบการณ ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรูความ
เขาใจถึงคุณสมบัติ หนาที่และความรับผิด ชอบของตน
1.3 คณะกรรมการสรรหาฯ สามารถแต ง ตั้ ง พนั ก งานของบริ ษั ท จํ า นวน 1 คน ทํ า หน า ที่ เ ป น เลขานุ ก าร
คณะกรรมการสรรหาฯ
2. วาระการดํารงตําแหนงและการประชุม
2.1 กรรมการสรรหาฯ มีวาระการดํารงตําแหนงเทากับ ระยะเวลาการดํารง ตําแหนงกรรมการบริษัท โดยจะครบ
วาระการดํารงตําแหนงในการประชุม สามัญประจําปผูถือหุน พรอมกับการครบวาระการดํารงตําแหนง กรรมการบริษัท ทั้งนี้
กรรมการสรรหาฯ ที่พนตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงไดอีก และใหกรรมการสรรหาฯ ที่พน
ตําแหนงตามวาระ อยูรักษาการใน ตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการมาแทนตําแหนง เวนแต
กรณีที่ครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท โดยไมไดรับเลือกให กลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการอีก กรณีที่
ตําแหนงกรรมการสรรหาฯ วางลง ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามเขา เปน
กรรมการสรรหาฯแทน โดยกรรมการสรรหาฯ ที่เขาดํารงตําแหนงแทนนั้น จะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของ
กรรมการซึ่งตนแทน
2.2 คณะกรรมการสรรหาฯ จะตองจัดใหมีการประชุมไมนอยกวา 4 ครั้งตอป โดยกรรมการตองมาประชุมดวย
ตนเอง กรณีที่ประธานกรรมการสรรหาฯ เห็นวา มีความจําเปนรีบดวน ที่จะตองไดรับ มติคณะกรรมการสรรหาฯ แตไมมี
กรรมการที่ สามารถมารวมประชุมดวยตนเอง ในจํานวนที่ครบเปนองคประชุม ได ประธานกรรมการสรรหาฯ สามารถ
กํ า หนดให มี ม ติ เ ปน มติ เ วี ย นได โดยให ก รรมการ แต ล ะท า นลงมติ ในเอกสารการลงมติ ทั้ ง นี้ โ ดยให จั ด ทํ า บั น ทึ ก มติ
คณะกรรมการ สรรหาฯ ดังกลาวเปนหนังสือ และใหกรรมการแตละทานลงนามไวเปนหลักฐาน และรายงานใหคณะกรรมการ
สรรหาฯในคราวประชุมครั้งตอไปรับทราบ และใหจดบันทึกเรื่องดังกลาวไวในรายงานการประชุมในครั้งนี้ดวย
2.3 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ตองมีกรรมการรวมประชุมไมนอยกวา กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม
2.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาฯ ไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการสรรหาฯ ที่เขา
รวมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน ในที่ประชุม
2.5 การวินิจฉัยชี้แจงของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ใหถือเสียงขางมาก ของกรรมการสรรหาฯ ที่เขารวม
ประชุม โดยกรรมการสรรหาฯ หนึ่งคนมีเสียงหนึ่ง เสียง ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มอีก
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เสียงหนึ่ง เปนเสียงชี้ขาด ทั้งนี้กรรมการสรรหาฯ ผูมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิ์ออก เสียงลงคะแนน ในเรื่องนั้น เวน
แตเปนการพิจารณาดานคาตอบแทนที่กําหนดไวใน กฎบัตรฉบับนี้
3. ภารกิจและความรับผิดชอบ
3.1 ดานการสรรหา
(1) กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหากรรมการ และผูมีอํานาจในการจัดการ เพื่อเสนอให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และสงนโยบายดังกลาวใหหนวยงานที่เกี่ยวของเมื่อมีการรองขอ
(2) คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามระเบียบกับกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด เพื่อดํารง
ตําแหนงกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดยอย ผูที่มีอํานาจในการจัดการ และที่ปรึกษาบริษัท
ใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามที่เหมาะสม
(3) ดูแลให คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยมีขนาดและองคประกอบที่เหมาะสมกับองคกร รวมถึงมีการ
ปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดยอยจะตองประกอบดวยบุคคลที่มีความรูความสามารถทักษะและประสบการณ ในดานตางๆ
(4) เปดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนสรรหาในรายงาน ประจําปของบริษัท
3.2 ดานคาตอบแทน
(1) กําหนดนโยบายจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่น ใหแก กรรมการบริษัท ผูมีอํานาจในการจัดการ และที่
ปรึกษาบริษัท โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจน โปรงใสและนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติและ/
หรือนําเสนอ เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี
(2) ดูแลใหกรรมการบริษัทและผูมีอํานาจในการจัดการ ไดรับ ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่ และความ
รับผิดชอบ
(3) กํ า หนดแนวทางในการประเมิน ผลงานของกรรมการบริ ษัท และผูมี อํ า นาจในการจั ด การเพื่ อ พิ จ ารณา
ผลตอบแทนประจําป
(4) เปดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทนและเปดเผย คาตอบแทนในรูปแบบตางๆ รวมทั้งจัดทํา
รายงานการกําหนดคาตอบแทน โดยอยางนอย ตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับเปาหมาย การดําเนินงาน และ
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ไวในรายงานประจําปของบริษัท
(5) เสนอแนะคาตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยตอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อใหความเห็นชอบ กอนเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(6) ทบทวนขอเสนอของคณะกรรมการบริหาร เรื่องนโยบายจาย คาตอบแทนแผนการกําหนดคาตอบแทน
และผลประโยชนพิเศษอื่นสําหรับพนักงานบริษัท นอกเหนือจากคาจาง เชนโบนัส เงินเพิ่มคาวิชาชีพ เปน
ตน เพื่อเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(7) ทบทวนเปาหมายและหลักเกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Target and Criteria) สําหรับบริษัท ประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(8) เสนอแนะคาตอบแทนและผลประโยชนท่ีเหมาะสมสําหรับ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ
เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการชุดตางๆ ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3.3 ดานบรรษัทภิบาล
(1) เสนอคําแนะนํา และแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีตอคณะกรรมการบริษัทฯ
(2) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝายจัดการ เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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(3) ทบทวนแนวทางหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนว ปฏิบัติของสากล และ
เสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ
(4) มอบนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการดํ า เนิ น งานด า นบริ ห ารการพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น (Sustainability
Development Management : SDM) ซึ่งรวมถึงการดําเนินงานดานการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
(Corporate Social Responsibility : CSR)
(5) วางกรอบแนวทางการกํากับดูแลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของ บริษัท
3.4 คณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล ควรประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของตนเองเปนประจํา
และนําเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการบริษัท
3.5 คณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล อาจพิจารณาภารกิจในดานสรรหาคาตอบแทน และดาน
บรรษัทภิบาล สําหรับบริษัทในกลุมธุรกิจพลังงาน และสาธารณูปโภค หรือบริษัทลูกทั้งหมด หรือบางสวนไดตามความ
เหมาะสม และตามที่เห็นสมควร
3.6 ดําเนินการใดๆ ตามหนาที่ ที่กฏหมาย กฏ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งของทางการที่เกี่ยวของกําหนด
4. ที่ปรึกษา
คณะกรรมการสรรหาฯ อาจขอความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกได โดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
ดังกลาว
5. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร
คณะกรรมการสรรหาฯจะทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรนี้ตามความเหมาะสมและตามสภาวะการณที่จําเปน เพื่อ
เสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของ คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ เพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท แทนตําแหนงที่วาง 2.
ทบทวน และนําเสนอคําแนะนําเกี่ยวกับคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นของกรรมการของบริษัท ตอที่ประชุม
สามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท
3. พิจารณากําหนดคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูงของบริษัท
4. ทบทวน และนําเสนอ คําแนะนําเกี่ยวกับหลักกํากับดูแลกิจการตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับแนว
ทางการปฏิบัติที่ดีตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมาตรฐานสากล
5. ดูแลการดําเนินงานของบริษัทใหสอดคลองกับหลักกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
6. รายงานการกํากับดูแลกิจการตอคณะกรรมการบริษัท
(ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร (Corporate Risk Management Committee : CRMC) ไดจัดตั้งขึ้นตาม
มติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 โดยไดมีการกําหนดขอบเขตหนาที่และความ
รับผิดชอบ ใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับภาระกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญในการ
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พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่เปนระบบขึ้นภายในองคกร ซึ่งถือเปนเครื่องมือสําคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการของ
บริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรจะใหการสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาศัย
หลักการพื้นฐานของการกํากับดูแลกิจการขององคกรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน
ภารกิจ และเปาหมายขององคกร และใหมีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองคกรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise
Risk Management Framework : COSO ERM) รวมถึงสงเสริมและสนับสนุนใหมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท และ
ปลูกฝงใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อใหผูมีสวนไดเสียของบริษัทสามารถเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา
การดําเนินงานของบริษัทฯ มุงไปสูการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
องคประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการบริษัทอยางนอย
3 คน และอยางนอย 1 คน ตองเปนกรรมการอิสระ
วาระการดํารงตําแหนง
1. กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป และกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรซึ่งพน
จากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหมได
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรพนจากตําแหนงเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุ ณ สมบั ติ ก ารเป น กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งองค ก รตามกฎบั ต รนี้ หรื อ ตามหลั ก เกณฑ ข อง
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
4) พนวาระจากการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
3. กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธานกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติ
4. ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรพนจากตําแหนงทั้งคณะตามวาระ แตยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงองคกรชุดใหม ใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรชุดเดิมปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรชุดใหม
5.ในกรณีที่ตํา แหนง กรรมการบริหารความเสี่ยงองคก รวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให
คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนขึ้นเปนกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรแทนภายใน 90 วัน เพื่อให
กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรมีจํานวนครบตามที่บริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร
แทนนั้นใหมีวาระการดํารงตําแหนงเทาที่เหลือของกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรทานนั้น
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
 กําหนด และทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองคกร
 กํากับดูแล และสนับสนุนใหมีการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงองคกรสอดคลองกับกลยุทธ และ
เป า หมายทางธุ ร กิ จ และการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการต อ ต า นการทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น รวมถึ ง สถานการณ ที่
เปลี่ยนแปลงไป
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 ใหขอเสนอแนะ แนวทาง ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับจัดการ (Risk Management Committee: RMC) เพื่อนําไปดําเนินการ
 พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองคกร และใหขอคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้ง
แนวทางการกําหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงองคกรใหแก RMC เพื่อใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องและอยูในระดับที่ยอมรับได
 สนับสนุนการดําเนินงานของ Chief Risk Officer สมาชิกใน RMC ใหบรรลุเปาหมายของการบริหารความ
เสี่ยงองคกร
 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองคกรใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และในกรณีที่มีปจจัยหรือเหตุการณ
สําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอบริษัท อยางมีนัยสําคัญ ตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและ
พิจารณาโดยเร็วที่สุด
 ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อนึ่ ง การสอบทานระบบบริ ห ารความเสี่ ย งองค ก รยั ง คงเป น หน า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ และสํ า นั ก งาน
ตรวจสอบ
การรายงาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร รายงานตอคณะกรรมการบริษัท

1.

2.
3.

4.
5.

6.

การประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร จัดใหมีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง และ
มีอํานาจในการเรียกประชุมเพิ่มไดตามความจําเปน โดยองคประชุมประกอบดวย กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
กรรมการทุกทานควรเขารวมประชุมทุกครั้ง ยกเวนมีเหตุจําเปนไมอาจเขารวมประชุมได ควรแจงใหประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร ทราบลวงหนา
ใหประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร เปนประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
องคกร ไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร ที่มาประชุมเลือก
กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร คนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
มีการประชุมเปนการเฉพาะกับคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผูบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงระดับจัดการ และ/หรือผูตรวจสอบภายใน และ/หรือผูสอบบัญชี อยางนอยปละ 1 ครั้ง
การลงมติของ กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร กระทําไดโดยถือเสียงขางมาก ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยง
องคกร ผูที่มีสวนไดเสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะตองไมเขารวมในการแสดงความเห็น และไมมีสิทธิออกเสียงลง
มติในเรื่องนั้น
การจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแก กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร ใหจัดสงลวงหนากอนการประชุม เพื่อให
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร มีเวลาในการพิจารณาเรื่องตางๆ หรือเรียกขอมูลประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติม ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมจะตองมีรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระ
การประชุมจะครอบคลุมเรื่องตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เวนแตในกรณีจําเปนหรือ
เรงดวน จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นได โดยให เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงองคกร เปนผูบันทึกรายงานการประชุม
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7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร สามารถเชิญผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงขอเท็จจริงตางๆ ใหแกที่
ประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร ทราบได
ที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร อาจแตงตั้งที่ปรึกษาเพื่อใหความเห็นหรือขอเสนอแนะในประเด็นที่สําคัญ
ตางๆจากภายนอกได โดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว
3.2.2 คณะกรรมการฝายจัดการ
คณะกรรมการฝายจัดการ มีทั้งหมด 2 คณะ ประกอบดวย คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงระดับจัดการ ซึ่งมีรายละเอียดของแตละคณะ ดังนี้
ก. คณะกรรมการจัดการ ประกอบดวยกรรมการผูจัดการเปนประธาน และรองกรรมการผูจัดการสายงานตางๆ
เปนกรรมการ มีหนาที่และความรับผิดชอบหลักในการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
อาทิเชน การทบทวนผลการดําเนินงาน และแนวทางกลยุทธทางธุรกิจใหเหมาะสมกับสถานการณ ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงาน และพิจารณาการดําเนินงานที่เหมาะสม พิจารณา และ/หรือ อนุมัติกระบวนการปฏิบัติงานใหม เปนตน
ข. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ ประกอบดวย บุคคลไมนอยกวา 9 คน โดยมีกรรมการผูจัดการ
เปนประธานเจาหนาที่บริหารความเสี่ยง มีกรรมการประกอบดวยผูบริหารระดับสูงของสายงานตางๆ ของบริษัท บริษัทลูก
บริษัทในเครือที่เกี่ยวของ มีกรรมการหนึ่งคนเปนเลขานุการคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการมีหนาที่ และความรับผิดชอบหลักในการกําหนดนโยบายและแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงของกลุมงานตางๆ ของบริษัท เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวมซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทตางๆ ที่สําคัญ เชน ความเสี่ยงดาน
บุคลากร ความเสี่ ยงจากความไมส ม่ําเสมอของดานรายได ความเสี่ยงจากการเพิ่ม ขึ้นของตนทุน ความเสี่ยงดานเงินทุน
หมุนเวียน ความเสี่ยงจากการเขารวมในกิจการคารวม ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากการทุจริต เปนตน รวมถึง
ประเมิ น ติ ดตาม และดู แ ลปริ ม าณความเสี่ ย งของกลุ ม งานต า งๆ ใหอ ยูใ นระดับ ที่ เ หมาะสม ควบคุ ม ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลใหกลุมงานตางๆ ของบริษัท และบริษัทในเครือ ดําเนินตามนโยบายบริหารความ
เสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด และปฏิบัติตามหลักเกณฑที่หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด ตลอดจนทบทวนความเพียงพอ
ของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยง ความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด
3.2.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 1 คน ใหดํารงตําแหนง
เลขานุการบริษัท เพื่อทําหนาที่ตามที่กฏหมายกําหนด รวมถึงหนาที่ตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด หรือใหเปนไปตาม
มาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดีตามนโยบายที่กําหนด
ขอบเขตภาระหนาที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปของบริษัท
ค. หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน
2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร
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3. สนับสนุนงานของคณะกรรมการในดานที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ กฎเกณฑ ขอกําหนดตางๆ ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
4. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
3.3 คาตอบแทนของกรรมการ และผูที่มีอํานาจในการจัดการ
(ก) คาตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาค า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล เป น ผู ทํ า หน า ที่ เ สนอแนะค า ตอบแทนและ
ผลประโยชนอื่นของกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย (Board Committees) ที่เหมาะสมตอคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนประจําทุกป โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหคาตอบแทนของกรรมการ
อยูในระดับที่เหมาะสม และสอดคลองกับภาระหนาที่ของกรรมการที่ตองปฏิบัติ เพื่อใหเปนไปตามความคาดหวังของผูมีสวน
ไดเสียกลุมตางๆ และเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ
(ข) คาตอบแทนของผูมีอํานาจในการจัดการ
คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล เปนผูพิจารณากําหนดนโยบาย การจายคาตอบแทน
และผลประโยชนอื่น รวมถึงจํานวนคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นที่จะใหแกผูมีอํานาจในการจัดการเพื่อใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบในการกําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงาน และผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล ภายใตหลักเกณฑที่โปรงใส และตามขอบเขตความรับผิดชอบตลอดจนความสามารถในการแขงขัน เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุมบริษัทในตลาดธุรกิจพลังงาน และสาธารณูปโภค
3.4 ระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน
บริษัทไดมีการกําหนดระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมทั้งองคกร
นอกจากนี้บริษัทกําหนดใหมีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละ 1 ครั้ง
3.5 รายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคูไปกับผูสอบบัญชีไวใน
รายงานประจําป โดยเลือกใชมาตรฐานบัญชีที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับ
3.6 ความสัมพันธกับผูลงทุน
บริษัทมีนโยบายที่จะมีทีมงานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อมาเปนตัวแทนในการดูแลการเปดเผยขอมูลและการเสนอ
สารสนเทศที่ครบถวน เชื่อถือได และทันเวลา ใหกับผูถือหุนและนักลงทุน ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการเปดเผยขอมูลและ
ความโปรงใส โดยบริษัทจะทําการเปดเผยขอมูลการเงินและขอมูลที่มิใชการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลาและโปรงใส
โดย การเปดเผยขอมูล จะกระทําผาน Website ของบริษัท
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บทบาท ขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
บทบาท และหนาที่ของประธานกรรมการ
บทบาทและหนาที่ตอบริษัท
สรางความมั่นคงอยางยั่งยืนใหเกิดขึ้นแกธุรกิจของ เด็มโก และกลุมบริษัทในภาพรวม ภายใตวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกร
ดวยการเสริมสรางวัฒนธรรมการดําเนินธุรกิจฯ และการบริหารงานใหเปนไปตามหลักการกํากับ ดูแ ลกิจการที่ดี (Good
Corporate Governance)
บทบาทและหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัท
กํากับดูแลใหคณะกรรมการบริษัทมีโครงสรางและคุณสมบัติที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือ
หุนและผูเกี่ยวของทุกฝาย รวมถึงสงเสริมและกํากับดูแลใหคณะกรรมการบริษัทไดแสดงบทบาทและความรับผิดชอบใน
หนาที่อยางทุมเท ซื่อสัตยสุจริต และสรางสรรค โดยคํานึงถึงประโยชนของบริษัทฯเปนสําคัญ
บทบาทและหนาที่ตอผูบริหาร
สนับสนุนคณะผูบริหารใหสามารถบริหารจัดการธุรกิจอยางโปรงใส ราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใตกรอบกติกาของ
กฎหมายและหนวยงานกํากับดูแล เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ควบคูไปกับการสงเสริมใหมี
การพัฒนาทักษะและความชํานาญอยางตอเนื่อง
บทบาทและหนาที่ตอพนักงาน ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย
สงเสริมใหพนักงาน ผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย เกิดความเชื่อมั่น ไววางใจ และใหการยอมรับตอการทําธุรกิจของบริษัทฯ โดย
ใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณและจิตสํานึกรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย สังคมและสิ่งแวดลอม
ขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหทํา
หน า ที่ เ กี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ตามปกติ ข องบริ ษั ท ฯ โดยบริ ห ารงานตามแผน และงบประมาณที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัทฯ อยางเครงครัด ซื่อสัตย สุจริต และรักษาผลประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ และผูถือหุนไมทําการใดที่มี
สวนไดเสีย หรือมีผลประโยชนลักษณะขัดแยงกับบริษัทฯ และบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยมีหนาที่ และความรับผิดชอบตามที่
กําหนด ดังนี้
1. เสนอแผนและแนวทางการบริหารใหแกคณะกรรมการบริหารพิจารณา
2. วางแผนและควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
3. กําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหแกผูบริหารระดับสูง
4. สรุปผลการดําเนินงานเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
5. มีอํานาจจาง แตงตั้ง ปลดออก ใหออก ไลอ อก กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็ จรางวัล ปรับ ขึ้นเงินเดือ น
คาตอบแทน โบนัส สําหรับพนักงานตั้งแตรองกรรมการผูจัดการลงมา
6. มีอํานาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพยสินถาวรของบริษัท การจัดซื้อจัดจาง การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การ
เขาทําสัญญาหรือการทํานิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาโดยปกติและเปนไปตามวัตถุประสงคของบริษัท
- วงเงินไมเกิน 2 ลานบาท สําหรับการซื้อขายทรัพยสินถาวรและการใหกูยืมเงิน
- วงเงินไมเกิน 500 ลานบาท สําหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจปกติ
- วงเงินไมเกิน 100 ลานบาท สําหรับการเสนอราคา ในกรณีธุรกิจอื่น
- วงเงินไมเกิน 500 ลานบาท สําหรับการกูยืมเงิน การจัดซื้อจัดจาง การเขาทําสัญญา/นิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจการคาโดยปกติ ตามวัตถุประสงคของบริษัท
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- วงเงินไมเกิน 100 ลานบาท สําหรับการกูยืมเงิน การจัดซื้อจัดจาง การเขาทําสัญญา/นิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจการคาอื่น ตามวัตถุประสงคของบริษัท
7. มีอํานาจกระทําการ และแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัทตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของและเปนประโยชน
ตอบริษัท
8. มี อํ า นาจอนุ มั ติ ก ารแต ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาด า นต า งๆ ที่ จํ า เป น ต อ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท รวมถึ ง กํ า หนดอั ต รา
คาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
9. ดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท หรือกิจการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ
คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
10. มีอํานาจกระทําการขอวงเงิน Line Credit จากธนาคารหรือสถาบันการเงินสําหรับใชบริหารจัดการโครงการตางๆ
ของบริษัท โดยไมจํากัดวงเงิน เมื่อไดรับอนุมัติวงเงินแลวในการเขาผูกพันใชเงินดังกลาว ตองมีการขออนุมัติตาม
ขอบเขตอํานาจหนาที่ทุกครั้ง
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการดังกลาวขางตนนั้น ตองอยูภายใต
หลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท ทั้งนี้กรรมการผูจัดการไมมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ในหรือ
เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท และ/หรือรายการหรือเรื่องที่
กรรมการผูจัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดที่จะทําขึ้นกับ
บริษัทและบริษัทยอย (ถามี) ในกรณีดังกลาว ใหกรรมการผูจัดการนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ต อ ไป โดยกรรมการผู จั ด การจะไม มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกลาว
การสรรหา และแตงตั้งคณะกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่ไดกําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการในสวนที่ 3 โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ
หมวด 3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ กลาวคือ คณะกรรมการบริษัทฯ ตองประกอบดวย ผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณที่สามารถเอื้อประโยชนใหแกบริษัทฯ ไดเปนอยางดี มีความทุมเท และใหเวลาอยางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่
ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุนมาเปนผูกํากับแนวทางดําเนินการของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ เป น ผู แ ต งตั้ ง ฝ า ยบริ ห ารรั บ ผิ ด ชอบการดํ า เนิ นธุ ร กิจ และแตง ตั้ ง คณะกรรมการเฉพาะเรื่อ ง เพื่ อ
รับผิดชอบเรื่องที่ไดรั บมอบหมาย โดยสาระสําคัญสําหรับแนวปฏิบัติในการสรรหา และแตงตั้งกรรมการ และผูบริหาร
ระดับสูง มีดังตอไปนี้
องคประกอบ และคุณลักษณะของกรรมการ
คณะกรรมการประกอบด ว ยกรรมการจํ า นวนไม น อ ยกว า 5 คน ตามที่ กํ า หนดในข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล ทําหนาที่สรรหา และคัดเลือก
กรรมการ และผูบริหารสูงสุดในกรณีที่มีตําแหนงวางลง องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตองมีสัดสวนของกรรมการ
ที่เปนอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบถวงดุลการทํางานของคณะกรรมการบริษัทฯ และการดําเนินงานของฝายจัดการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยบุคคลที่มีความสามารถ ไดรับความเชื่อถือ เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป และตองมีความ
หลากหลายของทักษะ ประกอบดวยทักษะทางดานอุตสาหกรรม ดานบัญชีการเงิน ดานธุรกิจ ดานการจัดการ ดานการตลาด
และลงทุน ดานกลยุทธ ดานการบริหารวิกฤต ดานกฎหมาย และดานการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ตอง
ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจํานวนไมนอยกวา 4 คน ปจจุบันจํานวนกรรมการ
อิ ส ระของบริ ษั ท ฯ มี จํ า นวนครบถ ว น เกิ น กว า ที่ ก ฎหมายกํ า หนด ป จ จุ บั น คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี จํ า นวน 10 ท า น
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ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 3 ทาน และกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารจํานวน 7 ทาน โดยในจํานวนนี้
ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 5 ทาน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ
สามารถดํารงตําแหนงกรรมการเพื่อใหบริษัทฯ ไดรับประโยชนสูงสุดในการที่กรรมการบริษัทฯ สามารถทุมเทเวลาสําหรับ
การปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหกรรมการบริษัทฯ สามารถดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดไมเกิน 5 แหง และสําหรับการดํารงตําแหนงในบริษัท หรือองคกรอื่นของกรรมการ บริษัทฯ
ไดกําหนดเปนระเบียบภายในใหตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดวย
การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารสูงสุด
บริ ษั ท ฯ มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ไ ด กํ า หนดไว ใ นนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ กล า วคื อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ต อ ง
ประกอบดวย ผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณที่สามารถเอื้อประโยชนใหแกบริษัทฯ ไดเปนอยางดี มีความทุมเท
และใหเวลาอยางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุนมาเปนผู
กํากับแนวทางดําเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงตั้งฝายบริหารรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจ และแตงตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อรับผิดชอบเรื่องที่ไดรับมอบหมาย โดยสาระสําคัญสําหรับแนวปฏิบัติในการสรรหา และแตงตั้ง
กรรมการ และผูบริหารระดับสูง มีดังตอไปนี้
 การสรรหากรรมการ
เมื่อตําแหนงกรรมการของ เด็มโก วางลง คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะพิจารณา
รายชื่อผูที่มีความเหมาะสมที่จะเปนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท และขอกําหนด
ของกฎหมาย กับหลักเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้จะตองมีความโปรงใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะตองมีประวัติ
การศึกษาและประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดย พิจารณาคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ขอบังคับของเด็มโก และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2) มีความรู ความสามารถ ความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความระมัดระวังดวยความซื่อสัตย (Duty
of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุมเทอุทิศเวลาไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ สามารถเขาประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ มีการเตรียมตัวเปน
การลวงหนากอนการประชุมเปนอยางดี มีสวนรวมที่สรางสรรคในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มี
ความกลาหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เปนนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทํางาน
และจริยธรรมที่ดีงาม และไดรับการยอมรับจากสังคม
3) มีความรูความสามารถที่สําคัญตอธุรกิจของบริษัท ไดแก ธุรกิจพลังงาน วิทยาศาสตร การบริหารรัฐกิจ
วิศวกรรมศาสตร เศรษฐศาสตร การบัญชีการตลาด การเงิน การคลัง และกฎหมาย
การคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ เ หมาะสม เข า ดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการ เด็ ม โก แทนกรรมการที่ อ อกตามวาระ
คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะทําการคัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลของผูที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามกฎหมาย และหลักเกณฑที่กําหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ ความรู ความสามารถ ที่จะเปน
ประโยชนตอเด็มโก เพื่อใหคณะกรรมการเด็มโก ไดพิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการเด็มโก มีมติเห็นชอบแลว
บริษัท จะเสนอชื่อบุคคลดังกลาวเพื่อขออนุมัติเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผูถือหุน โดยขอมติ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้ง
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คัดเลือกกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย แทนตําแหนงกรรมการชุด
ยอยที่วางลง หลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป และนําเสนอรายชื่อตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาอนุมัติแตงตั้งตอไป
 การสรรหาแตงตั้ง ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม เขาดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการนั้น
คณะกรรมการบริษัท เปนผูแตงตั้งฝายบริหารเพื่อรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล จะพิจารณาหลักเกณฑ และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงทบทวนแผนการสืบทอดตําแหนง พรอม
ทั้งรายชื่อผูที่อยูในเกณฑเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาสืบทอดตําแหนง
แผนพัฒนาการสืบทอดตําแหนง
บริษัทฯ กําหนดแผนพัฒนาผูสืบทอดตําแหนงงาน (Succession Plan) สําหรับผูบริหารระดับสูง จนถึงประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมความพรอมดานกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ
เพื่อสรางความตอเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม และเพื่อ คัดเลือกกับเตรียมพรอมของบุ คลากรที่เหมาะสมในการดํารง
ตําแหนงที่เปนตําแหนงบริหารที่สําคัญในทุกระดับ โดยเฉพาะตําแหนงผูบริหาร ไดกําหนดนโยบาย แนวทางการบริหาร และ
พัฒนาผูบริหาร รวมทั้งการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อใหมีความพรอมขึ้นดํารงตําแหนงที่
สูงขึ้น เมื่อมีตําแหนงวาง ไดแก ตําแหนงประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ หรือเทียบเทา
ผูชวยกรรมการผูจัดการ หรือเทียบเทา และผูจัดการฝาย หรือเทียบเทา
สําหรับการสรรหาประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ จะเปนไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการ
พิจารณาบุคคลทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ และเปนไปตามกฎหมายมาตรฐานสําหรับกรรมการ และบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
ขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของเด็มโก มีความเขมขนกวาขั้นต่ําของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของเด็มโก ตองมี
คุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผู
ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระราย
นั้นๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาว
ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษา ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ
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3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คู
สมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่
มีนยั หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทใหญ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชา
หรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวย
การรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปน
ผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของ
ผูขออนุญาตหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไป
ตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑใน
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลมแตในการพิจารณาภาระนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1
ปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย(ถือหุนเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดย
นับรวมผูที่เกี่ยวของดวย) ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการ
เกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง
เปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไม
เป นหุ นสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือ เปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ป รึกษาที่รับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการ
ที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
ทั้ ง นี้ ภายหลั ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง ให เ ป น กรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท แล ว กรรมการอิ ส ระอาจได รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยในลําดับ
เดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective Decision)
ได โดยไมถือวากรรมการอิสระนั้นเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน

26/42

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทในเครือ
ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทในเครือฯ นั้น คณะกรรมการบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ไดแตงตั้ง
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทในเครือ
ฯ ที่บริษัทเด็มโก จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 โดยประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ จะเขา
ไปดํารงตําแหนงประธานกรรมการ หรือกรรมการในคณะกรรมการบริษัทในเครือฯ นอกจากนี้ เด็มโก ยังไดจัดทํานโยบาย
และแนวปฏิบัติตางๆ ใหบริษัทในเครือฯ นําไปปฏิบัติ เพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
การเขาทํารายการที่เกี่ยวของกัน หรือการไดมา หรือการจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทฯ
ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวของกัน หรือการไดมา หรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่
สําคัญของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑของ ตลท. บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามที่ ตลท. กําหนดไวในเรื่องดังกลาว โดยขอความเห็นชอบ
ของผูถือหุนในการตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการไดมา หรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทฯ โดยมี
คะแนนเสียง ไมต่ํากวาสามในสี่ ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดสวนเสีย
การสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหพนักงานบริษัทในบริษัทในเครือตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ กําหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทใน
เครือฯ ที่จะตองรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว รวมถึงจรรยาบรรณ นโยบายสําคัญ และระเบียบวิธีปฏิบัติอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับหลักการกํากับดูแลกิจการ เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อใหเสริมสรางความรูความเขาใจ และเนนย้ําถึง
ความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการใหแกพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ ผานการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การกํากับดูแลกิจการตางๆ โดยบริษัทฯ ไดเชิญพนักงานบริษัทในเครือฯ เขารวม และไดเผยแพรบทความ และขาวสารเกี่ยวกับ
การกํากับดูแลกิจการไปสูพนักงานในบริษัทในเครือฯ ดวยเชนเดียวกัน
นอกจากนี้ เพื่อสงเสริมใหพนักงานมีความโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่ สงเสริมคุณธรรม นิติธรรม และมีความ
รับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานดวยความโปรงใส เปนธรรม สอดคลอง
กับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงไดกําหนดใหคณะกรรมการฝายจัดการไดมีการพิจารณาในการแกปญหาความ
ขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีเหตุผลเปนอิสระภายใตจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปดเผย
ขอมูลอยางครบถวน เพื่อผลประโยชนของบริษัท และผูถือหุนเปนสําคัญ ทั้งนี้บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรฐานการดูแลขอมูล
ภายใน เปนลายลักษณอักษร และถือเปนแนวปฏิบัติที่ทุกคนในองคกรตองถือปฏิบัติ
การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทใหความสําคัญเรื่องการใชขอมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชนสวนตัว โดยไดกําหนดไวในคูมือจริยธรรม
ธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางานของบริษัทฯ ดังนี้
1. กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทจะตองรักษาความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัท
2. กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทจะตองไมนําความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัทไป
เปดเผย หรือแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลอื่นใดไมวา โดยทางตรงหรือทางออม
และไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม
3. กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทจะตองไมทําการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพยของ
บริษัทโดยใชความลับและ/หรือ ขอมูลภายในบริษัท และ/หรือเขาทํานิติกรรมอื่นใดโดยใชความลับและ/หรือ
ขอมูลภายในของบริษัท อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ขอกําหนดนี้
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ใหรวมความถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัท
ดวย
กรรมการและผูบริหารทุกคนไดลงนามรับทราบภาระหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยของตนในบริษัท
รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย ตอสํานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพยฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535 โดยกรรมการและผูบริหารทุกทานมีหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ดังนี้
1. การรายงานการถือหลักทรัพยครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงกรรมการหรือผูบริหาร
2. การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย (แบบ 59-2) ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับ
หลักทรัพย ภายใน 3 วันนับแตวันที่เกิดรายการขึ้น พรอมทั้งสงสําเนารายงานนี้ใหเลขานุการของบริษัทเพื่อเก็บ
เปนหลักฐานทุกครั้ง
การปฏิบัติตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงไดกําหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
ในดานตางๆ ไวในคูมือนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ นโยบายการควบคุมการใชขอมูลภายใน
และคูมือขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน และบริษัทฯ ดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
อยางเครงครัด สรุปไดเปน 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
หลักการ : ผูถือหุนมีสิทธิในความเปนเจาของโดยควบคุมบริษัทผานการแตงตั้งกรรมการใหทําหนาที่แทนตนและมี
สิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริษัท บริษัทจึงควรสงเสริมใหผูถือหุนไดใช
สิทธิของตน
การปฏิบัติของบริษัท : คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิในดานตางๆ ของผูถือหุน ทั้งในฐานะนัก
ลงทุนและฐานะเจาของบริษัท โดยไมกระทําการใดๆ ที่จะเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน และได
กําหนดเปนนโยบายและเปดเผยในคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
ในป 2558 คณะกรรมการไดสงเสริมและสนันสนุนใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน ดังนี้
 สิทธิพื้นฐานตามกฏหมาย : ดูแลอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิตาง ๆ ไดแกการมี
สวนแบ ง ในเงิน ปน ผลอยา งเทา เที ย มกั น การซื้ อ ขายหรือ โอนหุ น ได รั บ การจัด การโดยนาย
ทะเบียนหุนที่มีมาตรฐานเชื่อถือได
 สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารที่สําคัญ: เปดเผยขอมูลผลการดําเนินงาน นโยบายการบริหารงาน
ของบริษัทรวมถึงขอมูลที่ถือเปนรายการเกี่ยวโยงระหวางบริษัทและบุคคล ที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทฯ เปดเผยตามขอกําหนดตางๆ
ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซต ของบริษัท (www.demco.co.th)
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 สิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน : บริษัทมีนโยบายใหมีการแจงและเผยแพร
รายละเอียดวาระประชุม รวมถึงกําหนดการประชุม และสถานที่ประชุม กอนถึงกําหนด 30 วัน
เพื่อใหผูเขารวมประชุมทุกประเภทสามารถวางแผนเขารวมประชุมลวงหนา โดยกําหนดสถานที่
ประชุม ไปมาสะดวก มีการลงทะเบียนดวยระบบ Bar Code ที่รวดเร็ว อํานวยความสะดวกและ
เป ด โอกาสให ผูถื อ หุน ทุก รายไดเ ขา ร วมประชุม และใชสิ ท ธิ อ อกเสีย ง ในกรณีที่ ผูถื อ หุน ไม
สามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคล
ใดๆ เขารวมประชุมแทนไดโดยใชหนังสือมอบฉันทะที่ไดจัดสงไปใหพรอมหนังสือนัดประชุม
ซึ่งเปนแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางออกเสียงไดตามที่กระทรวงพาณิชยกําหนด และ
บริษัทยังไดจัดอากรแสตมปไวสําหรับผูถือหุน ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป2559 บริษัท
กําหนดใหมีการประชุมภายในไมเกิน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยบริษัทจะ
จัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุน ขอมูลประกอบการประชุม แกผูถือหุน กอนวันประชุมลวงหนา
ไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนศึกษารายละเอียดกอนตัดสินใจลงคะแนนใน
วันประชุม นอกจากนี้ บริษัทกําหนดใหมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประชุมลวงหนาโดยผาน
ทางเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท (www.demco.co.th)
และโฆษณาคํ า บอกกล า วนั ด ประชุ ม ใน
หนังสือพิมพ 3 วัน ติดตอกันและไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชุม ดวย
นอกจากนี้บ ริษัท ยั งมีนโยบายในการอํานวยความสะดวกตอ ผูถือในการเขารวมประชุม โดย
กําหนดใหจัดการประชุมผูถือหุนในสถานที่ที่ผูถือหุนสามารถเดินทางสะดวกเชนในแนวสถานี
รถไฟฟา เปนตน
ในวันประชุมผูถือหุนบริษัทไดจัดใหมีการลงทะเบียนแบบระบบบารโคดที่แสดงถึงเลขทะเบียนผูถือหุนแต
ละราย เพื่อใหผูถือหุนไดรับความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน นอกจากนี้ในการออกเสียงแตละวาระบริษัท
ไดใชวิธีเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียง เพื่อคํานวณหักออกจากผูมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และสําหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทใชระบบ e-voting เปนเครื่องมือชวยนับ
คะแนน เพื่อความรวดเร็วและประกาศผลคะแนนไดทันทีหลังจากจบการพิจารณาแตละวาระ และผูถือหุนสามารถ
ขอตรวจสอบไดภายหลังจบการประชุม ทั้งนี้ในการนับคะแนนบริษัทจะขออาสาสมัครจากที่ประชุมผูถือหุนอยาง
นอย 1 คน เปนผูรวมในขั้นตอนนับคะแนนดังกลาว
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
หลักการ : ผูถือหุนทุกราย ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหาร และผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร รวมทั้งผูถือหุนตางชาติ ควร
ไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม
การปฏิบัติของบริษัท : เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจไดวา บริษัทใหความสําคัญตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมและเปน
ธรรม คณะกรรมการไดกํากับดูแลใหบริษัทฯ มีการดําเนินการที่รักษาสิทธิพื้นฐานที่ผูถือหุนพึงไดรับอยางเทาเทียม
กันและเปนธรรมตามที่กฎหมายกําหนด รวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ดังนี้
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กอนการประชุมผูถือหุน
 เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องที่เห็นวาสําคัญ และเปนประโยชนเพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระ
การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ในชวงเวลา 3 เดือน กอนสิ้นงวดปบัญชีซึ่งเปนปบัญชีกอน
การประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามใดๆ (หาก
มี) ลวงหนาไมนอยกวา 10 วันกอนวันประชุม โดยผูถือหุนสามารถเสนอผานชองทางตางๆ ที่
กําหนด
ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเปนผูพิจารณากลั่นกรองขอเสนอของผูถือหุนเบื้องตน เพื่อ
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และจะมีการแจงผลการพิจารณากลับไปยังผูถือหุนที่เสนอ
เรื่องดังกลาวเพื่อรับทราบในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับเรื่องที่ผูถือหุนเสนอ จะ
บรรจุเปนวาระการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่จะมีขึ้น
 เผยแพรหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนพรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตางๆ บนเว็บไซตของ
บริษัทฯ เปนเวลาไมนอยกวา 30 วันกอนวันประชุมผูถือหุน และเปนขอมูลเดียวกับที่บริษัทฯ
จัดสงใหผูถือหุนในรูปแบบเอกสารลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนไมนอยกวา 14 วัน เพื่อใหผู
ถือหุนศึกษาขอมูลประกอบการประชุม
 เปดเผยขอมูลในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนอยางเพียงพอและชัดเจนที่จะใหผูถือหุนตัดสินใจลง
มติไดในแตละระเบียบวาระการประชุม และไมเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมแจงใหผู
ถือหุนทราบลวงหนา
 แจงหลักเกณฑและวิธีการเข ารวมประชุมให ผูถือ หุนทราบในหนั งสือ เชิญ ประชุม เสนอชื่ อ
กรรมการอิสระของบริษัทฯทุกทานใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน พรอมทั้งแนบหนังสือ
มอบฉั น ทะตามแบบที่ ก ระทรวงพาณิ ช ย กํ า หนดให ใ ช ไ ด เ พื่ อ ผู ถื อ หุ น ได เ ลื อ กใช ต ามความ
เหมาะสม
วันประชุมผูถือหุน
 เปดใหผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุม 2 ชั่วโมง และถึงแมจะพนระยะเวลารับ
ลงทะเบียนแลว ยังเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ประสงคจะเขารวมประชุม สามารถลงทะเบียนและ
เขารวมประชุมผูถือหุนไดโดยไมเสียสิทธิ
 จัดใหมีอากรแสตมปไวบริการ ในกรณีผูมอบฉันทะและผูถือหุนไมไดนํามา เพื่อไมใหเสียสิทธิ
ในการเขารวมประชุม พรอมทั้งจัดทําบัตรผูเขารวมประชุม สําหรับ ผูที่ลงทะเบีย นแลว เพื่อ
สะดวกในการเขาออกหองประชุมโดยไมตองเสียเวลาตรวจเอกสารใหม
 จัดเตรียม การเลี้ยงรับรองที่เหมาะสม และเพียงพอสําหรับผูถือหุนที่มาประชุมดวย
 ประธานกรรมการแจงหลักเกณฑที่ใชในการประชุม ขั้นตอน และวิธีการออกเสียงลงมติใหผูถือ
หุนทราบในที่ประชุมกอนเริ่มการประชุม
ใชบัตรลงคะแนนในการออกเสียงในแตละระเบียบวาระ และในระเบียบวาระที่สําคัญ เชนการ
แตงตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเลือกกรรมการเปนรายบุคคล
 ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดใหความสําคัญและเขารวม
ประชุมเพื่อชี้แจงและตอบขอซักถามในการใหสิทธิผูถือหุนในการซักถามคณะกรรมการในที่
ประชุมในเรื่องเกี่ยวของกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวของกับบริษัท โดยประธานไดแนะนํา
กรรมการและผูบริหารรวมถึงผูเกี่ยวของที่เขารวมประชุม
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หลังการประชุม
 เลขานุการบริษัทฯ บันทึกขอมูลที่เปนสาระสําคัญในรายงานการประชุมผูถือหุนอยางครบถวน
ได แ ก ร ายชื่ อ กรรมการที่เ ข า /ไม เ ขา ร ว มประชุม คํ า ชี้ แ จงที่ เ ป น สาระสํ า คั ญ คํ า ถาม/คํ า ตอบ/
ขอคิดเห็น วิธีลงคะแนนและวิธีนับคะแนน มติที่ประชุมโดยแยกเปนคะแนนที่เห็นดวย ไมเห็น
ด ว ย และงดออกเสี ย ง รวมทั้ ง เผยแพร ร ายงานการประชุ ม ผ า นช อ งทางเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท
(www.demco.co.th) ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน และจัดใหมีการจัดเก็บรายงานการ
ประชุมที่ดีสามารถตรวจสอบและอางอิงได
 เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจวาไดรับผลตอบแทนตามสิทธิอยางครบถวนภายหลังจากไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนแลว บริษัทฯ ไดแจงใหผูถือหุนทราบถึงผลการพิจารณาผานระบบของตลาด
หลักทรัพยฯ เพื่อใหผูถือหุนไดทราบถึงสิทธิ รวมทั้งระบุวันเวลา และรายละเอียดของเงินปนผล
ที่จะไดรับ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อใหผูถือหุนไดรับขอมูลอยางเทาเทียมกัน ทั้งทาง
เว็บไซต การเขารวมโครงการ Company Visit เพื่อใหผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหไดเยี่ยมชมกิจการและพบ
ผูบริหาร หรือการเขารวมใหขอมูลกิจการในงาน Opportunity Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(ตลท.) ประจําทุกไตรมาส รวมทั้งสามารถสื่อสารผานทางหมายเลขโทรศัพท และอีเมล IR@demco.co.th ของบริษัท
ฯ นอกเหนือจากการเปดเผยขอมูลตามปกติผานทางระบบของตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาถึง
สารสนเทศไดมากที่สุด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังไดกําหนดนโยบายการดูแลและการปองกันการใชขอมูล
ภายในซึ่งไดเปดเผยในหัวขอการดูแลและการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัท
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
หลักการ : ผูมีสวนไดเสียควรไดรับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฏหมายที่เกี่ยวของ และควรสงเสริมใหเกิด
ความรวมมือระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียในการสรางความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของ
กิจการ
การปฏิบัติของบริษัท :บริษัทฯ ไดมีการดูแล และคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม โดยคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวน
ไดเสี ยตามกฎหมาย หรือ ขอตกลงที่มีกับบริษัท ฯ และไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม เพื่อให
บุคลากรทุกระดับยึดถือเปนแนวปฏิบัติ โดยยึดถือเปนภาระหนาที่ที่สําคัญ ดังนี้
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แนวปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท
ผูมีสวนไดเสีย

ผูถือหุน

- ผูถือหุนรายใหญ
- ผูถือหุนรายยอย

แนวปฏิบัติ



พนักงาน

การตอบสนอง

 จายเงินปนผล
 ดําเนินธุรกิจอยางเที่ยง
 การประชุมผูถือหุนประจําป
อยางเหมาะสม
ธรรม เพื่อสรางผล
 การรายงานความคืบหนาใหกับผู
ประกอบการที่ดี
ถือหุน
 เปดเผยขอมูล
อยางโปรงใส
 การประกาศผลประกอบการราย  ผูถอื หุน ทุกรายมีสิทธิ และ
ไดรับการปฏิบัติอยางเทา
ไตรมาส
เทียมกัน
 การพบปะกับนักลงทุน
 มีระบบการตรวจสอบ และ
 การพบปะกับนักวิเคราะห
ควบคุมภายในที่ดี
Roadshow ในตางประเทศ
 ระบบตรวจสอบ และการบริหาร  มีระบบการบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
ความเสี่ยง
เคารพในหลัก
สิทธิมนุษยชน
การประเมินผลความพึงพอใจใน  ระบบการจายคาตอบแทนที่
และปฏิบัติอยาง
การทํางาน
เหมาะสม
เทาเทียม
การประเมินความผูกพันธของ
 แผนการพัฒนาศักยภาพ
 มีแผนการพัฒนา
พนักงาน
บุคลากร
พนักงาน
 ความกาวหนาและความ
โครงการ HR Change
 มีการจัดกิจกรรม
มั่นคงในสายอาชีพ
Management
สรางความผูกพัน
การประกาศเกียรติคุณพนักงาน
ของพนักงาน

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

พนักงาน

ความคาดหวัง








 มีหลักจรรยาบรรณ

พันธมิตร บริษัทอื่นๆ ในตลาด
และคูแขง ธุรกิจพลังงาน และ
ทางการคา สาธารณูปโภค

เพื่อการประกอบ
ธุรกิจอยางเปน
 ปฏิบัติตอพันธมิตร และคูแขงขัน  ดําเนินการแขงขันทางการ
ธรรม และ
ทางการคาอยางเปนธรรม
คาอยางเปนธรรม ถูกตอง
โปรงใส
 รักษาความลับทางการคาภายใต
ตามหลักจริยธรรมและตาม
กฎหมาย และกฎระเบียบที่
หลักการกํากับดูแลกิจการที่  มีหลัก
จรรยาบรรณ
เกี่ยวของ
ดี
สําหรับพนักงาน
 หลีกเลี่ยงจากการสืบหาขอมูล
จากพันธมิตร และคูแขงทางการ
คาอยางไมซื่อสัตย และไมเปน
ธรรม
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คํานึงถึงความปลอดภัย คุณภาพ
ชีวิต ประชาชน
 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม
 คํานึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบ
ตอความเสียหายของสังคม
สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหนอยที่สุด
ชุมชน และ
 ไมสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เปน
ชุมชน
ประชาชนในพื้นที่ตั้ง
ภัยตอสังคม หรือศีลธรรมอันดี
สังคม และ
และใกลเคียง
งาม
สิ่งแวดลอม
หนวยงาน
 ไมกระทําการใดๆ ที่สงผล
เสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดลอมเกินกวาที่
กฎหมายกําหนด
ใหความสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
และสังคม โดยมุงเนนใหเกิดการ
พัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม
รวมทั้งกิจกรรมสาธารณะประโยชน


มีกระบวนการใน
การตอบสนอง
อยางรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ
ตอเหตุการณที่มี
ผลกระทบตอ
ชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดลอม อัน
เนื่องมาจากการ
ดําเนินงานของ
บริษัทฯ
 ความรวมมือ
ความไววางใจซึ่ง
กันและกัน


ความปลอดภัยของสังคม
สิ่งแวดลอม และคุณภาพ
ชีวิตประชาชน มีการใช
ทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ
 เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
 จิตสํานึกของความ
รับผิดชอบตอสังคม และ
สิ่งแวดลอมของบุคลากร
เด็มโก
 ความผูกพันของชุมชน
สังคมกับบริษัทฯ


พนักงาน และ
ผูบริหารเด็มโก
ไมดําเนินการใดๆ
 พนักงานทุกระดับจะตอง
อันเปนการขัดตอ
ศึกษา และทําความเขาใจใน
กฎหมาย และ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ขอบังคับตางๆ
ปฏิบัติงานของตนเอง
ของบริษัทฯ
 ผูบริหารควรจัดใหมีขอมูล
 การสรางสัมพันธ
ดานกฎหมายที่เกี่ยวของ
ที่ดี โดยใหความ
เพื่อใชอางอิง
รวมมือกับหนวย
 จิตสํานึกของความ
ราชการ และ
รับผิดชอบตอการปฏิบัติ
องคกรที่เกี่ยวของ
ตามกฎหมาย และระเบียบ
ในการใหขอมูล
ขอบังคับของบริษัทฯ
เพื่อประโยชน
ของประเทศ และ
สวนรวม


หนวย
ราชการ
และองคกร
ที่เกี่ยวของ

สวนรวม และ
ประเทศชาติ

ถือปฏิบัติอยางเครงครัดตอกฎหมายที่
เกี่ยวของในดานตางๆ ทั้งสิ่งแวดลอม
คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย แรงงาน
การจัดการดานภาษีอากร และบัญชี
รวมทั้งประกาศตางๆ ของราชการที่
เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดกําหนดนโยบายดานคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม จรรยาบรรณ
ดานการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณดานการเคารพทรัพยสินทางปญญา หรือลิขสิทธิ์ไวในคูมือ
นโยบายกํากับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
แนวปฏิบัติดานทรัพยสินทางปญญา
บริษัทกําหนดใหเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เปนปจจัยสําคัญที่ชวยสงเสริมการดําเนินธุรกิจ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน ฉะนั้นจึงเปนความรับผิดชอบรวมกันของพนักงาน เด็มโก ทุกคนที่จะตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารภายใตขอบังคับของกฎหมาย คําสั่งเด็มโก และตามมาตรฐานที่เด็มโกกําหนดซึ่งพนักงานทุกคนตองมีวินัยใน
การใชระบบสารสนเทศ และอุปกรณสื่อสารของเด็มโก โดยไมใหสงผลกระทบในแงลบตอเด็มโกและผูอื่น และจะตองไม
ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟแวร หรือทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น ทั้งนี้หาก เด็มโก พบวาพนักงานมีการละเมิดและผลการสอบสวน
อยางเปนธรรม ปรากฏวาเปนจริงจะไดรับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือโทษกฎหมายตามความเหมาะสมแลวแตกรณี
แนวปฏิบัติดานการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
การดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเคารพและปฏิบัติตามกฏหมายนั้น เปนสิ่งที่บุคลากรทุกคนใน เด็มโก ตระหนัก
และใหความสําคัญ โดยกําหนดไวในจรรยาบรรณ เด็มโก ในคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ เด็มโก ที่ตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ขอกําหนด และมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวัง
เด็มโก มุงเนนใหการดําเนินงานของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตอกันและผูมีสวนได
เสียทุกฝายดวยความเคารพ ใหเกียรติซึ่งกันและกันบนพื้นฐานศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย หรือไมกระทําการใหกระทบสิทธิ
เสรีภาพของบุค คลอื่นที่ขั ดตอ บทบั ญ ญัติข องกฎหมายโดยแนวปฏิบัติดั งกลา วขางตน เปนมาตรฐานจริ ย ธรรมองคกร ที่
บุคคลากรทุกคนใน เด็มโก ตองถือปฏิบัติอยางเครงครัด ซึ่งหากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษ ตามความรายแรง
แหงการกระทําและถือเปนการกระทําผิดทางวินัยดวย
เด็มโก ใหความสําคัญตอกิจกรรมที่อาจมีผลตอหลักสิทธิมนุษยชน ในทุกๆ ดาน โดยยึดถือ และปฏิบัติตามขอ
กฎหมายที่เกี่ยวของโดยบริษัท มีนโยบายอยางชัดเจนที่จะไมจางแรงงานเด็ก ยึดมั่นในเสรีภาพของการนับถือศาสนา การไม
เลือกปฏิบัติจากความแตกตางทางดานเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และสถานะภาพทางสังคมนอกจากนี้บริษัท ยังใหความเคารพตอ
หลักสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดับชั้น อยางเครงครัด โดยจะปกปอง และไมนําขอมูลสวนตัวของพนักงาน เชน ประวัติ
สวนตัว คาจางเงินเดือน ฯลฯ ไปเปดเผยใหกับบุคคลภายนอก หรือผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของ รับทราบ โดยยังไมไดรับอนุญาตจาก
พนักงาน และไดกําหนดใหมีการใชขอบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจัดทําเปนคูมือ ใหกับพนักงานไดรับทราบ ถึงกฎ ระเบียบ
และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ผานการปฐมนิเทศนกอนการเริ่มปฏิบัติงาน
ชองทางในการติดตอ รองเรียน หรือแจงเบาะแส
เด็มโก ใหความสําคัญตอการติดตอสื่อสารกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุมเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน ตลอดจน
รับฟงความคิดเห็นและคําแนะนําของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม เพื่อประโยชนรวมกันในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไมไดรับความเปน
ธรรมจากการปฏิบัติของ เด็มโก สามารถรองเรียน แนะนํา ติชม หรือแจงเบาะแส ตอ เด็มโก ไดหลายดานทั้งดานธรรมาภิบาล
รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกร ทั้งจากพนักงานเอง และผูมีสวนไดเสียอื่น
ดวย เด็มโก ใหความสําคัญกับการเก็บขอมูลรองเรียนเปนความลับ ซึ่งเรื่องรองเรียนดังกลาวจะรับรูเพียงเฉพาะในกลุมบุคคลที่
ไดรับมอบหมาย และเกี่ยวของดวยเทานั้น เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูรองเรียนและไดกําหนดขั้นตอนการรับเรื่องและ
สอบสวนไวเปนลายลักษณอักษร โดยเด็มโก ไดจัดทําชองทางการติดตอ รองเรียน หรือแจงเบาะแส ดังนี้
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(1) คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล E-mail address : goodgovernance@demco.co.th
(2) เลขานุการบริษัทฯ
Email address : paitoongcc@demco.co.th
(3) เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล Email address : wonruedee@demco.co.th
(4) ตูรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ติดตั้ง ณ สํานักงานใหญ
สงจดหมาย หรือชองทางอื่นตามสมควรและปลอดภัย ถึง สํานักงานตรวจสอบ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 59 ม.1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 หรือโทรสาร 02-9595811 ตอ 2018
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูล และความโปรงใส
หลักการ : ขอมูลขาวสารสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงิน และขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงิน ควร
ไดรับการเปดเผยอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส มีความเทาเทียมกัน และนาเชื่อถือ
การปฏิบัติของบริษัท : คณะกรรมการบริษัทฯไดตระหนักและใหความสําคัญกับคุณภาพขอมูลและการเปดเผย
สารสนเทศอย า งเท า เที ย ม โปร ง ใสและเป น ธรรม โดยการเป ด เผยข อ มู ล สารสนเทศ ผ า นทางช อ งทางของระบบ SET
Community Portal ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท โดยในรอบป 2558 คณะกรรมการไดกํากับ
ดูแลการเปดเผยขอมูลเพื่อใหผูมีสวนไดเสียเกิดความมั่นใจ ดังนี้
การรายงานขอมูลคาตอบแทนกรรมการ และการถือหลักทรัพยของกรรมการ และผูบริหาร
ขอมูลคาตอบแทนกรรมการ ของกรรมการ และผูบริหาร จะถูกเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ
56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ภายใตหัวขอโครงสรางการจัดการ
กรรมการและผูบริหารมีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพยทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพยตอ ก.ล.ต.
ตามมาตรา 59 แหง พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวปฏิบัติ แจงเตือนขอความรวมมือจากกรรมการ และ
ผู บ ริ ห ารในการงดซื้ อ ขาย หรือ โอนหลั กทรั พ ยล ว งหน า อย า งนอ ย 1 เดือ นก อ นการรายงานผลการดํ า เนิ น งานต อ ตลาด
หลักทรัพยในแตละไตรมาส นอกจากนี้ บริษัท ไดกําหนดนโยบายใหมีการรายงานการซื้อ ขาย และการถือครองหลักทรัพย
ของบริษั ท ฯ โดยคณะกรรมการ และผูบ ริห ารตองรายงานใหที่ป ระชุ ม คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีก ารประชุม และ
กรรมการบริษัทฯ และผูบริหารจะตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีสวนไดเสียของตนตอบริษัทฯ เปนประจําทุกไตรมาส
และจะต อ งจั ด ทํ า รายงานใหม ทุ ก ป โดยข อ มู ล ดั ง กล า วจะเก็ บ ไว ใ ช ภ ายในบริ ษั ท ฯ เท า นั้ น เพื่ อ ให เ ป น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.2/2552 เรื่อง การรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่มีความ
เกี่ยวของ
การรายงานขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการเปดเผยสารสนเทศที่เปนขอมูลสําคัญของบริษัทฯ รวมถึงรายงานทางการเงิน และ
สารสนเทศเรื่องอื่นๆ ตามเกณฑที่ ตลท. และ ก.ล.ต. กําหนด อยางถูกตอง ชัดเจน ครบถวน โปรงใส ดวยขอความที่กระชับ
เขาใจงาย มีการเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญ ทั้งดานบวก และดานลบ และผานการพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนที่กําหนด
เพื่อใหผูถือหุน และผูที่มีสวนไดเสียไดรับสารสนเทศอยางเทาเทียมกัน ตามที่กําหนดโดยกฎหมาย ขอบังคับของบริษัทฯ มีการ
เผยแพรขอมูลสารสนเทศผานชองทางตางๆ ดังนี้
- ระบบอิเล็กทรอนิกสของ ตลท. และ ก.ล.ต.
- แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)
- เว็บไซตของบริษัทฯ (www.demco.co.th) ซึ่งมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
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- สื่อสาธารณะตางๆ ไดแก หนังสือพิมพ โทรทัศน
- การใหขอมูลตอผูถือหุน นักวิเคราะห และนักลงทุน ที่มาเยี่ยมชมกิจการ และพบปะกับผูบริหาร
- การเดินทางไปใหขอมูลแกนักลงทุน ทั้งในประเทศ และตางประเทศ
- การจัดสงหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนผานทางไปรษณีย
การเปดเผยขอมูลบนเว็บไซต
เพื่อใหผูถือหุน นักลงทุน และผูที่สนใจอื่นๆ สามารถสืบคนขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณะไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว
บริษัทไดนําเสนอขอมูลสําคัญตางๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษในเว็บไซตของบริษัทฯ ดังนี้
- ขอมูลบริษัทฯ ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ โครงสรางธุรกิจ และผลิตภัณฑ โครงสรางการ
จัดการ เปนตน
- การกํากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบดวย นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการประกอบ
ธุรกิจ นโยบายการควบคุมการใชขอมูลภายใน และขอบเขตอํานาจหนาที่ เปนตน
- นักลงทุนสัมพันธ ประกอบดวยขอมูลบริษัทฯ ขอมูลทางการเงิน ขอมูลราคาหลักทรัพย ขอมูลผูถือหุน ขอมูล
นักวิเคราะห เปนตน
- ความรับผิดชอบตอสังคม ประกอบดวย แนวทางปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และกิจกรรม สื่อประชาสัมพันธตางๆ เปนตน
- ขาวบริษัทฯ ประกอบดวย หองขาว ขาวแจงตลาดหลักทรัพย ขาวแจงสื่อมวลชน ตลอดจนขาวจากสื่อสิ่งพิมพ
รวมทั้งสื่อนําเสนอผานวีดีโอ เปนตน
นักลงทุนสัมพันธ
บริษัทไดใหความสําคัญอยางสูงตอการบริหารความสัมพันธกับนักลงทุน จึงมุงเนนการปฏิบัติหนาที่ดวยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต นักลงทุน นักวิเคราะห และผูที่เกี่ยวของไดรับสารสนเทศอยางเพียงพอ ถูกตอง ครบถวน โปรงใส
และเทาเทียมกัน
บริษัทฯ จัดใหมีสํานักงานกรรมการผูจัดการ และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อเปนศูนยกลางในการดําเนินกิจกรรมนัก
ลงทุนสัมพันธในเชิงรุก เพื่อสงเสริมใหชองทางในการสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห และผูที่เกี่ยวของเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเปดโอกาสใหนักลงทุนไดซักถาม ตลอดจนรับทราบขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ การจัดใหผูถือหุนราย
ยอย และนักลงทุนเขาเยี่ยมชมโรงงาน และพบปะคณะกรรมการ และผูบริหาร เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ เปนประจําทุกป
สําหรับผูที่สนใจ หรือนักลงทุนสามารถสอบถามขอมูลมายังสํานักงานกรรมการผูจัดการ และเลขานุการบริษัท โดย
ติดตอผานชองทาง ดังนี้
- จดหมาย : สํานักกรรมการผูจัดการ 59 หมูที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
- E-mail : ir@demco.co.th, paitoongcc@demco.co.th
- โทรศัพท : 029595811 ตอ 2116 ,2250
- โทรสาร : 029595811 ตอ 2000 ,2018
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หลักการ : คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทโดยที่คณะกรรมการ
รวมกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทเพื่อใหผูบริหารและพนักงานมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน







เด็มโก กําหนดองคประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการ ดังนี้
องคประกอบของคณะกรรมการ
จํานวนของกรรมการ ใหเปนไปตามที่ที่ประชุมผูถือหุนกําหนด แตตองไมนอยกวา 9 คน
กรรมการไมนอยกวา 4 คน หรือหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด (แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา) จะตองเปน
กรรมการอิสระ และจํานวนกรรมการที่เปนผูบริหารตองไมเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณากรรมการอิสระคนหนึ่งขึ้นดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีความรูความสามารถในดานบัญชีและการเงิน
การดํารงตําแหนงของกรรมการที่เปนกรรมการอิสระในกรณีปกติโดยทั่วไปไมควรเกินกวา 3 วาระ หรือ 9 ป
คุณสมบัติของกรรมการ
บุคคลที่ไดรับเสนอชื่อเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
2.) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตอ งหามตามพระราชบัญ ญัติบ ริษั ทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ขอบังคับของเด็มโก และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
3.) มีความรู ความสามารถ ความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความระมัดระวังดวยความซื่อสัตย (Duty of
Care and Duty of Loyalty) สามารถทุมเทอุทิศเวลาไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพรางกาย
ที่แ ข็ง แรง และจิ ต ใจที่ส มบูร ณ สามารถเขา ประชุมคณะกรรมการอย างสม่ํ าเสมอ มีการเตรีย มตั วเปน การ
ลวงหนากอนการประชุมเปนอยางดี มีสวนรวมที่สรางสรรคในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกลา
หาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เปนนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทํางาน และจริยธรรม
ที่ดีงาม และไดรับการยอมรับจากสังคม
4.) มี ค วามรู ค วามสามารถที่ สํ า คั ญ ต อ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ได แ ก ธุ ร กิ จ พลั ง งาน วิ ท ยาศาสตร การบริ ห ารรั ฐ กิ จ
วิศวกรรมศาสตร เศรษฐศาสตร การบัญชีการตลาด การเงิน การคลัง และกฎหมาย
5.) ไมควรดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทหลายแหงในขณะเดียวกัน
6.) กรรมการอิสระจะตองถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยใหนับ
รวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
7.) ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดไมเกิน 5 แหง
8.) คุณสมบัติ และการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการอิสระ และ กรรมการที่เปนผูบริหาร ใหเปนไปตามนโยบายเรื่อง
ขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (บจ/ร 26-00) (Policy Statement on Code of Best Practices
of Directors of Listed Companies)
การแตงตั้งและการพนตําแหนงของคณะกรรมการ
 การแตงตั้งกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะพิจารณารายชื่อผูที่มีความ
เหมาะสมที่จะเปนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท และขอกําหนดของ
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กฎหมาย กับหลักเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้จะตองมีความโปรงใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะตองมี
ประวัติการศึกษาและประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อ
ประโยชนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน
 สําหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ เลขานุการบริษัทจะรวบรวมขอมูลเสนอตอ
คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อพิจารณากลั่นกรองเบื้องตนกอนนําเสนอรายชื่อบุคคล
ที่ผานการพิจารณาใหค ณะกรรมการบริษัท พิจารณาเปนขั้นสุ ดทาย โดยคณะกรรมการฯจะพิจารณาความ
เหมาะสมของบุค คลที่ ไดรั บ การเสนอชื่ อให เขาดํ ารงตํ า แหน ง กรรมการเสนอชื่อ ต อ ที่ป ระชุม ผูถือ หุ นเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติแตงตั้งตอไป
 กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะตองออกจากตําแหนงในทุกครั้งของการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป โดยใหกรรมการซึ่งอยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ในกรณีที่กรรมการที่จะ
พนจากตําแหนงดังกลาวไมอาจแบงไดพอดีหนึ่งในสาม ก็ใหใชจํานวนที่ใกลที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการ
ซึ่งออกจากตําแหนงอาจไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงใหมได
 นอกจากนี้ เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการที่เปนกรรมการ
อิสระในกรณีปกติโดยทั่วไปไมควรเกินกวา 3 วาระ หรือ 9 ป ติดตอกันหรือตามความเห็นของคณะกรรมการ
ในสวนของอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ การประชุม และคาตอบแทนของกรรมการ ระบุในหัวขอ โครงสรางการ
การกํากับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดทําการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจําทุกป ในป2558 มีการประเมิน 2 ครั้ง โดยจัดทําการ
ประเมิน 2 รูปแบบ คือ
1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ
2. แบบประเมินทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดยอย
โดยแบบฟอรมการประเมินครอบคลุมประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)
2. การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ (Board Performance)
3. โครงสรางของคณะกรรมการ (Board Structure)
4. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Style)
5. การจัดเตรียม และดําเนินการประชุมคณะกรรมการ (Board Meeting)
6. คุณลักษณะของคณะกรรมการ (Board Members)
นอกจากนี้ ในป 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีแบบสอบทานการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบดวย
ตนเอง โดยแบบฟอรมการประเมินครอบคลุมประเด็นสําคัญ ดังนี้
สวนที่ 1 การทําหนาที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ
สวนที่ 2 การปฏิบัติหนาที่เฉพาะดานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- การสอบทานงบการเงิน
- การทํางานกับผูสอบบัญชี
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- การสอบทานการเปดเผยขอมูลในรายงานอื่นๆ
การสอบทานใหบริษัทฯ มีการควบคุมภายใน (Internal Control)
- การสอบทานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
- หนวยงานตรวจสอบภายใน
การสอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกําหนดฯ
- การดําเนินการตามมาตรา 89/25 แหง พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ
- เรื่องทั่วไป
การพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลเปนผูสอบบัญชี และเสนอคาตอบแทน
- การคัดเลือกเสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทน
- การประชุมกับผูสอบบัญชี
การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายงานที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้งใหมีการประเมินผล
การปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ โดยแบบฟอรมการประเมินครอบคลุมประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. การกําหนดบทบาทดานการกํากับดูแล (Defining Governance Role)
2. การปรับปรุงกระบวนการทํางานของคณะกรรมการ (Improving Board Process)
3. หนาที่หลักของคณะกรรมการ (Key Board Function)
4. การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continuing Improvement)
สรุปโดยรวมจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2558 พบวาคณะกรรมการสวน
ใหญเห็นวาควรอยูในเกณฑดี และดีมาก ซึ่งคณะกรรมการสรรหาคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล ไดนําเรียนผลการประเมิน
และขอคิดเห็นตางๆ ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรวมกันสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมบริษัทฯ พัฒนา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหดียิ่งขึ้นตอไป
การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
บริษัทฯ จัดทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการทุกสิ้นป โดย
คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล เปนผูประเมิน และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ
ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินการบริหารผลการปฏิบัติงาน ถือเปนขอมูลลับเฉพาะบุคคล ไมสามารถเปดเผยได การบริหารผลการ
ปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ มีเกณฑการประเมินเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเปาหมายที่กําหนดในการทํางาน (KPI Setting)
สวนที่ 2 การประเมินทักษะความสามารถในการบริหารงานและการพัฒนาการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
(Competency Assessment)
สวนที่ 3 การประเมินผลการบริหารงาน (Appraising Performance)
ผลการประเมินดังกลาว จะถูกนําไปพิจารณากําหนดอัตราการปรับขึ้นคาตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจัดการ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การปฐมนิเทศกรรมการใหม
เด็มโกไดจัดทําเอกสารปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม เพื่อใชเปนขอมูลในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งการแนะนํา
ลักษณะประกอบธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนใหกรรมการบริษัท เขา
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อบรมหลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเปนการพัฒนา สนับสนุน และสงเสริมการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อมีการแตงตั้งกรรมการใหม บริษัทฯ จะจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหม โดยจัดใหมี
การบรรยายสรุป วิสัยทัศน กลยุทธ และเปาหมายการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการที่สําคัญโดยประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร พรอมทั้งจัดใหมีเอกสารสําหรับกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งใหม เพื่อประกอบการทําหนาที่ อันไดแก คูมือกรรมการบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับบริษัท และรายงาน
ประจําป ซึ่งเอกสารเหลานี้ประกอบดวยขอมูลสําคัญ ไดแก บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท อํานาจอนุมัติ และขอหามการกระทําของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
รวมทั้งบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ
การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
เด็มโก ไดสงเสริม และสนับสนุนการฝกอบรม และใหความรูในเรื่องหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ใหกับ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอ ย ผูบ ริหาร เลขานุการบริษัท เปนตน เพื่อ เปน การเสริม สราง และพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง กับมีการพัฒนาผูบริหารอยางตอเนื่อง เพื่อเตรียมความพรอม สําหรับการหมุนเวียนตําแหนงภายใน
องคกร รวมทั้งเตรียมความพรอมสําหรับการสืบทอดตําแหนงประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ โดยจัดใหมีการ
ประเมินทักษะความสามารถ และแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ผูบริหารระดับรอง และผูชวยกรรมการ
ผูจัดการกับผูจัดการฝาย เพื่อพัฒนาความพรอมในการปฏิบัติงาน ผูบริหารอาวุโส หรือตําแหนงประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจัดการ
ในป 2558 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรูกับกรรมการและผูบริหารอยางตอเนื่อง
ดวยการสงเสริมใหกรรมการ และผูบริหารเขารวมในการประชุม สัมมนาโครงการอบรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่
กรรมการและผูบริหาร เชน
 การเขารวมสัมมนา Chairman Forum “Chairman Role in Building Independent a cross the Board”
(R-CF 1/2015) ดําเนินการโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยนายเสริมศักดิ์ จารุมนัส
ประธานกรรมการสรรหาคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 การเขารวมสัมมนา National Director Conference 2015 “Re- energizing Growth through Better governance”
(NDC1/2015) ดําเนินการโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยนายเสริมศักดิ์ จารุมนัส
ประธานกรรมการสรรหาคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 การเขารวมสัมมนา CAC Conference “Anti Corruption in Thailand : Sustaining the Momentum”
(C-Conference1/2015) ดําเนินการโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยนายเสริมศักดิ์ จารุ
มนัส ประธานกรรมการสรรหาคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 การเขารวมสัมมนา National Research Alliance Dialogue on Corporate governance 2015 ดําเนินการโดยสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยนายเสริมศักดิ์ จารุมนัส ประธานกรรมการสรรหาคาตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล
 การเขาอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน รุนที่ 7 (วพน 7) ดําเนินการโดย สถาบันวิทยาการ
พลังงาน โดย นายพงษศักดิ์ ศิริคุปต กรรมการ และกรรมการผูจัดการ
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 การเขาอบรมหลักสูตรนักลงทุนผูทรงคุณวุฒิ (Thai Intelligent Investors Program) รุนที่ 9 (TIIP 9) ดําเนินการโดย
สถาบันวิทยาการผูลงทุนไทย (THAI INVESTORS ACADEMY) โดย นายไพฑูรย กําชัย กรรมการ และรอง
กรรมการผูจัดการสายการเงินและบัญชี
 การเขาอบรมสัมมนาหลักสูตรพื้นฐานเกี่ยวกับรายงานของผูสอบบัญชีแบบใหม “The UK Experience on
Implementing the Enhanced Auditor Reporting ” ดําเนินการโดย สภาวิชาชีพบัญชี กลต. และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดย นายไพฑูรย กําชัย กรรมการและรองกรรมการผูจัดการสายการเงินและบัญชี
 การเขาอบรมหลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบตอ สังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ดําเนินการโดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยนายไพฑูรย กําชัย กรรมการและรองกรรมการผูจัดการสายการเงินและบัญชี
 การเขาอบรมสัมมนาหลักสูตรพื้นฐานเกี่ยวกับรายงานของผูสอบบัญชีแบบใหม “The UK Experience on
Implementing the Enhanced Auditor Reporting ” ดําเนินการโดย สภาวิชาชีพบัญชี กลต. และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดย น.ส.ภาษิตา กิจยโภค กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 การเขาอบรมสัมมนาหลักสูตร National Research Alliance Dialogue on Corporate Governance 2015 ดําเนินการ
โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย น.ส.ภาษิตา กิจยโภค กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 การเขาอบรมสัมมนาหลักสูตร Thailand’s 6th National Conference on Collective Action against Corruption
ดําเนินการโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดย น.ส.ภาษิตา กิจยโภค กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
 การเขาอบรมสัมมนาหลักสูตร Director Forum 2015 “Building Better Board Through Effective Independent
Director” 21/10/2015 ดําเนินการโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
โดย น.ส.ภาษิตา กิจยโภค กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 การเขาอบรมสัมมนาหลักสูตร CG Forum 3/2015 ดําเนินการโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดย น.ส.ภาษิตา กิจยโภค กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 การเขาอบรมสัมมนาหลักสูตร “Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board” ดําเนินการโดยตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดย น.ส.ภาษิตา กิจยโภค กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 การเขาอบรมสัมมนาหลักสูตร IOD Director Briefing 4/2015 ดําเนินการโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) โดย น.ส.ภาษิตา กิจยโภค กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 การเขาอบรมสัมมนาหลักสูตร พ.ร.บ. ตอตานคอรรัปชั่นที่คณะกรรมการควรทราบ ดําเนินการโดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดย น.ส.ภาษิตา กิจยโภค กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 การเขาอบรมสัมมนาหลักสูตร CG Forum 2/2015 ดําเนินการโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดย น.ส.ภาษิตา กิจยโภค กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 การเขาอบรมสัมมนาหลักสูตร “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝายจัดการในการในการควบคุม
ภายใน” ดําเนินการโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย น.ส.ภาษิตา กิจยโภค กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
 การเขาอบรมสัมมนาหลักสูตร CG Forum 1/2015 ดําเนินการโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยน.ส.ภาษิตา กิจยโภค กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 การเขาอบรมสัมมนาหลักสูตร “CG in Substance : วัฒนธรรมองคกรกับหลักบรรษัทภิบาล” ดําเนินการโดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย น.ส.ภาษิตา กิจยโภค กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
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 การเขาอบรมสัมมนาหลักสูตรความทาทายของกรรมการตรวจสอบกับบทบาทการสอบทานขอมูลการเงิน
และ
ขอมูลที่ไมใชการเงิน ดําเนินการโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย น.ส.ภาษิตา กิจยโภค กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
การอบรมกรรมการในหลักสูตรของสถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทไทย(IOD)
ชื่อกรรมการ

DCP

DAP

ACP

RNG

RCP

FN

RMP

AECP

DCP
DAP
RCP
FN
194/2014 46/2005
18/2008 24/2005
2. นายวิทยา คชรักษ
DCP
DAP
ACP
25/2546 79/2008 39/2012
3. นายสงวน ตังเดชะหิรัญ
DAP
ACP
FN
36/2005 6/2005
24/2005
4. นายไมตรี ลักษณโกเศศ
DCP
ACP
96/2007
27/2009
5. น.ส.ภาษิตา กิจยโภค
DAP
ACP
86/2010 27/2009
6. นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส
DCP
DAP
RNG
199/2015 107/2014
6/2014
7. นายนริศ ศรีนวล
DCP
AACP
RMP
114/2009
20/2015
6/2015
8. นายพงษศักดิ์ ศิริคุปต
DAP
RMP AECP
46/2005
3/2014 13/2014
9. นายสุวัฒน จรดล
DAP
FN
36/20005
18/2005
10. นายไพฑูรย กําชัย
DAP
85/2010
หมายเหตุ
DCP = Director Certification Program
DAP = Director Accreditation Program
ACP = Audit Committee Program
AACP = Advance Audit Committee Program
RNG = Role of the Nomination and Governance Committee
RCP = Role of the Chairman Program
FN = Finance for Non finance Director
RMP = Risk Management Program
AECP = Anti – Corruption for Executive Program
SFE = Successful Formulation & Execution of Strategy

SFE

1. นางประพีร ปุยพันธวงศ

SFE
6/2010
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