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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ที่มีระบบกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดี จะสำมำรถปรับปรุ งประสิ ทธิ ภำพ และประสิ ทธิ ผลในกำร
ดำเนินงำน เพิ่มโอกำส และลดควำมเสี่ ยงในกำรดำเนินธุ รกิจ ซึ่ งจะนำไปปสูก กำรเสริ มสร้ำงควำมเช่่อมัน่ ให้แกกผมู ้ ี
สก วนไปด้เสี ย ผูถ้ ่ อหุ ้ น พนัก งำน ลู ก ค้ำ คูก ค ้ำ ชุ ม ชน และสั ง คม บริ ษ ทั เด็ ม โก้ จำกัด (มหำชน) ก ำหนดให้ มี
“นโยบำยกำกับดู แลกิ จกำรที่ดี” พร้ อมทั้งกำหนดแนวปฏิ บ ต
ั ิตกำงๆ ให้เหมำะสมกับบริ บทในกำรดำเนิ นธุ รกิ จ
ของกลุกมธุ รกิ จเด็มโก้ เพ่่อเป็ นแนวทำงสำหรับ กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนในกำรยึดถ่อ และปฏิบตั ิตำม
ตลอดจนมีระบบกำรติดตำมดูแล และเปิ ดเผยผลกำรปฏิ บตั ิให้ผมู ้ ีสกวนไปด้เสี ยรับทรำบ เพ่่อสะท้อนให้เห็ นถึ ง
ควำมโปรก งใสในกำรดำเนิ นงำนแกกผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝก ำย ภำยใต้หลักกำรพ่้นฐำนที่สำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำร
5 ประกำร ค่ อ ควำมซ่่ อ สั ต ย์ (Integrity) ควำมยุ ติ ธ รรม (Fairness) ควำมโปรก ง ใส (Transparency) ควำม
รับผิดชอบ (Responsibility) และภำระรับผิดชอบ (Accountability)
กำรมี โครงสร้ ำงและกลไปกในกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ ดี ถ่ อเป็ นรำกฐำนสำคัญที่ ทำให้ธุรกิ จสำมำรถ
บริ หำรกิ จกำรอยกำงมี ธ รรมำภิ บ ำล มี ก ำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และกำรควบคุ ม ภำยในที่ ดี บนพ่้ นฐำนของกำร
ดำเนิ นธุ รกิจอยกำงมีจริ ยธรรม และรับผิดชอบตกอผลกระทบจำกกำรดำเนิ นงำนที่เกิดขึ้นตลอดหก วงโซก คุณคกำของ
ธุ ร กิ จ ที่ ส ะท้อ นถึ ง ควำมสำมำรถในกำรบริ ห ำรจัด กำรธุ ร กิ จ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ดู แ ลผูม้ ี สก ว นไปด้เสี ย และ
สร้ ำงสรรค์สังคม สิ่ งแวดล้อมให้ดีข้ ึนไปปพร้ อมๆ กับกำรเติบโตของธุ รกิ จในระยะยำวที่มุกงให้ควำมสำคัญกับ
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิ จไปปพร้ อมกับกำรคำนึ งถึงสังคม และสิ่ งแวดล้อม ตลอดทุกกระบวนกำรดำเนิ นธุ รกิ จ
ของเด็มโก้ เพ่่อมุกงสูก เป้ ำหมำยกำรพัฒนำธุ รกิจให้เติมโตอยกำงยัง่ ย่น
คานิยาม
“บริษัท” หมำยถึง บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
“บริษัทย่อย” หมำยถึง บริ ษทั ที่เด็มโก้ถ่อหุ ้นเกินกวกำ 50% ของจำนวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยง ทั้งหมด
ในที่น้ ี ค่อ บริ ษทั เด็มโก้ เพำเวอร์ จำกัด บริ ษทั เด็มโก้ เดอลำว จำกัด บริ ษทั เด็มโก้
อินดัสตรี จำกัด
“กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ” หมำยถึ ง บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน) บริ ษทั เด็มโก้ เพำเวอร์ จำกัด บริ ษทั
เด็มโก้ อินดัสตรี จำกัด บริ ษทั เด็มโก้ เดอลำว จำกัด
“เด็มโก้ ” หมำยถึง บริ ษทั กลุกมธุ รกิจเด็มโก้
“คณะกรรมการ” หมำยถึง คณะกรรมกำรบริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
“กรรมการ” หมำยถึง กรรมกำรบริ ษทั กลุกมธุ รกิจเด็มโก้
“ผู้บริหาร” หมำยถึง ผูบ้ ริ หำรบริ ษทั กลุกมธุ รกิจเด็มโก้
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
ส่ วนที่ 1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ไปด้ตระหนักถึงประโยชน์และควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ทั้งนี้เพ่่อ
เป็ นกำรเสริ มสร้ำงควำมโปรก งใสและประสิ ทธิ ภำพในกำรบริ หำรจัดกำร อันจะสร้ำงควำมเช่่อมัน่ ให้เกิดขึ้นแกกผู ้
ถ่ อหุ ้น ผูล้ งทุ น และผูเ้ กี่ ยวข้องทุ กฝก ำย และสก งเสริ มให้บริ ษทั เติบโตอยกำงมัน่ คงและยัง่ ย่น จึงไปด้กำหนดเป็ น
นโยบำยกำรก ำกับ ดู แ ลกิ จ กำรที่ เป็ นลำยลัก ษณ์ อ ัก ษรและถ่ อ เป็ นมำตรฐำนกำรปฏิ บ ัติ ส ำหรั บ บริ ษ ัท ซึ่ ง
ครอบคลุมหลักกำรสำคัญ ดังตกอไปปนี้
 กำรปฏิบตั ิตกอผูถ้ ่อหุ น้ และผูม้ ีสกวนไปด้เสี ยอยกำงเทกำเทียมกันและเป็ นธรรมตกอทุกฝก ำย
 กำรปฏิ บ ัติ ห น้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมกำรบริ ษ ัท ในกำรก ำกับ ดู แ ลและกำร
บริ หำรงำนด้วยควำมซ่่ อสัตย์ มีคุณ ธรรม รอบคอบและระมัดระวัง เพ่่อให้บรรลุ เป้ ำหมำยของ
บริ ษทั และให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดตกอบริ ษทั และผูถ้ ่ อหุ ้นโดยรวม ตลอดจนดูแลมิให้เกิ ดปั ญหำ
ควำมขัดแย้งด้ำนผลประโยชน์ตกำงๆ
 กำรบริ หำรงำนด้ำนควำมโปรก งใสภำยใต้ระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยในตลอดจนกำร
เปิ ดเผยข้อมูลอยกำงเพียงพอ ทันเวลำ และสำมำรถตรวจสอบไปด้ แกกผถู ้ ่อหุ น้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝก ำย
เพ่่อให้ทรำบข้อมูลอยกำงเทกำเทียมกัน โดยบริ ษทั จะสนับสนุ นให้มีกำรใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงใน
วำระที่สำคัญ เชกน กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยง กำรทำรำยกำรไปด้มำ หร่ อจำหนกำยไปปซึ่ งสิ นทรัพย์ เพ่่อ
ควำมโปรก งใสและสำมำรถตรวจสอบไปด้
 กำรควบคุมและบริ หำรควำมเสี่ ยงให้อยูใก นระดับที่เหมำะสมกับกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษทั
 กำรดำเนิ นธุ รกิ จด้วยควำมซ่่ อสัตย์สุจริ ต ภำยใต้กรอบของกฎหมำย จริ ยธรรมทำงธุ รกิ จ รวมถึ ง
กำรดูแลสิ่ งแวดล้อม
 คณะกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุ กคน จะปฏิ บตั ิหน้ำที่ ดว้ ยควำมมุกงมัน่ ทุกมเทและ
รับผิดชอบอยกำงเต็มควำมสำมำรถเพ่่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และยึดมัน่ คุกม่อหลักกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรและจรรณยำบรรณธุ รกิ จของบริ ษทั เป็ นแนวทำงด้วยควำมเข้ำใจ เช่่ อมัน่ และศรัทธำ
โดยถ่อเป็ นกิจวัตรจนเป็ นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
 คณะกรรมกำรบริ ษทั มีบทบำทสำคัญรก วมกับผูบ้ ริ หำรในกำรกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบำย
และแผนงำนที่สำคัญของบริ ษทั รวมทั้งกำรจัดโครงสร้ำงกำรบริ หำรงำนที่สอดคล้องและสัมพันธ์
กันอยกำงเป็ นธรรมระหวกำงคณะกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และผูถ้ ่อหุ ้น และมีกำรวำงแนวทำงกำร
บริ หำรจัดกำร และกำรดำเนินธุ รกิจที่เหมำะสม
นอกจำกนี้ ยังกำหนดให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ทบทวนนโยบำยกำรกำกับดู แลกิ จกำรของบริ ษทั ให้
เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ และประเมินผลกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยดังกลกำว
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
ส่ วนที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ ค่ านิยมหลัก และจรรยาบรรณ
2.1 วิสัยทัศน์
“มุกงสูก กำรเป็ นผูป้ ระกอบกำรชั้นนำ ด้ำนวิศวกรรมไปฟฟ้ ำ พลังงำนและสำธำรณูปโภคทั้งใน
ประเทศและกลุกมประเทศเพ่่อนบ้ำน (CLMV)”
2.2 พันธกิจ
 ด ำเนิ นธุ ร กิ จ กก อ สร้ ำ งและบริ กำรด้ ำ นวิ ศ วกรรมไปฟฟ้ ำ โทรคมนำคม พลั ง งำนและ
สำธำรณูปโภคที่ครบวงจร พร้อมขยำยธุ รกิจสูก ภูมิภำค CLMV
 สร้ ำ งควำมเช่่ อมั่น ตก อ ลู ก ค้ำด้ว ยบริ ก ำรที่ มี คุ ณ ภำพ ที ม งำนที่ มี ควำมเชี่ ย วชำญรอบรู้ แ ละ
ประสิ ทธิภำพสู ง
 สร้ำงผลตอบแทนที่ดี และมูลคกำเพิ่มจำกกำรลงทุนให้กบั นักลงทุนและผูถ้ ่อหุ น้ อยกำงตกอเน่่อง
 ดำเนิ นธุ รกิจด้วยควำมรับผิดชอบตกอสังคมและสิ่ งแวดล้อม ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
และมุกงไปปสูก กำรพัฒนำอยกำงยัง่ ย่น
2.3 เป้าหมายการดาเนินธุรกิจของบริษัท
เด็มโก้มุกงมัน่ ที่จะพัฒนำองค์กรและขยำยธุ รกิ จทั้งในและตกำงประเทศในด้ำนที่เกี่ ยวข้องกับงำน
วิศวกรรม โดยมีเป้ ำหมำยหลักที่จะเป็ นผูอ้ อกแบบ กกอสร้ำงและติดตั้งงำนระบบไปฟฟ้ ำแบบครบวงจรตั้งแตกงำน
ระบบไปฟฟ้ ำและเคร่่ องกลจนถึ งงำนกกอสร้ ำงโรงไปฟฟ้ ำพลังงำนทดแทน เชก น โครงกำรผลิ ตกระแสไปฟฟ้ ำด้วย
พลังงำนลม และพลังงำนแสงอำทิตย์ รวมถึงแสวงหำโอกำสในกำรเป็ นผูล้ งทุนในธุ รกิจกำรให้บริ กำรในฐำนะ
ผูผ้ ลิตไปฟฟ้ ำและสำธำรณูปโภคอ่่น
2.4 ค่ านิยมหลัก
i DEMCO
i = Integrity
D = Determination
E = Effective Teamwork
M = Masterly
C = Customer First
O = Originality & Ownership

มีคุณธรรม ควำมซ่่ อสัตย์ตกอลูกค้ำ ตกอตนเอง องค์กร และวิชำชีพ
มีควำมมำนะ มุกงมัน่ ตั้งใจจริ ง ที่จะประสบผลสำเร็ จ
ทีมงำนมีประสิ ทธิภำพ
รอบรู ้ เชี่ยวชำญอยกำงผูน้ ำ
ให้คุณภำพที่ดีที่สุดแกกลูกค้ำ
มีควำมคิดริ เริ่ ม กล้ำแสดงออกนอกกรอบอยกำงสร้ำงสรร และคิดอยกำงเจ้ำของ
กิจกำร
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
2.5 จรรยาบรรณบริษัท
บริ ษ ัท ไปด้แกก กรรมกำร ผูบ้ ริ ห ำร และพนัก งำนทุ ก คน มุก งที่ จะด ำเนิ น กำร และยึด ถ่ อ ใน
จรรยำบรรณของบริ ษทั ในด้ำนตกำงๆ ดังตกอไปปนี้
2.5.1 สิ ทธิ และควำมเทกำเทียมกันของผูถ้ ่อหุ น้
บริ ษทั จะยึดมัน่ ตกอกำรปฏิบตั ิและกำรคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ่อหุ ้นทุกรำยอยกำงเทกำเทียมกัน โดย
กำหนดนโยบำยโดยกำรคำนึงถึงสิ ทธิ ผถู ้ ่อหุ น้ และสก งเสริ มกำรใช้สิทธิ ของผูถ้ ่อหุ น้ ดังนี้
 สิ ทธิ ในกำรรับรู ้ขอ้ มูลในกำรจัดให้มีกำรประชุ มผูถ้ ่อหุ ้น เพ่่อให้ขอ้ มูลเพียงพอตกอผูถ้ ่อหุ ้น
เพ่่อตัดสิ นใจในกำรลงมติ โดยบริ ษทั ไปด้จดั ให้มีกำรเผยแพรก ขอ้ มูลหนังส่ อเชิญประชุมตำม
ระเบียบวำระ พร้อมทั้งเอกสำรประกอบตกำงๆที่ เกี่ยวกับกำรประชุม ใน เว็บไปซต์ของบริ ษทั
เป็ นกำรลกวงหน้ำ 30 วันกกอนกำรประชุ ม และจัดสก งหนังส่ อนัดประชุ มผูถ้ ่ อหุ ้น พร้ อมทั้ง
เอกสำรประกอบกำรประชุ ม ตำมวำระตก ำงๆ ลก วงหน้ำกก อนวันประชุ ม อยกำงน้อย 14 วัน
พร้อมทั้งมีกำรบันทึกกำรประชุ มอยกำงถูกต้องครบถ้วนเผยแพรก ในเว็บไปซต์ เพ่่อสำมำรถให้
ผูถ้ ่อหุน้ ตรวจสอบไปด้
 สิ ทธิ ที่ผถู ้ ่อหุ น้ จะไปด้รับกำรอำนวยควำมสะดวกของผูถ้ ่อหุ น้ ในกำรใช้สิทธิ เข้ำรก วมประชุ ม
ผูถ้ ่อหุ ้นและออกเสี ยงอยกำงเต็มที่ โดยบริ ษทั เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ่อหุ ้นสก งคำถำมลกวงหน้ำกกอน
วันประชุ มให้แกกบริ ษทั ไปด้ นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังมีนโยบำยในกำรสก งเสริ มให้กรรมกำรทุก
ทกำนเข้ำรก วมประชุ มผูถ้ ่ อหุ ้น เพ่่ออำนวยควำมสะดวกแกก ผถู ้ ่ อหุ ้นในกรณี กำรตอบคำถำม
เกี่ยวกับประเด็นตกำงๆ
 บริ ษทั มีนโยบำยสก งเสริ มเร่่ องควำมเทกำเทียมกันของผูถ้ ่อหุ น้ เชกน กำรเปิ ดโอกำสให้ผถู้ ่อหุ ้น
เสนอช่่อบุคคลเข้ำรับเล่อกตั้งเป็ นกรรมกำร และกำรเปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ่อสำมำรถเสนอวำระ
กำรประชุ มเพ่่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำบรรจุเป็ นวำระกำรประชุ ม กกอนวันประชุ มโดย
คณ ะกรรมกำรไปด้ ก ำหนดแนวทำงพิ จ ำรณ ำเพิ่ ม / ไปมก เพิ่ ม วำระที่ เ สนอดั ง กลก ำ ว
คณะกรรมกำรมี น โยบำยไปมก เพิ่ ม วำระกำรประชุ ม โดยไปมก แ จ้ง ผู ้ถ่ อ หุ ้ น ทรำบลก ว งหน้ ำ
นอกจำกนี้ บริ ษ ัท ไปด้เปิ ดโอกำสให้ ผูถ้ ่ อหุ ้ น ที่ ไป มก ส ำมำรถเข้ำรก วมประชุ ม ด้วยตนเองไปด้
สำมำรถมอบฉัน ทะให้ ผูอ้ ่ น เข้ำรก วมประชุ ม แทนหร่ อ ให้ ก รรมกำรอิ ส ระเป็ นผูร้ ั บ มอบ
อำนำจจำกผูถ้ ่อหุ น้ เพ่่อเข้ำรก วมประชุมแทนไปด้
2.5.2 สิ ทธิ และบทบำทของผูม้ ีสกวนไปด้เสี ย
บริ ษ ัท ไปด้ใ ห้ ค วำมส ำคัญ แกก ก ำรก ำกับ ดู แ ลผู ้มี สก ว นไปด้เสี ย ทุ ก กลุก ม เชก น กลุก ม ลู ก ค้ำ คูก ค ้ำ
พนักงำน ผูถ้ ่ อหุ ้นหร่ อผูล้ งทุ น สถำบันกำรเงิน หนก วยงำนภำครัฐและหนก วยงำนอ่่นๆ โดยคณะกรรมกำรจะ
ปฏิบตั ิตกอบุคคลเหลกำนี้ตำมสิ ทธิ เง่่อนไปข ข้อกฎหมำยและกฎระเบียบตกำงๆ เพ่่อให้ผมู ้ ีสกวนไปด้เสี ยไปด้รับกำรดูแล
และปฏิบตั ิดว้ ยดี ทั้งนี้ บริ ษทั จะกำหนดมำตรกำรในกำรส่่ อสำรกับคณะกรรมกำรในประเด็นเกี่ ยวกับควำม
ถูกต้องของรำยงำนกำรเงิ น ระบบกำรควบคุ มภำยในที่บกพรก อง หร่ อกำรทำผิดกฎหมำยและผิดจรรยำบรรณ
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร ทบทวน พฤศจิกำยน 2563
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โดยก ำหนดให้ ค ณะกรรมกำรบริ ษ ัท / คณะกรรมกำรตรวจสอบ สำมำรถด ำเนิ น กำรตรวจสอบพร้ อมทั้ง
ดำเนินกำรแก้ไปขเพ่่อควำมถูกต้อง
2.5.3 กำรประชุมผูถ้ ่อหุน้
บริ ษั ท สก งเสริ มให้ ผู ้ถ่ อ หุ ้ น มี โ อกำสที่ จ ะมี สก วนรก วมในกำรแสดงควำมคิ ด เห็ น หร่ อ
ข้อเสนอแนะในที่ประชุ ม โดยเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ่อหุ ้นสก งคำถำมลกวงหน้ำกกอนวันประชุ ม โดยกำหนดหลักเกณฑ์
กำรสก งคำถำมลก วงหน้ำ และเผยแพรก หลักเกณฑ์ดงั กลกำวไปว้บน Website ของบริ ษทั และคณะกรรมกำรจะเข้ำ
รก วมในกำรประชุ มเพ่่อตอบคำถำม และรับฟั งข้อเสนอแนะจำกผูถ้ ่อหุ ้น กับเปิ ดเผยมติที่ประชุ มผูถ้ ่ อหุ ้นพร้อม
ผลลงคะแนนเสี ยงภำยในวันถัดไปปผกำนระบบขกำวของตลำดหลักทรัพย์แหก งประเทศไปทย และบน Website ของ
บริ ษทั
2.5.4 ภำวะผูน้ ำ และวิสัยทัศน์
ในกำรก ำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ เป้ ำหมำยกำรด ำเนิ นงำน กลยุ ท ธ์ และแผนงำนธุ รกิ จ นั้ น
คณะกรรมกำรไปด้มีสกวนรก วมในกำรพิจำรณำและตัดสิ นใจ โดยใช้ประสบกำรณ์รวมทั้งควำมชำนำญในกำรทำ
ธุ รกิจในกำรวำงแผน เพ่่อให้กำรดำเนิ นงำนเป็ นไปปอยกำงมีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผล เพ่่อประโยชน์สูงสุ ด
ของบริ ษทั และผูถ้ ่ อหุ ้นโดยรวม รวมทั้งจะกำกับดูแลและติดตำมกำรดำเนิ นกำรพิจำรณำให้ควำมเห็ นชอบใน
เร่่ องที่สำคัญเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของฝก ำยจัดกำรให้เป็ นไปปตำมแผนงำน
2.5.5 ควำมขัดแย้งด้ำนผลประโยน์
กำหนดให้ค ณะกรรมกำร ฝก ำยจัดกำรและผูถ้ ่ อหุ ้นไปด้มี กำรพิ จำรณำในกำรแก้ปั ญหำควำม
ขัดแย้งของผลประโยชน์อยกำงรอบคอบ ด้วยควำมซ่่ อสัตย์สุจริ ต มีเหตุผล เป็ นอิสระและอยูภก ำยใต้จริ ยธรรมที่ดี
ตลอดจนมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลอยกำงครบถ้วน เพ่่อผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ่อหุ ้นเป็ นสำคัญ ทั้งนี้ บริ ษทั ไปด้
กำหนดมำตรกำรดู แลข้อมู ลภำยใน เพ่่ อป้ องกันกำรนำไปปใช้เพ่่ อประโยชน์ สก วนตนในทำงมิ ช อบ อำทิ เชก น
บริ ษทั จะดำเนินกำรกำหนดแนวทำงในกำรเก็บรักษำและป้ องกันกำรใช้ขอ้ มูลเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และถ่อเป็ น
แนวปฏิ บตั ิที่ทุกคนในองค์กรต้องถ่ อปฏิบตั ิ และไปด้กำหนดให้กรรมกำรทุกคนและผูบ้ ริ หำรเปิ ดเผยข้อมูลตกอ
บริ ษทั เกี่ ยวกับสก วนไปด้เสี ยของตนและผูเ้ กี่ ยวข้อง เชก น กำรรำยงำนกำรซ่้ อขำย หร่ อถ่ อครองหลักทรั พย์ของ
บริ ษทั ให้ที่ประชุมกรรมกำรทรำบทุกครั้ง
2.5.6 จริ ยธรรมธุ รกิจ
บริ ษ ทั มี กำรสก งเสริ มแนวทำงเกี่ ยวกับ จริ ยธรรมธุ รกิ จหร่ อจรรยำบรรณ (Code of Ethics or
Statement of Business Conduct) โดยคณะกรรมกำรไปด้จดั ทำหลักจรรยำบรรณเพ่่อให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และ
พนักงำนทุกคนไปด้ทรำบถึงมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิตนตำมที่บริ ษทั ไปด้วำงไปว้ เพ่่อเป็ นแนวทำงในกำรให้ทุกคน
ปฏิบตั ิ ทั้งนี้ จริ ยธรรมในกำรประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ที่กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนต้องยึดถ่อและปฏิบตั ิ
ตำมประกอบด้วย ควำมซ่่ อสัตย์และเช่่ อถ่อไปด้ กำรให้ควำมเคำรพผูอ้ ่นอยกำงสม่ำเสมอ กำรมีควำมยุติธรรมและ
ไปมกแบกงแยก กำรไปมกละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำใดๆ รวมทั้งลิ ขสิ ทธิ์ และสิ ทธิ บตั ร กำรเก็บรักษำควำมลับ กำร
เก็บบันทึกข้อมูลของบริ ษทั อยกำงถูกต้อง กำรระมัดระวังในกำรเปิ ดเผยข้อมูลบริ ษทั กำรปฏิ บตั ิตำมกฎหมำย
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร ทบทวน พฤศจิกำยน 2563
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และระเบี ย บข้อ บัง คับ กำรให้ ค วำมเป็ นธรรมตก อ คูก แ ขก ง ทำงธุ ร กิ จ กำรปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ กำรตก อ ต้ำ นทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชั่น และควำมรั บผิดชอบตกอผูถ้ ่ อหุ ้น โดยกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน จะต้องปฏิ บตั ิหน้ำที่ดว้ ย
ควำมซ่่ อสัตย์สุจริ ต รับผิดชอบ ยุติธรรม และมีจริ ยธรรมในกำรดำเนิ นงำนกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและนอก
องค์กร ตลอดจนไปมกเปิ ดเผยข้อมูลภำยในอันกกอให้เกิดผลกระทบในด้ำนลบแกกบริ ษทั หร่ อเพ่่อประโยชน์สกวนตัว
รวมไปปถึงกำรไปมกกระทำกำรใดๆ อันกกอให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
กำรปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณ กำรฝก ำฝ่ น และกำรลงโทษ
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนมีควำมรับผิดชอบที่จะทำควำมคุน้ เคย และปฏิบตั ิตำม
จรรยำบรรณบริ ษทั ตลอดจนนโยบำยอ่่นๆ ของบริ ษทั ที่จะออกมำเพิ่มเติมนอกจำกนี้ กับพึงแสดงควำมยึดมัน่
ตกอจรรยำบรรณบริ ษทั โดยกำรปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอยกำงที่ดีสำหรับผูอ้ ่น เพ่่อสก งเสริ มบรรยำกำศของกำรทำงำน
ให้ เอ่้ อ ตก อกำรปฏิ บ ัติตำมจรรยำบรรณ รวมทั้ง ต้องมุก งมัน่ ที่ จะป้ องปรำม และป้ องกันไปมก ใ ห้ เกิ ด กำรละเมิ ด
จรรยำบรรณ ทั้งนี้ ผูท้ ี่ฝกำฝ่ นจรรยำบรรณ หร่ อนโยบำยของบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้อง หร่ อยินยอมให้บุคคลอ่่นฝก ำฝ่ น
จรรยำบรรณ จะถูกพิจำรณำลงโทษทั้งทำงวินยั ซึ่ งอำจรวมถึงกำรเลิกจ้ำง กำรให้ชดเชยควำมเสี ยหำย และกำร
รับโทษทั้งทำงแพกง และ/หร่ อทำงอำญำ
ส่ วนที่ 3 โครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ
3.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั ในฐำนะตัวแทนผูถ้ ่อหุ ้น เป็ นผูม้ ีบทบำทสำคัญในกำรทำหน้ำที่กำกับดูแลกำร
บริ หำรจัดกำรงำนของบริ ษทั ให้เป็ นไปปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั โดยมีกำรกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิ จ กลยุทธ์ เพ่่อกำรสร้ ำงมูลคกำให้แกก กิจกำร รวมทั้งสร้ ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทุ น ภำยใต้
ควำมเชี่ยวชำญและจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุ รกิจ เพ่่อประโยชน์สูงสุ ดของผูม้ ีสกวนไปด้สกวนเสี ยในระยะยำว
คณะกรรมกำรบริ ษทั ไปด้ตระหนักถึงควำมสำคัญของหลักธรรมำภิบำลในกำรสร้ำงเสริ มควำมเช่่ อมัน่
ให้กบั ผูถ้ ่อหุ ้นและผูม้ ีสกวนไปด้เสี ยทุกฝก ำย โดยกรรมกำรแตกละทกำนจะปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ ซ่่ อสัตย์
สุ จริ ต และระมัดระวังรั กษำประโยชน์ ของบริ ษทั รวมทั้งต้องปฏิ บ ตั ิ ให้เป็ นไปปตำมกฎหมำย วัตถุ ประสงค์
ข้อบังคับของบริ ษทั และมติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ่อหุน้
คณะกรรมกำรบริ ษทั จึง จัดทำกฎบัตรโดยมีวตั ถุ ประสงค์เพ่่อให้กรรมกำรของบริ ษทั เข้ำใจบทบำท
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตนที่มีตกอผูถ้ ่อหุ น้ ของบริ ษทั และแสดงไปด้วำก จะปฏิบตั ิหน้ำที่ดงั กลกำวไปด้อยกำงมี
ประสิ ท ธิ ภำพ ประสิ ทธิ ผล และมี ควำมโปรก งใส ซึ่ งโดยทัว่ ไปป คณะกรรมกำรบริ ษ ทั จะมอบหมำยให้ฝกำย
จัดกำรเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ ดังนั้นหน้ำที่หลักของคณะกรรมกำร จึงแบกงเป็ น 2 ด้ำนหลัก ค่อ
1. กำรกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิ จ นโยบำย และกลยุทธ์ทำงธุ รกิจของบริ ษทั เพ่่อให้มนั่ ใจวกำ บริ ษทั
จะดำเนินงำนไปปในทิศทำงที่เป็ นประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ่อหุ ้น และของผูม้ ีสกวนไปด้สกวนเสี ยในระยะยำว ภำยใต้
ควำมเชี่ยวชำญ และจรรยำบรรณในกำรดำเนินกำร
2. กำรติดตำม ประเมินผล และดูแลกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของฝก ำยจัดกำรเพ่่อตรวจสอบถกวงดุล
และรับผิดชอบผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ตกอผูถ้ ่อหุ น้
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร ทบทวน พฤศจิกำยน 2563
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ดั ง นั้ น ส ำมำรถดู ร ำยละเอี ย ดเพิ่ มเติ ม เกี่ ยวกั บ คณ ะกรรมกำรบ ริ ษั ท ใน เว็ บ ไปซ ต์ บ ริ ษั ท
www.demco.co.th/corporate governance /กฎบัตร
3.2 คณะกรรมการชุ ดย่ อยทีแ่ ต่ งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้จดั ให้มีคณะกรรมการชุ ดย่อย เพื่ อช่ วยศึ กษา และกลัน่ กรองการกากับดู แล
กิ จการ การบริ ห ารความเสี่ ย ง การก ากับ ควบคุ ม ภายใน (Governance , Risk , Compliance) และการบริ ห าร
กิจการ (Execution) ดังนี้
3.2.1 คณะกรรมการชุ ดย่อย (Board Committee) ซึ่ งมี ก รรมการอิ สระ กรรมการที่ ไม่ เป็ นผูบ้ ริ หาร และ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร เป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee) นั้น 5 คณะคือ
 คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร
 คณะกรรมการลงทุน
 คณะกรรมการความยัง่ ยืน
3.2.2 คณะกรรมการบริ หาร (Executive Committee) ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ที่เป็ นกรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริ หาร และผูบ้ ริ หารระดับสู งในฝ่ ายจัดการ
3.2.3 คณะกรรมการกากับดูแลบริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วม (Sub-Board Committee) ที่ประกอบด้วยกรรมการ
บริ ษทั และผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารกิจการบริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม นั้น 2 คณะคือ
 คณะกรรมการกากับดูแลบริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม – บริ ษทั เด็มโก้ เพาเวอร์ จากัด
 คณะกรรมการกากับดูแลบริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม – บริ ษทั เด็มโก้ เดอลาว จากัด
ซึ่ งคณะกรรมการชุ ดย่อยแต่ละชุ ด มีองค์ประกอบ บทบาท และอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ตาม
กฎบัตรที่ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
แต่ละคณะในเว็บไซต์บริ ษทั www.demco.co.th/corporategovernance/กฎบัตร
3.3 คณะกรรมการฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมกำรฝก ำยจัดกำร มีท้ งั หมด 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรจัดกำร และคณะกรรมกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงระดับจัดกำร ซึ่ งมีรำยละเอียดของแตกละคณะ ดังนี้
ก. คณะกรรมกำรจัดกำร ประกอบด้วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร เป็ นประธำน กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรและผูช้ กวยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยงำนตกำงๆ เป็ นกรรมกำร มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
หลักในกำรหำร่ อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในประเด็นกำรดำเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั อำทิเชกน กำรทบทวนผลกำร
ดำเนิ นงำน และแนวทำงกลยุทธ์ทำงธุ รกิจให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนิ นงำน
และพิจำรณำกำรดำเนินงำนที่เหมำะสม พิจำรณำ และ/หร่ อ อนุมตั ิกระบวนกำรปฏิบตั ิงำนใหมก เป็ นต้น
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร ทบทวน พฤศจิกำยน 2563
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ข. คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งระดับ จัด กำร ประกอบด้ว ย บุ ค คลไปมก น้อ ยกวกำ 9 คน โดยมี
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร เป็ นประธำน และกรรมกำรอ่่น ๆ ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หำรระดับสู งของสำย หร่ อสำยงำนตกำงๆ ของ
บริ ษทั และบริ ษทั ยกอย โดยกำหนดให้ผบู้ ริ หำรสู งสุ ดสำยงำนควำมเสี่ ยงทำหน้ำที่กรรมกำรและเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงระดับจัดกำรมี ห น้ำที่ และควำมรั บ ผิดชอบหลัก ในกำรก ำหนด
นโยบำยและแนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของกลุกมงำนตกำงๆ ของบริ ษทั เพ่่อเสนอตกอคณะกรรมกำรบริ หำร
และ/หร่ อ คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งองค์ก รพิ จำรณำในเร่่ องของกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งโดยรวมซึ่ ง
ครอบคลุมถึงควำมเสี่ ยงประเภทตกำงๆ ที่ สำคัญ เชก น ควำมเสี่ ยงด้ำนกลยุทธ์ ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรเงิน และด้ำน
บัญชี ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรดำเนินงำน ควำมเสี่ ยงด้ำนปฏิบตั ิงำนให้ถูกต้อง ควำมเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นใหมก ควำมเสี่ ยง
ด้ำนสภำพแวดล้อม ควำมเสี่ ยงวิกฤตฉุ กเฉิ นเฉพำะกิจ เป็ นต้น รวมถึงประเมิน ติดตำม และดูแลปริ มำณควำม
เสี่ ยงของกลุกมงำนตกำงๆ ให้อยูกในระดับที่ เหมำะสม ควบคุ ม ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยง และดู แ ลให้ ก ลุก ม งำนตก ำ งๆ ของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ยก อ ย ด ำเนิ น ตำมนโยบำยบริ ห ำรควำมเสี่ ย งที่
คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนด และปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ที่หนกวยงำนที่เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนทบทวนควำม
เพี ยงพอของนโยบำย และระบบกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยง ควำมมี ประสิ ท ธิ ผลของระบบและกำรปฏิ บ ัติตำม
นโยบำยที่กำหนด
3.4 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท เป็ นเป็ นผูแ้ ตก ง ตั้ง กรรมกำรบริ ษ ัท หร่ อ ผู ้บ ริ ห ำรของบริ ษ ัท ที่ มี คุ ณ สมบัติ
เหมำะสม 1 คน ให้ดำรงตำแหนกงเลขำนุ กำรบริ ษทั เพ่่อทำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั และ
กำรประชุ มผูถ้ ่ อหุ ้นสนับสนุ นให้กำรกำกับดูแลกิ จกำรเป็ นไปปตำมมำตรฐำนบรรษัทภิบำลที่ ดี ซึ่ งรวมถึงกำร
สนับสนุ นให้คณะกรรมกำรมีกำรกำหนดนโยบำย กำรกำกับดูแลกิจกำร นโยบำยรับผิดชอบตกอสังคม นโยบำย
ตก อ ต้ำนกำรทุ จริ ต คอร์ รัป ชั่น กำรสนับ สนุ น ให้ ค ณะกรรมกำรมี ก ำรประเมิ น ผลงำนตนเอง และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริ หำร (CEO) กำรสนับสนุนให้มีกำรส่่ อสำรนโยบำย และกลยุทธ์ รวมถึงติดตำมกำรดำเนินงำนตำม
นโยบำย และยุท ธศำสตร์ ข องบริ ษ ัท และสนับ สนุ น งำนของคณะกรรมกำรบริ ษ ัท ในด้ำนที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
กฎระเบียบ และกฎหมำย รวมถึงหน้ำที่ตกำงๆ ดังตกอไปปนี้
1. จัดให้มี และดำเนิ นกำรเร่่ องกำรประชุ มผูถ้ ่ อหุ ้น กำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษ ทั และกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรชุ ดยกอยที่ แตก ง ตั้ง โดยคณะกรรมกำรบริ ษ ัท ที่ เกี่ ย วข้อง โดยให้ เป็ นไปปตำมกฎหมำย
ข้อบังคับ กฎบัตรของคณะกรรมกำรแตกละชุด และข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีของบริ ษทั
2. จัดทำ และเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร หนังส่ อนัดประชุ ม และรำยงำนคณะกรรมกำรบริ ษทั หนังส่ อ
นัดประชุม และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ่อหุน้ และรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั
3. แจ้งมติ และนโยบำยของของคณะกรรมกำรบริ ษทั และผูถ้ ่อหุ ้น ให้ผู้บริ หำรที่เกี่ ยวข้อง และติดตำม
กำรปฏิบตั ิตำมมติ และนโยบำยดังกลกำวผกำนกรรมกำรผูจ้ ดั กำร และประธำนกรรมกำรบริ หำร
4. เก็บ รั กษำรำยงำนกำรมี สก วนไปด้เสี ยที่ รำยงำนโดยกรรมกำร หร่ อผูบ้ ริ หำร และนำเสนอตกอประธำน
กรรมกำรบริ ษทั และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ภำยในเวลำที่กฎหมำยกำหนด
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร ทบทวน พฤศจิกำยน 2563
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5. ให้ค ำปรึ ก ษำ และข้อเสนอแนะแกก ค ณะกรรมกำรบริ ษ ัท และคณะกรรมกำรชุ ดยกอยที่ แตก ง ตั้งโดย
คณะกรรมกำรบริ ษทั ในประเด็นกฎหมำย ระเบียบ และข้อพึงปฏิบตั ิดำ้ นกำรกำกับดูแลกิจกำร
6. ดูแลให้หนกวยงำนเลขำนุ กำรบริ ษทั เป็ นศูนย์กลำงของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อำทิ หนังส่ อ
จดทะเบี ยนนิ ติบุ คคล หนังส่ อบริ คณห์ สนธิ ข้อบังคับ ทะเบี ยนผูถ้ ่ อหุ ้น ใบอนุ ญำตประกอบธุ รกิ จ
ประเภทตกำงๆ ของบริ ษทั เป็ นต้น
7. ดูแลให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูล และรำยงำนสำรสนเทศในสก วนที่ รับผิดชอบตกอหนก วยงำนกำกับดูแลให้
เป็ นไปปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และนโยบำยกำรเปิ ดเผยข้อมูลขกำวสำรของบริ ษทั
8. ติดตกอ และส่่ อสำรกับผูถ้ ่อหุ น้ ทัว่ ไปปให้ไปด้รับทรำบสิ ทธิ ตกำงๆ ของผูถ้ ่อหุ น้ และขกำวสำรของบริ ษทั
9. ให้ ขก ำวสำร และข้อ มู ล แกก ก รรมกำรในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ กำรประกอบธุ รกิ จของบริ ษ ัท เพ่่ อ
ประโยชน์ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำร
10. จัดให้มีกำรให้คำแนะนำแกกกรรมกำรที่ไปด้รับแตกงตั้งใหมก
11. ปฏิบตั ิหน้ำที่อ่นใดตำมที่กฎหมำยกำหนด
คุณสมบัติเลขำนุกำรบริ ษทั
1. มีควำมรู ้พ้น
่ ฐำนด้ำนธุ รกิจ บัญชี กฎหมำย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
หร่ อผกำนกำรอบรมหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของเลขำนุกำรบริ ษทั
2. มี ค วำมรู ้ ควำมเข้ำใจในหลัก กำรกำกับ ดู แลกิ จกำรที่ ดี และข้อ พึ งปฏิ บ ตั ิ ที่ ดี ของกำรก ำกับ ดู แ ล
กิจกำร
3. มีควำมเป็ นอิสระ และตรงไปปตรงมำในกำรปฏิ บตั ิหน้ำที่ท้ งั ในด้ำนให้คำแนะนำ และข้อคิดเห็ น
ตกำง ๆ
4. มีประสบกำรณ์ ในงำนเลขำนุ กำรคณะกรรมกำร หร่ อคุณสมบัติอ่นที่ชกวยให้งำนเลขำนุ กำรบริ ษทั
เป็ นไปปอยกำงมีประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้น
3.5 ค่ าตอบแทนของกรรมการ และผู้ทมี่ ีอานาจในการจัดการ
(ก) คกำตอบแทนกรรมกำร
คณะกรรมกำรไปด้กำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และคกำตอบแทนกรรมกำรที่เป็ นธรรมอยูก
ในระดับที่เหมำะสม โดยใช้หลักกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำร (Fiduciary Duty) และมีควำมสอดคล้อง
กับ ภำระหน้ำที่ และควำมรั บ ผิดชอบที่ ไปด้รับ มอบหมำย (Accountability and Responsibility) รวมทั้งอยูกใ น
ลักษณะเทียบเคียงไปด้กบั บริ ษทั ที่อยูใก นอุตสำหกรรมเดียวกัน และมีขนำดใกล้เคียงกัน
นอกจำกนี้ กำรก ำหนดคก ำ ตอบแทนกรรมกำรไปด้ค ำนึ ง ถึ ง ควำมเพี ย งพอ และจู งใจในกำรสรรหำ
กรรมกำรที่มีคุณภำพ และคงรักษำกรรมกำรที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถให้สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมตั้งใจ
และควำมทุกมเทในกำรสร้ ำงคุ ณประโยชน์ให้แกกบริ ษทั โดยคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำคกำตอบแทนและ
กำกับดูแลกิจกำร จะพิจำรณำทบทวนคกำตอบแทนกรรมกำรเป็ นประจำทุกปี และนำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร ทบทวน พฤศจิกำยน 2563
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
เพ่่อพิจำรณำให้ควำมเห็ นชอบ และบรรจุเป็ นวำระกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ่อหุ ้นให้ที่ประชุ มผูถ้ ่อหุ ้นอนุ มตั ิเป็ น
ประจำทุกปี
(ข) คกำตอบแทนของผูม้ ีอำนำจในกำรจัดกำร
คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำคกำตอบแทนและกำกับดูแลกิ จกำร เป็ นผูพ้ ิจำรณำกำหนดนโยบำย
กำรจกำยคกำตอบแทน และผลประโยชน์อ่น รวมถึงจำนวนคกำตอบแทนและผลประโยชน์อ่นที่จะให้แกกผมู ้ ีอำนำจ
ในกำรจัดกำรเพ่่อให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรกำหนดคกำตอบแทนที่เหมำะสม ซึ่ ง
จะเช่่ อมโยงกับ ผลกำรดำเนิ น งำน และผลกำรปฏิ บ ัติงำนรำยบุ ค คล ภำยใต้ห ลัก เกณฑ์ ที่ โปรก งใส และตำม
ขอบเขตควำมรับผิดชอบตลอดจนควำมสำมำรถในกำรแขกงขัน เม่่อเปรี ยบเทียบกับกลุกมบริ ษทั ในตลำดธุ รกิ จ
พลังงำน และสำธำรณูปโภค
3.6 ระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน
บริ ษ ทั ไปด้มี ก ำรก ำหนดระบบควบคุ ม และกำรตรวจสอบภำยใน และระบบบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง
ครอบคลุมทั้งองค์กร นอกจำกนี้ บริ ษทั กำหนดให้มีกำรทบทวนระบบกำรควบคุ มภำยในและประเมินผลกำร
จัดกำรควำมเสี่ ยงอยกำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
3.7 รายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษ ทั เป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิ นโดยแสดงควบคูก ไปปกับ
ผูส้ อบบัญชีไปว้ในรำยงำนประจำปี โดยเล่อกใช้มำตรฐำนบัญชีที่เหมำะสมและเป็ นที่ยอมรับ
3.8 ความสั มพันธ์ กบั ผู้ลงทุน
บริ ษทั มีนโยบำยที่จะมีทีมงำนนักลงทุนสัมพันธ์ เพ่่อมำเป็ นตัวแทนในกำรดูแลกำรเปิ ดเผยข้อมูล
และกำรเสนอสำรสนเทศที่ ค รบถ้วน เช่่ อถ่ อไปด้ และทัน เวลำ ให้ ก ับ ผูถ้ ่ อ หุ ้ นและนัก ลงทุ น ทั้งนี้ บริ ษ ัท มี
นโยบำยในกำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปรก งใส โดยบริ ษทั จะทำกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรเงิ นและข้อมูลที่ มิใชก
กำรเงินอยกำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำและโปรก งใส โดย กำรเปิ ดเผยข้อมูล จะกระทำผกำน Website ของบริ ษทั
บทบาท ขอบเขตหน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
ประธำนกรรมกำรบริ ษ ทั มีบ ทบำทเป็ นผูน้ ำของคณะกรรมกำร ผูซ้ ่ ึ งมีบทบำทและควำมรับผิดชอบใน
ฐำนะผูน้ ำองค์กรที่สร้ำงคุณคกำให้แกกกิจกำรอยกำงยัง่ ย่น ดังนั้นประธำนกรรมกำรจึงมีหน้ำที่สำคัญ ดังนี้
1. กำกับ ติดตำม และดูแลกำรปฏิ บตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรให้เป็ นไปปอยกำงมีประสิ ทธิ ภำพบรรลุตำม
วัตถุประสงค์ และเป้ ำหมำยหลักของบริ ษทั
2. สนับสนุ น ดู แลให้กรรมกำรทุกคนมี สกวนรก วมในกำรสก งเสริ มให้เกิ ดวัฒนธรรมองค์กรที่ มีจริ ยธรรม
และเป็ นไปปตำมนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั
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3.
4.

5.
6.

บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
กำหนดวำระกำรประชุ มคณะกรรมกำรโดยหำร่ อรก วมกับประธำนกรรมกำรชุ ดยกอย และเลขำนุ กำร
บริ ษทั และมีมำตรกำรที่ดูแลให้เร่่ องสำคัญไปด้ถูกบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม
จัดสรรเวลำให้เพียงพอที่ฝกำยจัดกำรจะเสนอเร่่ อง และเหมำะสมที่กรรมกำรจะอภิปรำยประเด็นสำคัญ
อยกำงรอบคอบโดยทัว่ กัน กับสก งเสริ มให้กรรมกำรมีกำรใช้ดุลพินิจอยกำงรอบคอบ ให้ควำมเห็นไปด้อยกำง
อิสระ
ดูแลให้องค์ประกอบ และกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรเอ่้อตกอกำรใช้ดุลพินิจในกำรตัดสิ นใจอยกำง
มีอิสระ
เสริ มสร้ ำงควำมสัมพันธ์อนั ดี ระหวกำงกรรมกำรที่ เป็ นผูบ้ ริ หำร และกรรมกำรที่ไปมกเป็ นผูบ้ ริ หำร และ
ระหวกำงคณะกรรมกำรกับฝก ำยจัดกำร

การดารงตาแหน่ งในบริษัทอืน่ ของกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร และกรรมการผู้จัดการ
นโยบำยกำรไปปดำรงตำแหนก งกรรมกำรที่ บริ ษทั อ่่นของกรรมกำร เด็มโก้กำหนดให้กรรมกำรบริ ษทั
ดำรงตำแหนกงกรรมกำรบริ ษทั จดทะเบียน รวมกันไปมกเกิน 5 บริ ษทั
สำหรับกำรไปปดำรงตำแหนก งกรรมกำรที่ บริ ษทั อ่่ นของ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
และรองกรรมกำรผู ้จ ัด กำร คณะกรรมกำรเด็ ม โก้ ตระหนั ก ถึ ง ควำมส ำคัญ ในกำรปฏิ บ ัติ ห น้ ำ ที่ อ ยก ำ งมี
ประสิ ทธิ ภำพในฐำนะผูบ้ ริ หำรระดับสู ง ซึ่ งไปด้แกก ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร รองกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร จึงมี นโยบำยกำหนดจำนวนที่ ผบู ้ ริ หำรระดับสู งสำมำรถไปปดำรงตำแหนก งกรรมกำรในบริ ษทั อ่่นให้
สอดคล้องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดังนี้
1. ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ของเด็มโก้ สำมำรถเป็ นประธำน
กรรมกำร กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร หร่ อกรรมกำรที่มีอำนำจลงนำม อยกำงใดอยกำงหนึ่ งหร่ อหลำยอยกำง
ในบริ ษทั อ่่นไปด้ไปมกเกิน 5 บริ ษทั ในกลุกมธุ รกิจของเด็มโก้
2. สำหรั บ กำรดำรงตำแหนก งกรรมกำรในบริ ษ ทั หร่ อองค์ก รอ่่ นของกรรมกำรผูจ้ ดั กำร รองกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร เด็มโก้ ไปด้กำหนดไปว้ในนโยบำยกำรกำกับดูแลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ยกอยและกิจกำรอ่่นที่
บริ ษทั ลงทุน
การสรรหา และแต่ งตั้งคณะกรรมการ ประธานกรรมการบริ ห าร ประธานเจ้ าหน้ าที่บ ริ ห าร และกรรมการ
ผู้จัดการ
บริ ษทั มีแนวปฏิบตั ิที่ไปด้กำหนดไปว้ในนโยบำยกำรกำกับดูแลกิ จกำรในสก วนที่ 3 โครงสร้ำงกำรกำกับ
ดูแลกิจกำร หมวด 3.1 คณะกรรมกำรบริ ษทั กลกำวค่อ คณะกรรมกำรบริ ษทั ต้องประกอบด้วย ผูม้ ีควำมรู้ ควำม
เชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ที่สำมำรถเอ่้อประโยชน์ให้แกกบริ ษทั ไปด้เป็ นอยกำงดี มีควำมทุกมเท และให้เวลำอยกำง
เต็มที่ ในกำรปฏิ บตั ิหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบ คณะกรรมกำรบริ ษทั ไปด้รับ กำรแตกงตั้งจำกผูถ้ ่ อหุ ้นมำเป็ นผู ้
กำกับแนวทำงดำเนิ นกำรของบริ ษทั คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูแ้ ตกงตั้งฝก ำยจัดกำร รับผิดชอบกำรดำเนิ นธุ รกิจ
และแตก งตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะเร่่ อง เพ่่ อรั บ ผิดชอบเร่่ องที่ ไปด้รับ มอบหมำย โดยสำระส ำคัญส ำหรั บ แนว
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร ทบทวน พฤศจิกำยน 2563
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
ปฏิ บตั ิ ในกำรสรรหำ และแตกงตั้งกรรมกำร และผูบ้ ริ หำรระดับ สู ง โดยมี องค์ประกอบ และคุณลักษณะของ
กรรมกำร ตำมที่กำหนดในนโยบำยกำรกำกับดูแลกิ จกำรในสก วนที่ 3 โครงสร้ ำงกำรกำกับดูแลกิ จกำร หมวด
3.1 คณะกรรมกำรบริ ษทั
การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริ หารสู งสุ ด
บริ ษทั มีแนวปฏิ บตั ิ ที่ไปด้กำหนดไปว้ในนโยบำยกำรกำกับดู แลกิ จกำร กลกำวค่อ คณะกรรมกำรบริ ษทั
ต้องประกอบด้วย ผูม้ ีควำมรู ้ ควำมเชี่ ยวชำญ และประสบกำรณ์ ที่สำมำรถเอ่้อประโยชน์ให้แกก บริ ษทั ไปด้เป็ น
อยกำงดี มีควำมทุก มเท และให้เวลำอยกำงเต็มที่ ในกำรปฏิ บตั ิหน้ำที่ ตำมควำมรั บผิดชอบ คณะกรรมกำรบริ ษ ทั
ไปด้รับกำรแตกงตั้งจำกผูถ้ ่ อหุ ้นมำเป็ นผูก้ ำกับแนวทำงดำเนิ นกำรของบริ ษทั คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูแ้ ตกงตั้ง
ฝก ำยบริ หำรรั บ ผิดชอบกำรดำเนิ นธุ รกิ จ และแตก งตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะเร่่ อง เพ่่ อรั บ ผิดชอบเร่่ องที่ ไปด้รับ
มอบหมำย โดยสำระสำคัญสำหรับแนวปฏิ บตั ิในกำรสรรหำ และแตกงตั้งกรรมกำร และผูบ้ ริ หำรระดับสู ง มี
ดังตกอไปปนี้
 การสรรหากรรมการ
เม่่ อตำแหนก งกรรมกำรของ เด็มโก้ วกำงลง คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำคกำตอบแทนและ
กำกับดูแลกิจกำร จะพิจำรณำรำยช่่อผูท้ ี่มีควำมเหมำะสมที่จะเป็ นกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้เป็ นไปป
ตำมข้อบังคับ ของบริ ษ ทั และข้อกำหนดของกฎหมำย กับ หลักเกณฑ์ ตกำงๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมี ควำม
โปรก งใสและชัดเจน โดยกำรพิจำรณำจะต้องมีประวัติกำรศึกษำและประสบกำรณ์ กำรประกอบวิชำชี พของ
บุคคลนั้นๆ โดย พิจำรณำคุณสมบัติ ดังนี้
1) มี คุ ณ สมบัติและไปมก มี ล ักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญ ญัติบ ริ ษ ัท มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
พระรำชบัญญัติหลัก ทรัพ ย์และตลำดหลักทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ข้อบังคับของเด็ มโก้ และกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั
2) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเป็ นอิสระ ปฏิบตั ิหน้ำที่กรรมกำรด้วยควำมระมัดระวังด้วยควำม
ซ่่ อ สั ต ย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สำมำรถทุก ม เทอุ ทิ ศ เวลำไปด้อ ยกำ งเต็ ม เม็ ด เต็ ม
หนก วย มีอำยุที่เหมำะสม มีสุขภำพรก ำงกำยที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สำมำรถเข้ำประชุ ม
คณะกรรมกำรอยกำงสม่ ำเสมอ มีกำรเตรี ยมตัวเป็ นกำรลกวงหน้ำกกอนกำรประชุ มเป็ นอยกำงดี มี
สก วนรก วมที่สร้ำงสรรค์ในกำรประชุม มีควำมตรงไปปตรงมำ มีควำมกล้ำหำญในกำรแสดงควำม
คิดเห็ นในที่ประชุ ม และ/หร่ อ เป็ นนักธุ รกิจที่มีช่อเสี ยง ประวัติกำรทำงำน และจริ ยธรรมที่ดี
งำม และไปด้รับกำรยอมรับจำกสังคม
3) มี ควำมรู ้ ควำมสำมำรถที่ ส ำคัญตกอธุ รกิ จของบริ ษทั ไปด้แกก ธุ รกิ จพลังงำน วิทยำศำสตร์ กำร
บริ ห ำรรั ฐ กิ จ วิศ วกรรมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ กำรบัญ ชี ก ำรตลำด กำรเงิ น กำรคลัง และ
กฎหมำย
กำรแตกงตั้งกรรมกำรบริ ษทั คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำคกำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำร
จะพิจำรณำรำยช่่อผูท้ ี่มีควำมเหมำะสมที่จะเป็ นกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้เป็ นไปปตำมข้อบังคับของ
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร ทบทวน พฤศจิกำยน 2563
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั และข้อกำหนดของกฎหมำย กับหลักเกณฑ์ตกำงๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีควำมโปรก งใสและชัดเจน
โดยกำรพิ จำรณำจะต้อ งมี ป ระวัติก ำรศึ ก ษำและประสบกำรณ์ ก ำรประกอบวิช ำชี พ ของบุ ค คลนั้น ๆ โดยมี
รำยละเอียดที่เพียงพอ เพ่่อประโยชน์ในกำรตัดสิ นใจของคณะกรรมกำรบริ ษทั และผูถ้ ่อหุน้
สำหรับ กำรเสนอช่่ อบุ คคลเพ่่อรั บ กำรพิ จำรณำเล่ อกตั้งเป็ นกรรมกำร เลขำนุ กำรบริ ษทั จะ
รวบรวมข้อมู ล เสนอตก อ คณะกรรมกำรสรรหำ พิ จำรณำคก ำตอบแทนและก ำกับ ดู แ ลกิ จกำร เพ่่ อ พิ จำรณำ
กลั่นกรองเบ่้ องต้นกก อนนำเสนอรำยช่่ อบุ ค คลที่ ผกำนกำรพิ จำรณำให้ค ณะกรรมกำรบริ ษ ทั พิ จำรณำเป็ นขั้น
สุ ดท้ำย โดยคณะกรรมกำรบริ ษ ัท จะพิ จำรณำควำมเหมำะสมของบุ ค คลที่ ไป ด้รับ กำรเสนอช่่ อ ให้ เข้ำดำรง
ตำแหนกงกรรมกำรเสนอช่่อตกอที่ประชุมผูถ้ ่อหุ น้ เพ่่อพิจำรณำอนุมตั ิแตกงตั้งตกอไปป
 การสรรหาแต่ งตั้ ง ประธานกรรมการบริ ห าร ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร และกรรมการ
ผู้จัดการ
กำรคัดเล่อกบุคคลที่เหมำะสม เข้ำดำรงตำแหนกงประธำนกรรมกำรบริ หำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริ หำร และกรรมกำรผูจ้ ดั กำรนั้น คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูแ้ ตกงตั้งจำกฝก ำยจัดกำรหร่ อบุคคลภำยนอกที่มี
คุณสมบัติเหมำะสมเพ่่อรับผิดชอบกำรดำเนิ นธุ รกิจ โดยคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำคกำตอบแทนและกำกับ
ดูแลกิจกำร จะพิจำรณำหลักเกณฑ์ และกระบวนกำรสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมในกำรดำรงตำแหนกง
ประธำนกรรมกำรบริ หำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร และกรรมกำรผูจ้ ดั กำร เพ่่อเสนอตกอคณะกรรมกำรบริ ษทั
รวมถึงทบทวนแผนกำรส่ บทอดตำแหนก ง พร้อมทั้งรำยช่่ อผูท้ ี่อยูใก นเกณฑ์เหมำะสมที่จะไปด้รับกำรพิจำรณำส่ บ
ทอดตำแหนกง
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร กรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการสรรหา พิ จารณาค่ า ตอบแทนและก ากับ ดู แลกิ จการ เป็ นผูป้ ระเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ กับให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของผูบ้ ริ หารระดับสู ง ตามตัวชี้วดั ผลสาเร็ จที่ได้มีการตกลงร่ วมกันไว้กบั คณะกรรมการบริ ษทั ที่เป็ นกรรมการ
อิสระ และกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ประกอบการพิจารณาปรับค่าตอบแทน (เงินเดือน และโบนัส)
 แผนพัฒนาการสื บทอดตาแหน่ ง
บริ ษทั กำหนดแผนพัฒนำผูส้ ่ บทอดตำแหนกงงำน (Succession Plan) สำหรับผูบ้ ริ หำรระดับสู ง
จนถึงกรรมกำรผูจ้ ดั กำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรโดยมีวตั ถุประสงค์เพ่่อเตรี ยมควำมพร้อมด้ำนกำลังคน
ทั้ง ในเชิ ง ปริ ม ำณ และคุ ณ ภำพ เพ่่ อ สร้ ำ งควำมตก อ เน่่ อ งในกำรบริ ห ำรที่ เหมำะสม และเพ่่ อ คัด เล่ อ กกับ
เตรี ย มพร้ อ มของบุ ค ลำกรที่ เหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหนก ง ที่ เป็ นต ำแหนก ง บริ ห ำรที่ ส ำคัญ ในทุ ก ระดับ
โดยเฉพำะตำแหนก งผูบ้ ริ หำร ไปด้กำหนดนโยบำย แนวทำงกำรบริ หำร และพัฒนำผูบ้ ริ หำร รวมทั้งกำรจัดทำ
แผนพัฒ นำรำยบุ ค คล (Individual Development Plan) เพ่่ อให้ มี ค วำมพร้ อมขึ้ นดำรงตำแหนก งที่ สู งขึ้ น เม่่ อมี
ตำแหนกงวกำง ไปด้แกก ตำแหนกงประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร หร่ อเทียบเทกำ
ผูช้ กวยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร หร่ อเทียบเทกำ และผูจ้ ดั กำร หร่ อเทียบเทกำ
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร ทบทวน พฤศจิกำยน 2563

หน้ำที่ 14/38

บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
สำหรับกำรสรรหำประธำนกรรมกำรบริ หำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริ หำร และกรรมกำรผูจ้ ดั กำร จะ
เป็ นไปปตำมกระบวนกำรสรรหำที่ มี ก ำรพิ จำรณำบุ ค คลทั้งภำยใน และภำยนอกบริ ษ ัท รวมถึ ง เป็ นไปปตำม
กฎหมำยและมำตรฐำนสำหรับกรรมกำร และบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แหกงประเทศไปทยด้วย
 คณะกรรมการอิสระ
ประกอบด้วยกรรมกำรอิ ส ระทั้งหมดของบริ ษ ทั มี บทบำทในกำรดู แลผลประโยชน์ ของ
บริ ษัท โดยรวม เพ่่ อ ให้ ผู ้ถ่ อ หุ ้ น ทุ ก รำยไปด้ รั บ ผลประโยชน์ อ ยก ำ งเทก ำ เที ย มกัน รวมทั้ ง ถก ว งดุ ล ระหวก ำ ง
คณะกรรมกำรและฝก ำยจัด กำร และคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ข องผูถ้ ่ อ หุ ้ น โดยกำรเสนอแนะ และแสดงควำมอิ ส ระ
โปรก งใส โดยไปมกมีสกวนไปด้เสี ยใดๆ เพ่่อให้กำรทำงำนของคณะกรรมกำรบริ ษทั มีประสิ ทธิ ภำพ และประสิ ทธิ ผล
ยิง่ ขึ้น
โดยคณะกรรมกำรอิสระ มีหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. แสดงควำมเห็น หร่ อให้ขอ้ สังเกต หร่ อซักถำมในที่ประชุมคณะกรรมกำร โดยไปมกให้อิทธิ พลใด ๆ อยูก
เหน่ อกำรตัดสิ นใจที่เป็ นอิสระ เพ่่อให้มนั่ ใจวกำกำรตัดสิ นใจนั้นเป็ นไปปเพ่่อประโยชน์ของบริ ษทั และ
ไปมกเป็ นกำรริ ดรอนสิ ทธิ์ ของผูถ้ ่อหุ น้ โดยเฉพำะผูถ้ ่อหุ น้ รำยยกอย และผูม้ ีสกวนไปด้เสี ยอ่่น ๆ
กรณี ที่กรรมกำรอิสระมีควำมเห็ นแตกตกำงจำกที่ประชุ ม หร่ อมีขอ้ สังเกตอ่่นใด ให้มีกำรบันทึกไปว้ใน
รำยงำนกำรประชุ มด้วยทุกครั้ง หร่ อในกรณี ที่ไปมกอำจเข้ำประชุ มไปด้ และไปมกเห็นด้วยในวำระใด อำจทำ
ควำมเห็ น แย้ง ของตนเป็ นหนังส่ อแจ้งให้ ป ระธำนกรรมกำรทรำบภำยใน 3 วัน นับ แตก สิ้ น สุ ดกำร
ประชุม
2. ให้คำแนะนำ หร่ อให้ควำมเห็นในเร่่ องที่สำคัญที่อยูใก นอำนำจของคณะกรรมกำรบริ ษทั อำทิ โครงกำร
ลงทุนขนำดใหญก นโยบำยกำรกูย้ ม่ ด้ำนเทคโนโลยีส่ ำรสนเทศ
3. เสนอแนะวำระกำรประชุ ม กรณี ที่เห็นวกำมีเร่่ องที่สำคัญที่คณะกรรมกำรควรพิจำรณำ และยังไปมกไปด้รับ
กำรบรรจุไปว้ในวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
4. ปฏิบตั ิหน้ำที่อ่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย และรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิงำนเฉพำะเร่่ อง
ที่ตอ้ งดำเนินกำรโดยกรรมกำรอิสระ
บทบาทหน้ าทีข่ องประธานกรรมการอิสระ (Lead Independent Director)
ประธำนกรรมกำรอิสระ (Lead Independent Director) ไปด้รับกำรแตกงตั้งโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั โดย
กำรเสนอแนะของกรรมกำรอิสระ มีอำนำจ หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. เป็ นประธำนในกำรประชุ ม กรรมกำรอิ ส ระ และเป็ นตัวแทนของกรรมกำรอิ ส ระในกำรหำร่ อกับ
ประธำนกรรมกำร และฝก ำยจัดกำรในเร่่ องที่ เกี่ ยวข้องกับกำรกำกับ ดูแล และเร่่ องสำคัญที่ กรรมกำร
อิสระเห็นสมควร
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2.
3.
4.
5.
6.

7.

บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
จัดให้มีกำรประชุมกรรมกำรอิสระอยกำงน้อยปี ละ 2 ครั้ง โดยอำจเชิญฝก ำยจัดกำร หร่ อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง หร่ อ
ผูท้ ี่เห็นสมควรเข้ำรก วมประชุม ชี้แจง หร่ อให้ขอ้ มูลในเร่่ องที่เกี่ยวข้องไปด้
เป็ นผูป้ ระสำนหลัก ระหวกำงประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิ ส ระ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ บ ริ ห ำร และ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร ในเร่่ องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรบริ ษทั
เป็ นประธำนในที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ในกรณี ที่ประธำนกรรมกำรไปมกสำมำรถเข้ำรก วมประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษทั
เป็ นประธำนกำรประชุมกรรมกำรที่ไปมกมีกรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร ซึ่ งจัดขึ้นอยกำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
รก วมกับ ประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริ ห ำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร กำหนดระเบี ยบวำระกำร
ประชุ ม เพ่่ อ ให้ ม ั่น ใจวกำเร่่ อ งส ำคัญ ไปด้ถู ก บรรจุ เพ่่ อ น ำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษ ัท พิ จำรณำ และ
รับทรำบในกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั และในกำรประชุ มคณะกรรมกำร โดยไปมกมีกรรมกำรที่
เป็ นผูบ้ ริ หำร
ประสำนกำรติดตกอระหวกำงผูถ้ ่อหุ ้น ซึ่ งประสงค์ที่จะเจรจำ หำร่ อ หร่ อขอคำแนะนำจำกคณะกรรมกำร
ด้วยควำมรก วมม่อจำกประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร และกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

คุณสมบัติกรรมการอิสระ
ข้อกำหนดคุ ณสมบัติกรรมกำรอิ สระของเด็มโก้ มี ควำมเข้ม ข้นกวกำขั้นต่ ำของคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพ ย์และตลำดหลักทรั พ ย์ และตลำดหลัก ทรั พ ย์แหก งประเทศไปทย โดยกรรมกำรอิ ส ระ (Independent
Director) ของเด็มโก้ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ถ่อหุ ้นไปมกเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญก บริ ษทั ยกอย
บริ ษ ทั รก วม ผูถ้ ่ อหุ ้นรำยใหญก หร่ อผูม้ ี อำนำจควบคุ มของบริ ษ ทั ทั้งนี้ ให้นับ รวมกำรถ่ อหุ ้นของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย
(2) ไปมก เป็ นหร่ อ เคยเป็ นกรรมกำรที่ มี สก ว นรก ว มในกำรบริ ห ำรงำน ลู ก จ้ำ ง พนัก งำน ที่ ป รึ ก ษำที่ ไป ด้
เงินเด่อนประจำ หร่ อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญก บริ ษทั ยกอย บริ ษทั รก วม บริ ษทั ยกอยลำดับ
เดี ยวกัน ผูถ้ ่ อหุ ้นรำยใหญก หร่ อของผูม้ ีอำนำจควบคุ มของบริ ษทั เว้นแตกจะไปด้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะ
ดังกลกำวมำแล้วไปมกนอ้ ยกวกำ 2 ปี
(3) ไปมกเป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิ ต หร่ อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็ น
บิดำ มำรดำ คูกสมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคูกสมรสของบุตรของกรรมกำรรำยอ่่น ผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ่อหุ ้น
รำยใหญก ผูม้ ีอำนำจควบคุม หร่ อบุคคลที่จะไปด้รับกำรเสนอให้เป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หร่ อผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษทั หร่ อบริ ษทั ยกอย
(4) ไปมกมีหร่ อเคยมี ควำมสัมพันธ์ ทำงธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญก บริ ษทั ยกอย บริ ษทั รก วม ผูถ้ ่ อหุ ้นรำย
ใหญก หร่ อผูม้ ี อำนำจควบคุ ม ของบริ ษทั ในลัก ษณะที่ อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอยกำง
อิสระของตน รวมทั้งไปมกเป็ นหร่ อเคยเป็ นผูถ้ ่อหุ ้นที่มีนยั หร่ อผูม้ ีอำนำจควบคุมของผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์
ทำงธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญก บริ ษทั ยกอย บริ ษทั รก วม ผูถ้ ่ อหุ ้นรำยใหญก หร่ อผูม้ ีอำนำจควบคุมของ
บริ ษทั เว้นแตกจะไปด้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกลกำวมำแล้วไปมกนอ้ ยกวกำ 2 ปี
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(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
ควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจตำมวรรคหนึ่ ง รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระทำเป็ นปกติเพ่่อ
ประกอบกิจกำร กำรเชกำหร่ อให้เชกำอสังหำริ มทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หร่ อบริ กำร หร่ อกำรให้
หร่ อรั บ ควำมชก ว ยเหล่ อ ทำงกำรเงิ น ด้ ว ยกำรรั บ หร่ อ ให้ กู้ ย่ ม ค้ ำ ประกั น กำรให้ สิ นทรั พ ย์เป็ น
หลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อ่นทำนองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั หร่ อคูกสัญญำมีภำระหนี้
ที่ตอ้ งชำระตกออีกฝก ำยหนึ่ ง ตั้งแตกร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หร่ อตั้งแตก 20 ล้ำน
บำทขึ้นไปป แล้วแตกจำนวนใดจะต่ำกวกำ ทั้งนี้ กำรคำนวณภำระหนี้ดงั กลกำวให้เป็ นไปปตำมวิธีกำรคำนวณ
มูลคกำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนวกำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรทำ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แตกในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดงั กลกำว ให้นบั รวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นใน
ระหวกำง 1 ปี กกอนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไปมกเป็ นหร่ อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญก บริ ษทั ยกอย บริ ษทั รก วม ผูถ้ ่อหุ น้ รำยใหญก หร่ อผูม้ ี
อำนำจควบคุ ม ของบริ ษ ัท และไปมก เป็ นผูถ้ ่ อ หุ ้ น ที่ มี นัย ผูม้ ี อำนำจควบคุ ม หร่ อ หุ ้ น สก วนของส ำนัก
งำนสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญก บริ ษทั ยกอย บริ ษทั รก วม ผูถ้ ่อหุ ้นรำยใหญก หร่ อผู ้
มีอำนำจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยูก เว้นแตกจะไปด้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกลกำวมำแล้วไปมกนอ้ ยกวกำ 2 ปี
ไปมกเป็ นหร่ อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงกำรให้บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำยหร่ อที่
ปรึ ก ษำทำงกำรเงิ น ซึ่ งไปด้รับ คก ำบริ ก ำรเกิ นกวกำ 2 ล้ำนบำทตก อปี จำกบริ ษ ทั บริ ษ ทั ใหญก บริ ษ ทั ยกอย
บริ ษทั รก วม ผูถ้ ่ อหุ ้นรำยใหญก หร่ อผูม้ ีอำนำจควบคุ มของบริ ษทั และไปมกเป็ นผูถ้ ่ อหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจ
ควบคุ ม หร่ อหุ ้นสก วนของผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชี พนั้นด้วย เว้นแตกจะไปด้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกลกำว
มำแล้วไปมกนอ้ ยกวกำ 2 ปี
ไปมกเป็ นกรรมกำรที่ไปด้รับกำรแตกงตั้งขึ้นเพ่่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรบริ ษทั ผูถ้ ่อหุ ้นรำยใหญก หร่ อผูถ้ ่อ
หุ น้ ซึ่ งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ่อหุ น้ รำยใหญก
ไปมกประกอบกิจกำรที่มีสภำพอยกำงเดียวกันและเป็ นกำรแขกงขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษทั หร่ อบริ ษทั
ยกอย หร่ อไปมกเป็ นหุ ้นสก วนที่ มีนัยในห้ำงหุ ้นสก วน หร่ อเป็ นกรรมกำรที่ มี สกวนรก วมบริ หำรงำน ลู กจ้ำง
พนักงำน ที่ ปรึ กษำที่ รับเงิ นเด่ อนประจำ หร่ อถ่ อหุ ้นเกิ นร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ทั้งหมดของบริ ษทั อ่่นซึ่ งประกอบกิจกำรที่มีสภำพเดียวกัน และเป็ นกำรแขกงขันที่มีนยั กับกิจกำรของ
บริ ษทั หร่ อบริ ษทั ยกอย
ไปมกมีลกั ษณะอ่่นใดที่ทำให้ไปมกสำมำรถให้ควำมเห็นอยกำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษทั

ทั้ง นี้ ภำยหลังไปด้รับ กำรแตก งตั้งให้เป็ นกรรมกำรอิ ส ระของบริ ษ ัท แล้ว กรรมกำรอิ ส ระอำจไปด้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในกำรดำเนิ นกิจกำรของบริ ษทั บริ ษทั ใหญก บริ ษทั ยกอย บริ ษทั
รก วม บริ ษทั ยกอยในลำดับเดี ยวกัน ผูถ้ ่ อหุ ้นรำยใหญก หร่ อผูม้ ี อำนำจควบคุ มของบริ ษทั โดยมี กำรตัดสิ นใจใน
รู ปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ไปด้ โดยไปมกถ่อวกำกรรมกำรอิสระนั้นเป็ นกรรมกำรที่มีสกวนรก วมใน
กำรบริ หำรงำน
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการอิสระ
เพ่่อให้เป็ นไปปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี วำระกำรดำรงตำแหนกงของกรรมกำรที่เป็ นกรรมกำร
อิสระในกรณี ปกติทวั่ ไปปไปมกควรเกิน 3 วำระ หร่ อ 9 ปี ติดตกอกันหร่ อตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำร
นโยบายการกากับดูแลบริษัทย่ อย และกิจการอืน่ ทีบ่ ริษัทลงทุน
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีอำนำจหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลให้มีกรอบ และกลไปกในกำรกำกับดูแลนโยบำย
และกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ยกอย และกิจกำรอ่่นที่บริ ษทั ไปปลงทุนอยกำงมีนยั สำคัญ ดังนี้
1. พิ จำรณำแตก ง ตั้ง บุ ค คลไปปเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริ ห ำร หร่ อผูม้ ี อำนำจควบคุ ม ในบริ ษ ัท ยกอย โดยให้
กำหนดเป็ นลำยลัก ษณ์ อกั ษร เว้น แตก บ ริ ษ ทั ดังกลก ำวเป็ นบริ ษ ทั ขนำดเล็ กที่ เป็ น Operating Arms ของบริ ษ ัท
คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้ประธำนกรรมกำรบริ หำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร หร่ อกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
เป็ นผูแ้ ตกงตั้งก็ไปด้
2. กำหนดขอบเขตหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของบุคคลที่เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ตำมข้อ 1. และให้
ตัวแทนของบริ ษทั ดูแลให้กำรปฏิบตั ิเป็ นไปปตำมนโยบำยของบริ ษทั ยกอย
ในกรณี ที่บริ ษทั ยกอยมี ผรู ้ ก วมลงทุ นอ่่ น คณะกรรมกำรต้องกำหนดนโยบำยให้ตวั แทนทำหน้ำที่ เพ่่ อ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ยกอย และให้สอดคล้องกับนโยบำยของบริ ษทั แมก
3. กำหนดให้มีระบบควบคุมภำยในของบริ ษทั ยกอยอยกำงเหมำะสม รัดกุมเพียงพอ และกำรทำรำยกำร
ตกำง ๆ เป็ นไปปอยกำงถูกต้องตำมกฎหมำย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
4. เปิ ดเผยข้อมูลฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนิ นงำน กำรทำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กำรไปด้มำ
หร่ อจำหนกำยไปปซึ่ งทรัพย์สิน กำรทำรำยกำรอ่่นที่สำคัญ กำรเพิม่ ทุน กำรลดทุน กำรเลิกบริ ษทั ยกอย เป็ นต้น
5. กรณี เป็ นกำรเข้ำรก วมทุนในกิ จกำรอ่่นอยกำงมีนัยสำคัญ เชก น มีสัดสก วนกำรถ่ อหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ตั้งแตกร้อยละ 20 แตกไปมกเกินร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุน หร่ ออำจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนยั สำคัญตกอบริ ษทั
คณะกรรมกำรควรดูแลให้มีกำรจัดท ำ Shareholders Agreement หร่ อข้อตกลงอ่่ น เพ่่ อให้เกิ ดควำมชัดเจน
เกี่ ยวกับอำนำจในกำรบริ หำรจัดกำร และกำรมี สกวนรก วมในกำรตัดสิ นใจในเร่่ องสำคัญ กำรติดตำมผลกำร
ดำเนินงำน เพ่่อให้สำมำรถใช้เป็ นข้อมูลในกำรจัดทำงบกำรเงินของบริ ษทั ไปด้ตำมมำตรฐำน และกำหนดเวลำ
6. กรณี ที่ บ ริ ษทั หร่ อบริ ษทั ยกอย มี รำยกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน หร่ อไปด้ม ำหร่ อจำหนก ำยไปปซึ่ งทรัพ ย์สิ นที่
สำคัญของบริ ษทั ตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แหกงประเทศไปทย (“ตลท.”) บริ ษทั ไปด้ปฏิบตั ิตำมที่ ตลท.
กำหนดไปว้ในเร่่ องดังกลกำว โดยขอควำมเห็นชอบของผูถ้ ่อหุ ้นในกำรตกลงเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หร่ อกำร
ไปด้มำ หร่ อจำหนกำยไปปซึ่ งทรัพย์สินที่สำคัญของบริ ษทั โดยมีคะแนนเสี ยง ไปมกต่ำกวกำสำมในสี่ ของจำนวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ่อหุ ้น หร่ อผูร้ ับมอบฉันทะที่มำประชุ ม และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยไปมกนบั สก วนของผูถ้ ่อ
หุ น้ ที่มีสกวนไปด้เสี ย
7. สก งเสริ มกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดีให้พนักงำนบริ ษทั ในบริ ษทั ยกอยและบริ ษทั รก วมทุน ตำมนโยบำย
กำรก ำกับ ดู แลกิ จกำรของบริ ษ ัท ก ำหนดให้ เป็ นหน้ำที่ และควำมรั บ ผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ ริ ห ำร และ
พนักงำนทุกคน ทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ในบริ ษทั ยกอยและบริ ษทั รก วมทุน ที่จะต้องรับทรำบ และปฏิบตั ิตำม
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร ทบทวน พฤศจิกำยน 2563
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
นโยบำยดังกลกำว รวมถึงจรรยำบรรณ นโยบำยสำคัญ และระเบียบวิธีปฏิบตั ิอ่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักกำรกำกับ
ดูแลกิจกำร เพ่่อให้เป็ นมำตรฐำนเดียวกัน ทั้งนี้ เพ่่อให้เสริ มสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจ และเน้นย้ ำถึงควำมสำคัญ
ของกำรกำกับดูแลกิ จกำรให้แกกพนักงำนทุกระดับของบริ ษทั และบริ ษทั ในบริ ษทั ยกอยและบริ ษทั รก วมทุน ผกำน
กำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรตกำงๆ โดยบริ ษทั ไปด้เชิ ญพนักงำนบริ ษทั ในบริ ษทั ยกอยและบริ ษทั
รก วมทุน เข้ำรก วม และไปด้เผยแพรก บทควำม และขกำวสำรเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรไปปสูก พนักงำนในบริ ษทั ยกอย
และบริ ษทั รก วมทุน ด้วยเชกนเดียวกัน
การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญเร่่ องกำรใช้ขอ้ มูลภำยในของบริ ษทั เพ่่อประโยชน์ สกวนตัว โดยไปด้กำหนดไปว้ใน
คูกม่อจริ ยธรรมธุ รกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในกำรทำงำนของบริ ษทั ฯ ดังนี้
1. กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริ ษทั จะต้องรักษำควำมลับ และ/หร่ อ ข้อมูลภำยใน
ของบริ ษทั
2. กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริ ษทั จะต้องไปมกนำควำมลับ และ/หร่ อ ข้อมูลภำยใน
ของบริ ษทั ไปปเปิ ดเผย หร่ อแสวงหำผลประโยชน์แกกตนเองหร่ อเพ่่อประโยชน์แกกบุคคลอ่่นใดไปมกวำก
โดยทำงตรงหร่ อทำงอ้อม และไปมกวำก จะไปด้รับผลตอบแทนหร่ อไปมกก็ตำม
3. กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนัก งำน และลู กจ้ำงของบริ ษ ทั จะต้องไปมกท ำกำรซ่้ อขำย โอนหร่ อรั บโอน
หลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยใช้ควำมลับและ/หร่ อ ข้อมูลภำยในบริ ษทั และ/หร่ อเข้ำทำนิติกรรมอ่่น
ใดโดยใช้ควำมลับและ/หร่ อข้อมูลภำยในของบริ ษทั อันอำจกกอให้เกิดควำมเสี ยหำยตกอบริ ษทั ไปมก
วกำโดยทำงตรงหร่ อทำงอ้อม ข้อกำหนดนี้ ให้รวมควำมถึ งคูกสมรสและบุตรที่ยงั ไปมกบรรลุ นิติภำวะ
ของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริ ษทั ด้วย
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรทุกคนไปด้ลงนำมรับทรำบภำระหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถ่อหลักทรัพย์ของ
ตนในบริ ษ ัท รวมถึ ง คูก ส มรสและบุ ต รที่ ย งั ไปมก บ รรลุ นิ ติ ภ ำวะ ตลอดจนรำยงำนกำรเปลี่ ย นแปลงกำรถ่ อ
หลักทรัพย์ ตกอสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และตลำดหลักทรัพย์
แหก งประเทศไปทย ตำมมำตรำ 59 และบทลงโทษตำมมำตรำ 275 แหก งพระรำชบัญญัติหลัก ทรั พ ย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรทุกทกำนมีหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถ่อครองหลักทรัพย์ของ
ตน รวมถึงคูกสมรสและบุตรที่ยงั ไปมกบรรลุนิติภำวะ ตกอสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์แหก งประเทศไปทย
ดังนี้
1. กำรรำยงำนกำรถ่อหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภำยใน 30 วันนับแตกวนั ที่ไปด้รับกำรแตกงตั้ง
ให้ดำรงตำแหนกงกรรมกำรหร่ อผูบ้ ริ หำร
2. กำรรำยงำนกำรเปลี่ ยนแปลงกำรถ่อหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุ กครั้ งเม่่อมี กำรซ่้ อ ขำย โอน
หร่ อ รั บ หลัก ทรั พ ย์ ภำยใน 3 วัน นับ แตก ว นั ที่ เกิ ด รำยกำรขึ้ น พร้ อ มทั้ง สก ง ส ำเนำรำยงำนนี้ ให้
เลขำนุกำรของบริ ษทั เพ่่อเก็บเป็ นหลักฐำนทุกครั้ง
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร ทบทวน พฤศจิกำยน 2563
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
การปฏิบัติตามการกากับดูแลกิจการทีด่ ีของบริษัท
บริ ษ ทั ตระหนัก ถึ งควำมส ำคัญของหลัก กำรก ำกับดู แลกิ จกำรที่ ดี จึ งไปด้ก ำหนดนโยบำย และแนว
ปฏิ บ ัติที่ เกี่ ย วข้องในด้ำนตก ำงๆ ไปว้ใ นคูก ม่ อนโยบำยกำรก ำกับ ดู แลกิ จกำร จริ ย ธรรมในกำรประกอบธุ รกิ จ
นโยบำยกำรควบคุ มกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน และคูกม่อขอบเขตอำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบไปว้อยกำงชัดเจน
และบริ ษทั ดำเนินกำรตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีอยกำงเครก งครัด สรุ ปไปด้เป็ น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
หลักการ : ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็ นเจ้ าของโดยควบคุมบริษัทผ่ านการแต่ งตั้งกรรมการให้ ทาหน้ าที่
แทนตนและมีสิทธิในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของบริษัท บริษัทจึง
ควรส่ งเสริมให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิของตน
การปฏิบัติของบริษัท : คณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ควำมสำคัญเกี่ยวกับสิ ทธิ ในด้ำนตกำง ๆ ของผูถ้ ่อหุ ้น
ทั้งในฐำนะนักลงทุนและฐำนะเจ้ำของบริ ษทั โดยไปมกกระทำกำรใด ๆ ที่จะเป็ นกำรละเมิดหร่ อลิดรอน
สิ ทธิ ของผูถ้ ่ อหุ ้น และไปด้กำหนดเป็ นนโยบำยและเปิ ดเผยในคูกม่อกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั
ดังนี้
1. เด็มโก้ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรให้สิทธิ ในควำมเป็ นเจ้ำของ ซึ่ งควบคุมเด็มโก้ โดย
ผกำนคณะกรรมกำรเด็มโก้ที่เล่ อกตั้งเข้ำมำ นอกเหน่ อจำกสิ ทธิ ในกำรเข้ำรก วมประชุ ม และ
ลงคะแนนเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ่อหุ ้น ผูถ้ ่อหุ ้นรำยหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเทกำกับจำนวนหุ ้นที่ตน
ถ่ อ และสิ ท ธิ ใ นกำรตัด สิ น ใจเกี่ ย วกับ กำรเปลี่ ย นแปลงที่ ส ำคัญ นอกจำกนั้ น เด็ ม โก้
สก งเสริ มให้ผถู ้ ่ อหุ ้นไปด้สิทธิ ข้ นั พ่้นฐำนอ่่นๆ เชกน สิ ทธิ กำรไปด้รับสก วนแบกงผลกำไปร/เงิ นปั น
ผล กำรเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ่ อหุ ้นเสนอเร่่ องเพ่่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุ ม และสำมำรถสก ง
คำถำมเกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรรวมถึงกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ลกวงหน้ำกกอนวันประชุ ม
ผูถ้ ่อหุ ้น สิ ทธิ กำรแสดงควำมคิดเห็ นและซักถำมในกำรประชุ มผูถ้ ่อหุ ้น เพ่่อรก วมตัดสิ นใจ
และอนุ ม ตั ิ ในเร่่ องส ำคัญของเด็ม โก้ ไปด้แกก วำระกำรพิ จำรณำคกำตอบแทนกรรมกำรทุ ก
รู ปแบบ วำระอนุ มตั ิจกำยเงินปั นผล จะมีกำรแจ้งนโยบำยกำรจกำยเงินปั นผลของบริ ษทั อัตรำ
เงินปั นผลที่เสนอจกำย พร้อมทั้งเหตุผล และข้อมูลประกอบวำระกำรเล่อกตั้งกรรมกำร เด็ม
โก้จะเสนอช่่ อกรรมกำรให้ผถู้ ่อหุ ้นลงคะแนนทีละคน โดยในหนังส่ อเชิญประชุมผูถ้ ่อหุ ้น
เด็มโก้ ระบุช่อ นำมสกุล พร้ อมแนบประวัติยอก ของกรรมกำรแตกละคนที่เสนอแตกงตั้ง เชก น
อำยุ ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรทำงำน จำนวนบริ ษทั ที่ดำรงตำแหนกงกรรมกำรที่แยกเป็ น
บริ ษ ทั จดทะเบี ยน หร่ อบริ ษ ทั ทัว่ ไปป หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ ประเภทกรรมกำรที่
เสนอ เชกน กรรมกำร หร่ อกรรมกำรอิสระ หำกกรณี เสนอช่่ อกรรมกำรเดิมกลับเข้ำรับดำรง
ตำแหนก งใหมก เด็มโก้จะให้ขอ้ มูลกำรเข้ำรก วมประชุ มในปี ที่ผกำนมำ และวันเด่ อนปี ที่ไปด้รับ
กำรแตก ง ตั้ง เป็ นกรรมกำรเด็ ม โก้ วำระก ำหนดคก ำ ตอบแทนจะเสนอนโยบำยก ำหนด
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
หลักเกณฑ์กำรให้คกำตอบแทนสำหรับกรรมกำรแตกละตำแหนกง วำระแตกงตั้งผูส้ อบบัญชี จะ
เสนอแตก ง ตั้ง ส ำนัก งำนสอบบัญ ชี ที่ เป็ นอิ ส ระ เป็ นผู ้ส อบบัญ ชี เด็ ม โก้ร วมทั้ง เปิ ดเผย
คกำบริ กำรตรวจสอบบัญชี และคกำบริ กำรอ่่น ๆ และกำรอนุมตั ิธุรกรรมที่สำคัญที่มีผลตกอทิศ
ทำงกำรดำเนิ นธุ รกิ จของเด็ ม โก้ เป็ นต้น โดยคณะกรรมกำรเด็ม โก้ ไปด้กำหนดนโยบำย
บรรษัทภิบำลไปว้ชดั เจนวกำ เด็มโก้ จะสก งเสริ มตกอผูถ้ ่อหุ ้นให้ไปด้ใช้สิทธิ ข้ นั พ่้นฐำน โดยเด็ม
โก้จะไปมก ก ระท ำกำรใด ๆ อันเป็ นกำรละเมิ ดหร่ อจำกัดสิ ท ธิ ของผูถ้ ่ อหุ ้ น และเด็ ม โก้ไป ด้
ยึดถ่อแนวปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดี จะไปมกเพิ่มระเบียบวำระในกำรประชุ ม
โดยไปมกไปด้แจ้งให้ผถู ้ ่อหุ ้นทรำบลกวงหน้ำ และให้ผถู ้ ่อหุ ้นไปด้มีโอกำสศึกษำข้อมูลประกอบ
วำระกกอนตัดสิ นใจ
2. เด็มโก้ไปด้ให้ควำมสำคัญตกอกำรประชุ มผูถ้ ่อหุ ้น โดยเน้นเร่่ องกำรจัดสถำนที่ให้เหมำะสม
และสะดวกตกอกำรเดินทำงมำรก วมประชุ มของผูถ้ ่อหุ ้น โดยจะแจ้งสถำนที่ แผนที่สถำนที่
จัดประชุม เส้นทำงกำรเดินทำงอยกำงละเอียดให้กบั ผูถ้ ่อหุ น้ และผูจ้ ะเข้ำรก วมประชุม
3. เด็มโก้ เปิ ดเผยกำหนดวันจัดประชุ มสำมัญผูถ้ ่ อหุ ้นประจำปี ให้ผถู ้ ่ อหุ ้นทรำบลก วงหน้ำ
กกอนวันประชุ มประมำณ 2 เด่ อน เพ่่อให้ผถู ้ ่ อหุ ้นสำมำรถวำงแผนตำรำงเวลำในกำรเข้ำ
รก วมประชุ มไปด้ โดยแจ้งตั้งแตกปลำยเด่อน กุมภำพันธ์ ภำยหลังจำกที่คณะกรรมกำรเด็มโก้
มีมติให้กำหนดวันประชุ มสำมัญผูถ้ ่อหุ ้นประจำปี รวมทั้งไปด้แจ้งกำหนดรำยช่่ อผูถ้ ่อหุ ้นที่
มีสิทธิ เข้ำรก วมประชุ มสำมัญผูถ้ ่ อหุ ้นประจำปี และและวันปิ ดสมุดทะเบียนเพ่่อสิ ทธิ ใน
กำรรับเงินปันผล (ถ้ำมี)
4. เด็ ม โก้ไป ด้สก งหนัง ส่ อเชิ ญ ประชุ ม ให้ แ กก ผูถ้ ่ อหุ ้น 14 วัน ลก วงหน้ำ กก อ นวัน ประชุ ม โดย
หนังส่ อเชิ ญ ประชุ ม มี ข ้อมู ล รำยละเอี ย ดประกอบวำระกำรประชุ ม อยกำงเพี ย งพอ และ
ครบถ้วน พร้อมทั้งควำมเห็ นของคณะกรรมกำรเด็มโก้ แยกเร่่ องแตกละวำระอยกำงชัดเจน
หนังส่ อมอบฉันทะ แบบ ข แบบ ค ตำมแบบที่กระทรวงพำณิ ชย์กำหนด คำชี้ แจงวิธีกำร
มอบฉันทะ ข้อบังคับ เด็มโก้ เฉพำะที่เกี่ยวกับกำรประชุมผูถ้ ่อหุ น้ รำยช่่อ และรำยละเอียด
ของกรรมกำรอิสระ ที่เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ เพ่่อให้ผถู้ ่อหุน้ สำมำรถเล่อกที่จะมอบ
ฉันทะให้ประชุ มแทนไปด้ เง่่อนไปข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิ บตั ิในกำรเข้ำรก วมประชุ ม กำร
มอบฉันทะ และกำรออกเสี ยงลงคะแนน แผนที่แสดงสถำนที่ประชุ ม สก งให้ผถู ้ ่อหุ ้นทรำบ
ลกวงกน้ำกก อนวันประชุ ม นอกจำกนี้ เด็มโก้ไปด้เผยแพรก หนังส่ อเชิ ญประชุ ม กำหนดกำร
ประชุ ม และข้อมูลตกำงๆ เกี่ ยวกับระเบียบวำระกำรประชุ ม และหนังส่ อมอบฉันทะทุก
แบบทำงเว็บไปซต์ ของเด็มโก้ (WWW.DEMCO.CO.TH) ทั้งภำษำไปทย ภำษำอังกฤษ เป็ น
กำรลก วงหน้ำกก อนวัน ประชุ ม 30 วัน และแจ้งให้ ผูถ้ ่ อหุ ้ น ทรำบด้วย เม่่ อมี ก ำรเผยแพรก
ข้อมูลดังกลกำว ซึ่ งเป็ นข้อมูลเดี ยวกับที่เด็มโก้จดั สก งให้กบั ผูถ้ ่ อหุ ้น และใช้ในกำรประชุ ม
เพ่่อให้ผถู ้ ่อหุ น้ มีเวลำพิจำรณำรำยละเอียดแตกละวำระ สำหรับผูถ้ ่อหุ น้ ที่ไปมกสะดวกเข้ำรก วม
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5.

6.

7.

8.

บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
ประชุ มด้วยตนเอง เด็มโก้ไปด้เสนอให้มอบฉันทะให้กรรมกำรอิ สระ หร่ อบุ คคลอ่่นเข้ำ
รก วมประชุม และลงคะแนนเสี ยงแทน
ในวันประชุ มผูถ้ ่อหุ ้น เด็มโก้ ไปด้อำนวยควำมสะดวกให้แกกผถู ้ ่อหุ น้ และนักลงทุนสถำบัน
อยกำงเทกำเทียมกันทุกรำย ให้ควำมมัน่ ใจด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยแกกผถู ้ ่ อหุ ้น กำหนด
จุดตรวจเอกสำร จุ ดบริ กำรรั บลงทะเบี ยนอยกำงเหมำะสม และเพียงพอ โดยให้ผูถ้ ่ อหุ ้น
สำมำรถลงทะเบี ยนเข้ำรก วมประชุ มไปด้ลกวงหน้ำกก อนเวลำประชุ มไปมกน้อยกวกำ 2 ชั่วโมง
และตกอเน่่ องจนกวกำกำรประชุ มจะแล้วเสร็ จ โดยจัดเจ้ำหน้ำที่อำนวยควำมสะดวกในกำร
ลงทะเบี ย นให้ ก ับ ผูถ้ ่ อ หุ ้ น และผู ้รั บ มอบอ ำนำจที่ ม ำเข้ำ รก ว มประชุ ม รวมถึ ง กำรน ำ
เทคโนโลยี ม ำใช้ ก ับ กำรประชุ ม โดยกำรน ำระบบบำร์ โ ค้ด (Bar Code) มำใช้ใ นกำร
ลงทะเบียน กำรนับคะแนน และแสดงผล เพ่่อควำมสะดวกรวดเร็ ว และมีกำรจัดเตรี ยม
อำกรแสตมป์ ไปว้สำหรับผูถ้ ่อหุ ้นที่ตอ้ งกำรมอบฉันทะ รวมทั้งกำรเลี้ยงรับรองที่เหมำะสม
สำหรับผูถ้ ่อหุ น้ ที่มำรก วมประชุมด้วย
คณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรเด็มโก้ไปด้ให้ควำมสำคัญในกำรเข้ำรก วมประชุมสำมัญผูถ้ ่อหุ ้น
เว้นแตก ก รรมกำรที่ ติดภำรกิ จส ำคัญ ไปมก ส ำมำรถเข้ำรก วมประชุ ม ไปด้ ทั้งนี้ ในกำรประชุ ม
สำมัญผูถ้ ่ อหุ ้นประจำปี คณะกรรมกำรบริ ษทั เลขำนุ กำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรระดับสู ง
ต้องเข้ำรก วมชี้ แจงรำยละเอียดวำระตกำงๆ ตอบข้อซักถำม และรับฟั งข้อเสนอแนะของผูถ้ ่อ
หุ น้ ด้วย
จัดให้มีที่ปรึ กษำกฎหมำยที่เป็ นอิสระจำกภำยนอก (Inspector) เพ่่อทำหน้ำที่ดูแลให้กำร
ประชุ มผูถ้ ่อหุ ้นเป็ นไปปอยกำงโปรก งใสถูกต้องตำมกฎหมำยและข้อบังคับของเด็มโก้ ไปด้แกก
กระบวนกำรตรวจสอบเอกสำรของผูถ้ ่อหุ ้น หร่ อผูร้ ับมอบฉันทะที่มีสิทธิ เข้ำรก วมประชุ ม
ผูม้ ี สก วนไปด้เสี ย ที่ ใช้สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง วิธี ก ำรนับ คะแนน โดยในกำรนับ คะแนนนั้น ต้อ ง
สอดคล้ อ งกับ ข้อ บัง คับ ของเด็ ม โก้ ต้อ งมี ก ำรตรวจสอบผลของมติ ก ับ ผลของกำร
ลงคะแนนเสี ยงจำกบัตรลงคะแนนวกำถูกต้องตรงกัน ทั้งนี้ ในกำรประชุ มผูถ้ ่ อหุ ้น เด็มโก้
ไปด้ให้มีอำสำสมัครผูถ้ ่อหุ ้นเป็ นกรรมกำรกลำง และผูต้ รวจสอบกำรนับคะแนนเสี ยงใน
ทุกระเบียบวำระอีกด้วย
กำรประชุ มดำเนิ นกำรไปปตำมลำดับของระเบียบวำระกำรประชุ มที่กำหนดไปว้ในหนังส่ อ
เชิญประชุ มที่ไปด้แจ้งให้ผถู ้ ่อหุ ้นทรำบลกวงหน้ำ มีกำรระบุวตั ถุประสงค์และเหตุผลของแตก
ละวำระที่เสนอ พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำร ประธำนในที่ประชุมเปิ ดโอกำสให้ผู้
ถ่ อหุ ้นแสดงควำมคิ ดเห็ น และซัก ถำมเร่่ องตกำงๆ ในแตก ละวำระ โดยกก อนเริ่ มพิ จำรณำ
วำระประชุ ม ประธำนในที่ ประชุ มไปด้มอบหมำยให้เลขำนุ ก ำรบริ ษ ทั อธิ บำยถึ งวิธีกำร
อภิปรำย และกำรออกเสี ยงลงคะแนนรวมถึงวิธีกำรนับคะแนนของผูถ้ ่อหุ ้นที่ลงมติในแตก
ละวำระตำมข้อบังคับของเด็มโก้ให้ผถู ้ ่อหุ ้นทรำบกกอนเริ่ มกำรประชุ ม และมีกำรใช้บตั ร
ลงคะแนน
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9.

10.
11.

12.

บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
ประธำนกรรมกำรถ่ อเป็ นตัวแทนของคณะกรรมกำรทั้งคณะเข้ำรก วมประชุ มผูถ้ ่ อหุ ้นทุ ก
ครั้ง เพ่่อพบปะและตอบคำถำมผูถ้ ่อหุ ้น รวมทั้งผูบ้ ริ หำรสู งสุ ดของบริ ษทั เข้ำรก วมประชุ ม
ผูถ้ ่อหุ ้นทุกครั้ง เพ่่อตอบคำถำมเกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรบริ ษทั ตกอผูถ้ ่อหุ ้น นอกจำกนั้น
ประธำนคณะกรรมกำรชุ ดยกอยทั้ง 4 ชุ ด ไปด้เข้ำรก วมในกำรประชุ มผูถ้ ่ อหุ ้นทุ กครั้ ง เพ่่ อ
ตอบคำถำมผูถ้ ่ อหุ ้นในประเด็นที่ เกี่ ยวข้องกับคณะกรรมกำรชุ ดยกอย ดำเนิ นกำรประชุ ม
อยกำงเหมำะสมและโปรก งใส จัดสรรเวลำกำรประชุ มอยกำงเพียงพอ โดยในระหวกำงกำร
ประชุ มจะเปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ่ อหุ ้นไปด้แสดงควำมคิ ดเห็ น และซักถำมอยกำงทัว่ ถึ งกก อนจะ
ลงคะแนนและสรุ ป มติ ที่ ป ระชุ ม แตก ล ะวำระ ในระหวกำ งกำรประชุ ม ถ้ำ ค ำถำมใดไปมก
เกี่ ยวข้องกับ กำรพิ จำรณำในวำระนั้นๆ ประธำนกรรมกำร หร่ อผูบ้ ริ หำรระดับ สู งจะ
นำไปปตอบข้อซักถำมในวำระอ่่นๆ เพ่่อให้กำรใช้เวลำในกำรพิจำรณำแตกละวำระเป็ นไปป
อยกำงเหมำะสม
เด็มโก้ให้สิทธิ ผถู ้ ่อหุ ้นที่มำลงทะเบียนเข้ำรก วมประชุมไปด้ภำยหลังเริ่ มกำรประชุ มแล้ว และ
มีสิทธิ ออกเสี ยงหร่ อลงคะแนนในวำระที่อยูรก ะหวกำงกำรพิจำรณำและยังไปมกไปด้ลงมติ
เด็มโก้ไปด้แจ้งมติที่ประชุ มผูถ้ ่อหุ ้นตกอตลำดหลักทรัพย์แหก งประเทศไปทย และบนเว็บไปซต์
ของเด็มโก้ ทันที ในวันประชุ มผูถ้ ่ อหุ ้น และจัดทำรำยงำนกำรประชุ มผูถ้ ่ อหุ ้นสก งตลำด
หลักทรัพย์แหก งประเทศไปทย ภำยใน 14 วัน นับจำกวันประชุ มเสมอ โดยไปด้บนั ทึกข้อมูล
อยกำงถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน เกี่ยวกับรำยช่่ อกรรมกำรที่เข้ำรก วมประชุ ม และไปมกเข้ำ
รก วมประชุ ม คำถำม-คำตอบ คำชี้ แจงที่ เป็ นสำระส ำคัญ ที่ เห็ นด้วย ไปมกเห็ นด้วย หร่ องด
ออกเสี ยง รวมทั้งเผยแพรก มติที่ประชุ ม และรำยงำนกำรประชุ มผกำนเว็บไปซต์ของเด็มโก้
www.demco.co.th
เด็ ม โก้เปิ ดเผยโครงสร้ ำ งกำรถ่ อหุ ้ น ในบริ ษ ัท ยกอ ย และบริ ษ ัท รก วมอยกำ งชัด เจนไปว้ใ น
รำยงำนประจำปี เพ่่ อให้ผูถ้ ่ อหุ ้นมัน่ ใจวกำมี โครงสร้ ำงกำรดำเนิ นงำนที่ มีควำมโปรก งใส
และตรวจสอบไปด้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
หลักการ : ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นผู้บริ หาร และผู้ถือหุ้นทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริ หาร รวมทั้งผู้ถือหุ้น
ต่ างชาติ ควรได้ รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ผู้ถือหุ้นทีถ่ ูกละเมิดสิ ทธิ ควร
มีโอกาสได้ รับการชดเชย
การปฏิบัติของบริษัท : เพ่่อให้ผถู ้ ่อหุ ้นมัน่ ใจไปด้วำก บริ ษทั ให้ควำมสำคัญตกอผูถ้ ่อหุ น้ ทุกรำยอยกำงเทกำ
เทียมและเป็ นธรรม คณะกรรมกำรไปด้กำกับดูแลให้บริ ษทั มีกำรดำเนินกำรที่รักษำสิ ทธิ พ้น่ ฐำนที่ผถู ้ ่อ
หุ น้ พึงไปด้รับอยกำงเทกำเทียมกันและเป็ นธรรมตำมที่กฎหมำยกำหนด รวมถึงกำรจัดกำรที่เหมำะสม มี
ประสิ ทธิ ภำพ และให้เกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด ดังนี้
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
1. เปิ ดโอกำสให้ ผู ้ถ่ อ หุ ้ น ที่ มี สั ด สก ว นกำรถ่ อ หุ ้ น รวมกัน ไปมก น้ อ ยกวก ำ ร้ อ ยละ2.5 ของจ ำนวนหุ ้ น ที่
ออกจำหนกำยแล้วทั้งหมดของบริ ษทั โดยอำจเป็ นผูถ้ ่อหุ น้ รำยเดียว หร่ อหลำยรำยรวมกัน สำมำรถเสนอ
ช่่ อบุคคลเพ่่อเข้ำรับกำรเล่ อกตั้งเป็ นกรรมกำร และเสนอวำระกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ่อหุ ้น สำหรั บกำร
ประชุ มสำมัญผูถ้ ่อหุ ้นประจำปี ของเด็มโก้ไปด้ลกวงหน้ำกกอนกำรประชุ ม โดยมีหลักเกณฑ์ซ่ ึ งไปด้ประกำศ
แจ้งให้ผถู ้ ่อหุ ้นทรำบผกำนทำงเว็บไปซต์ของตลำดหลักทรัพย์แหก งประเทศไปทยลกวงหน้ำ 3 เด่อน กกอนสิ้ น
รอบปี บัญ ชี (ตั้งแตก 1 มกรำคม – 31 ธัน วำคม ) รวมทั้งไปด้แจ้ง ให้ ผูถ้ ่ อหุ ้น ทรำบถึ งหลัก เกณฑ์ ก ำร
พิจำรณำบนเว็บไปซต์ของเด็มโก้ดว้ ย โดยคณะกรรมกำรจะเป็ นผูพ้ ิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรบรรจุ
ไปว้ในระเบียบวำระกำรประชุมผูถ้ ่อหุน้
2. ดำเนิ นกำรประชุ ม ผูถ้ ่ อหุ ้นตำมล ำดับระเบี ยบวำระที่ ไป ด้แจ้งไปว้ในหนังส่ อเชิ ญ ประชุ มเสมอ และมี
นโยบำยที่จะไปมกเพิ่มระเบียบวำระกำรประชุ มโดยไปมกไปด้แจ้งให้ผถู ้ ่อหุ ้นทรำบลกวงหน้ำ ทั้งนี้ เพ่่อให้ผถู ้ ่อ
หุ น้ ไปด้มีโอกำสศึกษำข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ ระเบียบวำระตกำงๆ กกอนตัดสิ นใจ
3. อำนวยควำมสะดวกให้ผถู ้ ่อหุ ้นที่ไปมกสำมำรถเข้ำประชุ มด้วยตนเอง สำมำรถใช้สิทธิ ออกเสี ยงด้วยกำร
มอบฉันทะให้กรรมกำรอิส ระ หร่ อ บุ ค คลใดๆ เข้ำรก วมประชุ ม แทนตนเองไปด้ โดยใช้หนังส่ อมอบ
ฉันทะแบบหนึ่ งแบบใดที่ เด็มโก้ไปด้จดั สก งไปปพร้อมกับหนังส่ อเชิ ญประชุ ม ซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่ผูถ้ ่ อหุ ้น
สำมำรถกำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสี ยงเองไปด้ ตำมแบบที่กระทรวงพำณิ ชย์กำหนด โดยเด็มโก้ ไปด้
แนบเอกสำรและหลักฐำนที่ ผูเ้ ข้ำรก วมประชุ มต้องแสดงกก อนเข้ำรก วมประชุ มวิธีกำรมอบฉันทะ กำร
ลงทะเบี ย น และกำรออกเสี ย งลงคะแนนไปปพร้ อ มกับ หนัง ส่ อเชิ ญ ประชุ ม พร้ อ มทั้ง มี ข ้อ มู ล ของ
กรรมกำรอิสระที่เด็มโก้ กำหนดให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจำกผูถ้ ่อหุ ้น และเป็ นกรรมกำรอิสระที่มิไปด้มี
สก วนไปด้เสี ยในวำระกำรพิจำรณำเล่อกตั้งกรรมกำรไปว้ในหนังส่ อเชิญประชุ ม โดยผูถ้ ่อหุ น้ สำมำรถดำวน์
โหลดแบบหนังส่ อมอบฉันทะผกำนเว็บไปซต์ของเด็มโก้
4. จัดให้มีเอกสำรเชิ ญประชุ มผูถ้ ่ อหุ ้น สำหรับผูถ้ ่ อหุ ้น รวมทั้งจัดให้มีพนักงำนที่มีควำมเชี่ ยวชำญทำง
ภำษำคอยให้ควำมสะดวกแกกผถู ้ ่อหุ ้นชำวตกำงประเทศในกรณี ที่มีผถู ้ ่อหุ ้นชำวตกำงชำติซกั ถำมข้อสงสัย
หร่ อ อภิ ป รำยในที่ ป ระชุ ม โดยเด็ ม โก้จ ะจัด ให้ มี ก ำรส่่ อ สำรที่ เหมำะสม พร้ อ มทั้ง มี ก ำรแปลเป็ น
ภำษำไปทยทั้งคำถำม และคำตอบสำหรับผูเ้ ข้ำประชุ มทกำนอ่่นในที่ประชุ มเพ่่อรักษำผลประโยชน์ และ
อำนวยควำมสะดวกในกำรส่่ อสำรทั้งผูถ้ ่อหุ น้ ชำวไปทย และชำวตกำงชำติ
5. จัดให้มีบตั รลงคะแนนเสี ยงทุกระเบียบวำระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตำมวำระ เพ่่อให้ผถู้ ่อหุ ้น
สำมำรถลงคะแนนไปด้ตำมที่ เห็ นสมควร ซึ่ งในระหวกำงประชุ มจะมี กำรเก็บบัตรลงคะแนนแยกตำม
วำระ โดยเด็มโก้จะไปด้นำระบบบำร์ โค้ด (Bar Code) มำใช้ในกำรบันทึกและแสดงผลกำรลงคะแนน
ดังกลก ำว พร้ อมทั้งจัดให้ มีเจ้ำหน้ำที่ อำนวยควำมสะดวกในกำรจัดเก็บ บัตรลงคะแนนเสี ยงในห้อง
ประชุ ม เพ่่ อน ำผลคะแนนของผูถ้ ่ อหุ ้ น ที่ เข้ำประชุ ม มำค ำนวณกับ คะแนนเสี ยงที่ ผูถ้ ่ อหุ ้ น ไปด้ล งไปว้
ลกวงหน้ำในหนังส่ อมอบฉันทะกกอนประกำศผลคะแนนเสี ยง และมติที่ประชุ ม และเพ่่อควำมโปรก งใส
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร ทบทวน พฤศจิกำยน 2563
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
เด็มโก้ไปด้จดั เก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ่อหุ ้น โดยให้ที่ปรึ กษำอิสระจำกภำยนอก และอำสำสมัคร
จำกผูถ้ ่อหุน้ เป็ นสักขีพยำนในกำรนับคะแนน
6. ในวำระเล่ อกตั้ง กรรมกำร เด็ ม โก้เปิ ดโอกำสให้ ผูถ้ ่ อ หุ ้ น ไปด้ใ ช้สิ ท ธิ ใ นกำรเล่ อ กตั้ง กรรมกำร เป็ น
รำยบุคคล โดยผูท้ ี่รับคะแนนเสี ยงเห็นด้วยสู งสุ ดตำมจำนวนกรรมกำรที่พึงไปด้รับเล่อกตั้งในครั้งนั้น จะ
ไปด้รับกำรเล่อกตั้งเป็ นกรรมกำร นอกจำกนั้นกรรมกำรที่ไปด้รับเล่อกตั้งแตกละคนจะต้องไปด้คะแนนเสี ยง
กวกำกึ่งหนึ่งของจำนวนผูถ้ ่อหุ น้ ที่มำประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนด้วย
7. เด็มโก้ กำหนดให้คณะกรรมกำร และผูบ้ ริ หำรของเด็มโก้ ตำมคำนิ ยำมของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพ ย์(ก.ล.ต.) ต้องรำยงำนกำรมี สกวนไปด้เสี ย และควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ของตน และบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่ งเป็ นสก วนไปด้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรจัดกำร
ของเด็มโก้ หร่ อบริ ษทั ยกอย และเม่่ อเข้ำดำรงตำแหนก งเป็ นครั้งแรก และให้รำยงำนทุ กครั้ งเม่่ อมี กำร
เปลี่ ยนแปลงข้อมู ล กำรมี สก วนไปด้เสี ย ตำมแบบที่ ค ณะกรรมกำรเห็ น ชอบให้ แกก ป ระธำนกรรมกำร
ตรวจสอบทันทีที่ไปด้รับแจ้งจำกเด็มโก้ และเม่่อมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพ่่อให้เป็ นไปปโดยด้วย พรบ.
หลัก ทรั พ ย์และตลำดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ.2535 และสำมำรถใช้ข ้อมู ล ดังกลก ำวในกำรตรวจสอบ และ
ป้ องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
8. กำรให้สิทธิ ผถู ้ ่อหุ น้ มีสิทธิ ออกเสี ยงที่เทกำเทียมโดยถ่อวกำหุ น้ แตกละหุ น้ มีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยง
9. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั หำกคณะกรรมกำรคนหนึ่งคนใดมีสกวนไปด้เสี ยกับผลประโยชน์ใน
เร่่ องที่กำลังพิจำรณำ กรรมกำรที่มีสกวนไปด้เสี ยจะต้องไปมกมีสกวนรก วมในกำรตัดสิ นใจในเร่่ องนั้น โดยอำจ
ไปมกเข้ำรก วมประชุม หร่ องดออกเสี ยง เพ่่อให้กำรตัดสิ นใจของคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นไปปอยกำงยุติธรรม
เพ่่อประโยชน์ของผูถ้ ่อหุ น้ อยกำงแท้จริ ง
10. เด็มโก้ กำหนดองค์ประชุ มขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติตอ้ งมีคณะกรรมกำรไปมกน้อยกวกำ 2
ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดด้วย
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
หลักการ
:
ผู้มีส่วนได้ เสี ยควรได้ รับการดูแลจากบริษัทตามสิ ทธิทมี่ ีตามกฏหมายที่เกีย่ วข้ อง
คณะกรรมการควรพิจารณาให้ มีกระบวนการส่ งเสริมให้ เกิดความร่ วมมือระหว่ างบริษัทกับผู้มีส่วนได้
เสี ยในการสร้ างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยัง่ ยืนของกิจการ
การปฏิบัติของบริษัท : เด็มโก้มีเจตนำรมณ์ สกงเสริ มให้เกิดควำมรก วมม่อระหวกำงบริ ษทั กับผูม้ ีสกวนไปด้
เสี ยในกำรสร้ำงควำมมัน่ คงทำงกำรเงิน และควำมยัง่ ย่นของกิจกำร เด็มโก้ไปด้มีกำรดูแล และคำนึ งถึงผูม้ ีสกวนไปด้
เสี ย ทุ ก กลุก ม โดยค ำนึ งถึ งสิ ท ธิ ข องผูม้ ี สก วนไปด้เสี ยตำมกฎหมำย หร่ อข้อตกลงที่ มี ก ับ บริ ษ ทั และไปด้ก ำหนด
แนวทำงปฏิ บ ัติ ตก อผูม้ ี สก ว นไปด้เสี ย ดัง ที่ ไป ด้ก ำหนดเป็ นจริ ย ธรรม และจรรยำบรรณในกำรประกอบธุ รกิ จ
จรรยำบรรณกรรมกำรและพนักงำน มำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำนของผูบ้ ริ หำร และพนักงำน
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
เพ่่อเป็ นกำรแสดงถึงพันธะสัญญำที่จะรก วมกันยึดถ่ อสำระสำคัญในแนวทำงกำรปฏิ บตั ิงำน เพ่่อสร้ำง
ควำมมั่น ใจวกำเด็ ม โก้จ ะพัฒ นำระบบกำรจัด กำรให้ เหมำะสม เน้น กำรสร้ ำ งประโยชน์ สู ง สุ ด แกก ผูถ้ ่ อ หุ ้ น
ตลอดจนคำนึงถึงผูม้ ีสกวนไปด้เสี ย มีควำมรับผิดชอบตกอสังคม และสิ่ งแวดล้อม จึงไปด้ขอให้บุคลำกรทุกระดับของ
เด็มโก้ทำควำมเข้ำใจ ลงนำมรับทรำบ และยอมรับเป็ นหลักปฏิบตั ิของเด็มโก้ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
 เด็มโก้ มุกงมัน่ ในกำรเป็ นตัวแทนที่ดีของผูถ้ ่ อหุ ้นในกำรดำเนิ นธุ รกิจอยกำงโปรก งใส ตรวจสอบไปด้ โดย
คำนึงถึงควำมเจริ ญเติบโตของมูลคกำบริ ษทั ในระยะยำว และผลตอบแทนที่ดี
 เด็มโก้ ยึดมัน่ ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ มีคุณธรรม ควำมซ่่ อสัตย์ สุ จริ ต เป็ นธรรม โดยคำนึ งถึงผูถ้ ่ อหุ ้นทั้ง
รำยใหญก และรำยยกอย หร่ อผลประโยชน์ของกลุกมผูเ้ กี่ยวข้องโดยรวม
 เด็มโก้ บริ หำรกิจกำรของเด็มโก้ให้มีควำมเจริ ญก้ำวหน้ำ มัน่ คง และกกอให้เกิดผลตอบแทนที่ดีแกกผถู ้ ่อ
หุน้
 เด็มโก้ เปิ ดเผยข้อมูลและสำรสนเทศทั้งทำงกำรเงินและไปมกใชกทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ และผล
ประกอบกำรของเด็มโก้ที่เป็ นจริ งอยกำงครบถ้วนเพียงพอ สม่ ำเสมอ ทันเวลำ และแสดงให้เห็ นสภำพ
ของกำรประกอบกำร และสภำพทำงกำรเงินที่แท้จริ งของเด็มโก้
พนักงาน
 เด็มโก้ ถ่อวกำพนักงำนเป็ นทรัพยำกรที่สำคัญ เป็ นปั จจัยหนึ่ งสูก ควำมสำเร็ จ คณะกรรมกำรจึงมีนโยบำย
เกี่ ย วกับ กำรดู แลเร่่ อ งคก ำ ตอบแทน และสวัส ดิ ก ำรของพนัก งำน และเปิ ดเผยระเบี ย บวกำ ด้ว ยสิ ท ธิ
ประโยชน์ของพนักงำน โดยกำรแจ้งเป็ นหนังส่ อเวียนให้พ นัก งำนรับทรำบ และลงไปว้ใน Intranet
สก งเสริ มให้มีกำรพัฒนำศักยภำพ ควำมรู ้ ควำมสำมำรถของพนักงำนทุกระดับ เพ่่อเพิ่มประสิ ทธิ ภำพ
และประสิ ทธิ ผลในกำรปฏิบตั ิงำนอยกำงตกอเน่่องตลอดทั้งปี
 เด็ มโก้ จัดให้มี ชก องทำงรั บ เร่่ องร้ องเรี ยน หำกมี ปั ญ หำระหวกำงพนักงำน หร่ อระหวกำงพนักงำนกับ
ผูบ้ งั คับบัญชำ พนักงำนมีสิทธิ ร้องทุ กข์ โดยผูท้ ี่รับผิดชอบดำเนิ นกำรตำมหลักเกณฑ์ และขั้นตอนที่
กำหนดไปว้ และหำกพิสูจน์ไปด้วำก กระทำไปปโดยสุ จริ ตจะไปด้รับควำมคุม้ ครองโดยไปมกสกงผลกระทบใดๆ
ซึ่ งเด็ ม โก้ จะไปมก ถ่ อ เป็ นกำรเลิ ก จ้ำง หร่ อ กำรพิ จำรณำลงโทษที่ จะสก ง ผลเสี ย ตก อ พนัก งำนหร่ อ ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องแตกประกำรใด
 เด็มโก้ มีนโยบำยกำรอนุ รักษ์พลังงำน และแนวทำงในกำรบริ หำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งผูบ้ ริ หำรถ่ อ
เป็ นหน้ำที่ของพนักงำนทุกคนที่ตอ้ งรก วมม่อกันใช้ทรัพยำกรอยกำงมีประสิ ทธิ ภำพ และเกิดประสิ ทธิ ผล
สู งสุ ด ภำยใต้แนวคิด Green Business and Infrastructure
 เด็มโก้ ไปด้มีแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรที่ชดั เจนพร้อมทั้งปฏิบตั ิกบั พนักงำนอยกำงเสมอภำคและเทกำ
เทียมกัน มีกำรสำรวจควำมพึงพอใจของพนักงำน ภำยใต้โครงกำร i DEMCO พร้อมทั้งให้ควำมมัน่ ใจ
ในคุ ณภำพชี วิตตลอดเวลำกำรท ำงำน และกำรให้ผลตอบแทนและสวัสดิ กำรที่เหมำะสม และเป็ น
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ธรรม เชก น กำรจัดให้กำรตรวจสุ ขภำพประจำปี กำรจัดให้มีสวัสดิ กำรประกันชี วิตกลุกม กำรจัดให้มี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 เด็มโก้ ดูแลควำมปลอดภัย อำชี วอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน มี มำตรกำรไปมกน้อยกวกำที่
กฎหมำยกำหนด ตำมมำตรฐำนสำกล กับดำเนินกำรเพ่่อควบคุม ป้ องกันควำมสู ญเสี ยในรู ปแบบตกำงๆ
อัน เน่่ อ งมำจำกอุ บ ั ติ เหตุ อัค คี ภ ั ย กำรบำดเจ็ บ หร่ อเจ็ บ ปก วยจำกกำรท ำงำน ตลอดจนรั ก ษำ
สภำพแวดล้อ มในกำรท ำงำนที่ ป ลอดภัย ตก อพนัก งำน บริ ษ ัท จัดให้ มี อุป กรณ์ ค วำมปลอดภัย อยกำ ง
เพียงพอและเหมำะสม
รัฐบาล
 เด็มโก้ ถ่อปฏิบตั ิเพ่่อแสดงควำมรับผิดชอบตกอภำครัฐ โดยดำเนินธุ รกิจภำยใต้ขอ้ กำหนดของกฎหมำย
และระเบี ย บตก ำง ๆ ของหนก วยงำนที่ ก ำกับ ดู แลอยกำงเครก งครั ด และให้ กำรสนับ สนุ น โครงกำรจำก
ภำครัฐ โดยมี เป้ ำหมำยเพ่่อประโยชน์สูงสุ ดของสังคมสก วนรวม พร้ อมทั้งให้ควำมรก วมม่อในกำรให้
ข้อมูลขกำวสำรที่ครบถ้วน ถูกต้องตำมที่หนกวยงำนภำครัฐร้องขอ เพ่่อแสดงถึงควำมโปรก งใส ตลอดจน
สร้ำงควำมมัน่ ใจ และควำมเช่่อถ่อรก วมกัน
สั งคม ชุ มชน และสิ่ งแวดล้ อม
 เด็มโก้ ไปด้แบกงปั นคุ ณคกำขององค์กร โดยกำรสก งเสริ มกำรปลู กจิตสำนึ กในเร่่ องของกำรดูแลสุ ขภำพ
และควำมปลอดภัยกับผูร้ ก วมงำน และชุ มชนรอบด้ำน ผกำนกำรออกหนก วยแพทย์เคล่่ อนที่ ของมูลนิ ธิ
แสงไปซกี่ กำรชก วยเหล่ อเพ่่อนมนุ ษ ย์โดยบริ ษ ทั รก วมกับโรงพยำบำลรำชวิถี สภำกำชำดไปทย เปิ ดรับ
บริ จำคโลหิ ตจำกผูบ้ ริ หำร พนักงำน และประชำชนทัว่ ไปป อยกำงสม่ ำเสมอทุ ก 3 เด่ อน รวมถึ งกำร
ตรวจสอบควำมปลอดภัยของระบบไปฟฟ้ ำให้กบั โรงเรี ยน และวัด ในชุมชนใกล้เคียงของบริ ษทั
 เด็มโก้ ให้ควำมสำคัญในควำมรับผิดชอบตกอสังคม และสิ่ งแวดล้อม ทำงำนในกระบวนกำรดำเนิ น
ธุ รกิจ โดยมุกงมัน่ ที่จะบริ หำรจัดกำร เพ่่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวก และลดผลกระทบเชิงลบ เพ่่อให้เด็มโก้
อยูรก ก วมกับชุมชน และสังคมในพ่้นที่ปฏิบตั ิกำรโดยสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีตกอกันรก วมแก้ปัญหำเพ่่อสร้ำง
ควำมเช่่อมัน่ แกกชุมชนและสังคมไปด้อยกำงยัง่ ย่น
คู่ค้า
 เด็มโก้ จะดำเนิ นกำรคัดเล่อกคูกคำ้ ตำมหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ คุณลักษณะ ที่ไปด้กำหนดไปว้ในข้อกำหนด
ของเด็มโก้ รวมถึงกำรจัดซ่้ อ จัดหำ ที่มีหลักเกณฑ์ และขั้นตอนตำมระเบียบและข้อกำหนดของเด็มโก้
วกำด้วยระเบียบกำรจัดซ่้ อ จัดหำ ดำเนิ นกำรอยกำงโปรก งใสให้ขอ้ มูลแกกคูกคำ้ อยกำงเทกำเทียม ถูกต้อง ไปมกมี
อคติ ไปมกเล่ อกปฏิ บ ตั ิ ตกอคูก คำ้ รวมถึ งเป็ นกำรสนับ สนุ นคูก คำ้ ที่ ดำเนิ นธุ รกิ จอยกำงมี จริ ยธรรม ซ่่ อสั ตย์
สุ จริ ต มีควำมรับผิดชอบตกอสังคม และสิ่ งแวดล้อม
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
 เด็มโก้ ยึดมัน่ ในกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ ข้อตกลง หร่ อเง่่อนไปขตกำงๆ ที่มีตกอคูกคำ้ ของเด็มโก้ บนพ่้นฐำน
ของควำมเสมอภำค และเป็ นธรรม พร้อมทั้งส่่ อสำรและพัฒนำกระบวนกำรของกำรดำเนิ นธุ รกิ จที่ดี
เพ่่อประโยชน์สูงสุ ดทั้งสองฝก ำย
 เด็มโก้ ไปมกเรี ยกรับ และตกอต้ำนกำรกระทำหร่ อผลประโยชน์ใดๆ ที่ไปมกสุจริ ต เอำรัดเอำเปรี ยบ แกกคูกคำ้
 เด็มโก้ ไปด้มีกำรพัฒนำชกองทำงและร้องเรี ยนในกำรติดตกอกับเด็มโก้ เพ่่ออำนวยควำมสะดวกให้กบั คูกคำ้
และผูม้ ีสกวนไปด้เสี ยทั้งชกองทำงออนไปลน์ และออฟไปลน์ พร้อมทั้งมีสกวนงำนที่รับผิดชอบโดยตรงในกำร
ดูแลบริ หำร และรับเร่่ องร้องเรี ยน
คู่แข่ ง
 เด็มโก้ ดำเนิ นธุ รกิจบนกำรแขกงขันเสรี และคำนึ งถึงกำรแขกงขันอยกำงเป็ นธรรม เด็มโก้ ไปมกทำควำมตก
ลงใด ๆ กับคูกแขกงขัน หร่ อบุคคลใดที่มีลกั ษณะเป็ นกำรลด หร่ อจำกัดกำรแขกงขันทำงกำรค้ำ หร่ อสก งผล
ให้เกิดกำรแขกงขันอยกำงไปมกเป็ นธรรม รวมถึงกำรกำหนดรำคำ กำรฉ้อโกง กำรประมูล กำรจัดสรรตลำด
และข้อตกลงในกำรจำกัดกำรจัดหำ
 กำรให้ หร่ อแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงธุ รกิจของบริ ษทั แกกพนั ธมิตรทำงธุ รกิจ หร่ อกิจกำรรก วมค้ำ เด็มโก้ จะ
ให้ควำมรก วมม่อกับคูกแขกงทำงกำรค้ำ หำกเป็ นไปปเพ่่อประโยชน์ของผูร้ ับบริ กำร และต้องไปด้รับอนุ มตั ิ
จำกผูบ้ ริ หำรระดับสู งกกอนเสมอ
เจ้ าหนี้
 เด็มโก้ ปฏิบตั ิตกอเจ้ำหนี้ อยกำงเป็ นธรรม มีควำมรับผิดชอบ และโปรก งใส โดยปฏิบตั ิตำมเง่่อนไปขสัญญำ
ที่มีตกอเจ้ำหนี้ อยกำงเครก งครัด และเทกำเทียมกัน ทั้งในแงกกำรชำระเงิน และเง่่อนไปขอ่่นใดที่ไปด้ทำข้อตกลง
ไปว้กบั เจ้ำหนี้ เด็มโก้ไปมกใช้เงินทุนที่ไปด้จำกกำรกูย้ ่มเงินไปปในทำงที่ขดั กับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำ
กับผูใ้ ห้กูย้ ่มเงิน ตลอดจนไปมกใช้วิธีกำรที่ไปมกสุจริ ต ปกปิ ดข้อมูล หร่ อข้อเท็จจริ งอันจะทำให้เจ้ำหนี้ เกิ ด
ควำมเสี ยหำย
ลูกหนี้
 เด็ ม โก้ จะปฏิ บ ัติตำมสั ญ ญำข้อตกลง หร่ อเง่่ อนไปขตก ำง ๆ ที่ มี ตกอลู ก หนี้ โดยไปมก เล่ อกปฏิ บ ตั ิ ในกำร
ติดตำมเรก งรัดหนี้ สิน กรณี ที่ไปมกสำมำรถปฏิบตั ิไปด้ ต้องรี บเจรจำกับลูกหนี้ เป็ นกำรลกวงหน้ำ เพ่่อรก วมกัน
หำแนวทำงแก้ไปขปั ญหำ และป้ องกันไปมกให้เกิ ดควำมเสี ยหำย โดยใช้หลักกฎหมำยควบคูกกบั หลักธรร
มำภิบำล
 เด็มโก้ จะดำเนิ นกำรรำยงำนข้อมูลลูกหนี้ คำ้ งชำระที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลำให้แกกลูกหนี้ อยกำง
สม่ ำเสมอ และจะปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำย ระเบี ยบปฏิ บ ตั ิ และเง่่ อนไปขที่ เกี่ ยวข้องกับ กำรปฏิ บตั ิ ที่ มีตกอ
ลูกหนี้
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ลูกค้ าและประชาชน
 เด็มโก้ ให้ควำมรก วมม่อ สนับสนุ นกำรพัฒนำชุ มชน สก งเสริ มวัฒนธรรม และคุณภำพชี วิตของสังคม
รอบ ๆ พ่้ นที่ ต้ งั และใกล้เคี ยงหนก วยงำนของเด็ มโก้ โดยค ำนึ งถึ งทำงเล่ อกที่ มี ผลกระทบตก อควำม
เสี ยหำยของสังคม สิ่ งแวดล้อม และคุณภำพชีวติ ของประชำชนให้นอ้ ยที่สุด
 เด็ ม โก้ ไปมก ก ระท ำกำรใด ๆ ที่ สก ง ผลเสี ย หำยตก อทรั พ ยำกรธรรมชำติ และสภำพแวดล้อมเกิ น กวกำที่
กฎหมำยกำหนด
 เด็มโก้ มุกงมัน่ ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ และควำมมัน่ ใจให้กบั ลูกค้ำ ให้ไปด้รับบริ กำรที่ดี มีคุณภำพ มี
มำตรฐำนสู งอยกำงตกอเน่่อง และจริ งจัง
นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา
เด็มโก้ มีนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรไปมกลกวงละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำหร่ อลิขสิ ทธิ์ โดย
กำหนดไปว้ในจริ ยธรรมและจรรยำบรรณในกำรประกอบธุ รกิ จ และให้คำจำกัดควำมของทรัพย์สินทำงปั ญญำ
หมำยควำมรวมถึ งสิ ทธิ บตั ร อนุ สิทธิ บตั ร ลิขสิ ทธิ์ เคร่่ องหมำยกำรค้ำ ควำมลับทำงกำรค้ำ หร่ อข้อมูลอ่่นใดที่
เป็ นทรัพย์สินมีคกำของเด็มโก้ พนักงำนมีหน้ำที่ปกป้ องดูแลรักษำทรัพย์สินทำงปั ญญำของเด็มโก้ให้พน้ จำกกำร
นำไปปใช้หร่ อเผยแพรก โดยไปมกไปด้รับอนุญำต และต้องเคำรพลิขสิ ทธิ์ ของเจ้ำของทรัพย์สินทำงปั ญญำนั้น ๆ
แม้วกำบริ ษทั กำหนดให้เทคโนโลยีส ำรสนเทศ และกำรส่่ อสำร เป็ นปั จจัยส ำคัญที่ ชก วยสก งเสริ มกำร
ดำเนิ นธุ รกิ จ และเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรทำงำน แตกเป็ นควำมรับผิดชอบรก วมกันของพนักงำนเด็มโก้ทุกคนที่
จะต้องใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่่ อสำรภำยใต้ขอ้ บังคับของกฎหมำย คำสั่งเด็มโก้ และตำมมำตรฐำน
ที่เด็มโก้กำหนด ซึ่ งพนักงำนทุกคนต้องมีวินยั ในกำรใช้ระบบสำรสนเทศ และอุปกรณ์ส่อสำรของเด็มโก้ โดย
ไปมก ให้สก งผลกระทบในแงก ลบตกอเด็มโก้และผูอ้ ่ น และจะต้องไปมกล ะเมิ ดลิ ขสิ ท ธิ์ ซอฟแวร์ หร่ อทรั พ ย์สิ นทำง
ปั ญญำของผูอ้ ่น ทั้งนี้ หำกเด็มโก้พบวกำพนักงำนมีกำรละเมิดและผลกำรสอบสวนอยกำงเป็ นธรรม ปรำกฎวกำเป็ น
จริ งจะไปด้รับกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินยั และ/หร่ อ โทษกฎหมำยตำมควำมเหมำะสมแล้วแตกกรณี
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เด็มโก้ กำหนดให้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่่ อสำร เป็ นปั จจัยสำคัญที่ชกวยสก งเสริ มกำรดำเนิ น
ธุ รกิ จ และเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรทำงำน ฉะนั้นจึ งเป็ นควำมรับผิดชอบรก วมกันของพนักงำนเด็มโก้ทุกคนที่
จะต้องใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่่ อสำรภำยใต้ขอ้ บังคับของกฎหมำย คำสั่งเด็มโก้ และตำมจริ ยธรรม
และจรรยำบรรณในกำรประกอบธุ รกิจ หมวด 7 กำรปฏิ บตั ิตกอข้อมูลและทรัพย์สิน 7.5 กำรใช้และดูแลระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของบริ ษทั และจรรยำบรรณพนักงำน วกำด้วยกำรส่่ อสำร และกำรแสดงออกในนำมเด็ม
โก้ที่ ก ำหนดให้ พ นั ก งำนเด็ ม โก้ทุ ก คนมี ห น้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในกำรป้ องกัน และดู แ ลให้ ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่่ อสำรของเด็ มโก้ที่ อยูกในควำมครอบครอง หร่ อหน้ำที่ รับ ผิดชอบของตนเองไปมกให้ถู ก
บุคคลที่ไปมกไปด้รับอนุ ญำตเข้ำถึ งโดยมิชอบ และต้องไปมกเปิ ดเผยข้อมูลที่มีควำมสำคัญทำงธุ รกิ จตกอผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
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ทั้งต้องมีวนิ ยั ในกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่่ อสำรของเด็มโก้ ไปมกให้สกงผลกระทบในแงกลบตกอ
เด็มโก้ และผูอ้ ่น
บริ ษทั จึงกำหนดนโยบำยเทคโนลี ยีสำรสนเทศขึ้ น เพ่่อให้บริ ษทั มีกรอบกำรกำกับดูแลและบริ หำร
จัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับองค์กรที่ดี โดยอ้ำงอิงจำกหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิในกำรจัดให้มีระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ แนวทำงปฏิ บตั ิในกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลอดจนกฎหมำยอ่่นที่เกี่ ยวข้อง มำปรับใช้ให้
เหมำะสมกับบริ บทกำรดำเนินธุ รกิจของบริ ษทั
สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ ยวกับนโยบำยกำรดำเนิ นกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริ ษทั
ในเว็บไปซต์บริ ษทั www.demco.co.th /กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี/นโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ทั้งนี้ หำกเด็มโก้พบวกำพนักงำนมีกำรละเมิด และผลกำรสอบสวนอยกำงเป็ นธรรมปรำกฎวกำเป็ นจริ งจะ
ไปด้รับกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินยั และ/หร่ อโทษกฎหมำยตำมควำมเหมำะสมแล้วแตกกรณี
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิ ทธิมนุษยชน
กำรดำเนินธุ รกิจบนพ่้นฐำนของกำรเคำรพและปฏิบตั ิตำมกฏหมำยนั้น เป็ นสิ่ งที่บุคลำกรทุกคนใน เด็ม
โก้ ตระหนักและให้ควำมสำคัญ โดยกำหนดไปว้ในจรรยำบรรณ เด็มโก้ ในคูกม่อกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดีของ
เด็มโก้ ที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบี ยบ ข้อกำหนด และมติที่ประชุ มผูถ้ ่ อหุ ้นด้วยควำมซ่่ อสัตย์
สุ จริ ต และระมัดระวัง
เด็มโก้ มุกงเน้นให้กำรดำเนิ นงำนของคณะกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุ กคนต้องปฏิ บตั ิตกอกัน
และผูม้ ี สกวนไปด้เสี ยทุ กฝก ำยด้วยควำมเคำรพ ให้เกี ยรติ ซ่ ึ งกันและกันบนพ่้ นฐำนศักดิ์ ศรี ของควำมเป็ นมนุ ษ ย์
หร่ อไปมก ก ระท ำกำรให้ก ระทบสิ ท ธิ เสรี ภำพของบุ ค คลอ่่ น ที่ ข ดั ตก อบทบัญ ญัติข องกฎหมำยโดยแนวปฏิ บ ัติ
ดังกลกำวข้ำงต้นเป็ นมำตรฐำนจริ ยธรรมองค์กร ที่บุคคลำกรทุกคนใน เด็มโก้ ต้องถ่ อปฏิบตั ิอยกำงเครก งครัด ซึ่ ง
หำกมีกำรฝก ำฝ่ นหร่ อไปมกปฏิ บตั ิตำมก็จะถูกลงโทษ ตำมควำมร้ำยแรงแหก งกำรกระทำและถ่ อเป็ นกำรกระทำผิด
ทำงวินยั ด้วย
เด็ ม โก้ ให้ค วำมส ำคัญ ตกอกิ จกรรมที่ อำจมี ผ ลตก อหลัก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ในทุ กๆ ด้ำน โดยยึดถ่ อ และ
ปฏิ บตั ิตำมข้อกฎหมำยที่เกี่ ยวข้องโดยบริ ษทั มีนโยบำยอยกำงชัดเจนที่จะไปมกจำ้ งแรงงำนเด็ก ยึดมัน่ ในเสรี ภำพ
ของกำรนับถ่ อศำสนำ กำรไปมกเล่อกปฏิบตั ิจำกควำมแตกตกำงทำงด้ำนเช่้ อชำติ ศำสนำ เพศ และสถำนะภำพทำง
สังคมนอกจำกนี้ บริ ษทั ยังให้ควำมเคำรพตกอหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนของพนักงำนทุกระดับชั้น อยกำงเครก งครัด โดย
จะปกป้ อง และไปมกนำข้อมูลสก วนตัวของพนักงำน เชก น ประวัติสกวนตัว คกำจ้ำงเงิ นเด่ อน ฯลฯ ไปปเปิ ดเผยให้กบั
บุคคลภำยนอก หร่ อผูท้ ี่ไปมกมีสกวนเกี่ ยวข้อง รับทรำบ โดยยังไปมกไปด้รับอนุ ญำตจำกพนักงำน และไปด้กำหนดกำร
แนวปฏิบตั ิให้สอดคล้องตำมพระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลสก วนบุคคล 2562 (PDPA) รวมถึงไปด้กำหนดให้มี
กำรใช้ขอ้ บังคับเกี่ ยวกับกำรปฏิ บตั ิงำน ซึ่ งไปด้จดั ทำเป็ นคูกม่อให้กบั พนักงำนไปด้รับทรำบ ถึ งกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน ผกำนกำรปฐมนิเทศน์กกอนกำรเริ่ มปฏิบตั ิงำน
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ช่ องทางการติดต่ อร้ องเรียน หรือการแจ้ งเบาะแส
เด็มโก้ ให้ควำมสำคัญตกอกำรติดตกอส่่ อสำรกับผูม้ ีสกวนไปด้เสี ยทุกกลุกมเพ่่อกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหวกำง
กัน ตลอดจนรับฟั งควำมคิดเห็ นและคำแนะนำของผูม้ ีสกวนไปด้เสี ยทุกกลุกม เพ่่อประโยชน์รกวมกันในกรณี ที่ผมู ้ ี
สก วนไปด้เสี ยไปมก ไปด้รับ ควำมเป็ นธรรมจำกกำรปฏิ บ ัติข อง เด็ ม โก้ สำมำรถร้ องเรี ย น แนะน ำ ติ ช ม หร่ อ แจ้ง
เบำะแส ตกอ เด็มโก้ ไปด้หลำยด้ำนทั้งด้ำนธรรมำภิบำล รวมถึ งพฤติกรรมที่อำจสก อถึ งกำรทุจริ ตหร่ อประพฤติมิ
ชอบของบุ คคลในองค์กร ทั้งจำกพนักงำนเอง และผูม้ ี สกวนไปด้เสี ยอ่่นด้วย เด็มโก้ ให้ควำมสำคัญกับกำรเก็บ
ข้อมูลร้องเรี ยนเป็ นควำมลับ ซึ่ งเร่่ องร้องเรี ยนดังกลกำวจะรับรู ้เพียงเฉพำะในกลุกมบุคคลที่ไปด้รับมอบหมำย และ
เกี่ยวข้องด้วยเทกำนั้น เพ่่อสร้ำงควำมมัน่ ใจให้แกกผรู ้ ้องเรี ยนและไปด้กำหนดขั้นตอนกำรรับเร่่ องและสอบสวนไปว้
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยเด็มโก้ ไปด้จดั ทำชกองทำงกำรติดตกอ ร้องเรี ยน หร่ อแจ้งเบำะแส ดังนี้
(1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ E-mail Address : Auditcom @demco.co.th
(2) คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำคกำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำร
E-mail Address : goodgovernance@demco.co.th
(3) เลขำนุกำรบริ ษทั E-mail Address : Com_Secretary@demco.co.th
(4) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ E-mail Address : AC_Secetary@demco.co.th
(5) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำคกำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำร
E-mail Address : Gov_Secetary@demco.co.th
(6) ตูร้ ับควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ติดตั้ง ณ สำนักงำนใหญก
สก งจดหมำย หร่ อชกองทำงอ่่นตำมสมควรและปลอดภัย ถึง สำนักงำนตรวจสอบ บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด
(มหำชน) เลขที่ 59 ม.1 ต.สวนพริ กไปทย อ.เม่อง จ.ปทุมธำนี 12000 หร่ อโทรสำร 02-9595811 ตกอ 2018
ซึ่ งเด็มโก้มีมำตรกำรคุ ม้ ครองผูร้ ้ องเรี ยน โดยถ่ อวกำข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องเป็ นควำมลับและจะดำเนิ นกำร
พิสูจน์หำข้อเท็จจริ ง เพ่่อดำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมตกอไปป
มาตรการคุ้มครองผู้ทรี่ ้ องเรียนหรือให้ ข้อมูลด้ วยเจตนาสุ จริต
 ผูร้ ำยงำน ผูร้ ้ องเรี ยน หร่ อผูท้ ี่ ให้ควำมรก วมม่อสำมำรถเล่ อกที่จะไปมกเปิ ดเผยตนเองไปด้ หำกเห็ นวกำกำร
เปิ ดเผยนั้นจะทำให้เกิดควำมไปมกปลอดภัย หร่ อเกิดผลกระทบในทำงลบใด ๆ
 เด็มโก้ถ่อวกำข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็ นควำมลับ และจะเปิ ดเผยเทกำที่จำเป็ นโดยคำนึ งถึงควำมปลอดภัยและ
ผลกระทบในทำงลบของผูร้ ำยงำนแหลก งที่ ม ำของข้อมู ล หร่ อบุ ค คลที่ เกี่ ยวข้องเป็ นส ำคัญ และผูท้ ี่
เกี่ ยวข้องกับกระบวนกำรสอบสวนหร่ อหำข้อเท็จจริ ง มีหน้ำที่ในกำรรักษำควำมลับของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
อยกำงเครก งครัด ผูใ้ ดฝก ำฝ่ น เด็มโก้ จะถ่อเป็ นกำรกระทำผิดวินยั ร้ำยแรง
 หำกมีกำรกระทำที่ไปมกเป็ นธรรมตกอผูร้ ้องเรี ยน หร่ อผูแ้ จ้งเบำะแส หร่ อผูท้ ี่เป็ นพยำน ถ่อเป็ นกำรกระทำ
ผิดวินยั ร้ำยแรง และอำจเป็ นควำมผิดตำมกฎหมำยไปด้
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร ทบทวน พฤศจิกำยน 2563
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
 กรณี ที่ผรู ้ ้องเรี ยนเห็ นวกำตนอำจไปด้รับควำมไปมกปลอดภัย หร่ ออำจเกิ ดผลกระทบในทำงลบ ผูร้ ้ องเรี ยน
สำมำรถร้ องขอให้เด็มโก้กำหนดมำตรกำรคุ ม้ ครองที่ เหมำะสมไปด้ หร่ อเด็มโก้อำจกำหนดมำตรกำร
คุม้ ครองโดยผูร้ ้องเรี ยนไปมกตอ้ งร้องขอ หำกเห็ นวกำเป็ นเร่่ องที่มีแนวโน้มที่จะเกิ ดผลกระทบในทำงลบ
หร่ อควำมไปมกปลอดภัย
 ผูท้ ี่ไปด้รับผลกระทบในทำงลบจะไปด้รับกำรบรรเทำควำมเด่อดร้อนด้วยกระบวนกำรที่มีควำมเหมำะสม
และเป็ นธรรม
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูล และความโปร่ งใส
หลักการ : ข้ อมูลข่ าวสารสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ทั้งข้ อมูลทางการเงิน และข้ อมูลที่มิใช่ ข้อมูลทาง
การเงิน ควรได้ รับการเปิ ดเผยอย่ างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา โปร่ งใส มีความเท่ าเทียมกัน
และน่ าเชื่อถือ
การปฏิบัติของบริ ษัท : ในกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญของ เด็มโก้ นอกจำกเผยแพรก ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
ผกำนชก องทำงของตลำดหลักทรัพย์แหก งประเทศไปทยแล้ว เด็มโก้ จะเผยแพรก ไปว้ในเว็บไปซต์ของ เด็มโก้
ด้วย เชก น รำยงำนประจำปี นโยบำยกำรกำกับดูแลกิ จกำร ข้อมูลบริ ษทั ขกำวประชำสัมพันธ์ โดยกำร
ปรับปรุ งเว็บไปซต์อยกำงสม่ ำเสมอ เพ่่อให้ผถู ้ ่ อหุ ้นและบุคคลภำยนอกสำมำรถรับข้อมูลขกำวสำรไปด้ทนั
ตกอเหตุกำรณ์ เข้ำถึงโดยสะดวก และไปด้รับประโยชน์มำกที่สุด ดังนี้
1. สำรสนเทศที่ สำคัญของ เด็มโก้ ประกอบด้วย ข้อมูลทำงกำรเงิ น และข้อมูลที่ไปมกใชก ทำงกำรเงิ น กำร
เปิ ดเผยข้อมูลทำงกำรเงิ น โดยเฉพำะในสก วนของงบกำรเงิ นนั้นไปด้ผกำนกำรสอบทำน/ตรวจสอบจำก
ผูส้ อบบัญ ชี วกำถู ก ต้องตำมที่ ค วรในสำระส ำคัญ ตำมหลัก กำรบัญ ชี ที่ รับ รองทัว่ ไปปและผกำ นควำม
เห็ น ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ/คณะกรรมกำรเด็ ม โก้ กก อ นเปิ ดเผยแกก ผู ้ถ่ อ หุ ้ น โดย
คณะกรรมกำรเด็ ม โก้ รำยงำนควำมรั บ ผิ ด ชอบตก อ รำยงำนทำงกำรเงิ น ควบคูก ก ับ รำยงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ในรำยงำนประจำปี ด้วย นอกจำกนี้ เด็มโก้ ไปด้
เปิ ดเผยรำยกำรระหวกำงกัน รวมถึงบทวิเครำะห์ของฝก ำยจัดกำรไปว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี /
รำยงำนประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เป็ นต้น
2. ข้อมูลตก ำง ๆ ของ เด็ม โก้ ที่ ไปด้เปิ ดเผยแกก ส ำธำรณชน ผูถ้ ่ อหุ ้น และนักลงทุ น เด็มโก้ เผยแพรก ไปว้ใน
เว็บไปซต์ของ เด็มโก้ ทั้งภำษำไปทยและภำษำอังกฤษ เชก น ข้อมูลบริ ษทั ประวัติคณะกรรมกำร เด็มโก้
รำยงำนประจำปี รำยงำนกำรพัฒนำอยกำงยัง่ ย่น หนังส่ อเชิ ญประชุ มผูถ้ ่อหุ ้น คูกม่อกำรกำกับดูแลกิจกำร
ของ เด็มโก้ และคูกม่อจริ ยธรรมและจรรยำบรรณของ เด็มโก้
3. เด็มโก้ ไปด้เปิ ดเผยประวัติของคณะกรรมกำรเด็มโก้ และบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุ ดยกอย 5 ชุ ด
ตำมข้อบังคับ จำนวนครั้งของกำรประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมกำรแตกละคนเข้ำรก วมประชุมในแตกละ
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร ทบทวน พฤศจิกำยน 2563
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
ปี และเปิ ดเผยกำรจกำยคกำตอบแทนกรรมกำรที่ เป็ นไปปตำมมติ ที่ประชุ มสำมัญผูถ้ ่ อหุ ้นและผูบ้ ริ หำร
ระดับสู งไปว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี /รำยงำนประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ด้วย
4. เด็มโก้ จัดให้มีนกั ลงทุนสัมพันธ์เพ่่อทำหน้ำที่ส่อสำรข้อมูลสำคัญตกอนักลงทุน นักลงทุนรำยยกอย ผูถ้ ่อ
หุ ้ น และนัก วิเครำะห์ ห ลัก ทรั พ ย์ เด็ ม โก้ไป ด้ให้ ค วำมส ำคัญ กับ กำรเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ มี ค วำมถู ก ต้อ ง
ครบถ้วน โปรก งใส และทัว่ ถึ ง รวมทั้งกำรนำเสนอผลงำน และกำรแจ้งสำรสนเทศขององค์กรตกอนัก
ลงทุนสถำบัน นักลงทุนรำยยกอย ผูถ้ ่อหุ ้น และนักวิเครำะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนผูเ้ กี่ยวข้อง โดยไปด้เข้ำ
รก วมให้ขอ้ มูลในกิจกรรม Opportunity Day ของตลำดหลักทรัพย์แหกงประเทศไปทย อยกำงสม่ำเสมอ
5. เด็ ม โก้ ไปด้เปิ ดเผยข้อ มู ล ทั่ว ไปป ข้อ มู ล ทำงกำรเงิ น บทรำยงำนและกำรวิ เครำะห์ ข องฝก ำยจัด กำร
(Management Discussion and Analysis : MD&A) ประกอบงบกำรเงิ น ทุ ก ไปตรมำส รวมถึ ง ข้อ มู ล
สำคัญอยกำงครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลำ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หลักการ : คณะกรรมการมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการเพือ่ ประโยชน์ สูงสุ ดของบริษัทโดยที่
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่ อผลการปฏิบัติหน้ าทีต่ ่ อผู้ถือหุ้นและเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ
การปฏิบัติของบริษัท : เด็มโก้ให้ควำมสำคัญกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำโดยตลอด โดยกำหนดให้
บริ ษทั ต้องจัดทำนโยบำยเกี่ยวกับจริ ยธรรม และจรรยำบรรณทำงธุ รกิจ ตลอดจนจริ ยธรรม และจรรยำบรรณใน
กำรประกอบธุ รกิจจรรยำบรรณคณะกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน ตำมระบบกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพ่่อเป็ น
แนวทำงในกำรปฏิ บตั ิ งำนให้แกกคณะกรรมกำร กรรมกำรผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของเด็มโก้ ไปว้ยึดถ่ อปฏิ บตั ิ
ตั้งแตกปี 2549 ในกำรทบทวนแก้ไปขปรับปรุ งนโยบำยกำกับดูแลกิ จกำรที่ดี จริ ยธรรมและจรรยำบรรณของเด็ม
โก้ไปด้นำประเด็นกระบวนกำรพิจำรณำรำยกำรที่ มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็ นธรรม กำรพิจำรณำ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันกับกำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ นโยบำยกำรแจ้งเบำะแส กำรติดตำม และกำรคุม้ ครองผูแ้ จ้ง
เบำะแส มำเป็ นเน่้ อหำในกำรทบทวน ปรับปรุ งด้วย นอกเหน่อจำกกำรปรับปรุ งสำระสำคัญให้ทนั สมัย มีควำม
เป็ นสำกล สอดคล้องกับ นโยบำยกำรก ำกับ ดู แลกิ จกำรที่ ดี หลัก กำรกำกับ ดู แลกิ จกำรที่ ดีส ำหรั บ บริ ษ ทั จด
ทะเบียน กับหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ พระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศและแนวปฏิบตั ิของตลำดหลักทรัพย์แหก งประเทศไปทย ที่มีกำรแก้ไปข
ปรับปรุ ง กับกฎหมำยป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุ จริ ตแหก งชำติ (ปปช.) เพ่่ อเป็ นแนวทำงกำรปฏิ บตั ิงำนที่
กรรมกำร ผู ้บ ริ ห ำร และพนั ก งำนเด็ ม โก้ทุ ก คนต้อ งรั บ ทรำบ และยึ ด ถ่ อ เป็ นหลัก ปฏิ บ ัติ อ ยกำ งเครก ง ครั ด
นอกจำกนี้ สำยงำนบริ หำรทรัพยำกรบุคคลยังใช้คูกม่อกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เป็ นเอกสำรสำหรับให้ควำมรู ้แกก
พนักงำนทุกระดับ รวมถึ งกำรปฐมนิ เทศพนักงำนใหมกที่ตอ้ งกำหนดให้มีหวั ข้อกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดี และ
จริ ยธรรมไปว้ในหลักสู ตรพ่้นฐำนที่ฝกำยบริ หำรทรัพยำกรบุคคล จัดอบรมพนักงำนตำมแผนพัฒนำบุคคลของเด็ม
โก้
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วัฒนธรรมองค์ กร จริยธรรม และจรรยาบรรณของเด็มโก้
มำตรฐำนสู งสุ ดของกำรเป็ นม่ ออำชี พ กำรมี วฒั นธรรมองค์กรที่ แข็งแกรก งด้วยกำรมี จริ ยธรรมและ
จรรยำบรรณในกำรปฏิ บ ตั ิ งำนที่ เด็มโก้น้ ัน คณะกรรมกำรเด็ มโก้มีระบบและกลไปกในกำรสร้ ำงวัฒนธรรม
องค์กรด้ำนจริ ยธรรมที่ เข้ม แข็งเข้ำมำในกำรพัฒ นำระบบนิ เวศน์ของธรรมำภิบำลในองค์กร ด้วยกำรสร้ ำง
คกำนิ ยมหลัก i DEMCO และจิตสำนึ กของบุคลำกรในบริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับกำรดำเนินกิจกำรของเด็มโก้ดว้ ย
ควำมซ่่ อสัตย์ตกอลูกค้ำ ตกอวิชำชีพ ด้วยควำมหมำย มุกงมัน่ ตั้งใจจริ งที่จะประสบควำมสำเร็ จ ด้วยควำมเช่่อมัน่ ใน
กำรท ำงำนรก วมกัน เป็ นที ม อยกำงมี ป ระสิ ท ธิ ภำพ ด้ว ยควำมรอบรู ้ เชี่ ย วชำญ ให้ คุ ณ ภำพที่ ดีแ กก ลู ก ค้ำ สร้ ำ ง
มูลคกำเพิ่ม สร้ำงผลตอบแทนที่ดีแกกผถู ้ ่อหุ ้นอยกำงตกอเน่่อง มีควำมรับผิดชอบตกอสังคม สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งมุกงมัน่
ในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรตกอต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
โดยจริ ย ธรรมและจรรยำบรรณของเด็ ม โก้ (DEMCO Code of Conduct) ก ำหนดไปว้เป็ นลำยลัก ษณ์
อักษรที่ชดั เจนพนักงำนเด็มโก้ทุกคนมีหน้ำที่ในกำรทำควำมเข้ำใจ และปฏิบตั ิตำมข้อบังคับ ระเบียบคำสัง่ และ
จรรยำบรรณ ตลอดจนนโยบำยอ่่น ๆ ไปมกวกำจะเป็ นตำมจำรี ตประเพณี หร่ อเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร ไปมกวกำจะไปด้
กำหนดไปว้ในขณะนี้ และ/หร่ อที่จะกำหนดตกอไปปในภำยหน้ำโดยเครก งครัด
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรพึ ง แสดงควำมยึดมั่นตก อจรรยำบรรณ โดยกำรปฏิ บ ัติตนเป็ นแบบอยกำงที่ ดี
สำหรับพนักงำนอ่่น เสริ มสร้ ำงบรรยำกำศของกำรทำงำนให้เอ่้อตกอกำรปฏิ บตั ิ ตำมจรรยำบรรณ รวมทั้งต้อง
มุกงมัน่ ที่ จะป้ องกันไปมก ให้เกิ ดกำรละเมิ ดจรรยำบรรณ และหำกมี กำรฝก ำฝ่ น หร่ อกำรกระท ำใดๆ อันเป็ นกำร
หลี กเลี่ ยง จะถูกพิจำรณำลงโทษตำมควำมร้ำยแรงแหก งกำรกระทำ และถ่ อเป็ นกำรกระทำควำมผิดทำงวินยั อีก
ด้วย
การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่ น
กำรด ำเนิ น ธุ รกิ จของ เด็ ม โก้ กับ ผูเ้ กี่ ย วข้อ งทำงธุ รกิ จ ต้องดำเนิ น กำรอยกำงถู ก ต้อ ง ตรงไปปตรงมำ
โปรก งใส ซ่่ อสัตย์ ตรวจสอบไปด้ และไปมกคอร์ รัปชัน โดยปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และนโยบำยตกอต้ำนคอร์
รัปชันของ เด็มโก้ รวมทั้งไปมกทำให้เกิดข้อครหำ หร่ อเส่่ อมเสี ยช่่อเสี ยงของบริ ษทั จึงกำหนดนโยบำยกำรตกอต้ำน
กำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ไปว้ ดังนี้
1. บุ คลำกรของ เด็มโก้ ต้องไปมกดำเนิ นกำรหร่ อเข้ำไปปมี สกวนรก วมในกำรทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น กำรให้/รั บ
สิ นบนทุกรู ปแบบ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม โดยมีหน้ำที่ปฏิ บตั ิตำมนโยบำยตกอต้ำนทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ คูกม่อกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี มำตรฐำนทำงจริ ยธรรม และจรรยำบรรณในกำรดำเนิ นธุ รกิจของ เด็มโก้ รวมทั้งระเบียบ
และข้อกำหนดอ่่น ที่เกี่ยวข้อง
2. บุ คลำกรของ เด็มโก้ ต้องปฏิ บตั ิ ด้วยควำมระมัดระวังเกี่ ยวกับกำรรับ กำรให้ของขวัญ ทรัพ ย์สิ น
หร่ อประโยชน์อ่นใด รวมถึ งคกำบริ กำรต้อนรับ และคกำใช้จกำยอ่่นๆ ทั้งนี้ กำรให้หร่ อรับของขวัญและกำรเลี้ ยง
รับรอง ต้องเป็ นไปปเพ่่อวัตถุ ประสงค์ทำงธุ รกิจหร่ อตำมประเพณี นิยมเทกำนั้น โดยมีมูลคกำที่เหมำะสม และต้อง
ไปมกสกงผลกระทบตกอกำรตัดสิ นใจในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
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3. กำรบริ จำคเพ่่อกำรกุศล และกำรให้เงินสนับสนุ นของ เด็มโก้ มีข้ นั ตอนกำรตรวจสอบ อนุ มตั ิ และ
สอบทำน โดยต้องมีเอกสำรหลักฐำนชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของ เด็มโก้ เพ่่อให้มนั่ ใจวกำกำรบริ จำค
เพ่่อกำรกุศลหร่ อกำรให้เงินสนับสนุนไปมกไปด้ใช้เป็ นข้ออ้ำงสำหรับกำรคอร์ รัปชัน่
4. เด็มโก้ จัดให้มีกระบวนกำรตรวจสอบระบบและขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนขำยและกำรตลำด รวมทั้ง
งำนจัดหำพัสดุ และทำสัญญำอยกำงสม่ ำเสมอ รวมถึ งกำรประเมินควำมเสี่ ยงตกอกำรเกิ ดทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ และ
บริ หำรจัดกำรให้มีวธิ ี กำรแก้ไปขที่เหมำะสม
5. เด็มโก้ มี กระบวนกำรบริ หำรทรั พยำกรบุ คคล ที่ สะท้อนถึ งควำมมุกงมัน่ ตกอมำตรกำรตกอต้ำนกำร
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และมีนโยบำยที่จะไปมกลดตำแหนก ง ลงโทษ หร่ อให้ผลทำงลบตกอบุคลำกรที่ปฏิเสธ กำรทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ แม้วกำกำรกระทำนั้นจะทำให้ เด็มโก้ สู ญเสี ยโอกำสทำงธุ รกิ จ โดย เด็มโก้ มีกระบวนกำรส่่ อสำร
อยกำงชัดเจนเกี่ยวกับนโยบำยดังกลกำว
6. ตรวจสอบภำยในต้องรำยงำนผลกำรประเมินกำรควบคุ มด้วยตนเองตกอสำนักงำนตรวจสอบ เพ่่อ
ดำเนิ นกำรตรวจสอบหำกพบประเด็นที่มีกำรปฏิบตั ิไปมกสอดคล้องกับนโยบำยกำรตกอต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
จะต้องแจ้งหนกวยงำนผูป้ ฏิบตั ิเพ่่อให้มีกำรปรับปรุ งมำตรกำรควบคุม
7. เด็มโก้ จัดให้มีข้ นั ตอนในกำรเก็บ รักษำเอกสำรและบันทึ กตกำงๆ ให้พ ร้ อมตกอกำรตรวจสอบเพ่่ อ
ย่นยันควำมถู กต้องและเหมำะสมของรำยกำรทำงกำรเงิ น ตลอดจนขั้นตอนกำรปฏิ บตั ิ เพ่่อให้ม นั่ ใจวกำไปมก มี
รำยกำรใดที่ไปมกไปด้รับกำรบันทึก หร่ อไปมกสำมำรถอธิ บำยไปด้ หร่ อรำยกำรที่เป็ นเท็จ
8. เด็มโก้ จัดให้มีข้ นั ตอนเพ่่อให้เกิดควำมมัน่ ใจวกำกำรควบคุมภำยในของกระบวนกำรทำบัญชีและกำร
เก็บรักษำข้อมูลไปด้รับกำรตรวจสอบภำยในเพ่่อย่นยันประสิ ทธิ ผลของกระบวนกำรตำมมำตรกำรตกอต้ำนกำร
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และเพ่่อให้เกิดควำมมัน่ ใจวกำกำรบันทึกรำยกำรทำงกำรเงินมีหลักฐำนอยกำงเพียงพอเพ่่อใช้ใน
กำรตรวจสอบ
9. เด็ มโก้ จัดให้มีก ำรส่่ อสำรและฝึ กอบรมอยกำงตก อเน่่ องแกก บุ คลำกรของ เด็มโก้ เพ่่ อให้เกิ ดควำมรู ้
ควำมเข้ำ ใจอยกำ งแท้จ ริ ง เกี่ ย วกับ มำตรกำรตก อ ต้ำ นกำรทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น ควำมคำดหวัง ของ เด็ ม โก้ และ
บทลงโทษหำกไปมกปฏิบตั ิตำมมำตรกำรนี้
10. เด็มโก้ ส่่ อสำรนโยบำยตกอต้ำนกำรทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ และแนวปฏิ บตั ิไปปยังบริ ษทั ยกอย บริ ษทั รก วม
บริ ษทั อ่่นที่ เด็มโก้ มี อำนำจในกำรควบคุ ม คูกคำ้ ทำงธุ รกิ จ และผูม้ ี สกวนไปด้เสี ย รวมทั้งสำธำรณชน ผกำนชก อง
ทำงกำรส่่ อสำรที่หลำกหลำย เพ่่อทรำบและนำมำตรกำรตกอต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไปปปฏิบตั ิ
11. บุคลำกรของ เด็มโก้ ไปมกพึงละเลยหร่ อเพิกเฉยเม่่อพบกำรกระทำที่อำจฝก ำฝ่ นมำตรกำรตกอต้ำนกำร
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดย เด็มโก้ จัดให้มีชกองทำงกำรแจ้งเบำะแส รวมทั้งเม่่อบุ คลำกรต้องกำรคำแนะนำเกี่ ยวกับ
กำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรตกอต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
12. คณะท ำงำนด้ำ นพัฒ นำควำมอยกำงยัง่ ย่ น ของ เด็ ม โก้ มี ห น้ ำ ที่ ร ำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนตำม
มำตรกำรตก อ ต้ำ นกำรทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น นี้ ตก อ คณะกรรมกำรควำมยัง่ ย่ น คณะกรรมกำรสรรหำ พิ จ ำรณำ
คกำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำร เด็มโก้ โดยสม่ำเสมออยกำงน้อยปี ละครั้ง
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13. สำนักงำนตรวจสอบสำมำรถรำยงำนประเด็นที่พบอยกำงเรก งดกวนตกอประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่่อรำยงำนตกอคณะกรรมกำรเด็มโก้
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมกำรเด็มโก้ ถ่อเร่่ องควำมขัดแย้งระหวกำงผลประโยชน์สกวนตน และผลประโยชน์ของบริ ษทั
เป็ นนโยบำยที่ ส ำคัญ โดยก ำหนดเป็ นนโยบำยกำรก ำกับ ดู แลกิ จ กำรที่ ดี และก ำหนดแนวปฏิ บ ัติ ส ำหรั บ
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน ไปว้ในจริ ยธรรมและจรรยำบรรณในกำรประกอบธุ รกิจ ที่กำหนดให้กรรมกำร
ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนต้องรำยงำนกำรมีสกวนไปด้เสี ยของตนเอง และบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง เพ่่อหลีกเลี่ยงกำร
ใช้โอกำสจำกกำรเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หร่ อพนักงำนของเด็มโก้ แสวงหำประโยชน์สกวนตน เด็มโก้จึงไปด้มี
กำรกำหนดข้อปฏิบตั ิสำหรับกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของเด็มโก้ ดังนี้
1. หลี ก เลี่ ยงกำรท ำรำยกำรที่ เกี่ ย วโยงกับ ตนเองที่ อำจกก อให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ก ับ
บริ ษทั
2. หำกมี ค วำมจำเป็ นต้องท ำรำยกำรที่ เกี่ ย วโยงกัน อันเป็ นไปปเพ่่ อ ประโยชน์ ข องบริ ษ ัท ให้ก ระท ำ
รำยกำรนั้นเสม่อนกับทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก ทั้งนี้ ห้ำมมิให้กรรมกำรหร่ อผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั
ที่มีสกวนไปด้เสี ยในรำยกำรนั้นมีสกวนในกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
3. ไปมกหำผลประโยชน์ใสก ตนและผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง โดยนำสำรสนเทศภำยในที่ยงั ไปมกไปด้เปิ ดเผยหร่ อที่เป็ น
ควำมลับไปปใช้หร่ อนำไปปเปิ ดเผยกับบุคคลภำยนอก
4. ไปมกใช้เอกสำรหร่ อข้อมู ลที่ ไปด้จำกกำรเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริ หำรหร่ อพนักงำนของบริ ษทั ในกำรท ำ
ธุ รกิจที่แขกงขันหร่ อเกี่ยวเน่่องกับบริ ษทั
เด็ ม โก้ ถ่ อ นโยบำยด้ำนควำมขัด แย้ง ทำงผลประโยชน์ เป็ นนโยบำยส ำคัญ ดัง นั้น คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเด็มโก้ จึงไปด้กำหนดแนวปฏิบตั ิเร่่ องควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยไปด้รับกำรอนุ มตั ิเห็นชอบจำก
ที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 7/2560 และให้มีกำรทบทวนอยกำงสม่ ำเสมอ เพ่่อให้ดำเนิ นกำรจัดวำง
ระบบกำรควบคุมเป็ นไปปอยกำงมีมำตรฐำน โปรก งใส ในกำรบริ หำรจัดกำรให้สอดคล้องตำมหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
เด็มโก้กำหนดให้จดั ทำเอกสำรปฐมนิ เทศสำหรับกรรมกำรใหมก เพ่่อใช้เป็ นข้อมูลในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
รวมทั้งกำรแนะน ำลัก ษณะประกอบธุ รกิ จ และแนวทำงกำรดำเนิ น ธุ รกิ จของบริ ษ ัท โดยบริ ษ ทั มี นโยบำย
สนับสนุ นให้กรรมกำรบริ ษทั เข้ำอบรมหลักสู ตรจำกสมำคมสก งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไปทย (IOD) เพ่่อ
เป็ นกำรพัฒนำ สนับสนุน และสก งเสริ มกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษทั
เม่่ อมีกำรแตกงตั้งกรรมกำรใหมก บริ ษทั จะจัดให้มีกำรปฐมนิ เทศสำหรับกรรมกำรที่ไปด้รับแตกงตั้งใหมก
โดยจัดให้มีกำรบรรยำยสรุ ป วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้ ำหมำยกำรดำเนิ นธุ รกิจ และกำรดำเนิ นกำรที่สำคัญโดย
ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริ ห ำร ประธำนเจ้ำ หน้ ำ ที่ บ ริ ห ำร กรรมกำรผู้จ ัด กำร และ/หร่ อ
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
คณะกรรมกำรบริ หำร พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสำรสำหรับกรรมกำรที่ไปด้รับกำรแตกงตั้งใหมก เพ่่อประกอบกำรทำ
หน้ำที่ อันไปด้แกก คูกม่ อกรรมกำรบริ ษ ทั หนังส่ อบริ คณห์ สนธิ และข้อบังคับบริ ษทั และรำยงำนประจำปี ซึ่ ง
เอกสำรเหลกำนี้ ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ ไปด้แกก บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษทั
นโยบำยกำรก ำกับ ดู แลกิ จกำรของบริ ษ ัท อำนำจอนุ ม ัติ และข้อ ห้ ำ มกำรกระท ำของกรรมกำรบริ ษ ัท ตำม
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดยกอยตกำงๆ
การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสู งของเด็มโก้
เด็มโก้มีนโยบำยสก งเสริ มให้กรรมกำรแตกละคนมี ควำมรู ้ ควำมเข้ำใจเกี่ ยวกับบทบำทหน้ำที่ ลักษณะ
กำรประกอบธุ รกิจ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุ รกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมกำรทุกคนไปด้รับ
กำรสก งเสริ มทักษะ และควำมรู ้สำหรับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่กรรมกำรอยกำงสม่ำเสมอ
สำหรั บบุ คคลที่ ไปด้รับกำรแตกงตั้งให้เป็ นกรรมกำรใหมก จะไปด้รับ กำรแนะนำ และไปด้รับข้อมูลที่ เป็ น
ประโยชน์ตกอกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ซึ่ งรวมถึงควำมเข้ำใจในวัตถุประสงค์ เป้ ำหมำยหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ คกำนิ ยม
องค์กร ตลอดจนลักษณะธุ รกิจ และแนวทำงกำรดำเนินธุ รกิจของบริ ษทั
นอกจำกนี้ กรรมกำรจะไปด้รับกำรอบรม และพัฒนำควำมรู ้ ที่จำเป็ นอยกำงตกอเน่่ อง รวมทั้งต้องมี ควำม
เข้ำใจเกี่ ยวกับกฎหมำย กฎเกณฑ์ มำตรฐำน ควำมเสี่ ยง และสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุ รกิ จ
และให้ไปด้รับข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั อยกำงสม่ำเสมอ
สำหรับกำรพัฒนำผูบ้ ริ หำรระดับสู ง และกำรบริ หำรบุคลำกร เพ่่ อให้ กำรดำเนิ นธุ รกิ จเป็ นไปปอยกำง
ตกอเน่่ อง คณะกรรมกำรมีหน้ำที่กำกับดูแลให้มีแผนส่ บทอดตำแหนกง (Succession Plan) สำหรับเตรี ยมกำรส่ บ
ทอดตำแหนก งกรรมกำรผูจ้ ดั กำร และผูบ้ ริ หำรระดับสู ง รวมทั้งสก งเสริ ม และสนับสนุ นให้ผูบ้ ริ หำรระดับสู ง
ไปด้รับกำรอบรม และพัฒนำ มีควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ และคุ ณลักษณะที่จำเป็ นตกอกำรขับเคล่่ อนองค์กร
ไปปสูก เป้ ำหมำย
แผนการสื บทอดตาแหน่ ง และพัฒนาผู้บริหาร
เพ่่อให้กำรดำเนินธุ รกิจเป็ นไปปอยกำงตกอเน่่ อง เด็มโก้มีนโยบำยกำกับดูแลให้มีแผนกำรส่ บทอดตำแหนกง
เพ่่ อเป็ นกำรเตรี ยมส่ บ ทอดตำแหนก ง (Succession Plan) ส ำหรั บ ผูบ้ ริ หำรระดับ สู ง ไปด้แกก ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริ หำร (CEO) กรรมกำรผูจ้ ดั กำร (Managing Director) รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร (SEVP) และผูจ้ ดั กำรสำยงำน
(SVP-EVP) โดยมีวตั ถุ ประสงค์ เพ่่อเตรี ยมควำมพร้อมด้ำนกำลังคนทั้งในเชิ งปริ มำณ และคุ ณภำพ เพ่่อสร้ำง
ควำมตกอเน่่ องในกำรบริ หำรที่ เหมำะสม ในตำแหนก งบริ หำรที่ สำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิ
แผนกำรส่ บทอดตำแหนกง รวมทั้งกำรจัดทำแผนพัฒนำกกอนรำยบุคคล (Individual Development Plan) เพ่่อให้มี
ควำมพร้อมขึ้นดำรงตำแหนกงที่สูงขึ้น เม่่อมีตำแหนกงวกำง หร่ อมีตำแหนกงงำนใหมกที่สูงขึ้น
สำหรับแผนกำรสรรหำผูบ้ ริ หำร และพัฒนำผูบ้ ริ หำร จะกำหนดแผนไปว้ลกวงหน้ำกกอนกำรเกษียณ หร่ อ
ออกจำกตำแหนก งกกอนเวลำ โดยจะเป็ นไปปตำมหลักเกณฑ์ และแนวปฏิ บตั ิแผนกำรส่ บทอดตำแหนก ง และตำม
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
กระบวนกำรสรรหำที่มีกำรพิจำรณำบุคคลทั้งภำยใน และภำยนอก รวมถึงเป็ นไปปตำมกฎหมำย และมำตรฐำน
สำหรับบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แหกงประเทศไปทยด้วย
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