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นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

 บริษทัท่ีมีระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี จะสำมำรถปรับปรุงประสิทธิภำพ และประสิทธิผลในกำร
ด ำเนินงำน เพิ่มโอกำส และลดควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจ ซ่ึงจะน ำไปปสูกกำรเสริมสร้ำงควำมเช่่อมัน่ให้แกกผูมี้
สกวนไปด้เสีย ผูถ่้อหุ้น พนักงำน ลูกค้ำ คูกค้ำ ชุมชน และสังคม บริษทั เด็มโก้ จ  ำกัด (มหำชน) ก ำหนดให้มี 
“นโยบำยก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี” พร้อมทั้งก ำหนดแนวปฏิบติัตกำงๆ ให้เหมำะสมกบับริบทในกำรด ำเนินธุรกิจ
ของกลุกมธุรกิจเด็มโก ้เพ่่อเป็นแนวทำงส ำหรับ กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนในกำรยึดถ่อ และปฏิบติัตำม 
ตลอดจนมีระบบกำรติดตำมดูแล และเปิดเผยผลกำรปฏิบติัให้ผูมี้สกวนไปดเ้สียรับทรำบ เพ่่อสะทอ้นให้เห็นถึง
ควำมโปรกงใสในกำรด ำเนินงำนแกกผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝก ำย ภำยใตห้ลกักำรพ่้นฐำนท่ีส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
5 ประกำร ค่อ ควำมซ่่อสัตย์ (Integrity) ควำมยุติธรรม (Fairness) ควำมโปรก งใส (Transparency) ควำม
รับผดิชอบ (Responsibility) และภำระรับผดิชอบ (Accountability)  
 กำรมีโครงสร้ำงและกลไปกในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ถ่อเป็นรำกฐำนส ำคญัท่ีท ำให้ธุรกิจสำมำรถ
บริหำรกิจกำรอยกำงมีธรรมำภิบำล มีกำรบริหำรควำมเส่ียง และกำรควบคุมภำยในท่ีดี บนพ่้นฐำนของกำร
ด ำเนินธุรกิจอยกำงมีจริยธรรม และรับผิดชอบตกอผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดข้ึนตลอดหกวงโซกคุณคกำของ
ธุรกิจท่ีสะท้อนถึงควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจท่ีมีประสิทธิภำพ ดูแลผูมี้สก วนไปด้เสีย และ
สร้ำงสรรค์สังคม ส่ิงแวดลอ้มให้ดีข้ึนไปปพร้อมๆ กบักำรเติบโตของธุรกิจในระยะยำวท่ีมุกงให้ควำมส ำคญักบั
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจไปปพร้อมกบักำรค ำนึงถึงสังคม และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดทุกกระบวนกำรด ำเนินธุรกิจ
ของเด็มโก ้เพ่่อมุกงสูกเป้ำหมำยกำรพฒันำธุรกิจใหเ้ติมโตอยกำงย ัง่ยน่ 

ค านิยาม 
 “บริษัท”  หมำยถึง  บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 

“บริษัทย่อย”  หมำยถึง บริษทัท่ีเด็มโกถ่้อหุ้นเกินกวกำ 50% ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด    
ในท่ีน้ี ค่อ บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ จ  ำกดั  บริษทั เด็มโก ้เดอลำว จ ำกดั  บริษทั เด็มโก ้
อินดสัตรี จ  ำกดั 

“กลุ่มธุรกิจเด็มโก้”   หมำยถึง บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน)  บริษทั เด็มโก้ เพำเวอร์ จ  ำกดั  บริษทั 
เด็มโก ้อินดสัตรี จ  ำกดั  บริษทั เด็มโก ้เดอลำว จ ำกดั   

“เด็มโก้”   หมำยถึง  บริษทักลุกมธุรกิจเด็มโก ้
“คณะกรรมการ”  หมำยถึง  คณะกรรมกำรบริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 
“กรรมการ”  หมำยถึง  กรรมกำรบริษทั กลุกมธุรกิจเด็มโก ้
“ผู้บริหาร”  หมำยถึง  ผูบ้ริหำรบริษทั กลุกมธุรกิจเด็มโก ้
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ส่วนที ่1  นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมกำรบริษทั ไปดต้ระหนกัถึงประโยชน์และควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ทั้งน้ีเพ่่อ

เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมโปรกงใสและประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำร อนัจะสร้ำงควำมเช่่อมัน่ใหเ้กิดข้ึนแกกผู ้
ถ่อหุ้น ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝก ำย และสกงเสริมให้บริษทัเติบโตอยกำงมัน่คงและย ัง่ย่น จึงไปด้ก ำหนดเป็น
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษรและถ่อเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติส ำหรับบริษัทซ่ึง
ครอบคลุมหลกักำรส ำคญั ดงัตกอไปปน้ี 

 กำรปฏิบติัตกอผูถ่้อหุน้และผูมี้สกวนไปดเ้สียอยกำงเทกำเทียมกนัและเป็นธรรมตกอทุกฝก ำย 
 กำรปฏิบัติหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรก ำกับดูแลและกำร

บริหำรงำนด้วยควำมซ่่อสัตย ์มีคุณธรรม รอบคอบและระมดัระวงั เพ่่อให้บรรลุเป้ำหมำยของ
บริษทั และให้เกิดประโยชน์สูงสุดตกอบริษทัและผูถ่้อหุ้นโดยรวม   ตลอดจนดูแลมิให้เกิดปัญหำ
ควำมขดัแยง้ดำ้นผลประโยชน์ตกำงๆ 

 กำรบริหำรงำนดำ้นควำมโปรกงใสภำยใตร้ะบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยในตลอดจนกำร
เปิดเผยขอ้มูลอยกำงเพียงพอ ทนัเวลำ และสำมำรถตรวจสอบไปด ้แกกผูถ่้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝก ำย 
เพ่่อให้ทรำบขอ้มูลอยกำงเทกำเทียมกนั โดยบริษทัจะสนบัสนุนให้มีกำรใช้บตัรลงคะแนนเสียงใน
วำระท่ีส ำคญั เชกน กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยง กำรท ำรำยกำรไปดม้ำ หร่อจ ำหนกำยไปปซ่ึงสินทรัพย ์เพ่่อ
ควำมโปรกงใสและสำมำรถตรวจสอบไปด ้

 กำรควบคุมและบริหำรควำมเส่ียงใหอ้ยูกในระดบัท่ีเหมำะสมกบักำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั 
 กำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซ่่อสัตยสุ์จริต ภำยใตก้รอบของกฎหมำย จริยธรรมทำงธุรกิจ รวมถึง

กำรดูแลส่ิงแวดลอ้ม 
 คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคน จะปฏิบติัหน้ำท่ีดว้ยควำมมุกงมัน่ ทุกมเทและ

รับผิดชอบอยกำงเต็มควำมสำมำรถเพ่่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั และยึดมัน่คุกม่อหลกักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรและจรรณยำบรรณธุรกิจของบริษทั เป็นแนวทำงดว้ยควำมเขำ้ใจ เช่่อมัน่ และศรัทธำ 
โดยถ่อเป็นกิจวตัรจนเป็นวฒันธรรมท่ีดีขององคก์ร 

 คณะกรรมกำรบริษทัมีบทบำทส ำคญัรกวมกบัผูบ้ริหำรในกำรก ำหนดวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ นโยบำย
และแผนงำนท่ีส ำคญัของบริษทั รวมทั้งกำรจดัโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนท่ีสอดคลอ้งและสัมพนัธ์
กนัอยกำงเป็นธรรมระหวกำงคณะกรรมกำรบริษทั  ผูบ้ริหำร และผูถ่้อหุ้น และมีกำรวำงแนวทำงกำร
บริหำรจดักำร และกำรด ำเนินธุรกิจท่ีเหมำะสม 

 นอกจำกน้ี ยงัก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษทัทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัให้
เหมำะสมกบัสภำวกำรณ์ และประเมินผลกำรปฏิบติัตำมนโยบำยดงักลกำว 
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ส่วนที ่2  วสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ ค่านิยมหลกั และจรรยาบรรณ 

  2.1 วสัิยทศัน์     
“มุกงสูกกำรเป็นผูป้ระกอบกำรชั้นน ำ ดำ้นวศิวกรรมไปฟฟ้ำ พลงังำนและสำธำรณูปโภคทั้งใน

ประเทศและกลุกมประเทศเพ่่อนบำ้น (CLMV)” 

 2.2 พนัธกจิ     
 ด ำเนินธุรกิจกกอสร้ำงและบริกำรด้ำนวิศวกรรมไปฟฟ้ำ โทรคมนำคม พลังงำนและ

สำธำรณูปโภคท่ีครบวงจร พร้อมขยำยธุรกิจสูกภูมิภำค CLMV 
 สร้ำงควำมเช่่อมั่นตกอลูกค้ำด้วยบริกำรท่ีมีคุณภำพ ทีมงำนท่ีมีควำมเช่ียวชำญรอบรู้และ

ประสิทธิภำพสูง 
 สร้ำงผลตอบแทนท่ีดี และมูลคกำเพิ่มจำกกำรลงทุนใหก้บันกัลงทุนและผูถ่้อหุน้ อยกำงตกอเน่่อง 
 ด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรับผดิชอบตกอสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

และมุกงไปปสูกกำรพฒันำอยกำงย ัง่ยน่ 

     2.3  เป้าหมายการด าเนินธุรกจิของบริษัท 

 เด็มโกมุ้กงมัน่ท่ีจะพฒันำองค์กรและขยำยธุรกิจทั้งในและตกำงประเทศในดำ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบังำน
วศิวกรรม โดยมีเป้ำหมำยหลกัท่ีจะเป็นผูอ้อกแบบ กกอสร้ำงและติดตั้งงำนระบบไปฟฟ้ำแบบครบวงจรตั้งแตกงำน
ระบบไปฟฟ้ำและเคร่่องกลจนถึงงำนกกอสร้ำงโรงไปฟฟ้ำพลงังำนทดแทน เชกน โครงกำรผลิตกระแสไปฟฟ้ำดว้ย
พลงังำนลม และพลงังำนแสงอำทิตย ์รวมถึงแสวงหำโอกำสในกำรเป็นผูล้งทุนในธุรกิจกำรให้บริกำรในฐำนะ
ผูผ้ลิตไปฟฟ้ำและสำธำรณูปโภคอ่่น 

 2.4   ค่านิยมหลกั 
i DEMCO 
i = Integrity   มีคุณธรรม ควำมซ่่อสัตยต์กอลูกคำ้ ตกอตนเอง องคก์ร และวชิำชีพ 
D = Determination  มีควำมมำนะ มุกงมัน่ ตั้งใจจริง ท่ีจะประสบผลส ำเร็จ 
E = Effective Teamwork  ทีมงำนมีประสิทธิภำพ 
M = Masterly   รอบรู้ เช่ียวชำญอยกำงผูน้ ำ 
C = Customer First  ใหคุ้ณภำพท่ีดีท่ีสุดแกกลูกคำ้ 
O = Originality & Ownership มีควำมคิดริเร่ิม กลำ้แสดงออกนอกกรอบอยกำงสร้ำงสรร และคิดอยกำงเจำ้ของ

กิจกำร 
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2.5 จรรยาบรรณบริษัท 
         บริษัท ไปด้แกก  กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคน มุกงท่ีจะด ำเนินกำร และยึดถ่อใน
จรรยำบรรณของบริษทั ในดำ้นตกำงๆ ดงัตกอไปปน้ี 
         2.5.1 สิทธิและควำมเทกำเทียมกนัของผูถ่้อหุน้   
  บริษทัจะยึดมัน่ตกอกำรปฏิบติัและกำรคุม้ครองสิทธิของผูถ่้อหุ้นทุกรำยอยกำงเทกำเทียมกนั โดย
ก ำหนดนโยบำยโดยกำรค ำนึงถึงสิทธิผูถ่้อหุน้ และสกงเสริมกำรใชสิ้ทธิของผูถ่้อหุน้ ดงัน้ี 

 สิทธิในกำรรับรู้ขอ้มูลในกำรจดัให้มีกำรประชุมผูถ่้อหุ้น เพ่่อให้ขอ้มูลเพียงพอตกอผูถ่้อหุ้น 
เพ่่อตดัสินใจในกำรลงมติ โดยบริษทัไปดจ้ดัให้มีกำรเผยแพรกขอ้มูลหนงัส่อเชิญประชุมตำม
ระเบียบวำระ พร้อมทั้งเอกสำรประกอบตกำงๆท่ี เก่ียวกบักำรประชุม ใน เวบ็ไปซตข์องบริษทั
เป็นกำรลกวงหน้ำ 30 วนักกอนกำรประชุม และจดัสกงหนังส่อนดัประชุมผูถ่้อหุ้น พร้อมทั้ง
เอกสำรประกอบกำรประชุมตำมวำระตกำงๆ ลกวงหน้ำกกอนวนัประชุมอยกำงน้อย 14 วนั 
พร้อมทั้งมีกำรบนัทึกกำรประชุมอยกำงถูกตอ้งครบถว้นเผยแพรกในเวบ็ไปซต ์เพ่่อสำมำรถให้
ผูถ่้อหุน้ตรวจสอบไปด ้

 สิทธิท่ีผูถ่้อหุน้จะไปดรั้บกำรอ ำนวยควำมสะดวกของผูถ่้อหุน้ ในกำรใชสิ้ทธิเขำ้รกวมประชุม
ผูถ่้อหุ้นและออกเสียงอยกำงเต็มท่ี โดยบริษทัเปิดโอกำสให้ผูถ่้อหุ้นสกงค ำถำมลกวงหน้ำกกอน
วนัประชุมให้แกกบริษทัไปด ้นอกจำกน้ี บริษทัยงัมีนโยบำยในกำรสกงเสริมให้กรรมกำรทุก
ทกำนเขำ้รกวมประชุมผูถ่้อหุ้น เพ่่ออ ำนวยควำมสะดวกแกกผูถ่้อหุ้นในกรณีกำรตอบค ำถำม
เก่ียวกบัประเด็นตกำงๆ 

 บริษทัมีนโยบำยสกงเสริมเร่่องควำมเทกำเทียมกนัของผูถ่้อหุน้ เชกน กำรเปิดโอกำสใหผู้ถ่้อหุ้น
เสนอช่่อบุคคลเขำ้รับเล่อกตั้งเป็นกรรมกำร และกำรเปิดโอกำสให้ผูถ่้อสำมำรถเสนอวำระ
กำรประชุมเพ่่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุมกกอนวนัประชุมโดย
คณะกรรมกำรไปด้ก ำหนดแนวทำงพิ จำรณำเพิ่ ม  / ไปมก เพิ่ มวำระท่ี เสนอดังกลก ำว  
คณะกรรมกำรมีนโยบำยไปมกเพิ่มวำระกำรประชุมโดยไปมกแจ้งผู ้ถ่อหุ้นทรำบลกวงหน้ำ 
นอกจำกน้ี บริษัทไปด้เปิดโอกำสให้ผูถ่้อหุ้นท่ีไปมกสำมำรถเข้ำรกวมประชุมด้วยตนเองไปด้
สำมำรถมอบฉันทะให้ผูอ่่้นเข้ำรก วมประชุมแทนหร่อให้กรรมกำรอิสระเป็นผูรั้บมอบ
อ ำนำจจำกผูถ่้อหุน้ เพ่่อเขำ้รกวมประชุมแทนไปด ้  

 2.5.2 สิทธิ และบทบำทของผูมี้สกวนไปดเ้สีย   
  บริษัทไปด้ให้ควำมส ำคัญแกกกำรก ำกับดูแลผู ้มีสก วนไปด้เสียทุกกลุกม เชกน กลุกมลูกค้ำ คูกค้ำ 
พนักงำน ผูถ่้อหุ้นหร่อผูล้งทุน  สถำบนักำรเงิน หนกวยงำนภำครัฐและหนกวยงำนอ่่นๆ โดยคณะกรรมกำรจะ
ปฏิบติัตกอบุคคลเหลกำน้ีตำมสิทธิ เง่่อนไปข ขอ้กฎหมำยและกฎระเบียบตกำงๆ เพ่่อให้ผูมี้สกวนไปดเ้สียไปดรั้บกำรดูแล
และปฏิบติัดว้ยดี ทั้งน้ี บริษทัจะก ำหนดมำตรกำรในกำรส่่อสำรกบัคณะกรรมกำรในประเด็นเก่ียวกบัควำม
ถูกตอ้งของรำยงำนกำรเงิน ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีบกพรกอง หร่อกำรท ำผิดกฎหมำยและผิดจรรยำบรรณ 



                                                                                         บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 

นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ทบทวน พฤศจิกำยน 2563  หนำ้ท่ี 6/38 
   

โดยก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัท / คณะกรรมกำรตรวจสอบ สำมำรถด ำเนินกำรตรวจสอบพร้อมทั้ ง
ด ำเนินกำรแกไ้ปขเพ่่อควำมถูกตอ้ง   

             2.5.3 กำรประชุมผูถ่้อหุน้   
  บริษัทสก งเส ริมให้ผู ้ถ่อหุ้นมีโอกำสท่ีจะมีสก วนรก วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น  ห ร่อ
ขอ้เสนอแนะในท่ีประชุม โดยเปิดโอกำสใหผู้ถ่้อหุ้นสกงค ำถำมลกวงหนำ้กกอนวนัประชุม โดยก ำหนดหลกัเกณฑ์
กำรสกงค ำถำมลกวงหน้ำ และเผยแพรกหลกัเกณฑ์ดงักลกำวไปวบ้น Website ของบริษทั และคณะกรรมกำรจะเขำ้
รกวมในกำรประชุมเพ่่อตอบค ำถำม และรับฟังขอ้เสนอแนะจำกผูถ่้อหุ้น กบัเปิดเผยมติท่ีประชุมผูถ่้อหุ้นพร้อม
ผลลงคะแนนเสียงภำยในวนัถดัไปปผกำนระบบขกำวของตลำดหลกัทรัพยแ์หกงประเทศไปทย และบน Website ของ
บริษทั 

         2.5.4 ภำวะผูน้ ำ และวสิัยทศัน์   
  ในกำรก ำหนดวิสั ยทัศน์  เป้ ำหมำยกำรด ำเนินงำน กลยุท ธ์  และแผนงำนธุรกิจนั้ น 
คณะกรรมกำรไปดมี้สกวนรกวมในกำรพิจำรณำและตดัสินใจ โดยใช้ประสบกำรณ์รวมทั้งควำมช ำนำญในกำรท ำ
ธุรกิจในกำรวำงแผน เพ่่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปปอยกำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพ่่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษทัและผูถ่้อหุ้นโดยรวม รวมทั้งจะก ำกบัดูแลและติดตำมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบใน
เร่่องท่ีส ำคญัเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของฝก ำยจดักำรให้เป็นไปปตำมแผนงำน  

        2.5.5 ควำมขดัแยง้ดำ้นผลประโยน์   
  ก ำหนดให้คณะกรรมกำร ฝก ำยจดักำรและผูถ่้อหุ้นไปด้มีกำรพิจำรณำในกำรแก้ปัญหำควำม
ขดัแยง้ของผลประโยชน์อยกำงรอบคอบ ดว้ยควำมซ่่อสัตยสุ์จริต มีเหตุผล เป็นอิสระและอยูกภำยใตจ้ริยธรรมท่ีดี 
ตลอดจนมีกำรเปิดเผยขอ้มูลอยกำงครบถว้น เพ่่อผลประโยชน์ของบริษทัและผูถ่้อหุ้นเป็นส ำคญั ทั้งน้ีบริษทัไปด้
ก ำหนดมำตรกำรดูแลขอ้มูลภำยใน เพ่่อป้องกันกำรน ำไปปใช้เพ่่อประโยชน์สกวนตนในทำงมิชอบ อำทิเชกน 
บริษทัจะด ำเนินกำรก ำหนดแนวทำงในกำรเก็บรักษำและป้องกนักำรใชข้อ้มูลเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และถ่อเป็น
แนวปฏิบติัท่ีทุกคนในองค์กรตอ้งถ่อปฏิบติั และไปดก้ ำหนดให้กรรมกำรทุกคนและผูบ้ริหำรเปิดเผยขอ้มูลตกอ
บริษทัเก่ียวกบัสกวนไปด้เสียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง เชกน กำรรำยงำนกำรซ้่อขำย หร่อถ่อครองหลกัทรัพยข์อง
บริษทัใหท่ี้ประชุมกรรมกำรทรำบทุกคร้ัง 

   2.5.6 จริยธรรมธุรกิจ   
  บริษทัมีกำรสกงเสริมแนวทำงเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจหร่อจรรยำบรรณ (Code of Ethics or 
Statement of Business Conduct) โดยคณะกรรมกำรไปดจ้ดัท ำหลกัจรรยำบรรณเพ่่อให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนักงำนทุกคนไปดท้รำบถึงมำตรฐำนกำรปฏิบติัตนตำมท่ีบริษทัไปดว้ำงไปว ้เพ่่อเป็นแนวทำงในกำรให้ทุกคน
ปฏิบติั  ทั้งน้ีจริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจของบริษทัท่ีกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนตอ้งยึดถ่อและปฏิบติั
ตำมประกอบดว้ย ควำมซ่่อสัตยแ์ละเช่่อถ่อไปด ้กำรใหค้วำมเคำรพผูอ่่้นอยกำงสม ่ำเสมอ กำรมีควำมยุติธรรมและ
ไปมกแบกงแยก กำรไปมกละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำใดๆ รวมทั้งลิขสิทธ์ิและสิทธิบตัร กำรเก็บรักษำควำมลบั กำร
เก็บบนัทึกขอ้มูลของบริษทัอยกำงถูกตอ้ง กำรระมดัระวงัในกำรเปิดเผยขอ้มูลบริษทั กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย
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และระเบียบข้อบังคับ กำรให้ควำมเป็นธรรมตกอคูกแขกงทำงธุรกิจ  กำรปฏิบัติเก่ียวกับกำรตกอต้ำนทุจริต
คอร์รัปชั่น และควำมรับผิดชอบตกอผูถ่้อหุ้น โดยกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน จะตอ้งปฏิบติัหน้ำท่ีดว้ย
ควำมซ่่อสัตยสุ์จริต รับผิดชอบ ยุติธรรม และมีจริยธรรมในกำรด ำเนินงำนกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งภำยในและนอก
องคก์ร ตลอดจนไปมกเปิดเผยขอ้มูลภำยในอนักกอให้เกิดผลกระทบในดำ้นลบแกกบริษทัหร่อเพ่่อประโยชน์สกวนตวั 
รวมไปปถึงกำรไปมกกระท ำกำรใดๆ อนักกอใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

   กำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ กำรฝก ำฝ่น และกำรลงโทษ 
  กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนมีควำมรับผดิชอบท่ีจะท ำควำมคุน้เคย และปฏิบติัตำม
จรรยำบรรณบริษทั ตลอดจนนโยบำยอ่่นๆ ของบริษทัท่ีจะออกมำเพิ่มเติมนอกจำกน้ี กบัพึงแสดงควำมยึดมัน่
ตกอจรรยำบรรณบริษทั โดยกำรปฏิบติัตนเป็นแบบอยกำงท่ีดีส ำหรับผูอ่่้น เพ่่อสกงเสริมบรรยำกำศของกำรท ำงำน
ให้เอ้่อตกอกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ รวมทั้งต้องมุกงมั่นท่ีจะป้องปรำม และป้องกันไปมกให้เกิดกำรละเมิด
จรรยำบรรณ ทั้งน้ี ผูท่ี้ฝก ำฝ่นจรรยำบรรณ หร่อนโยบำยของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หร่อยินยอมให้บุคคลอ่่นฝก ำฝ่น
จรรยำบรรณ จะถูกพิจำรณำลงโทษทั้งทำงวินยั ซ่ึงอำจรวมถึงกำรเลิกจำ้ง กำรให้ชดเชยควำมเสียหำย และกำร
รับโทษทั้งทำงแพกง และ/หร่อทำงอำญำ 

ส่วนที ่3  โครงสร้างการก ากบัดูแลกจิการ 
3.1 คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษทั ในฐำนะตวัแทนผูถ่้อหุ้น เป็นผูมี้บทบำทส ำคญัในกำรท ำหน้ำท่ีก ำกบัดูแลกำร
บริหำรจดักำรงำนของบริษทั ให้เป็นไปปตำมกฎหมำย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั โดยมีกำรก ำหนด
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เพ่่อกำรสร้ำงมูลคกำให้แกกกิจกำร รวมทั้งสร้ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ภำยใต้
ควำมเช่ียวชำญและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ เพ่่อประโยชน์สูงสุดของผูมี้สกวนไปดส้กวนเสียในระยะยำว 

คณะกรรมกำรบริษทัไปดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของหลกัธรรมำภิบำลในกำรสร้ำงเสริมควำมเช่่อมัน่
ให้กบัผูถ่้อหุ้นและผูมี้สกวนไปดเ้สียทุกฝก ำย โดยกรรมกำรแตกละทกำนจะปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ ซ่่อสัตย ์
สุจริต และระมดัระวงัรักษำประโยชน์ของบริษทั รวมทั้งต้องปฏิบติัให้เป็นไปปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์
ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถ่้อหุน้ 

คณะกรรมกำรบริษทัจึงจดัท ำกฎบตัรโดยมีวตัถุประสงค์เพ่่อให้กรรมกำรของบริษทัเขำ้ใจบทบำท 
หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของตนท่ีมีตกอผูถ่้อหุน้ของบริษทั และแสดงไปดว้กำจะปฏิบติัหนำ้ท่ีดงักลกำวไปดอ้ยกำงมี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และมีควำมโปรกงใส  ซ่ึงโดยทัว่ไปป คณะกรรมกำรบริษทั จะมอบหมำยให้ฝก ำย
จดักำรเป็นผูป้ฏิบติั   ดงันั้นหนำ้ท่ีหลกัของคณะกรรมกำร จึงแบกงเป็น 2 ดำ้นหลกั ค่อ 

1. กำรก ำหนด วิสัยทศัน์  พนัธกิจ นโยบำย  และกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษทั  เพ่่อให้มัน่ใจวกำ บริษทั 
จะด ำเนินงำนไปปในทิศทำงท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดของผูถ่้อหุ้น และของผูมี้สกวนไปดส้กวนเสียในระยะยำว ภำยใต้
ควำมเช่ียวชำญ  และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินกำร 

2.  กำรติดตำม ประเมินผล และดูแลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของฝก ำยจดักำรเพ่่อตรวจสอบถกวงดุล
และรับผดิชอบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ตกอผูถ่้อหุน้ 
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ดังนั้ น  ส ำม ำรถ ดูรำยละ เอี ยด เพิ่ ม เติม เก่ี ยวกับคณ ะกรรมกำรบ ริษัท  ใน เว็บ ไปซต์บ ริษัท 
www.demco.co.th/corporate governance /กฎบตัร 
 
3.2  คณะกรรมการชุดย่อยทีแ่ต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษทัได้จดัให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยศึกษา และกลัน่กรองการก ากบัดูแล
กิจการ การบริหารความเส่ียง การก ากับควบคุมภายใน (Governance , Risk , Compliance) และการบริหาร
กิจการ (Execution) ดงัน้ี 

3.2.1 คณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee) ซ่ึงมีกรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และ
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย (Board Committee) นั้น 5 คณะคือ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
 คณะกรรมการลงทุน 
 คณะกรรมการความย ัง่ยนื 

 3.2.2 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ประกอบดว้ยกรรมการบริษทั ท่ีเป็นกรรมการท่ีเป็น    
  ผูบ้ริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูงในฝ่ายจดัการ 
 3.2.3 คณะกรรมการก ากบัดูแลบริษทัย่อยบริษทัร่วม (Sub-Board Committee) ท่ีประกอบด้วยกรรมการ        
  บริษทั และผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารกิจการบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม นั้น 2 คณะคือ 

 คณะกรรมการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม – บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จ  ากดั 
 คณะกรรมการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม – บริษทั เด็มโก ้เดอลาว จ ากดั 

   
  ซ่ึงคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุด มีองค์ประกอบ บทบาท และอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ตาม
กฎบตัรท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัคณะกรรมการชุดยอ่ย
แต่ละคณะในเวบ็ไซตบ์ริษทั www.demco.co.th/corporategovernance/กฎบตัร 
        
3.3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการ 

 คณะกรรมกำรฝก ำยจดักำร มีทั้งหมด 2 คณะ ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรจดักำร และคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียงระดบัจดักำร ซ่ึงมีรำยละเอียดของแตกละคณะ ดงัน้ี 

ก. คณะกรรมกำรจดักำร  ประกอบด้วยประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร เป็นประธำน กรรมกำรผูจ้ดักำร 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรและผูช้กวยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนตกำงๆ เป็นกรรมกำร มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ
หลกัในกำรหำร่อแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นในประเด็นกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั อำทิเชกน กำรทบทวนผลกำร
ด ำเนินงำน และแนวทำงกลยุทธ์ทำงธุรกิจให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
และพิจำรณำกำรด ำเนินงำนท่ีเหมำะสม พิจำรณำ และ/หร่อ อนุมติักระบวนกำรปฏิบติังำนใหมก เป็นตน้ 

http://www.demco.co.th/corporate
http://www.demco.co.th/corporategovernance/กฎบัตร
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ข. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงระดับจัดกำร ประกอบด้วย บุคคลไปมกน้อยกวกำ 9 คน โดยมี
กรรมกำรผูจ้ดักำร เป็นประธำน และกรรมกำรอ่่น ๆ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหำรระดบัสูงของสำย หร่อสำยงำนตกำงๆ ของ
บริษทั และบริษทัยกอย โดยก ำหนดใหผู้บ้ริหำรสูงสุดสำยงำนควำมเส่ียงท ำหนำ้ท่ีกรรมกำรและเลขำนุกำร 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงระดับจดักำรมีหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบหลักในกำรก ำหนด
นโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงของกลุกมงำนตกำงๆ ของบริษทั เพ่่อเสนอตกอคณะกรรมกำรบริหำร 
และ/หร่อ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรพิจำรณำในเร่่องของกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยรวมซ่ึง
ครอบคลุมถึงควำมเส่ียงประเภทตกำงๆ ท่ีส ำคญั เชกน ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์  ควำมเส่ียงดำ้นกำรเงินและดำ้น
บญัชี ควำมเส่ียงดำ้นกำรด ำเนินงำน ควำมเส่ียงดำ้นปฏิบติังำนให้ถูกตอ้ง ควำมเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนใหมก ควำมเส่ียง
ดำ้นสภำพแวดลอ้ม ควำมเส่ียงวิกฤตฉุกเฉินเฉพำะกิจ เป็นตน้ รวมถึงประเมิน ติดตำม และดูแลปริมำณควำม
เส่ียงของกลุกมงำนตกำงๆ ให้อยูกในระดบัท่ีเหมำะสม ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรบริหำรควำม
เส่ียง และดูแลให้กลุกมงำนตกำงๆ ของบริษัท และบริษัทยกอย  ด ำเนินตำมนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงท่ี
คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด และปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์ท่ีหนกวยงำนท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด ตลอดจนทบทวนควำม
เพียงพอของนโยบำย และระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง ควำมมีประสิทธิผลของระบบและกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยท่ีก ำหนด 
  
3.4  เลขานุการบริษัท 
  คณะกรรมกำรบริษัทเป็นเป็นผูแ้ตกงตั้ ง กรรมกำรบริษัทหร่อผู ้บริหำรของบริษัท ท่ีมีคุณสมบัติ
เหมำะสม 1 คน ให้ด ำรงต ำแหนกงเลขำนุกำรบริษทั เพ่่อท ำหนำ้ท่ีเก่ียวกบักำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และ
กำรประชุมผูถ่้อหุ้นสนบัสนุนให้กำรก ำกบัดูแลกิจกำรเป็นไปปตำมมำตรฐำนบรรษทัภิบำลท่ีดี ซ่ึงรวมถึงกำร
สนบัสนุนให้คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดนโยบำย กำรก ำกบัดูแลกิจกำร นโยบำยรับผิดชอบตกอสังคม นโยบำย
ตกอต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น กำรสนับสนุนให้คณะกรรมกำรมีกำรประเมินผลงำนตนเอง และประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร (CEO) กำรสนบัสนุนให้มีกำรส่่อสำรนโยบำย และกลยทุธ์ รวมถึงติดตำมกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำย และยุทธศำสตร์ของบริษัท และสนับสนุนงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในด้ำนท่ีเ ก่ียวข้องกับ
กฎระเบียบ และกฎหมำย รวมถึงหนำ้ท่ีตกำงๆ ดงัตกอไปปน้ี 

1. จดัให้มี และด ำเนินกำรเร่่องกำรประชุมผูถ่้อหุ้น กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และกำรประชุม
คณะกรรมกำรชุดยกอยท่ีแตกงตั้ งโดยคณะกรรมกำรบริษัทท่ีเก่ียวข้อง โดยให้เป็นไปปตำมกฎหมำย
ขอ้บงัคบั กฎบตัรของคณะกรรมกำรแตกละชุด และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีของบริษทั 

2. จดัท ำ และเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร หนงัส่อนดัประชุม และรำยงำนคณะกรรมกำรบริษทั หนงัส่อ
นดัประชุม และรำยงำนกำรประชุมผูถ่้อหุน้ และรำยงำนประจ ำปีของบริษทั      

3. แจง้มติ และนโยบำยของของคณะกรรมกำรบริษทั และผูถ่้อหุ้น ให้ผู ้บริหำรท่ีเก่ียวขอ้ง และติดตำม
กำรปฏิบติัตำมมติ และนโยบำยดงักลกำวผกำนกรรมกำรผูจ้ดักำร และประธำนกรรมกำรบริหำร 

4. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสกวนไปด้เสียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำร หร่อผูบ้ริหำร และน ำเสนอตกอประธำน
กรรมกำรบริษทั และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ภำยในเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด 
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5. ให้ค  ำปรึกษำ และข้อเสนอแนะแกกคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดยกอยท่ีแตกงตั้ งโดย
คณะกรรมกำรบริษทั ในประเด็นกฎหมำย ระเบียบ และขอ้พึงปฏิบติัดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

6. ดูแลให้หนกวยงำนเลขำนุกำรบริษทัเป็นศูนยก์ลำงของขอ้มูลองคก์ร (Corporate Records) อำทิ หนงัส่อ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังส่อบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั ทะเบียนผูถ่้อหุ้น ใบอนุญำตประกอบธุรกิจ
ประเภทตกำงๆ ของบริษทั เป็นตน้ 

7. ดูแลให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูล และรำยงำนสำรสนเทศในสกวนท่ีรับผิดชอบตกอหนกวยงำนก ำกบัดูแลให้
เป็นไปปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และนโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มูลขกำวสำรของบริษทั 

8. ติดตกอ และส่่อสำรกบัผูถ่้อหุน้ทัว่ไปปใหไ้ปดรั้บทรำบสิทธิตกำงๆ ของผูถ่้อหุน้ และขกำวสำรของบริษทั  
9. ให้ขกำวสำร และข้อมูลแกกกรรมกำรในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท เพ่่อ

ประโยชน์ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำร 
10. จดัใหมี้กำรใหค้  ำแนะน ำแกกกรรมกำรท่ีไปดรั้บแตกงตั้งใหมก 
11. ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่่นใดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

คุณสมบติัเลขำนุกำรบริษทั 
1. มีควำมรู้พ่้นฐำนดำ้นธุรกิจ บญัชี กฎหมำย กฎระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัเด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 

หร่อผกำนกำรอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของเลขำนุกำรบริษทั 
2. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีของกำรก ำกับดูแล

กิจกำร 
3. มีควำมเป็นอิสระ และตรงไปปตรงมำในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีทั้งในดำ้นให้ค  ำแนะน ำ และขอ้คิดเห็น

ตกำง ๆ  
4. มีประสบกำรณ์ในงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร หร่อคุณสมบติัอ่่นท่ีชกวยให้งำนเลขำนุกำรบริษทั

เป็นไปปอยกำงมีประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
 

3.5 ค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้ทีม่ีอ านาจในการจัดการ 
  (ก) คกำตอบแทนกรรมกำร 
   คณะกรรมกำรไปดก้ ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ ์องคป์ระกอบ และคกำตอบแทนกรรมกำรท่ีเป็นธรรมอยูก
ในระดบัท่ีเหมำะสม โดยใช้หลกักำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำร (Fiduciary Duty) และมีควำมสอดคลอ้ง
กับภำระหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบท่ีไปด้รับมอบหมำย (Accountability and  Responsibility) รวมทั้ งอยูกใน
ลกัษณะเทียบเคียงไปดก้บับริษทัท่ีอยูกในอุตสำหกรรมเดียวกนั และมีขนำดใกลเ้คียงกนั 
 นอกจำกน้ี กำรก ำหนดคกำตอบแทนกรรมกำรไปด้ค  ำนึงถึงควำมเพียงพอ และจูงใจในกำรสรรหำ
กรรมกำรท่ีมีคุณภำพ  และคงรักษำกรรมกำรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถให้สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมตั้งใจ 
และควำมทุกมเทในกำรสร้ำงคุณประโยชน์ให้แกกบริษทั โดยคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำคกำตอบแทนและ
ก ำกบัดูแลกิจกำร จะพิจำรณำทบทวนคกำตอบแทนกรรมกำรเป็นประจ ำทุกปี และน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั 
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เพ่่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมญัผูถ่้อหุ้นให้ท่ีประชุมผูถ่้อหุ้นอนุมติัเป็น
ประจ ำทุกปี 
 
   (ข) คกำตอบแทนของผูมี้อ  ำนำจในกำรจดักำร   
    คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำคกำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร เป็นผูพ้ิจำรณำก ำหนดนโยบำย 
กำรจกำยคกำตอบแทน และผลประโยชน์อ่่น รวมถึงจ ำนวนคกำตอบแทนและผลประโยชน์อ่่นท่ีจะให้แกกผูมี้อ  ำนำจ
ในกำรจดักำรเพ่่อใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบในกำรก ำหนดคกำตอบแทนท่ีเหมำะสม  ซ่ึง
จะเช่่อมโยงกับผลกำรด ำเนินงำน และผลกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล ภำยใต้หลักเกณฑ์ท่ีโปรกงใส และตำม
ขอบเขตควำมรับผิดชอบตลอดจนควำมสำมำรถในกำรแขกงขนั เม่่อเปรียบเทียบกบักลุกมบริษทัในตลำดธุรกิจ
พลงังำน และสำธำรณูปโภค 

3.6 ระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน  
        บริษทัไปด้มีกำรก ำหนดระบบควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน และระบบบริหำรควำมเส่ียง 
ครอบคลุมทั้งองค์กร นอกจำกน้ีบริษทัก ำหนดให้มีกำรทบทวนระบบกำรควบคุมภำยในและประเมินผลกำร
จดักำรควำมเส่ียงอยกำงนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

3.7 รายงานของคณะกรรมการบริษัท  
        คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินโดยแสดงควบคูกไปปกับ
ผูส้อบบญัชีไปวใ้นรำยงำนประจ ำปี โดยเล่อกใชม้ำตรฐำนบญัชีท่ีเหมำะสมและเป็นท่ียอมรับ 

3.8 ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน  
        บริษทัมีนโยบำยท่ีจะมีทีมงำนนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพ่่อมำเป็นตวัแทนในกำรดูแลกำรเปิดเผยขอ้มูล
และกำรเสนอสำรสนเทศท่ีครบถ้วน เช่่อถ่อไปด้ และทันเวลำ ให้กับผูถ่้อหุ้นและนักลงทุน  ทั้ งน้ี บริษัทมี
นโยบำยในกำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปรกงใส โดยบริษทัจะท ำกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรเงินและขอ้มูลท่ีมิใชก
กำรเงินอยกำงถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำและโปรกงใส โดย กำรเปิดเผยขอ้มูล จะกระท ำผกำน Website ของบริษทั  
 
บทบาท ขอบเขตหน้าที ่และความรับผดิชอบของประธานกรรมการ  
 ประธำนกรรมกำรบริษทั มีบทบำทเป็นผูน้ ำของคณะกรรมกำร ผูซ่ึ้งมีบทบำทและควำมรับผิดชอบใน
ฐำนะผูน้ ำองคก์รท่ีสร้ำงคุณคกำใหแ้กกกิจกำรอยกำงย ัง่ยน่ ดงันั้นประธำนกรรมกำรจึงมีหนำ้ท่ีส ำคญั ดงัน้ี 

1. ก ำกบั ติดตำม และดูแลกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรให้เป็นไปปอยกำงมีประสิทธิภำพบรรลุตำม
วตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยหลกัของบริษทั 

2. สนับสนุน ดูแลให้กรรมกำรทุกคนมีสกวนรกวมในกำรสกงเสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรม 
และเป็นไปปตำมนโยบำยก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั 
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3. ก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรโดยหำร่อรกวมกบัประธำนกรรมกำรชุดยกอย และเลขำนุกำร
บริษทั และมีมำตรกำรท่ีดูแลใหเ้ร่่องส ำคญัไปดถู้กบรรจุเป็นวำระกำรประชุม 

4. จดัสรรเวลำให้เพียงพอท่ีฝก ำยจดักำรจะเสนอเร่่อง และเหมำะสมท่ีกรรมกำรจะอภิปรำยประเด็นส ำคญั
อยกำงรอบคอบโดยทัว่กนั กบัสกงเสริมให้กรรมกำรมีกำรใชดุ้ลพินิจอยกำงรอบคอบ ใหค้วำมเห็นไปดอ้ยกำง
อิสระ 

5. ดูแลใหอ้งคป์ระกอบ และกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรเอ้่อตกอกำรใชดุ้ลพินิจในกำรตดัสินใจอยกำง
มีอิสระ 

6. เสริมสร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดีระหวกำงกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร และกรรมกำรท่ีไปมกเป็นผูบ้ริหำร และ
ระหวกำงคณะกรรมกำรกบัฝก ำยจดักำร 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และกรรมการผู้จัดการ 
 นโยบำยกำรไปปด ำรงต ำแหนกงกรรมกำรท่ีบริษทัอ่่นของกรรมกำร เด็มโก้ก ำหนดให้กรรมกำรบริษทั
ด ำรงต ำแหนกงกรรมกำรบริษทัจดทะเบียน รวมกนัไปมกเกิน 5 บริษทั 

ส ำหรับกำรไปปด ำรงต ำแหนกงกรรมกำรท่ีบริษทัอ่่นของ ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร 
และรองกรรมกำรผู ้จ ัดกำร คณะกรรมกำรเด็มโก้ ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีอยกำงมี
ประสิทธิภำพในฐำนะผูบ้ริหำรระดบัสูง ซ่ึงไปดแ้กก ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำร
ผูจ้ดักำร จึงมีนโยบำยก ำหนดจ ำนวนท่ีผูบ้ริหำรระดบัสูงสำมำรถไปปด ำรงต ำแหนกงกรรมกำรในบริษทัอ่่นให้
สอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ดงัน้ี 

1. ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ของเด็มโก ้สำมำรถเป็นประธำน
กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร หร่อกรรมกำรท่ีมีอ ำนำจลงนำม อยกำงใดอยกำงหน่ึงหร่อหลำยอยกำง
ในบริษทัอ่่นไปดไ้ปมกเกิน 5 บริษทั ในกลุกมธุรกิจของเด็มโก ้

2. ส ำหรับกำรด ำรงต ำแหนกงกรรมกำรในบริษทั หร่อองค์กรอ่่นของกรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำร
ผูจ้ดักำร เด็มโก ้ไปดก้ ำหนดไปวใ้นนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยกอยและกิจกำรอ่่นท่ี
บริษทัลงทุน 

 
การสรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
ผู้จัดการ 

บริษทั มีแนวปฏิบติัท่ีไปดก้ ำหนดไปวใ้นนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรในสกวนท่ี 3 โครงสร้ำงกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำร หมวด 3.1 คณะกรรมกำรบริษทั กลกำวค่อ คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งประกอบดว้ย ผูมี้ควำมรู้ ควำม
เช่ียวชำญ และประสบกำรณ์ท่ีสำมำรถเอ้่อประโยชน์ให้แกกบริษทั ไปดเ้ป็นอยกำงดี มีควำมทุกมเท และใหเ้วลำอยกำง
เต็มท่ีในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีตำมควำมรับผิดชอบ คณะกรรมกำรบริษทั ไปด้รับกำรแตกงตั้งจำกผูถ่้อหุ้นมำเป็นผู ้
ก  ำกบัแนวทำงด ำเนินกำรของบริษทั คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูแ้ตกงตั้งฝก ำยจดักำร รับผิดชอบกำรด ำเนินธุรกิจ 
และแตกงตั้ งคณะกรรมกำรเฉพำะเร่่อง เพ่่อรับผิดชอบเร่่องท่ีไปด้รับมอบหมำย โดยสำระส ำคญัส ำหรับแนว
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ปฏิบติัในกำรสรรหำ และแตกงตั้งกรรมกำร และผูบ้ริหำรระดบัสูง โดยมีองค์ประกอบ และคุณลกัษณะของ
กรรมกำร ตำมท่ีก ำหนดในนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรในสกวนท่ี 3 โครงสร้ำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำร หมวด 
3.1 คณะกรรมกำรบริษทั 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด 
บริษทั มีแนวปฏิบติัท่ีไปดก้ ำหนดไปวใ้นนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร กลกำวค่อ คณะกรรมกำรบริษทั 

ตอ้งประกอบดว้ย ผูมี้ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์ท่ีสำมำรถเอ้่อประโยชน์ให้แกกบริษทั ไปดเ้ป็น
อยกำงดี มีควำมทุกมเท และให้เวลำอยกำงเต็มท่ีในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีตำมควำมรับผิดชอบ คณะกรรมกำรบริษทั 
ไปดรั้บกำรแตกงตั้งจำกผูถ่้อหุ้นมำเป็นผูก้  ำกบัแนวทำงด ำเนินกำรของบริษทั คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูแ้ตกงตั้ง
ฝก ำยบริหำรรับผิดชอบกำรด ำเนินธุรกิจ และแตกงตั้ งคณะกรรมกำรเฉพำะเร่่อง เพ่่อรับผิดชอบเร่่องท่ีไปด้รับ
มอบหมำย โดยสำระส ำคญัส ำหรับแนวปฏิบติัในกำรสรรหำ และแตกงตั้งกรรมกำร และผูบ้ริหำรระดบัสูง มี
ดงัตกอไปปน้ี 

 การสรรหากรรมการ 
เม่่อต ำแหนกงกรรมกำรของ เด็มโก้ วกำงลง คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำคกำตอบแทนและ

ก ำกบัดูแลกิจกำร จะพิจำรณำรำยช่่อผูท่ี้มีควำมเหมำะสมท่ีจะเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริษทั ให้เป็นไปป
ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย กบัหลักเกณฑ์ตกำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ งน้ีจะตอ้งมีควำม
โปรกงใสและชัดเจน โดยกำรพิจำรณำจะตอ้งมีประวติักำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรประกอบวิชำชีพของ
บุคคลนั้นๆ โดย พิจำรณำคุณสมบติั ดงัน้ี 

1)  มีคุณสมบัติและไปมกมีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 
พระรำชบญัญัติหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ขอ้บงัคบัของเด็มโก้  และกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั 

2) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเป็นอิสระ ปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำรดว้ยควำมระมดัระวงัดว้ยควำม
ซ่่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สำมำรถทุกมเทอุทิศเวลำไปด้อยกำงเต็มเม็ดเต็ม
หนกวย มีอำยุท่ีเหมำะสม มีสุขภำพรกำงกำยท่ีแข็งแรง และจิตใจท่ีสมบูรณ์ สำมำรถเขำ้ประชุม
คณะกรรมกำรอยกำงสม ่ำเสมอ มีกำรเตรียมตวัเป็นกำรลกวงหน้ำกกอนกำรประชุมเป็นอยกำงดี มี
สกวนรกวมท่ีสร้ำงสรรคใ์นกำรประชุม มีควำมตรงไปปตรงมำ มีควำมกลำ้หำญในกำรแสดงควำม
คิดเห็นในท่ีประชุม และ/หร่อ เป็นนกัธุรกิจท่ีมีช่่อเสียง ประวติักำรท ำงำน และจริยธรรมท่ีดี
งำม และไปดรั้บกำรยอมรับจำกสังคม 

3) มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีส ำคญัตกอธุรกิจของบริษทั ไปด้แกก ธุรกิจพลังงำน วิทยำศำสตร์ กำร
บริหำรรัฐกิจ วิศวกรรมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ กำรบัญชีกำรตลำด กำรเงิน กำรคลัง และ
กฎหมำย 
กำรแตกงตั้งกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำคกำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร 

จะพิจำรณำรำยช่่อผูท่ี้มีควำมเหมำะสมท่ีจะเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริษทั ให้เป็นไปปตำมขอ้บงัคบัของ
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บริษทั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย กบัหลกัเกณฑ์ตกำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีจะตอ้งมีควำมโปรกงใสและชดัเจน 
โดยกำรพิจำรณำจะต้องมีประวติักำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรประกอบวิชำชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมี
รำยละเอียดท่ีเพียงพอ เพ่่อประโยชน์ในกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษทัและผูถ่้อหุน้ 

ส ำหรับกำรเสนอช่่อบุคคลเพ่่อรับกำรพิจำรณำเล่อกตั้งเป็นกรรมกำร  เลขำนุกำรบริษทัจะ
รวบรวมข้อมูลเสนอตกอคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำคกำตอบแทนและก ำกับดูแลกิจกำร เพ่่อพิจำรณำ
กลั่นกรองเบ้่องต้นกกอนน ำเสนอรำยช่่อบุคคลท่ีผกำนกำรพิจำรณำให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำเป็นขั้น
สุดท้ำย โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลท่ีไปด้รับกำรเสนอช่่อให้เข้ำด ำรง
ต ำแหนกงกรรมกำรเสนอช่่อตกอท่ีประชุมผูถ่้อหุน้เพ่่อพิจำรณำอนุมติัแตกงตั้งตกอไปป 

 การสรรหาแต่งตั้ ง ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
ผู้จัดการ 

  กำรคดัเล่อกบุคคลท่ีเหมำะสม เขำ้ด ำรงต ำแหนกงประธำนกรรมกำรบริหำร ประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรนั้น คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูแ้ตกงตั้งจำกฝก ำยจดักำรหร่อบุคคลภำยนอกท่ีมี
คุณสมบติัเหมำะสมเพ่่อรับผิดชอบกำรด ำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำคกำตอบแทนและก ำกบั
ดูแลกิจกำร จะพิจำรณำหลกัเกณฑ์ และกระบวนกำรสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหนกง
ประธำนกรรมกำรบริหำร ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร เพ่่อเสนอตกอคณะกรรมกำรบริษทั 
รวมถึงทบทวนแผนกำรส่บทอดต ำแหนกง พร้อมทั้งรำยช่่อผูท่ี้อยูกในเกณฑ์เหมำะสมท่ีจะไปดรั้บกำรพิจำรณำส่บ
ทอดต ำแหนกง 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร กรรมการผู้จัดการ 

  คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ เป็นผูป้ระเมินผลการ
ปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ กบัใหค้วามเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบติังาน
ของผูบ้ริหารระดบัสูง ตามตวัช้ีวดัผลส าเร็จท่ีไดมี้การตกลงร่วมกนัไวก้บัคณะกรรมการบริษทั ท่ีเป็นกรรมการ
อิสระ และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ประกอบการพิจารณาปรับค่าตอบแทน (เงินเดือน และโบนสั) 

 แผนพฒันาการสืบทอดต าแหน่ง 
  บริษทั ก ำหนดแผนพฒันำผูส่้บทอดต ำแหนกงงำน (Succession Plan) ส ำหรับผูบ้ริหำรระดบัสูง 
จนถึงกรรมกำรผูจ้ดักำร และประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรโดยมีวตัถุประสงค์เพ่่อเตรียมควำมพร้อมดำ้นก ำลงัคน
ทั้ งในเชิงปริมำณ และคุณภำพ เพ่่อสร้ำงควำมตกอเน่่องในกำรบริหำรท่ีเหมำะสม และเพ่่อคัดเล่อกกับ
เตรียมพร้อมของบุคลำกรท่ีเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหนกงท่ีเป็นต ำแหนกงบริหำรท่ีส ำคัญในทุกระดับ 
โดยเฉพำะต ำแหนกงผูบ้ริหำร ไปดก้ ำหนดนโยบำย แนวทำงกำรบริหำร และพฒันำผูบ้ริหำร รวมทั้งกำรจดัท ำ
แผนพฒันำรำยบุคคล (Individual Development Plan) เพ่่อให้มีควำมพร้อมข้ึนด ำรงต ำแหนกงท่ีสูงข้ึน เม่่อมี
ต ำแหนกงวกำง ไปดแ้กก ต  ำแหนกงประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร หร่อเทียบเทกำ 
ผูช้กวยกรรมกำรผูจ้ดักำร หร่อเทียบเทกำ และผูจ้ดักำร หร่อเทียบเทกำ 
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 ส ำหรับกำรสรรหำประธำนกรรมกำรบริหำร ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร จะ
เป็นไปปตำมกระบวนกำรสรรหำท่ีมีกำรพิจำรณำบุคคลทั้ งภำยใน และภำยนอกบริษัท รวมถึงเป็นไปปตำม
กฎหมำยและมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำร และบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์หกงประเทศไปทยดว้ย 

 คณะกรรมการอสิระ   
ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระทั้งหมดของบริษทั  มีบทบำทในกำรดูแลผลประโยชน์ของ

บริษัทโดยรวม เพ่่อให้ผู ้ถ่อหุ้นทุกรำยไปด้รับผลประโยชน์อยกำงเทกำเทียมกัน รวมทั้ งถกวงดุลระหวกำง
คณะกรรมกำรและฝก ำยจัดกำร และคุ้มครองสิทธิของผูถ่้อหุ้น โดยกำรเสนอแนะ และแสดงควำมอิสระ 
โปรกงใส โดยไปมกมีสกวนไปดเ้สียใดๆ เพ่่อใหก้ำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบริษทัมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
ยิง่ข้ึน 
 โดยคณะกรรมกำรอิสระ มีหนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบ ดงัน้ี 

1. แสดงควำมเห็น หร่อให้ขอ้สังเกต หร่อซักถำมในท่ีประชุมคณะกรรมกำร โดยไปมกให้อิทธิพลใด ๆ อยูก

เหน่อกำรตดัสินใจท่ีเป็นอิสระ เพ่่อให้มัน่ใจวกำกำรตดัสินใจนั้นเป็นไปปเพ่่อประโยชน์ของบริษทั และ

ไปมกเป็นกำรริดรอนสิทธ์ิของผูถ่้อหุน้ โดยเฉพำะผูถ่้อหุน้รำยยกอย และผูมี้สกวนไปดเ้สียอ่่น ๆ  

กรณีท่ีกรรมกำรอิสระมีควำมเห็นแตกตกำงจำกท่ีประชุม หร่อมีขอ้สังเกตอ่่นใด ให้มีกำรบนัทึกไปวใ้น

รำยงำนกำรประชุมดว้ยทุกคร้ัง หร่อในกรณีท่ีไปมกอำจเขำ้ประชุมไปด ้และไปมกเห็นดว้ยในวำระใด อำจท ำ

ควำมเห็นแยง้ของตนเป็นหนังส่อแจ้งให้ประธำนกรรมกำรทรำบภำยใน 3 วนั นับแตกส้ินสุดกำร

ประชุม 

2. ให้ค  ำแนะน ำ หร่อให้ควำมเห็นในเร่่องท่ีส ำคญัท่ีอยูกในอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริษทั อำทิ โครงกำร

ลงทุนขนำดใหญก  นโยบำยกำรกูย้ม่  ดำ้นเทคโนโลยีส่ำรสนเทศ 

3. เสนอแนะวำระกำรประชุม กรณีท่ีเห็นวกำมีเร่่องท่ีส ำคญัท่ีคณะกรรมกำรควรพิจำรณำ และยงัไปมกไปดรั้บ

กำรบรรจุไปวใ้นวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

4. ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย และรับผดิชอบในกำรปฏิบติังำนเฉพำะเร่่อง

ท่ีตอ้งด ำเนินกำรโดยกรรมกำรอิสระ 

บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการอสิระ (Lead Independent Director) 
 ประธำนกรรมกำรอิสระ (Lead Independent Director) ไปดรั้บกำรแตกงตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษทั โดย
กำรเสนอแนะของกรรมกำรอิสระ มีอ ำนำจ หนำ้ท่ี ควำมรับผดิชอบ ดงัน้ี 

1. เป็นประธำนในกำรประชุมกรรมกำรอิสระ และเป็นตวัแทนของกรรมกำรอิสระในกำรหำร่อกับ
ประธำนกรรมกำร และฝก ำยจดักำรในเร่่องท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก ำกบัดูแล และเร่่องส ำคญัท่ีกรรมกำร
อิสระเห็นสมควร 
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2. จดัให้มีกำรประชุมกรรมกำรอิสระอยกำงนอ้ยปีละ 2 คร้ัง โดยอำจเชิญฝก ำยจดักำร หร่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หร่อ
ผูท่ี้เห็นสมควรเขำ้รกวมประชุม ช้ีแจง หร่อใหข้อ้มูลในเร่่องท่ีเก่ียวขอ้งไปด ้

3. เป็นผูป้ระสำนหลักระหวกำงประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ  ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และ
กรรมกำรผูจ้ดักำร ในเร่่องท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมกำรบริษทั 

4. เป็นประธำนในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไปมกสำมำรถเขำ้รกวมประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั 

5. เป็นประธำนกำรประชุมกรรมกำรท่ีไปมกมีกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร ซ่ึงจดัข้ึนอยกำงนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
6. รกวมกับประธำนกรรมกำร ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร ก ำหนดระเบียบวำระกำร

ประชุม เพ่่อให้มั่นใจวกำเร่่องส ำคญัไปด้ถูกบรรจุ เพ่่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ และ
รับทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และในกำรประชุมคณะกรรมกำร โดยไปมกมีกรรมกำรท่ี
เป็นผูบ้ริหำร 

7. ประสำนกำรติดตกอระหวกำงผูถ่้อหุ้น ซ่ึงประสงคท่ี์จะเจรจำ หำร่อ หร่อขอค ำแนะน ำจำกคณะกรรมกำร 
ดว้ยควำมรกวมม่อจำกประธำนกรรมกำร ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร 

คุณสมบัติกรรมการอสิระ 
 ขอ้ก ำหนดคุณสมบติักรรมกำรอิสระของเด็มโก้ มีควำมเขม้ขน้กวกำขั้นต ่ำของคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์หกงประเทศไปทย โดยกรรมกำรอิสระ (Independent 
Director) ของเด็มโก ้ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

(1) ถ่อหุ้นไปมกเกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญก บริษทัยกอย 
บริษทัรกวม ผูถ่้อหุ้นรำยใหญก หร่อผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั ทั้ งน้ี ให้นับรวมกำรถ่อหุ้นของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ดว้ย 

(2) ไปมกเป็นหร่อเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีสก วนรก วมในกำรบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีไปด้
เงินเด่อนประจ ำ หร่อผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญก บริษทัยกอย บริษทัรกวม บริษทัยกอยล ำดบั
เดียวกนั ผูถ่้อหุ้นรำยใหญก หร่อของผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั  เวน้แตกจะไปด้พน้จำกกำรมีลกัษณะ
ดงักลกำวมำแลว้ไปมกนอ้ยกวกำ 2 ปี  

(3) ไปมกเป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หร่อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็น
บิดำ มำรดำ คูกสมรส พี่ นอ้ง และบุตร รวมทั้งคูกสมรสของบุตรของกรรมกำรรำยอ่่น ผูบ้ริหำร ผูถ่้อหุ้น
รำยใหญก ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หร่อบุคคลท่ีจะไปดรั้บกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หร่อผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุมของบริษทั หร่อบริษทัยกอย 

(4) ไปมกมีหร่อเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั  บริษทัใหญก บริษทัยกอย บริษทัรกวม ผูถ่้อหุ้นรำย
ใหญก หร่อผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอยกำง
อิสระของตน รวมทั้งไปมกเป็นหร่อเคยเป็นผูถ่้อหุ้นท่ีมีนยั หร่อผูมี้อ  ำนำจควบคุมของผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์
ทำงธุรกิจกบับริษทั  บริษทัใหญก บริษทัยกอย บริษทัรกวม ผูถ่้อหุ้นรำยใหญก หร่อผูมี้อ  ำนำจควบคุมของ
บริษทั เวน้แตกจะไปดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักลกำวมำแลว้ไปมกนอ้ยกวกำ 2 ปี 
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 ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหน่ึง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีกระท ำเป็นปกติเพ่่อ
ประกอบกิจกำร กำรเชกำหร่อให้เชกำอสังหำริมทรัพย ์รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพยห์ร่อบริกำร หร่อกำรให้
หร่อรับควำมชกวยเหล่อทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหร่อให้กู้ย่ม ค ้ ำประกันกำรให้สินทรัพย์เป็น
หลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติกำรณ์อ่่นท ำนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทั หร่อคูกสัญญำมีภำระหน้ี
ท่ีตอ้งช ำระตกออีกฝก ำยหน่ึง ตั้งแตกร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หร่อตั้งแตก 20 ลำ้น
บำทข้ึนไปป แลว้แตกจ  ำนวนใดจะต ่ำกวกำ ทั้งน้ี กำรค ำนวณภำระหน้ีดงักลกำวใหเ้ป็นไปปตำมวธีิกำรค ำนวณ
มูลคกำของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนวกำดว้ยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แตกในกำรพิจำรณำภำระหน้ีดงักลกำว  ใหน้บัรวมภำระหน้ีท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวกำง 1 ปี กกอนวนัท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(5) ไปมกเป็นหร่อเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญก บริษทัยกอย บริษทัรกวม ผูถ่้อหุน้รำยใหญก หร่อผูมี้
อ  ำนำจควบคุมของบริษัท และไปมกเป็นผูถ่้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หร่อหุ้นสกวนของส ำนัก
งำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญก บริษทัยกอย บริษทัรกวม ผูถ่้อหุ้นรำยใหญก หร่อผู ้
มีอ  ำนำจควบคุมของบริษทั สังกดัอยูก เวน้แตกจะไปดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักลกำวมำแลว้ไปมกนอ้ยกวกำ 2 ปี  

(6) ไปมกเป็นหร่อเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหร่อท่ี
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซ่ึงไปด้รับคกำบริกำรเกินกวกำ 2 ล้ำนบำทตกอปีจำกบริษทั บริษทัใหญก บริษทัยกอย 
บริษทัรกวม ผูถ่้อหุ้นรำยใหญก หร่อผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั และไปมกเป็นผูถ่้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุม หร่อหุ้นสกวนของผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นดว้ย เวน้แตกจะไปดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักลกำว
มำแลว้ไปมกนอ้ยกวกำ 2 ปี 

(7) ไปมกเป็นกรรมกำรท่ีไปดรั้บกำรแตกงตั้งข้ึนเพ่่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรบริษทั ผูถ่้อหุ้นรำยใหญก หร่อผูถ่้อ
หุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถ่้อหุน้รำยใหญก 

(8) ไปมกประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยกำงเดียวกนัและเป็นกำรแขกงขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทั หร่อบริษทั
ยกอย หร่อไปมกเป็นหุ้นสกวนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นสกวน หร่อเป็นกรรมกำรท่ีมีสกวนรกวมบริหำรงำน ลูกจำ้ง 
พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเด่อนประจ ำ หร่อถ่อหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษทัอ่่นซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพเดียวกนั และเป็นกำรแขกงขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของ
บริษทั หร่อบริษทัยกอย 

(9) ไปมกมีลกัษณะอ่่นใดท่ีท ำใหไ้ปมกสำมำรถใหค้วำมเห็นอยกำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 

 
ทั้งน้ี ภำยหลังไปด้รับกำรแตกงตั้ งให้เป็นกรรมกำรอิสระของบริษัทแล้ว  กรรมกำรอิสระอำจไปด้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั บริษทัใหญก บริษทัยกอย บริษทั
รกวม บริษทัยกอยในล ำดบัเดียวกนั ผูถ่้อหุ้นรำยใหญก หร่อผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั โดยมีกำรตดัสินใจใน
รูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ไปด ้โดยไปมกถ่อวกำกรรมกำรอิสระนั้นเป็นกรรมกำรท่ีมีสกวนรกวมใน
กำรบริหำรงำน 
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 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระ 
 เพ่่อใหเ้ป็นไปปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  วำระกำรด ำรงต ำแหนกงของกรรมกำรท่ีเป็นกรรมกำร
อิสระในกรณีปกติทัว่ไปปไปมกควรเกิน 3 วำระ หร่อ 9 ปี ติดตกอกนัหร่อตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

นโยบายการก ากบัดูแลบริษัทย่อย และกจิการอืน่ทีบ่ริษัทลงทุน 
 คณะกรรมกำรบริษทั มีอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลให้มีกรอบ และกลไปกในกำรก ำกบัดูแลนโยบำย 
และกำรด ำเนินงำนของบริษทัยกอย และกิจกำรอ่่นท่ีบริษทัไปปลงทุนอยกำงมีนยัส ำคญั ดงัน้ี 
  1. พิจำรณำแตกงตั้ งบุคคลไปปเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หร่อผูมี้อ  ำนำจควบคุมในบริษัทยกอย โดยให้
ก ำหนดเป็นลำยลักษณ์อกัษร เวน้แตกบริษทัดังกลกำวเป็นบริษทัขนำดเล็กท่ีเป็น Operating Arms ของบริษัท 
คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้ประธำนกรรมกำรบริหำร ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร หร่อกรรมกำรผูจ้ดักำร 
เป็นผูแ้ตกงตั้งก็ไปด ้ 
  2. ก ำหนดขอบเขตหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัตำมขอ้ 1.  และให้
ตวัแทนของบริษทัดูแลใหก้ำรปฏิบติัเป็นไปปตำมนโยบำยของบริษทัยกอย 
  ในกรณีท่ีบริษทัยกอยมีผูร้ก วมลงทุนอ่่น คณะกรรมกำรตอ้งก ำหนดนโยบำยให้ตวัแทนท ำหน้ำท่ี เพ่่อ
ผลประโยชน์ของบริษทัยกอย และใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยของบริษทัแมก  
  3. ก ำหนดให้มีระบบควบคุมภำยในของบริษทัยกอยอยกำงเหมำะสม รัดกุมเพียงพอ และกำรท ำรำยกำร
ตกำง ๆ เป็นไปปอยกำงถูกตอ้งตำมกฎหมำย และหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

  4. เปิดเผยขอ้มูลฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั กำรไปดม้ำ
หร่อจ ำหนกำยไปปซ่ึงทรัพยสิ์น กำรท ำรำยกำรอ่่นท่ีส ำคญั กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรเลิกบริษทัยกอย เป็นตน้ 

  5. กรณีเป็นกำรเขำ้รกวมทุนในกิจกำรอ่่นอยกำงมีนัยส ำคญั เชกน มีสัดสกวนกำรถ่อหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ตั้งแตกร้อยละ 20 แตกไปมกเกินร้อยละ 50 และจ ำนวนเงินลงทุน หร่ออำจตอ้งลงทุนเพิ่มเติมมีนยัส ำคญัตกอบริษทั 
คณะกรรมกำรควรดูแลให้มีกำรจดัท ำ Shareholders Agreement หร่อขอ้ตกลงอ่่น เพ่่อให้เกิดควำมชัดเจน
เก่ียวกบัอ ำนำจในกำรบริหำรจดักำร และกำรมีสกวนรกวมในกำรตดัสินใจในเร่่องส ำคญั กำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำน เพ่่อใหส้ำมำรถใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรจดัท ำงบกำรเงินของบริษทัไปดต้ำมมำตรฐำน และก ำหนดเวลำ 

6. กรณีท่ีบริษทั หร่อบริษทัยกอย มีรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั หร่อไปด้มำหร่อจ ำหนกำยไปปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ี
ส ำคญัของบริษทั ตำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพยแ์หกงประเทศไปทย (“ตลท.”) บริษทั ไปดป้ฏิบติัตำมท่ี ตลท.
ก ำหนดไปวใ้นเร่่องดงักลกำว โดยขอควำมเห็นชอบของผูถ่้อหุ้นในกำรตกลงเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หร่อกำร
ไปดม้ำ หร่อจ ำหนกำยไปปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส ำคญัของบริษทั โดยมีคะแนนเสียง ไปมกต ่ำกวกำสำมในส่ี ของจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถ่้อหุ้น หร่อผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมำประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไปมกนบัสกวนของผูถ่้อ
หุน้ท่ีมีสกวนไปดเ้สีย  
 7. สกงเสริมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีให้พนกังำนบริษทัในบริษทัยกอยและบริษทัรกวมทุน ตำมนโยบำย
กำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท ก ำหนดให้เป็นหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนกังำนทุกคน ทั้งของบริษทั และบริษทัในบริษทัยกอยและบริษทัรกวมทุน ท่ีจะตอ้งรับทรำบ และปฏิบติัตำม
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นโยบำยดงักลกำว รวมถึงจรรยำบรรณ นโยบำยส ำคญั และระเบียบวิธีปฏิบติัอ่่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำร เพ่่อให้เป็นมำตรฐำนเดียวกนั ทั้งน้ี เพ่่อให้เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจ และเนน้ย  ้ำถึงควำมส ำคญั
ของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรให้แกกพนกังำนทุกระดบัของบริษทั และบริษทัในบริษทัยกอยและบริษทัรกวมทุน ผกำน
กำรจดักิจกรรมเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรตกำงๆ โดยบริษทั ไปดเ้ชิญพนกังำนบริษทัในบริษทัยกอยและบริษทั
รกวมทุน เขำ้รกวม และไปดเ้ผยแพรกบทควำม และขกำวสำรเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรไปปสูกพนกังำนในบริษทัยกอย
และบริษทัรกวมทุน ดว้ยเชกนเดียวกนั 
 
การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษทัให้ควำมส ำคญัเร่่องกำรใชข้อ้มูลภำยในของบริษทัเพ่่อประโยชน์สกวนตวั โดยไปดก้ ำหนดไปวใ้น
คูกม่อจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในกำรท ำงำนของบริษทัฯ  ดงัน้ี 

1. กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน และลูกจำ้งของบริษทัจะตอ้งรักษำควำมลบั และ/หร่อ ขอ้มูลภำยใน
ของบริษทั                                                        

2. กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และลูกจำ้งของบริษทัจะตอ้งไปมกน ำควำมลบั และ/หร่อ ขอ้มูลภำยใน
ของบริษทัไปปเปิดเผย หร่อแสวงหำผลประโยชน์แกกตนเองหร่อเพ่่อประโยชน์แกกบุคคลอ่่นใดไปมกวกำ 
โดยทำงตรงหร่อทำงออ้ม และไปมกวกำจะไปดรั้บผลตอบแทนหร่อไปมกก็ตำม 

3. กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน และลูกจำ้งของบริษทัจะต้องไปมกท ำกำรซ้่อขำย โอนหร่อรับโอน 
หลกัทรัพยข์องบริษทัโดยใช้ควำมลบัและ/หร่อ ขอ้มูลภำยในบริษทั และ/หร่อเขำ้ท ำนิติกรรมอ่่น
ใดโดยใชค้วำมลบัและ/หร่อขอ้มูลภำยในของบริษทั อนัอำจกกอให้เกิดควำมเสียหำยตกอบริษทั ไปมก
วกำโดยทำงตรงหร่อทำงออ้ม ขอ้ก ำหนดน้ีให้รวมควำมถึงคูกสมรสและบุตรท่ียงัไปมกบรรลุนิติภำวะ
ของกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และลูกจำ้งของบริษทัดว้ย  

 กรรมกำรและผูบ้ริหำรทุกคนไปดล้งนำมรับทรำบภำระหนำ้ท่ีในกำรรำยงำนกำรถ่อหลกัทรัพยข์อง
ตนในบริษัท รวมถึงคูกสมรสและบุตรท่ียงัไปมกบรรลุนิติภำวะ ตลอดจนรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถ่อ
หลกัทรัพย ์ตกอส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) และตลำดหลกัทรัพย์
แหกงประเทศไปทย ตำมมำตรำ 59 และบทลงโทษตำมมำตรำ 275 แหกงพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  โดยกรรมกำรและผูบ้ริหำรทุกทกำนมีหนำ้ท่ีในกำรรำยงำนกำรถ่อครองหลกัทรัพยข์อง
ตน รวมถึงคูกสมรสและบุตรท่ียงัไปมกบรรลุนิติภำวะ ตกอส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยแ์หกงประเทศไปทย 
ดงัน้ี 

1.   กำรรำยงำนกำรถ่อหลกัทรัพยค์ร้ังแรก (แบบ 59-1) ภำยใน 30 วนันบัแตกวนัท่ีไปดรั้บกำรแตกงตั้ง
ใหด้ ำรงต ำแหนกงกรรมกำรหร่อผูบ้ริหำร 

      2.   กำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถ่อหลกัทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกคร้ังเม่่อมีกำรซ้่อ ขำย โอน 
หร่อรับหลักทรัพย์ ภำยใน 3 วนันับแตกวนัท่ีเกิดรำยกำรข้ึน พร้อมทั้ งสก งส ำเนำรำยงำนน้ีให้
เลขำนุกำรของบริษทัเพ่่อเก็บเป็นหลกัฐำนทุกคร้ัง 
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การปฏิบัติตามการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีของบริษัท  

 บริษทั ตระหนักถึงควำมส ำคญัของหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี จึงไปด้ก ำหนดนโยบำย และแนว
ปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องในด้ำนตกำงๆ ไปวใ้นคูกม่อนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร จริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจ 
นโยบำยกำรควบคุมกำรใช้ขอ้มูลภำยใน และคูกม่อขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบไปวอ้ยกำงชดัเจน 
และบริษทัด ำเนินกำรตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีอยกำงเครกงครัด สรุปไปดเ้ป็น 5 หมวด ดงัน้ี 
 
หมวดที ่1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

หลกัการ : ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งกรรมการให้ท าหน้าที่
แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกบัการเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญของบริษัท บริษัทจึง
ควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน 

การปฏิบัติของบริษัท  : คณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบัสิทธิในดำ้นตกำง ๆ ของผูถ่้อหุ้น 
ทั้งในฐำนะนกัลงทุนและฐำนะเจำ้ของบริษทั โดยไปมกกระท ำกำรใด ๆ ท่ีจะเป็นกำรละเมิดหร่อลิดรอน
สิทธิของผูถ่้อหุ้น และไปดก้ ำหนดเป็นนโยบำยและเปิดเผยในคูกม่อกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั 
ดงัน้ี 

1. เด็มโก ้ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรให้สิทธิในควำมเป็นเจำ้ของ ซ่ึงควบคุมเด็มโก ้โดย
ผกำนคณะกรรมกำรเด็มโกท่ี้เล่อกตั้งเขำ้มำ นอกเหน่อจำกสิทธิในกำรเขำ้รกวมประชุม และ
ลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมผูถ่้อหุ้น ผูถ่้อหุ้นรำยหน่ึงมีคะแนนเสียงเทกำกบัจ ำนวนหุ้นท่ีตน
ถ่อ และสิทธิในกำรตัดสินใจเก่ียวกับกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคัญ นอกจำกนั้ น เด็มโก ้
สกงเสริมให้ผูถ่้อหุ้นไปดสิ้ทธิขั้นพ่้นฐำนอ่่นๆ เชกน สิทธิกำรไปดรั้บสกวนแบกงผลก ำไปร/เงินปัน
ผล กำรเปิดโอกำสให้ผูถ่้อหุ้นเสนอเร่่องเพ่่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และสำมำรถสกง
ค ำถำมเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรรวมถึงกำรด ำเนินงำนของบริษทัลกวงหนำ้กกอนวนัประชุม
ผูถ่้อหุ้น สิทธิกำรแสดงควำมคิดเห็นและซกัถำมในกำรประชุมผูถ่้อหุ้น เพ่่อรกวมตดัสินใจ 
และอนุมติัในเร่่องส ำคญัของเด็มโก้ ไปด้แกก วำระกำรพิจำรณำคกำตอบแทนกรรมกำรทุก
รูปแบบ วำระอนุมติัจกำยเงินปันผล จะมีกำรแจง้นโยบำยกำรจกำยเงินปันผลของบริษทั อตัรำ
เงินปันผลท่ีเสนอจกำย พร้อมทั้งเหตุผล และขอ้มูลประกอบวำระกำรเล่อกตั้งกรรมกำร เด็ม
โกจ้ะเสนอช่่อกรรมกำรให้ผูถ่้อหุ้นลงคะแนนทีละคน โดยในหนงัส่อเชิญประชุมผูถ่้อหุ้น 
เด็มโก ้ระบุช่่อ นำมสกุล พร้อมแนบประวติัยกอของกรรมกำรแตกละคนท่ีเสนอแตกงตั้ง เชกน 
อำย ุประวติักำรศึกษำ ประวติักำรท ำงำน จ ำนวนบริษทัท่ีด ำรงต ำแหนกงกรรมกำรท่ีแยกเป็น
บริษทัจดทะเบียน หร่อบริษทัทัว่ไปป หลกัเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ ประเภทกรรมกำรท่ี
เสนอ เชกน กรรมกำร หร่อกรรมกำรอิสระ หำกกรณีเสนอช่่อกรรมกำรเดิมกลบัเขำ้รับด ำรง
ต ำแหนกงใหมก เด็มโกจ้ะให้ขอ้มูลกำรเขำ้รกวมประชุมในปีท่ีผกำนมำ และวนัเด่อนปีท่ีไปดรั้บ
กำรแตกงตั้ งเป็นกรรมกำรเด็มโก้ วำระก ำหนดคกำตอบแทนจะเสนอนโยบำยก ำหนด
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หลกัเกณฑ์กำรใหค้กำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรแตกละต ำแหนกง วำระแตกงตั้งผูส้อบบญัชี จะ
เสนอแตกงตั้ งส ำนักงำนสอบบัญชีท่ีเป็นอิสระ เป็นผู ้สอบบัญชีเด็มโก้รวมทั้ งเปิดเผย
คกำบริกำรตรวจสอบบญัชี และคกำบริกำรอ่่น ๆ และกำรอนุมติัธุรกรรมท่ีส ำคญัท่ีมีผลตกอทิศ
ทำงกำรด ำเนินธุรกิจของเด็มโก้ เป็นต้น โดยคณะกรรมกำรเด็มโก้ ไปด้ก ำหนดนโยบำย
บรรษทัภิบำลไปวช้ดัเจนวกำ เด็มโก ้จะสกงเสริมตกอผูถ่้อหุ้นให้ไปดใ้ชสิ้ทธิขั้นพ่้นฐำน โดยเด็ม
โก้จะไปมกกระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรละเมิดหร่อจ ำกดัสิทธิของผูถ่้อหุ้น และเด็มโก้ไปด้
ยึดถ่อแนวปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี จะไปมกเพิ่มระเบียบวำระในกำรประชุม
โดยไปมกไปดแ้จง้ให้ผูถ่้อหุ้นทรำบลกวงหนำ้ และให้ผูถ่้อหุ้นไปดมี้โอกำสศึกษำขอ้มูลประกอบ
วำระกกอนตดัสินใจ 

2. เด็มโกไ้ปดใ้ห้ควำมส ำคญัตกอกำรประชุมผูถ่้อหุ้น โดยเนน้เร่่องกำรจดัสถำนท่ีให้เหมำะสม 
และสะดวกตกอกำรเดินทำงมำรกวมประชุมของผูถ่้อหุ้น โดยจะแจง้สถำนท่ี แผนท่ีสถำนท่ี
จดัประชุม เส้นทำงกำรเดินทำงอยกำงละเอียดใหก้บัผูถ่้อหุน้และผูจ้ะเขำ้รกวมประชุม 

3. เด็มโก ้เปิดเผยก ำหนดวนัจดัประชุมสำมญัผูถ่้อหุ้นประจ ำปี  ให้ผูถ่้อหุ้นทรำบลกวงหน้ำ
กกอนวนัประชุมประมำณ 2 เด่อน เพ่่อให้ผูถ่้อหุ้นสำมำรถวำงแผนตำรำงเวลำในกำรเขำ้
รกวมประชุมไปด ้โดยแจง้ตั้งแตกปลำยเด่อน กุมภำพนัธ์ ภำยหลงัจำกท่ีคณะกรรมกำรเด็มโก ้
มีมติให้ก ำหนดวนัประชุมสำมญัผูถ่้อหุ้นประจ ำปี รวมทั้งไปดแ้จง้ก ำหนดรำยช่่อผูถ่้อหุ้นท่ี
มีสิทธิเขำ้รกวมประชุมสำมญัผูถ่้อหุ้นประจ ำปี  และและวนัปิดสมุดทะเบียนเพ่่อสิทธิใน
กำรรับเงินปันผล (ถำ้มี)  

4. เด็มโก้ไปด้สก งหนังส่อเชิญประชุมให้แกกผูถ่้อหุ้น 14 วนัลกวงหน้ำ กกอนวนัประชุม โดย
หนังส่อเชิญประชุมมีข้อมูลรำยละเอียดประกอบวำระกำรประชุมอยกำงเพียงพอ และ
ครบถว้น พร้อมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรเด็มโก ้แยกเร่่องแตกละวำระอยกำงชดัเจน 
หนงัส่อมอบฉันทะ แบบ ข แบบ ค ตำมแบบท่ีกระทรวงพำณิชยก์ ำหนด ค ำช้ีแจงวิธีกำร
มอบฉนัทะ ขอ้บงัคบั เด็มโก ้เฉพำะท่ีเก่ียวกบักำรประชุมผูถ่้อหุน้ รำยช่่อ และรำยละเอียด
ของกรรมกำรอิสระ ท่ีเสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ เพ่่อใหผู้ถ่้อหุน้สำมำรถเล่อกท่ีจะมอบ
ฉันทะให้ประชุมแทนไปด ้เง่่อนไปข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในกำรเขำ้รกวมประชุม กำร
มอบฉนัทะ และกำรออกเสียงลงคะแนน แผนท่ีแสดงสถำนท่ีประชุม สกงใหผู้ถ่้อหุ้นทรำบ
ลกวงกน้ำกกอนวนัประชุม นอกจำกน้ี เด็มโก้ไปด้เผยแพรกหนังส่อเชิญประชุม ก ำหนดกำร
ประชุม และขอ้มูลตกำงๆ เก่ียวกบัระเบียบวำระกำรประชุม และหนังส่อมอบฉันทะทุก
แบบทำงเวบ็ไปซต ์ของเด็มโก ้(WWW.DEMCO.CO.TH) ทั้งภำษำไปทย ภำษำองักฤษ เป็น
กำรลกวงหน้ำกกอนวนัประชุม 30 วนั และแจ้งให้ผูถ่้อหุ้นทรำบด้วย เม่่อมีกำรเผยแพรก
ขอ้มูลดงักลกำว ซ่ึงเป็นขอ้มูลเดียวกบัท่ีเด็มโกจ้ดัสกงให้กบัผูถ่้อหุ้น และใช้ในกำรประชุม 
เพ่่อให้ผูถ่้อหุน้มีเวลำพิจำรณำรำยละเอียดแตกละวำระ ส ำหรับผูถ่้อหุน้ท่ีไปมกสะดวกเขำ้รกวม

http://www.demco.co.th/
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ประชุมด้วยตนเอง เด็มโกไ้ปดเ้สนอให้มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ หร่อบุคคลอ่่นเขำ้
รกวมประชุม และลงคะแนนเสียงแทน 

5. ในวนัประชุมผูถ่้อหุ้น เด็มโก ้ไปดอ้  ำนวยควำมสะดวกให้แกกผูถ่้อหุน้และนกัลงทุนสถำบนั
อยกำงเทกำเทียมกนัทุกรำย ให้ควำมมัน่ใจดำ้นกำรรักษำควำมปลอดภยัแกกผูถ่้อหุ้น ก ำหนด
จุดตรวจเอกสำร จุดบริกำรรับลงทะเบียนอยกำงเหมำะสม และเพียงพอ โดยให้ผูถ่้อหุ้น
สำมำรถลงทะเบียนเขำ้รกวมประชุมไปด้ลกวงหน้ำกกอนเวลำประชุมไปมกน้อยกวกำ 2 ชั่วโมง 
และตกอเน่่องจนกวกำกำรประชุมจะแลว้เสร็จ โดยจดัเจำ้หน้ำท่ีอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ลงทะเบียนให้กับผูถ่้อหุ้น และผู ้รับมอบอ ำนำจท่ีมำเข้ำรก วมประชุม รวมถึงกำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้กับกำรประชุมโดยกำรน ำระบบบำร์โค้ด (Bar Code) มำใช้ในกำร
ลงทะเบียน กำรนับคะแนน และแสดงผล เพ่่อควำมสะดวกรวดเร็ว และมีกำรจดัเตรียม
อำกรแสตมป์ไปวส้ ำหรับผูถ่้อหุ้นท่ีตอ้งกำรมอบฉนัทะ รวมทั้งกำรเล้ียงรับรองท่ีเหมำะสม
ส ำหรับผูถ่้อหุน้ท่ีมำรกวมประชุมดว้ย 

6. คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรเด็มโกไ้ปดใ้ห้ควำมส ำคญัในกำรเขำ้รกวมประชุมสำมญัผูถ่้อหุ้น 
เวน้แตกกรรมกำรท่ีติดภำรกิจส ำคญัไปมกสำมำรถเข้ำรกวมประชุมไปด้ ทั้ งน้ีในกำรประชุม
สำมญัผูถ่้อหุ้นประจ ำปี คณะกรรมกำรบริษทั  เลขำนุกำรบริษทั และผูบ้ริหำรระดบัสูง
ตอ้งเขำ้รกวมช้ีแจงรำยละเอียดวำระตกำงๆ ตอบขอ้ซกัถำม และรับฟังขอ้เสนอแนะของผูถ่้อ
หุน้ดว้ย 

7. จดัให้มีท่ีปรึกษำกฎหมำยท่ีเป็นอิสระจำกภำยนอก (Inspector) เพ่่อท ำหน้ำท่ีดูแลให้กำร
ประชุมผูถ่้อหุ้นเป็นไปปอยกำงโปรกงใสถูกตอ้งตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของเด็มโก ้ ไปดแ้กก 
กระบวนกำรตรวจสอบเอกสำรของผูถ่้อหุ้น หร่อผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมีสิทธิเขำ้รกวมประชุม 
ผูมี้สก วนไปด้เสียท่ีใช้สิทธิออกเสียง วิธีกำรนับคะแนน โดยในกำรนับคะแนนนั้นต้อง
สอดคล้องกับข้อบังคับของเด็มโก้ ต้องมีกำรตรวจสอบผลของมติกับผลของกำร
ลงคะแนนเสียงจำกบตัรลงคะแนนวกำถูกตอ้งตรงกนั ทั้งน้ีในกำรประชุมผูถ่้อหุ้น เด็มโก้
ไปดใ้ห้มีอำสำสมคัรผูถ่้อหุ้นเป็นกรรมกำรกลำง และผูต้รวจสอบกำรนบัคะแนนเสียงใน
ทุกระเบียบวำระอีกดว้ย 

8. กำรประชุมด ำเนินกำรไปปตำมล ำดบัของระเบียบวำระกำรประชุมท่ีก ำหนดไปวใ้นหนงัส่อ
เชิญประชุมท่ีไปดแ้จง้ให้ผูถ่้อหุ้นทรำบลกวงหนำ้ มีกำรระบุวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลของแตก
ละวำระท่ีเสนอ พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำร ประธำนในท่ีประชุมเปิดโอกำสให้ผู ้
ถ่อหุ้นแสดงควำมคิดเห็น และซักถำมเร่่องตกำงๆ ในแตกละวำระ โดยกกอนเร่ิมพิจำรณำ
วำระประชุม ประธำนในท่ีประชุมไปด้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษทัอธิบำยถึงวิธีกำร
อภิปรำย และกำรออกเสียงลงคะแนนรวมถึงวิธีกำรนบัคะแนนของผูถ่้อหุ้นท่ีลงมติในแตก
ละวำระตำมขอ้บงัคบัของเด็มโกใ้ห้ผูถ่้อหุ้นทรำบกกอนเร่ิมกำรประชุม และมีกำรใชบ้ตัร
ลงคะแนน 
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9. ประธำนกรรมกำรถ่อเป็นตวัแทนของคณะกรรมกำรทั้งคณะเขำ้รกวมประชุมผูถ่้อหุ้นทุก
คร้ัง เพ่่อพบปะและตอบค ำถำมผูถ่้อหุ้น รวมทั้งผูบ้ริหำรสูงสุดของบริษทัเขำ้รกวมประชุม
ผูถ่้อหุ้นทุกคร้ัง เพ่่อตอบค ำถำมเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรบริษทัตกอผูถ่้อหุ้น นอกจำกนั้น
ประธำนคณะกรรมกำรชุดยกอยทั้ง 4 ชุด ไปด้เขำ้รกวมในกำรประชุมผูถ่้อหุ้นทุกคร้ัง เพ่่อ
ตอบค ำถำมผูถ่้อหุ้นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมกำรชุดยกอย ด ำเนินกำรประชุม
อยกำงเหมำะสมและโปรกงใส จดัสรรเวลำกำรประชุมอยกำงเพียงพอ โดยในระหวกำงกำร
ประชุมจะเปิดโอกำสให้ผูถ่้อหุ้นไปด้แสดงควำมคิดเห็น และซักถำมอยกำงทัว่ถึงกกอนจะ
ลงคะแนนและสรุปมติท่ีประชุมแตกละวำระ ในระหวกำงกำรประชุมถ้ำค ำถำมใดไปมก
เก่ียวข้องกับกำรพิจำรณำในวำระนั้นๆ  ประธำนกรรมกำร หร่อผูบ้ริหำรระดับสูงจะ
น ำไปปตอบขอ้ซักถำมในวำระอ่่นๆ เพ่่อให้กำรใช้เวลำในกำรพิจำรณำแตกละวำระเป็นไปป
อยกำงเหมำะสม 

10. เด็มโกใ้หสิ้ทธิผูถ่้อหุ้นท่ีมำลงทะเบียนเขำ้รกวมประชุมไปดภ้ำยหลงัเร่ิมกำรประชุมแลว้ และ
มีสิทธิออกเสียงหร่อลงคะแนนในวำระท่ีอยูกระหวกำงกำรพิจำรณำและยงัไปมกไปดล้งมติ 

11. เด็มโกไ้ปดแ้จง้มติท่ีประชุมผูถ่้อหุ้นตกอตลำดหลกัทรัพยแ์หกงประเทศไปทย และบนเวบ็ไปซต์
ของเด็มโก้ ทนัทีในวนัประชุมผูถ่้อหุ้น และจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถ่้อหุ้นสกงตลำด
หลกัทรัพยแ์หกงประเทศไปทย ภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัประชุมเสมอ โดยไปดบ้นัทึกขอ้มูล
อยกำงถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน เก่ียวกบัรำยช่่อกรรมกำรท่ีเขำ้รกวมประชุม และไปมกเขำ้
รกวมประชุม ค ำถำม-ค ำตอบ ค ำช้ีแจงท่ีเป็นสำระส ำคญั ท่ีเห็นด้วย ไปมกเห็นด้วย หร่องด
ออกเสียง รวมทั้งเผยแพรกมติท่ีประชุม และรำยงำนกำรประชุมผกำนเวบ็ไปซต์ของเด็มโก ้
www.demco.co.th  

12. เด็มโก้เปิดเผยโครงสร้ำงกำรถ่อหุ้นในบริษัทยกอย และบริษัทรกวมอยกำงชัดเจนไปวใ้น
รำยงำนประจ ำปี เพ่่อให้ผูถ่้อหุ้นมัน่ใจวกำมีโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนท่ีมีควำมโปรกงใส 
และตรวจสอบไปด ้

หมวดที ่2   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

หลกัการ : ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้น
ต่างชาติ ควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทยีมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทีถู่กละเมิดสิทธิ ควร
มีโอกาสได้รับการชดเชย 

 การปฏิบัติของบริษัท  :  เพ่่อใหผู้ถ่้อหุ้นมัน่ใจไปดว้กำ บริษทัใหค้วำมส ำคญัตกอผูถ่้อหุน้ทุกรำยอยกำงเทกำ
เทียมและเป็นธรรม คณะกรรมกำรไปดก้ ำกบัดูแลใหบ้ริษทั มีกำรด ำเนินกำรท่ีรักษำสิทธิพ่้นฐำนท่ีผูถ่้อ
หุน้พึงไปดรั้บอยกำงเทกำเทียมกนัและเป็นธรรมตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด รวมถึงกำรจดักำรท่ีเหมำะสม มี
ประสิทธิภำพ และใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด ดงัน้ี 

http://www.demco.co.th/
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1. เปิดโอกำสให้ผู ้ถ่อหุ้นท่ีมีสัดสก วนกำรถ่อหุ้นรวมกันไปมกน้อยกวกำ ร้อยละ2.5 ของจ ำนวนหุ้นท่ี
ออกจ ำหนกำยแลว้ทั้งหมดของบริษทัโดยอำจเป็นผูถ่้อหุน้รำยเดียว หร่อหลำยรำยรวมกนั สำมำรถเสนอ
ช่่อบุคคลเพ่่อเขำ้รับกำรเล่อกตั้งเป็นกรรมกำร และเสนอวำระกำรประชุมสำมญัผูถ่้อหุ้น ส ำหรับกำร
ประชุมสำมญัผูถ่้อหุ้นประจ ำปีของเด็มโกไ้ปดล้กวงหนำ้กกอนกำรประชุม โดยมีหลกัเกณฑ์ซ่ึงไปดป้ระกำศ
แจง้ให้ผูถ่้อหุ้นทรำบผกำนทำงเวบ็ไปซตข์องตลำดหลกัทรัพยแ์หกงประเทศไปทยลกวงหนำ้ 3 เด่อน กกอนส้ิน
รอบปีบัญชี (ตั้ งแตก 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม ) รวมทั้งไปด้แจง้ให้ผูถ่้อหุ้นทรำบถึงหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำบนเวบ็ไปซตข์องเด็มโกด้ว้ย โดยคณะกรรมกำรจะเป็นผูพ้ิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรบรรจุ
ไปวใ้นระเบียบวำระกำรประชุมผูถ่้อหุน้ 

2. ด ำเนินกำรประชุมผูถ่้อหุ้นตำมล ำดับระเบียบวำระท่ีไปด้แจง้ไปวใ้นหนังส่อเชิญประชุมเสมอ และมี
นโยบำยท่ีจะไปมกเพิ่มระเบียบวำระกำรประชุมโดยไปมกไปดแ้จง้ใหผู้ถ่้อหุ้นทรำบลกวงหนำ้ ทั้งน้ี เพ่่อให้ผูถ่้อ
หุน้ไปดมี้โอกำสศึกษำขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำ ระเบียบวำระตกำงๆ กกอนตดัสินใจ 

3. อ ำนวยควำมสะดวกให้ผูถ่้อหุ้นท่ีไปมกสำมำรถเขำ้ประชุมดว้ยตนเอง สำมำรถใช้สิทธิออกเสียงดว้ยกำร
มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ หร่อบุคคลใดๆ เข้ำรกวมประชุมแทนตนเองไปด้ โดยใช้หนังส่อมอบ
ฉันทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีเด็มโกไ้ปดจ้ดัสกงไปปพร้อมกบัหนังส่อเชิญประชุม ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีผูถ่้อหุ้น
สำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงเองไปด ้ตำมแบบท่ีกระทรวงพำณิชยก์ ำหนด โดยเด็มโก ้ไปด้
แนบเอกสำรและหลกัฐำนท่ีผูเ้ขำ้รกวมประชุมตอ้งแสดงกกอนเขำ้รกวมประชุมวิธีกำรมอบฉันทะ กำร
ลงทะเบียน และกำรออกเสียงลงคะแนนไปปพร้อมกับหนังส่อเชิญประชุม พร้อมทั้ งมีข้อมูลของ
กรรมกำรอิสระท่ีเด็มโก ้ก ำหนดให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจำกผูถ่้อหุ้น และเป็นกรรมกำรอิสระท่ีมิไปดมี้
สกวนไปดเ้สียในวำระกำรพิจำรณำเล่อกตั้งกรรมกำรไปวใ้นหนงัส่อเชิญประชุม โดยผูถ่้อหุน้สำมำรถดำวน์
โหลดแบบหนงัส่อมอบฉนัทะผกำนเวบ็ไปซตข์องเด็มโก ้

4. จดัให้มีเอกสำรเชิญประชุมผูถ่้อหุ้น ส ำหรับผูถ่้อหุ้น รวมทั้งจดัให้มีพนกังำนท่ีมีควำมเช่ียวชำญทำง
ภำษำคอยให้ควำมสะดวกแกกผูถ่้อหุ้นชำวตกำงประเทศในกรณีท่ีมีผูถ่้อหุ้นชำวตกำงชำติซกัถำมขอ้สงสัย 
หร่ออภิปรำยในท่ีประชุม โดยเด็มโก้จะจดัให้มีกำรส่่อสำรท่ีเหมำะสม พร้อมทั้ งมีกำรแปลเป็น
ภำษำไปทยทั้งค  ำถำม และค ำตอบส ำหรับผูเ้ขำ้ประชุมทกำนอ่่นในท่ีประชุมเพ่่อรักษำผลประโยชน์ และ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรส่่อสำรทั้งผูถ่้อหุน้ชำวไปทย และชำวตกำงชำติ 

5. จดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงทุกระเบียบวำระ โดยจดัท ำบตัรลงคะแนนแยกตำมวำระ เพ่่อให้ผูถ่้อหุ้น
สำมำรถลงคะแนนไปด้ตำมท่ีเห็นสมควร ซ่ึงในระหวกำงประชุมจะมีกำรเก็บบตัรลงคะแนนแยกตำม
วำระ  โดยเด็มโกจ้ะไปดน้ ำระบบบำร์โคด้ (Bar Code) มำใช้ในกำรบนัทึกและแสดงผลกำรลงคะแนน
ดงักลกำว พร้อมทั้งจดัให้มีเจำ้หน้ำท่ีอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงในห้อง
ประชุม เพ่่อน ำผลคะแนนของผูถ่้อหุ้นท่ีเข้ำประชุมมำค ำนวณกับคะแนนเสียงท่ีผูถ่้อหุ้นไปด้ลงไปว้
ลกวงหน้ำในหนงัส่อมอบฉนัทะกกอนประกำศผลคะแนนเสียง และมติท่ีประชุม และเพ่่อควำมโปรกงใส 
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เด็มโกไ้ปดจ้ดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผูถ่้อหุ้น โดยให้ท่ีปรึกษำอิสระจำกภำยนอก และอำสำสมคัร
จำกผูถ่้อหุน้เป็นสักขีพยำนในกำรนบัคะแนน  

6. ในวำระเล่อกตั้งกรรมกำร เด็มโก้เปิดโอกำสให้ผูถ่้อหุ้นไปด้ใช้สิทธิในกำรเล่อกตั้งกรรมกำร เป็น
รำยบุคคล โดยผูท่ี้รับคะแนนเสียงเห็นดว้ยสูงสุดตำมจ ำนวนกรรมกำรท่ีพึงไปดรั้บเล่อกตั้งในคร้ังนั้น จะ
ไปดรั้บกำรเล่อกตั้งเป็นกรรมกำร นอกจำกนั้นกรรมกำรท่ีไปดรั้บเล่อกตั้งแตกละคนจะตอ้งไปดค้ะแนนเสียง
กวกำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนผูถ่้อหุน้ท่ีมำประชุม และออกเสียงลงคะแนนดว้ย 

7. เด็มโก ้ก ำหนดให้คณะกรรมกำร และผูบ้ริหำรของเด็มโก ้ตำมค ำนิยำมของส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย(์ก.ล.ต.) ตอ้งรำยงำนกำรมีสกวนไปด้เสีย และควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ของตน และบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นสกวนไปดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรจดักำร
ของเด็มโก้ หร่อบริษทัยกอย และเม่่อเขำ้ด ำรงต ำแหนกงเป็นคร้ังแรก และให้รำยงำนทุกคร้ังเม่่อมีกำร
เปล่ียนแปลงข้อมูลกำรมีสกวนไปด้เสียตำมแบบท่ีคณะกรรมกำรเห็นชอบให้แกกประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบทนัทีท่ีไปดรั้บแจง้จำกเด็มโก ้และเม่่อมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้มูล เพ่่อให้เป็นไปปโดยดว้ย พรบ.
หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ.2535 และสำมำรถใช้ข้อมูลดังกลกำวในกำรตรวจสอบ และ
ป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

8. กำรใหสิ้ทธิผูถ่้อหุน้ มีสิทธิออกเสียงท่ีเทกำเทียมโดยถ่อวกำหุน้แตกละหุน้มีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง 

9. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั หำกคณะกรรมกำรคนหน่ึงคนใดมีสกวนไปดเ้สียกบัผลประโยชน์ใน
เร่่องท่ีก ำลงัพิจำรณำ กรรมกำรท่ีมีสกวนไปดเ้สียจะตอ้งไปมกมีสกวนรกวมในกำรตดัสินใจในเร่่องนั้น โดยอำจ
ไปมกเขำ้รกวมประชุม หร่องดออกเสียง เพ่่อใหก้ำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษทัเป็นไปปอยกำงยติุธรรม 
เพ่่อประโยชน์ของผูถ่้อหุน้อยกำงแทจ้ริง 

10. เด็มโก ้ก ำหนดองคป์ระชุมขั้นต ่ำ ณ ขณะท่ีคณะกรรมกำรจะลงมติตอ้งมีคณะกรรมกำรไปมกน้อยกวกำ 2 
ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดดว้ย 

 หมวดที ่3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

หลกัการ : ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิทีม่ีตามกฏหมายที่เกีย่วข้อง 
คณะกรรมการควรพจิารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกบัผู้มีส่วนได้
เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยัง่ยนืของกจิการ 

 การปฏิบัติของบริษัท  : เด็มโกมี้เจตนำรมณ์สกงเสริมให้เกิดควำมรกวมม่อระหวกำงบริษทักบัผูมี้สกวนไปด้
เสียในกำรสร้ำงควำมมัน่คงทำงกำรเงิน และควำมย ัง่ยน่ของกิจกำร เด็มโกไ้ปดมี้กำรดูแล และค ำนึงถึงผูมี้สกวนไปด้
เสียทุกกลุกมโดยค ำนึงถึงสิทธิของผูมี้สกวนไปด้เสียตำมกฎหมำย หร่อข้อตกลงท่ีมีกับบริษทั และไปด้ก ำหนด
แนวทำงปฏิบัติตกอผูมี้สกวนไปด้เสีย ดังท่ีไปด้ก ำหนดเป็นจริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ 
จรรยำบรรณกรรมกำรและพนกังำน มำตรฐำนกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำร และพนกังำน 
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 เพ่่อเป็นกำรแสดงถึงพนัธะสัญญำท่ีจะรกวมกนัยึดถ่อสำระส ำคญัในแนวทำงกำรปฏิบติังำน เพ่่อสร้ำง
ควำมมั่นใจวกำเด็มโก้จะพัฒนำระบบกำรจดักำรให้เหมำะสม เน้นกำรสร้ำงประโยชน์สูงสุด แกกผูถ่้อหุ้น 
ตลอดจนค ำนึงถึงผูมี้สกวนไปดเ้สีย มีควำมรับผดิชอบตกอสังคม และส่ิงแวดลอ้ม จึงไปดข้อใหบุ้คลำกรทุกระดบัของ
เด็มโกท้  ำควำมเขำ้ใจ ลงนำมรับทรำบ และยอมรับเป็นหลกัปฏิบติัของเด็มโก ้ดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้น 

 เด็มโก ้มุกงมัน่ในกำรเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถ่้อหุ้นในกำรด ำเนินธุรกิจอยกำงโปรกงใส ตรวจสอบไปด ้โดย
ค ำนึงถึงควำมเจริญเติบโตของมูลคกำบริษทัในระยะยำว และผลตอบแทนท่ีดี 

 เด็มโก ้ยึดมัน่ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี มีคุณธรรม ควำมซ่่อสัตย ์สุจริต เป็นธรรม โดยค ำนึงถึงผูถ่้อหุ้นทั้ง
รำยใหญก และรำยยกอย หร่อผลประโยชน์ของกลุกมผูเ้ก่ียวขอ้งโดยรวม 

 เด็มโก ้บริหำรกิจกำรของเด็มโกใ้ห้มีควำมเจริญกำ้วหนำ้ มัน่คง และกกอให้เกิดผลตอบแทนท่ีดีแกกผูถ่้อ
หุน้ 

 เด็มโก ้เปิดเผยขอ้มูลและสำรสนเทศทั้งทำงกำรเงินและไปมกใชกทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ และผล
ประกอบกำรของเด็มโกท่ี้เป็นจริงอยกำงครบถว้นเพียงพอ สม ่ำเสมอ ทนัเวลำ และแสดงให้เห็นสภำพ
ของกำรประกอบกำร และสภำพทำงกำรเงินท่ีแทจ้ริงของเด็มโก ้

พนักงาน 

 เด็มโก ้ถ่อวกำพนกังำนเป็นทรัพยำกรท่ีส ำคญั เป็นปัจจยัหน่ึงสูกควำมส ำเร็จ คณะกรรมกำรจึงมีนโยบำย
เก่ียวกับกำรดูแลเร่่องคกำตอบแทน และสวสัดิกำรของพนักงำน และเปิดเผยระเบียบวกำด้วยสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงำน โดยกำรแจง้เป็นหนังส่อเวียนให้พนักงำนรับทรำบ และลงไปวใ้น Intranet 
สกงเสริมให้มีกำรพฒันำศกัยภำพ ควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนกังำนทุกระดบั เพ่่อเพิ่มประสิทธิภำพ 
และประสิทธิผลในกำรปฏิบติังำนอยกำงตกอเน่่องตลอดทั้งปี 

 เด็มโก้ จดัให้มีชกองทำงรับเร่่องร้องเรียน หำกมีปัญหำระหวกำงพนักงำน หร่อระหวกำงพนักงำนกับ
ผูบ้งัคบับญัชำ พนกังำนมีสิทธิร้องทุกข์ โดยผูท่ี้รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ และขั้นตอนท่ี
ก ำหนดไปว ้และหำกพิสูจน์ไปดว้กำกระท ำไปปโดยสุจริตจะไปดรั้บควำมคุม้ครองโดยไปมกสกงผลกระทบใดๆ 
ซ่ึงเด็มโก้ จะไปมกถ่อเป็นกำรเลิกจ้ำง หร่อกำรพิจำรณำลงโทษท่ีจะสก งผลเสียตกอพนักงำนหร่อผูท่ี้
เก่ียวขอ้งแตกประกำรใด 

 เด็มโก ้มีนโยบำยกำรอนุรักษ์พลงังำน และแนวทำงในกำรบริหำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผูบ้ริหำรถ่อ
เป็นหนำ้ท่ีของพนกังำนทุกคนท่ีตอ้งรกวมม่อกนัใชท้รัพยำกรอยกำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล
สูงสุด ภำยใตแ้นวคิด Green Business and Infrastructure  

 เด็มโก ้ไปดมี้แนวทำงในกำรพฒันำบุคลำกรท่ีชดัเจนพร้อมทั้งปฏิบติักบัพนกังำนอยกำงเสมอภำคและเทกำ
เทียมกนั มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของพนกังำน ภำยใตโ้ครงกำร i DEMCO พร้อมทั้งใหค้วำมมัน่ใจ
ในคุณภำพชีวิตตลอดเวลำกำรท ำงำน และกำรให้ผลตอบแทนและสวสัดิกำรท่ีเหมำะสม และเป็น
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ธรรม เชกน กำรจดัให้กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี  กำรจดัให้มีสวสัดิกำรประกนัชีวิตกลุกม กำรจดัให้มี
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

 เด็มโก ้ดูแลควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน มีมำตรกำรไปมกน้อยกวกำท่ี
กฎหมำยก ำหนด ตำมมำตรฐำนสำกล  กบัด ำเนินกำรเพ่่อควบคุม ป้องกนัควำมสูญเสียในรูปแบบตกำงๆ
อัน เน่่องมำจำกอุบัติ เห ตุ อัคคีภัย กำรบำดเจ็บหร่อเจ็บปก วยจำกกำรท ำงำน ตลอดจนรักษำ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนท่ีปลอดภยัตกอพนักงำน บริษัทจดัให้มีอุปกรณ์ควำมปลอดภยัอยกำง
เพียงพอและเหมำะสม 

รัฐบาล 

 เด็มโก ้ถ่อปฏิบติัเพ่่อแสดงควำมรับผิดชอบตกอภำครัฐ โดยด ำเนินธุรกิจภำยใตข้อ้ก ำหนดของกฎหมำย
และระเบียบตกำง ๆ ของหนกวยงำนท่ีก ำกับดูแลอยกำงเครกงครัด และให้กำรสนับสนุนโครงกำรจำก
ภำครัฐ โดยมีเป้ำหมำยเพ่่อประโยชน์สูงสุดของสังคมสกวนรวม พร้อมทั้งให้ควำมรกวมม่อในกำรให้
ขอ้มูลขกำวสำรท่ีครบถว้น ถูกตอ้งตำมท่ีหนกวยงำนภำครัฐร้องขอ เพ่่อแสดงถึงควำมโปรกงใส ตลอดจน
สร้ำงควำมมัน่ใจ และควำมเช่่อถ่อรกวมกนั 

สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 

 เด็มโก ้ไปด้แบกงปันคุณคกำขององค์กร โดยกำรสกงเสริมกำรปลูกจิตส ำนึกในเร่่องของกำรดูแลสุขภำพ 
และควำมปลอดภยักบัผูร้ก วมงำน และชุมชนรอบด้ำน ผกำนกำรออกหนกวยแพทยเ์คล่่อนท่ีของมูลนิธิ
แสงไปซก่ี  กำรชกวยเหล่อเพ่่อนมนุษยโ์ดยบริษทัรกวมกบัโรงพยำบำลรำชวิถี สภำกำชำดไปทย เปิดรับ
บริจำคโลหิตจำกผูบ้ริหำร พนักงำน และประชำชนทัว่ไปป  อยกำงสม ่ำเสมอทุก 3 เด่อน รวมถึงกำร
ตรวจสอบควำมปลอดภยัของระบบไปฟฟ้ำใหก้บัโรงเรียน และวดั ในชุมชนใกลเ้คียงของบริษทั 

 เด็มโก้ ให้ควำมส ำคญัในควำมรับผิดชอบตกอสังคม และส่ิงแวดล้อม ท ำงำนในกระบวนกำรด ำเนิน
ธุรกิจ โดยมุกงมัน่ท่ีจะบริหำรจดักำร เพ่่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวก และลดผลกระทบเชิงลบ เพ่่อให้เด็มโก้
อยูกรกวมกบัชุมชน และสังคมในพ่้นท่ีปฏิบติักำรโดยสร้ำงควำมเขำ้ใจอนัดีตกอกนัรกวมแกปั้ญหำเพ่่อสร้ำง
ควำมเช่่อมัน่แกกชุมชนและสังคมไปดอ้ยกำงย ัง่ยน่  

คู่ค้า 

 เด็มโก ้จะด ำเนินกำรคดัเล่อกคูกคำ้ตำมหลกัเกณฑ์ คุณสมบติั คุณลกัษณะ ท่ีไปดก้ ำหนดไปวใ้นขอ้ก ำหนด
ของเด็มโก ้รวมถึงกำรจดัซ้่อ จดัหำ ท่ีมีหลกัเกณฑ์ และขั้นตอนตำมระเบียบและขอ้ก ำหนดของเด็มโก ้
วกำดว้ยระเบียบกำรจดัซ้่อ จดัหำ ด ำเนินกำรอยกำงโปรกงใสให้ขอ้มูลแกกคูกคำ้อยกำงเทกำเทียม ถูกตอ้ง ไปมกมี
อคติ ไปมกเล่อกปฏิบติัตกอคูกคำ้ รวมถึงเป็นกำรสนับสนุนคูกคำ้ท่ีด ำเนินธุรกิจอยกำงมีจริยธรรม ซ่่อสัตย ์
สุจริต มีควำมรับผดิชอบตกอสังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
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 เด็มโก ้ยึดมัน่ในกำรปฏิบติัตำมสัญญำ ขอ้ตกลง หร่อเง่่อนไปขตกำงๆ ท่ีมีตกอคูกคำ้ของเด็มโก ้บนพ่้นฐำน
ของควำมเสมอภำค และเป็นธรรม พร้อมทั้งส่่อสำรและพฒันำกระบวนกำรของกำรด ำเนินธุรกิจท่ีดี 
เพ่่อประโยชน์สูงสุดทั้งสองฝก ำย 

 เด็มโก ้ไปมกเรียกรับ และตกอตำ้นกำรกระท ำหร่อผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไปมกสุจริต เอำรัดเอำเปรียบ แกกคูกคำ้ 
 เด็มโก ้ไปดมี้กำรพฒันำชกองทำงและร้องเรียนในกำรติดตกอกบัเด็มโก ้เพ่่ออ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัคูกคำ้ 

และผูมี้สกวนไปดเ้สียทั้งชกองทำงออนไปลน์ และออฟไปลน์ พร้อมทั้งมีสกวนงำนท่ีรับผิดชอบโดยตรงในกำร
ดูแลบริหำร และรับเร่่องร้องเรียน 

คู่แข่ง 

 เด็มโก ้ด ำเนินธุรกิจบนกำรแขกงขนัเสรี และค ำนึงถึงกำรแขกงขนัอยกำงเป็นธรรม เด็มโก ้ไปมกท ำควำมตก
ลงใด ๆ กบัคูกแขกงขนั หร่อบุคคลใดท่ีมีลกัษณะเป็นกำรลด หร่อจ ำกดักำรแขกงขนัทำงกำรคำ้ หร่อสกงผล
ใหเ้กิดกำรแขกงขนัอยกำงไปมกเป็นธรรม รวมถึงกำรก ำหนดรำคำ กำรฉ้อโกง กำรประมูล กำรจดัสรรตลำด 
และขอ้ตกลงในกำรจ ำกดักำรจดัหำ 

 กำรให ้หร่อแลกเปล่ียนขอ้มูลทำงธุรกิจของบริษทัแกกพนัธมิตรทำงธุรกิจ หร่อกิจกำรรกวมคำ้ เด็มโก ้จะ
ให้ควำมรกวมม่อกบัคูกแขกงทำงกำรคำ้ หำกเป็นไปปเพ่่อประโยชน์ของผูรั้บบริกำร และตอ้งไปดรั้บอนุมติั
จำกผูบ้ริหำรระดบัสูงกกอนเสมอ 

เจ้าหนี ้

 เด็มโก ้ปฏิบติัตกอเจำ้หน้ีอยกำงเป็นธรรม มีควำมรับผิดชอบ และโปรกงใส โดยปฏิบติัตำมเง่่อนไปขสัญญำ
ท่ีมีตกอเจำ้หน้ีอยกำงเครกงครัด และเทกำเทียมกนั ทั้งในแงกกำรช ำระเงิน และเง่่อนไปขอ่่นใดท่ีไปดท้  ำขอ้ตกลง
ไปวก้บัเจำ้หน้ี เด็มโกไ้ปมกใชเ้งินทุนท่ีไปดจ้ำกกำรกูย้่มเงินไปปในทำงท่ีขดักบัวตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลงท่ีท ำ
กบัผูใ้ห้กูย้่มเงิน ตลอดจนไปมกใชว้ิธีกำรท่ีไปมกสุจริต ปกปิดขอ้มูล หร่อขอ้เท็จจริงอนัจะท ำให้เจำ้หน้ีเกิด
ควำมเสียหำย 

ลูกหนี ้

 เด็มโก้ จะปฏิบัติตำมสัญญำข้อตกลง หร่อเง่่อนไปขตกำง ๆ ท่ีมีตกอลูกหน้ีโดยไปมกเล่อกปฏิบติัในกำร
ติดตำมเรกงรัดหน้ีสิน กรณีท่ีไปมกสำมำรถปฏิบติัไปด ้ตอ้งรีบเจรจำกบัลูกหน้ีเป็นกำรลกวงหน้ำ เพ่่อรกวมกนั
หำแนวทำงแกไ้ปขปัญหำ และป้องกนัไปมกให้เกิดควำมเสียหำย โดยใช้หลกักฎหมำยควบคูกกบัหลกัธรร
มำภิบำล 

 เด็มโก ้จะด ำเนินกำรรำยงำนขอ้มูลลูกหน้ีคำ้งช ำระท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และตรงเวลำให้แกกลูกหน้ีอยกำง
สม ่ำเสมอ และจะปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบปฏิบติั และเง่่อนไปขท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติัท่ีมีตกอ
ลูกหน้ี 
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ลูกค้าและประชาชน 

 เด็มโก ้ให้ควำมรกวมม่อ สนบัสนุนกำรพฒันำชุมชน สกงเสริมวฒันธรรม และคุณภำพชีวิตของสังคม
รอบ ๆ พ่้นท่ีตั้ง และใกล้เคียงหนกวยงำนของเด็มโก้  โดยค ำนึงถึงทำงเล่อกท่ีมีผลกระทบตกอควำม
เสียหำยของสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภำพชีวติของประชำชนใหน้อ้ยท่ีสุด 

 เด็มโก้ ไปมกกระท ำกำรใด ๆ ท่ีสกงผลเสียหำยตกอทรัพยำกรธรรมชำติ และสภำพแวดล้อมเกินกวกำท่ี
กฎหมำยก ำหนด 

 เด็มโก ้มุกงมัน่ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ และควำมมัน่ใจให้กบัลูกคำ้ ให้ไปดรั้บบริกำรท่ีดี มีคุณภำพ มี
มำตรฐำนสูงอยกำงตกอเน่่อง และจริงจงั 

 
นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
 เด็มโก ้มีนโยบำยและแนวทำงปฏิบติัเก่ียวกบักำรไปมกลกวงละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำหร่อลิขสิทธ์ิ โดย
ก ำหนดไปวใ้นจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ และให้ค  ำจ  ำกดัควำมของทรัพยสิ์นทำงปัญญำ 
หมำยควำมรวมถึงสิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ เคร่่องหมำยกำรคำ้ ควำมลบัทำงกำรคำ้ หร่อขอ้มูลอ่่นใดท่ี
เป็นทรัพยสิ์นมีคกำของเด็มโก ้พนกังำนมีหนำ้ท่ีปกป้องดูแลรักษำทรัพยสิ์นทำงปัญญำของเด็มโกใ้หพ้น้จำกกำร
น ำไปปใชห้ร่อเผยแพรกโดยไปมกไปดรั้บอนุญำต และตอ้งเคำรพลิขสิทธ์ิของเจำ้ของทรัพยสิ์นทำงปัญญำนั้น ๆ 
 แม้วกำบริษทั ก ำหนดให้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่่อสำร เป็นปัจจยัส ำคญัท่ีชกวยสกงเสริมกำร
ด ำเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน แตกเป็นควำมรับผิดชอบรกวมกนัของพนักงำนเด็มโก้ทุกคนท่ี
จะตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ และกำรส่่อสำรภำยใตข้อ้บงัคบัของกฎหมำย ค ำสั่งเด็มโก ้และตำมมำตรฐำน
ท่ีเด็มโกก้ ำหนด ซ่ึงพนกังำนทุกคนตอ้งมีวินยัในกำรใช้ระบบสำรสนเทศ และอุปกรณ์ส่่อสำรของเด็มโก ้โดย
ไปมกให้สกงผลกระทบในแงกลบตกอเด็มโก้และผูอ่่้น และจะตอ้งไปมกละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ หร่อทรัพยสิ์นทำง
ปัญญำของผูอ่่้น ทั้งน้ีหำกเด็มโกพ้บวกำพนกังำนมีกำรละเมิดและผลกำรสอบสวนอยกำงเป็นธรรม ปรำกฎวกำเป็น
จริงจะไปดรั้บกำรพิจำรณำลงโทษทำงวนิยั และ/หร่อ โทษกฎหมำยตำมควำมเหมำะสมแลว้แตกกรณี  

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 เด็มโก ้ก ำหนดให้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่่อสำร เป็นปัจจยัส ำคญัท่ีชกวยสกงเสริมกำรด ำเนิน
ธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน ฉะนั้นจึงเป็นควำมรับผิดชอบรกวมกนัของพนักงำนเด็มโก้ทุกคนท่ี
จะตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ และกำรส่่อสำรภำยใตข้อ้บงัคบัของกฎหมำย ค ำสั่งเด็มโก ้และตำมจริยธรรม
และจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ หมวด 7 กำรปฏิบติัตกอขอ้มูลและทรัพยสิ์น 7.5 กำรใช้และดูแลระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศของบริษทั  และจรรยำบรรณพนกังำน วกำดว้ยกำรส่่อสำร และกำรแสดงออกในนำมเด็ม
โก้ท่ีก ำหนดให้พนักงำนเด็มโก้ทุกคนมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรป้องกัน และดูแลให้ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่่อสำรของเด็มโก้ท่ีอยูกในควำมครอบครอง หร่อหน้ำท่ีรับผิดชอบของตนเองไปมกให้ถูก
บุคคลท่ีไปมกไปดรั้บอนุญำตเขำ้ถึงโดยมิชอบ และตอ้งไปมกเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีควำมส ำคญัทำงธุรกิจตกอผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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ทั้งตอ้งมีวนิยัในกำรใชร้ะบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่่อสำรของเด็มโก ้ไปมกให้สกงผลกระทบในแงกลบตกอ
เด็มโก ้และผูอ่่้น 

บริษทั จึงก ำหนดนโยบำยเทคโนลียีสำรสนเทศข้ึน เพ่่อให้บริษทัมีกรอบกำรก ำกบัดูแลและบริหำร
จดักำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดบัองคก์รท่ีดี โดยอำ้งอิงจำกหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัในกำรจดัให้มีระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ แนวทำงปฏิบติัในกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของระบบสำรสนเทศของส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ตลอดจนกฎหมำยอ่่นท่ีเก่ียวขอ้ง มำปรับใชใ้ห้
เหมำะสมกบับริบทกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั  

 สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบันโยบำยกำรด ำเนินกำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษทั 
ในเวบ็ไปซตบ์ริษทั www.demco.co.th /กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี/นโยบำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

 ทั้งน้ี หำกเด็มโกพ้บวกำพนกังำนมีกำรละเมิด และผลกำรสอบสวนอยกำงเป็นธรรมปรำกฎวกำเป็นจริงจะ
ไปดรั้บกำรพิจำรณำลงโทษทำงวนิยั และ/หร่อโทษกฎหมำยตำมควำมเหมำะสมแลว้แตกกรณี 
 
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชน  
 กำรด ำเนินธุรกิจบนพ่้นฐำนของกำรเคำรพและปฏิบติัตำมกฏหมำยนั้น เป็นส่ิงท่ีบุคลำกรทุกคนใน เด็ม
โก ้ตระหนักและให้ควำมส ำคญั โดยก ำหนดไปวใ้นจรรยำบรรณ เด็มโก ้ในคูกม่อกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของ 
เด็มโก ้ท่ีตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ขอ้ก ำหนด และมติท่ีประชุมผูถ่้อหุ้นดว้ยควำมซ่่อสัตย ์
สุจริต และระมดัระวงั 
 เด็มโก ้มุกงเน้นให้กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนตอ้งปฏิบติัตกอกนั
และผูมี้สกวนไปด้เสียทุกฝก ำยด้วยควำมเคำรพ ให้เกียรติซ่ึงกนัและกนับนพ่้นฐำนศกัด์ิศรีของควำมเป็นมนุษย ์ 
หร่อไปมกกระท ำกำรให้กระทบสิทธิเสรีภำพของบุคคลอ่่นท่ีขดัตกอบทบัญญัติของกฎหมำยโดยแนวปฏิบัติ
ดงักลกำวขำ้งตน้เป็นมำตรฐำนจริยธรรมองค์กร ท่ีบุคคลำกรทุกคนใน เด็มโก ้ตอ้งถ่อปฏิบติัอยกำงเครกงครัด ซ่ึง
หำกมีกำรฝก ำฝ่นหร่อไปมกปฏิบติัตำมก็จะถูกลงโทษ ตำมควำมร้ำยแรงแหกงกำรกระท ำและถ่อเป็นกำรกระท ำผิด
ทำงวนิยัดว้ย 

เด็มโก้ ให้ควำมส ำคญัตกอกิจกรรมท่ีอำจมีผลตกอหลักสิทธิมนุษยชน ในทุกๆ ด้ำน โดยยึดถ่อ และ
ปฏิบติัตำมขอ้กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยบริษทั มีนโยบำยอยกำงชดัเจนท่ีจะไปมกจำ้งแรงงำนเด็ก ยึดมัน่ในเสรีภำพ
ของกำรนบัถ่อศำสนำ กำรไปมกเล่อกปฏิบติัจำกควำมแตกตกำงทำงดำ้นเช้่อชำติ ศำสนำ เพศ และสถำนะภำพทำง
สังคมนอกจำกน้ีบริษทั ยงัให้ควำมเคำรพตกอหลกัสิทธิมนุษยชนของพนกังำนทุกระดบัชั้น อยกำงเครกงครัด โดย
จะปกป้อง และไปมกน ำขอ้มูลสกวนตวัของพนกังำน เชกน ประวติัสกวนตวั คกำจำ้งเงินเด่อน  ฯลฯ ไปปเปิดเผยให้กบั
บุคคลภำยนอก หร่อผูท่ี้ไปมกมีสกวนเก่ียวขอ้ง รับทรำบ โดยยงัไปมกไปดรั้บอนุญำตจำกพนกังำน และไปดก้ ำหนดกำร
แนวปฏิบติัให้สอดคลอ้งตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลสกวนบุคคล 2562 (PDPA) รวมถึงไปดก้ ำหนดให้มี
กำรใช้ขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรปฏิบติังำน ซ่ึงไปดจ้ดัท ำเป็นคูกม่อให้กบัพนกังำนไปดรั้บทรำบ ถึงกฎ ระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำน ผกำนกำรปฐมนิเทศน์กกอนกำรเร่ิมปฏิบติังำน 
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ช่องทางการติดต่อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส 
เด็มโก ้ใหค้วำมส ำคญัตกอกำรติดตกอส่่อสำรกบัผูมี้สกวนไปดเ้สียทุกกลุกมเพ่่อกำรแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวกำง

กนั ตลอดจนรับฟังควำมคิดเห็นและค ำแนะน ำของผูมี้สกวนไปดเ้สียทุกกลุกม เพ่่อประโยชน์รกวมกนัในกรณีท่ีผูมี้
สกวนไปด้เสียไปมกไปด้รับควำมเป็นธรรมจำกกำรปฏิบัติของ เด็มโก้ สำมำรถร้องเรียน แนะน ำ ติชม  หร่อแจ้ง
เบำะแส ตกอ เด็มโก ้ไปดห้ลำยดำ้นทั้งดำ้นธรรมำภิบำล รวมถึงพฤติกรรมท่ีอำจสกอถึงกำรทุจริตหร่อประพฤติมิ
ชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจำกพนักงำนเอง และผูมี้สกวนไปด้เสียอ่่นด้วย เด็มโก้ ให้ควำมส ำคญักบักำรเก็บ
ขอ้มูลร้องเรียนเป็นควำมลบั ซ่ึงเร่่องร้องเรียนดงักลกำวจะรับรู้เพียงเฉพำะในกลุกมบุคคลท่ีไปดรั้บมอบหมำย และ
เก่ียวขอ้งดว้ยเทกำนั้น เพ่่อสร้ำงควำมมัน่ใจให้แกกผูร้้องเรียนและไปดก้ ำหนดขั้นตอนกำรรับเร่่องและสอบสวนไปว้
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร  โดยเด็มโก ้ไปดจ้ดัท ำชกองทำงกำรติดตกอ ร้องเรียน หร่อแจง้เบำะแส ดงัน้ี 

(1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ E-mail Address :  Auditcom @demco.co.th 
(2) คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำคกำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร 

 E-mail Address : goodgovernance@demco.co.th  
(3) เลขำนุกำรบริษทั  E-mail Address :  Com_Secretary@demco.co.th  
(4) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  E-mail Address :  AC_Secetary@demco.co.th 
(5) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำคกำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร  

E-mail Address :  Gov_Secetary@demco.co.th 
(6) ตูรั้บควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ติดตั้ง ณ ส ำนกังำนใหญก 
สกงจดหมำย หร่อชกองทำงอ่่นตำมสมควรและปลอดภยั  ถึง ส ำนกังำนตรวจสอบ  บริษทั เด็มโก ้ จ  ำกดั 

(มหำชน) เลขท่ี 59  ม.1  ต.สวนพริกไปทย  อ.เม่อง จ.ปทุมธำนี  12000  หร่อโทรสำร 02-9595811 ตกอ 2018 

ซ่ึงเด็มโกมี้มำตรกำรคุม้ครองผูร้้องเรียน โดยถ่อวกำขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นควำมลบัและจะด ำเนินกำร
พิสูจน์หำขอ้เทจ็จริง เพ่่อด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมตกอไปป 

มาตรการคุ้มครองผู้ทีร้่องเรียนหรือให้ข้อมูลด้วยเจตนาสุจริต 

 ผูร้ำยงำน ผูร้้องเรียน หร่อผูท่ี้ให้ควำมรกวมม่อสำมำรถเล่อกท่ีจะไปมกเปิดเผยตนเองไปด ้หำกเห็นวกำกำร

เปิดเผยนั้นจะท ำใหเ้กิดควำมไปมกปลอดภยั หร่อเกิดผลกระทบในทำงลบใด ๆ 

 เด็มโกถ่้อวกำขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นควำมลบั และจะเปิดเผยเทกำท่ีจ  ำเป็นโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัและ

ผลกระทบในทำงลบของผูร้ำยงำนแหลกงท่ีมำของข้อมูลหร่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องเป็นส ำคญั และผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรสอบสวนหร่อหำขอ้เท็จจริง มีหน้ำท่ีในกำรรักษำควำมลบัของผูใ้ห้ขอ้มูล

อยกำงเครกงครัด ผูใ้ดฝก ำฝ่น เด็มโก ้จะถ่อเป็นกำรกระท ำผดิวนิยัร้ำยแรง 

 หำกมีกำรกระท ำท่ีไปมกเป็นธรรมตกอผูร้้องเรียน หร่อผูแ้จง้เบำะแส หร่อผูท่ี้เป็นพยำน ถ่อเป็นกำรกระท ำ

ผดิวนิยัร้ำยแรง และอำจเป็นควำมผดิตำมกฎหมำยไปด ้

mailto:goodgovernance@demco.co.th
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 กรณีท่ีผูร้้องเรียนเห็นวกำตนอำจไปดรั้บควำมไปมกปลอดภยั หร่ออำจเกิดผลกระทบในทำงลบ ผูร้้องเรียน

สำมำรถร้องขอให้เด็มโก้ก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองท่ีเหมำะสมไปด ้หร่อเด็มโกอ้ำจก ำหนดมำตรกำร

คุม้ครองโดยผูร้้องเรียนไปมกตอ้งร้องขอ หำกเห็นวกำเป็นเร่่องท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดผลกระทบในทำงลบ

หร่อควำมไปมกปลอดภยั 

 ผูท่ี้ไปดรั้บผลกระทบในทำงลบจะไปดรั้บกำรบรรเทำควำมเด่อดร้อนดว้ยกระบวนกำรท่ีมีควำมเหมำะสม

และเป็นธรรม 

หมวดที ่4  การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส 

 หลักการ : ข้อมูลข่าวสารส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทาง
การเงิน ควรได้รับการเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส มีความเท่าเทียมกัน 
และน่าเช่ือถือ 

 การปฏิบัติของบริษัท  : ในกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัของ เด็มโก ้นอกจำกเผยแพรกตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด
ผกำนชกองทำงของตลำดหลกัทรัพยแ์หกงประเทศไปทยแลว้ เด็มโก ้จะเผยแพรกไปวใ้นเวบ็ไปซต์ของ เด็มโก ้
ดว้ย เชกน รำยงำนประจ ำปี นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ขอ้มูลบริษทั ขกำวประชำสัมพนัธ์ โดยกำร
ปรับปรุงเวบ็ไปซต์อยกำงสม ่ำเสมอ เพ่่อให้ผูถ่้อหุ้นและบุคคลภำยนอกสำมำรถรับขอ้มูลขกำวสำรไปดท้นั
ตกอเหตุกำรณ์ เขำ้ถึงโดยสะดวก และไปดรั้บประโยชน์มำกท่ีสุด ดงัน้ี 

1. สำรสนเทศท่ีส ำคญัของ เด็มโก ้ประกอบดว้ย ขอ้มูลทำงกำรเงิน และขอ้มูลท่ีไปมกใชกทำงกำรเงิน กำร
เปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงิน โดยเฉพำะในสกวนของงบกำรเงินนั้นไปดผ้กำนกำรสอบทำน/ตรวจสอบจำก
ผูส้อบบัญชี วกำถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส ำคัญตำมหลักกำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไปปและผกำนควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ/คณะกรรมกำรเด็มโก้ กกอนเปิดเผยแกกผู ้ถ่อหุ้น โดย
คณะกรรมกำรเด็มโก้ รำยงำนควำมรับผิดชอบตกอรำยงำนทำงกำรเงินควบคูกกับรำยงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนของผูส้อบบญัชีในรำยงำนประจ ำปีดว้ย นอกจำกน้ี เด็มโก ้ไปด้
เปิดเผยรำยกำรระหวกำงกนั รวมถึงบทวเิครำะห์ของฝก ำยจดักำรไปวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี/  
รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-1 One Report) เป็นตน้ 

2. ขอ้มูลตกำง ๆ ของ เด็มโก้ ท่ีไปด้เปิดเผยแกกสำธำรณชน ผูถ่้อหุ้น และนักลงทุน เด็มโก้ เผยแพรกไปวใ้น
เว็บไปซต์ของ เด็มโก้ ทั้งภำษำไปทยและภำษำองักฤษ เชกน ขอ้มูลบริษทั ประวติัคณะกรรมกำร เด็มโก ้
รำยงำนประจ ำปี รำยงำนกำรพฒันำอยกำงย ัง่ยน่ หนงัส่อเชิญประชุมผูถ่้อหุ้น คูกม่อกำรก ำกบัดูแลกิจกำร
ของ เด็มโก ้และคูกม่อจริยธรรมและจรรยำบรรณของ เด็มโก ้

3. เด็มโก ้ไปดเ้ปิดเผยประวติัของคณะกรรมกำรเด็มโก ้และบทบำทหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรชุดยกอย 5 ชุด 
ตำมขอ้บงัคบั จ  ำนวนคร้ังของกำรประชุม และจ ำนวนคร้ังท่ีกรรมกำรแตกละคนเขำ้รกวมประชุมในแตกละ
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ปี  และเปิดเผยกำรจกำยคกำตอบแทนกรรมกำรท่ีเป็นไปปตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถ่้อหุ้นและผูบ้ริหำร
ระดบัสูงไปวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-1 One Report) ดว้ย 

4. เด็มโก ้จดัให้มีนกัลงทุนสัมพนัธ์เพ่่อท ำหนำ้ท่ีส่่อสำรขอ้มูลส ำคญัตกอนกัลงทุน นกัลงทุนรำยยกอย ผูถ่้อ
หุ้น และนักวิเครำะห์หลักทรัพย์ เด็มโก้ไปด้ให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีมีควำมถูกต้อง 
ครบถว้น โปรกงใส และทัว่ถึง รวมทั้งกำรน ำเสนอผลงำน และกำรแจง้สำรสนเทศขององค์กรตกอนัก
ลงทุนสถำบนั นกัลงทุนรำยยกอย ผูถ่้อหุ้น และนกัวิเครำะห์หลกัทรัพย ์ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยไปดเ้ขำ้
รกวมใหข้อ้มูลในกิจกรรม Opportunity Day ของตลำดหลกัทรัพยแ์หกงประเทศไปทย อยกำงสม ่ำเสมอ 

5. เด็มโก้ ไปด้เปิดเผยข้อมูลทั่วไปป ข้อมูลทำงกำรเงิน บทรำยงำนและกำรวิเครำะห์ของฝก ำยจัดกำร 
(Management Discussion and Analysis : MD&A) ประกอบงบกำรเงินทุกไปตรมำส รวมถึงข้อมูล
ส ำคญัอยกำงครบถว้น ถูกตอ้ง และทนัเวลำ 

หมวดที ่5  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
หลกัการ : คณะกรรมการมีบทบาทส าคัญในการก ากบัดูแลกจิการเพือ่ประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยที่
คณะกรรมการมีความรับผดิชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าทีต่่อผู้ถือหุ้นและเป็นอสิระจากฝ่ายจัดการ 

  การปฏิบัติของบริษัท  : เด็มโกใ้หค้วำมส ำคญักบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีมำโดยตลอด โดยก ำหนดให้
บริษทัตอ้งจดัท ำนโยบำยเก่ียวกบัจริยธรรม และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรม และจรรยำบรรณใน
กำรประกอบธุรกิจจรรยำบรรณคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ตำมระบบก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่่อเป็น
แนวทำงในกำรปฏิบติังำนให้แกกคณะกรรมกำร กรรมกำรผูบ้ริหำร และพนักงำนของเด็มโก ้ไปวย้ึดถ่อปฏิบติั
ตั้งแตกปี 2549 ในกำรทบทวนแกไ้ปขปรับปรุงนโยบำยก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี จริยธรรมและจรรยำบรรณของเด็ม
โก้ไปด้น ำประเด็นกระบวนกำรพิจำรณำรำยกำรท่ีมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ให้เป็นธรรม กำรพิจำรณำ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนักบักำรปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ ์นโยบำยกำรแจง้เบำะแส กำรติดตำม และกำรคุม้ครองผูแ้จง้
เบำะแส มำเป็นเน้่อหำในกำรทบทวน ปรับปรุงดว้ย นอกเหน่อจำกกำรปรับปรุงสำระส ำคญัให้ทนัสมยั มีควำม
เป็นสำกล สอดคล้องกับนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจด
ทะเบียน กบัหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพย ์ พระรำชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ประกำศและแนวปฏิบติัของตลำดหลกัทรัพย์แหกงประเทศไปทย ท่ีมีกำรแกไ้ปข
ปรับปรุง กบักฎหมำยป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตแหกงชำติ (ปปช.) เพ่่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบติังำนท่ี
กรรมกำร ผู ้บริหำร และพนักงำนเด็มโก้ทุกคนต้องรับทรำบ และยึดถ่อเป็นหลักปฏิบัติอยกำงเครก งครัด 
นอกจำกน้ีสำยงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลยงัใชคู้กม่อกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เป็นเอกสำรส ำหรับใหค้วำมรู้แกก
พนกังำนทุกระดบั รวมถึงกำรปฐมนิเทศพนกังำนใหมกท่ีตอ้งก ำหนดให้มีหวัขอ้กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และ
จริยธรรมไปวใ้นหลกัสูตรพ่้นฐำนท่ีฝก ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล จดัอบรมพนกังำนตำมแผนพฒันำบุคคลของเด็ม
โก ้
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วฒันธรรมองค์กร จริยธรรม และจรรยาบรรณของเด็มโก้ 
 มำตรฐำนสูงสุดของกำรเป็นม่ออำชีพ กำรมีวฒันธรรมองค์กรท่ีแข็งแกรกงด้วยกำรมีจริยธรรมและ
จรรยำบรรณในกำรปฏิบติังำนท่ีเด็มโก้นั้น คณะกรรมกำรเด็มโก้มีระบบและกลไปกในกำรสร้ำงวฒันธรรม
องค์กรด้ำนจริยธรรมท่ีเขม้แข็งเข้ำมำในกำรพฒันำระบบนิเวศน์ของธรรมำภิบำลในองค์กร ด้วยกำรสร้ำง
คกำนิยมหลกั i DEMCO และจิตส ำนึกของบุคลำกรในบริษทัให้ควำมส ำคญักบักำรด ำเนินกิจกำรของเด็มโกด้ว้ย
ควำมซ่่อสัตยต์กอลูกคำ้ ตกอวชิำชีพ ดว้ยควำมหมำย มุกงมัน่ ตั้งใจจริงท่ีจะประสบควำมส ำเร็จ ดว้ยควำมเช่่อมัน่ใน
กำรท ำงำนรกวมกันเป็นทีมอยกำงมีประสิทธิภำพ ด้วยควำมรอบรู้ เช่ียวชำญ ให้คุณภำพท่ีดีแกกลูกค้ำ สร้ำง
มูลคกำเพิ่ม สร้ำงผลตอบแทนท่ีดีแกกผูถ่้อหุ้นอยกำงตกอเน่่อง มีควำมรับผิดชอบตกอสังคม ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งมุกงมัน่
ในกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรตกอตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 โดยจริยธรรมและจรรยำบรรณของเด็มโก้ (DEMCO Code of Conduct) ก ำหนดไปวเ้ป็นลำยลักษณ์
อกัษรท่ีชดัเจนพนกังำนเด็มโกทุ้กคนมีหนำ้ท่ีในกำรท ำควำมเขำ้ใจ และปฏิบติัตำมขอ้บงัคบั ระเบียบค ำสั่ง และ
จรรยำบรรณ ตลอดจนนโยบำยอ่่น ๆ ไปมกวกำจะเป็นตำมจำรีตประเพณี หร่อเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ไปมกวกำจะไปด้
ก ำหนดไปวใ้นขณะน้ี และ/หร่อท่ีจะก ำหนดตกอไปปในภำยหนำ้โดยเครกงครัด 
 กรรมกำรและผูบ้ริหำรพึงแสดงควำมยึดมั่นตกอจรรยำบรรณ โดยกำรปฏิบัติตนเป็นแบบอยกำงท่ีดี
ส ำหรับพนักงำนอ่่น เสริมสร้ำงบรรยำกำศของกำรท ำงำนให้เอ้่อตกอกำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ รวมทั้งตอ้ง
มุกงมัน่ท่ีจะป้องกนัไปมกให้เกิดกำรละเมิดจรรยำบรรณ และหำกมีกำรฝก ำฝ่น หร่อกำรกระท ำใดๆ อนัเป็นกำร
หลีกเล่ียง จะถูกพิจำรณำลงโทษตำมควำมร้ำยแรงแหกงกำรกระท ำ และถ่อเป็นกำรกระท ำควำมผิดทำงวินยัอีก
ดว้ย 
 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

กำรด ำเนินธุรกิจของ เด็มโก้ กับผูเ้ก่ียวข้องทำงธุรกิจ ต้องด ำเนินกำรอยกำงถูกต้อง ตรงไปปตรงมำ 
โปรกงใส ซ่่อสัตย ์ตรวจสอบไปด ้และไปมกคอร์รัปชนั โดยปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง และนโยบำยตกอตำ้นคอร์
รัปชนัของ เด็มโก ้รวมทั้งไปมกท ำใหเ้กิดขอ้ครหำ หร่อเส่่อมเสียช่่อเสียงของบริษทั จึงก ำหนดนโยบำยกำรตกอตำ้น
กำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ไปว ้ดงัน้ี 

1. บุคลำกรของ เด็มโก้ ตอ้งไปมกด ำเนินกำรหร่อเขำ้ไปปมีสกวนรกวมในกำรทุจริตคอร์รัปชั่น กำรให้/รับ 
สินบนทุกรูปแบบ ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม โดยมีหน้ำท่ีปฏิบติัตำมนโยบำยตกอตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ คูกม่อกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มำตรฐำนทำงจริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของ เด็มโก ้รวมทั้งระเบียบ 
และขอ้ก ำหนดอ่่น ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. บุคลำกรของ เด็มโก้ ตอ้งปฏิบติัด้วยควำมระมดัระวงัเก่ียวกบักำรรับ กำรให้ของขวญั ทรัพยสิ์น 
หร่อประโยชน์อ่่นใด รวมถึงคกำบริกำรตอ้นรับ และคกำใช้จกำยอ่่นๆ ทั้งน้ี กำรให้หร่อรับของขวญัและกำรเล้ียง
รับรอง ตอ้งเป็นไปปเพ่่อวตัถุประสงค์ทำงธุรกิจหร่อตำมประเพณีนิยมเทกำนั้น โดยมีมูลคกำท่ีเหมำะสม และตอ้ง
ไปมกสกงผลกระทบตกอกำรตดัสินใจในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 
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3. กำรบริจำคเพ่่อกำรกุศล และกำรให้เงินสนบัสนุนของ เด็มโก ้มีขั้นตอนกำรตรวจสอบ อนุมติั และ
สอบทำน โดยตอ้งมีเอกสำรหลกัฐำนชดัเจนและสอดคลอ้งกบัระเบียบของ เด็มโก ้เพ่่อให้มัน่ใจวกำกำรบริจำค
เพ่่อกำรกุศลหร่อกำรใหเ้งินสนบัสนุนไปมกไปดใ้ชเ้ป็นขอ้อำ้งส ำหรับกำรคอร์รัปชัน่ 

4. เด็มโก ้จดัให้มีกระบวนกำรตรวจสอบระบบและขั้นตอนกำรปฏิบติังำนขำยและกำรตลำด รวมทั้ง
งำนจดัหำพสัดุและท ำสัญญำอยกำงสม ่ำเสมอ รวมถึงกำรประเมินควำมเส่ียงตกอกำรเกิดทุจริตคอร์รัปชัน่ และ
บริหำรจดักำรใหมี้วธีิกำรแกไ้ปขท่ีเหมำะสม 

5. เด็มโก้ มีกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ท่ีสะท้อนถึงควำมมุกงมัน่ตกอมำตรกำรตกอตำ้นกำร
ทุจริตคอร์รัปชัน่ และมีนโยบำยท่ีจะไปมกลดต ำแหนกง ลงโทษ หร่อให้ผลทำงลบตกอบุคลำกรท่ีปฏิเสธ กำรทุจริต
คอร์รัปชัน่ แมว้กำกำรกระท ำนั้นจะท ำให้ เด็มโก้ สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ โดย เด็มโก ้มีกระบวนกำรส่่อสำร
อยกำงชดัเจนเก่ียวกบันโยบำยดงักลกำว 

6. ตรวจสอบภำยในตอ้งรำยงำนผลกำรประเมินกำรควบคุมด้วยตนเองตกอส ำนักงำนตรวจสอบ เพ่่อ
ด ำเนินกำรตรวจสอบหำกพบประเด็นท่ีมีกำรปฏิบติัไปมกสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรตกอตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่
จะตอ้งแจง้หนกวยงำนผูป้ฏิบติัเพ่่อใหมี้กำรปรับปรุงมำตรกำรควบคุม 

7. เด็มโก้ จดัให้มีขั้นตอนในกำรเก็บรักษำเอกสำรและบนัทึกตกำงๆ ให้พร้อมตกอกำรตรวจสอบเพ่่อ
ย่นยนัควำมถูกตอ้งและเหมำะสมของรำยกำรทำงกำรเงิน ตลอดจนขั้นตอนกำรปฏิบติัเพ่่อให้มัน่ใจวกำไปมกมี
รำยกำรใดท่ีไปมกไปดรั้บกำรบนัทึก หร่อไปมกสำมำรถอธิบำยไปด ้หร่อรำยกำรท่ีเป็นเทจ็ 

8. เด็มโก ้จดัใหมี้ขั้นตอนเพ่่อใหเ้กิดควำมมัน่ใจวกำกำรควบคุมภำยในของกระบวนกำรท ำบญัชีและกำร
เก็บรักษำขอ้มูลไปดรั้บกำรตรวจสอบภำยในเพ่่อย่นยนัประสิทธิผลของกระบวนกำรตำมมำตรกำรตกอตำ้นกำร
ทุจริตคอร์รัปชัน่ และเพ่่อให้เกิดควำมมัน่ใจวกำกำรบนัทึกรำยกำรทำงกำรเงินมีหลกัฐำนอยกำงเพียงพอเพ่่อใชใ้น
กำรตรวจสอบ 

9. เด็มโก้ จดัให้มีกำรส่่อสำรและฝึกอบรมอยกำงตกอเน่่องแกกบุคลำกรของ เด็มโก้ เพ่่อให้เกิดควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจอยกำงแท้จริงเก่ียวกับมำตรกำรตกอต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ควำมคำดหวงัของ เด็มโก้ และ
บทลงโทษหำกไปมกปฏิบติัตำมมำตรกำรน้ี 

10. เด็มโก ้ส่่อสำรนโยบำยตกอตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่และแนวปฏิบติัไปปยงับริษทัยกอย บริษทัรกวม
บริษทัอ่่นท่ี เด็มโก้ มีอ ำนำจในกำรควบคุม คูกคำ้ทำงธุรกิจ และผูมี้สกวนไปด้เสีย รวมทั้งสำธำรณชน ผกำนชกอง
ทำงกำรส่่อสำรท่ีหลำกหลำย เพ่่อทรำบและน ำมำตรกำรตกอตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ไปปปฏิบติั 

11. บุคลำกรของ เด็มโก ้ไปมกพึงละเลยหร่อเพิกเฉยเม่่อพบกำรกระท ำท่ีอำจฝก ำฝ่นมำตรกำรตกอตำ้นกำร
ทุจริตคอร์รัปชัน่โดย เด็มโก้ จดัให้มีชกองทำงกำรแจง้เบำะแส รวมทั้งเม่่อบุคลำกรตอ้งกำรค ำแนะน ำเก่ียวกบั
กำรปฏิบติัตำมมำตรกำรตกอตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 

12. คณะท ำงำนด้ำนพัฒนำควำมอยกำงย ัง่ย่นของ เด็มโก้ มีหน้ำท่ีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
มำตรกำรตกอต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นน้ีตกอคณะกรรมกำรควำมย ัง่ย่น คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำ
คกำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร  และคณะกรรมกำร เด็มโก ้โดยสม ่ำเสมออยกำงนอ้ยปีละคร้ัง 
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13. ส ำนกังำนตรวจสอบสำมำรถรำยงำนประเด็นท่ีพบอยกำงเรกงดกวนตกอประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรและ
กรรมกำรผูจ้ดักำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่่อรำยงำนตกอคณะกรรมกำรเด็มโก ้ 
 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมกำรเด็มโก ้ถ่อเร่่องควำมขดัแยง้ระหวกำงผลประโยชน์สกวนตน และผลประโยชน์ของบริษทั 
เป็นนโยบำยท่ีส ำคัญ โดยก ำหนดเป็นนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี และก ำหนดแนวปฏิบัติส ำหรับ
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ไปวใ้นจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ ท่ีก ำหนดใหก้รรมกำร 
ผูบ้ริหำร และพนกังำนตอ้งรำยงำนกำรมีสกวนไปดเ้สียของตนเอง และบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง เพ่่อหลีกเล่ียงกำร
ใชโ้อกำสจำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หร่อพนกังำนของเด็มโก ้แสวงหำประโยชน์สกวนตน เด็มโกจึ้งไปดมี้
กำรก ำหนดขอ้ปฏิบติัส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของเด็มโก ้ดงัน้ี 
 1.  หลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองท่ีอำจกกอให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กับ

บริษทั 
 2. หำกมีควำมจ ำเป็นต้องท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันอนัเป็นไปปเพ่่อประโยชน์ของบริษัท ให้กระท ำ

รำยกำรนั้นเสม่อนกบัท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก ทั้งน้ีห้ำมมิใหก้รรมกำรหร่อผูบ้ริหำรของบริษทั
ท่ีมีสกวนไปดเ้สียในรำยกำรนั้นมีสกวนในกำรพิจำรณำอนุมติั 

             3.  ไปมกหำผลประโยชน์ใสกตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยน ำสำรสนเทศภำยในท่ียงัไปมกไปดเ้ปิดเผยหร่อท่ีเป็น
ควำมลบัไปปใชห้ร่อน ำไปปเปิดเผยกบับุคคลภำยนอก 

             4.  ไปมกใช้เอกสำรหร่อขอ้มูลท่ีไปด้จำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรหร่อพนักงำนของบริษทัในกำรท ำ
ธุรกิจท่ีแขกงขนัหร่อเก่ียวเน่่องกบับริษทั 

 เด็มโก้ ถ่อนโยบำยด้ำนควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์เป็นนโยบำยส ำคัญ ดังนั้ นคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเด็มโก ้จึงไปดก้ ำหนดแนวปฏิบติัเร่่องควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยไปดรั้บกำรอนุมติัเห็นชอบจำก
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 7/2560 และให้มีกำรทบทวนอยกำงสม ่ำเสมอ เพ่่อให้ด ำเนินกำรจดัวำง
ระบบกำรควบคุมเป็นไปปอยกำงมีมำตรฐำน โปรกงใส ในกำรบริหำรจดักำรให้สอดคลอ้งตำมหลกักำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี 
 
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
 เด็มโกก้ ำหนดให้จดัท ำเอกสำรปฐมนิเทศส ำหรับกรรมกำรใหมก เพ่่อใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 
รวมทั้ งกำรแนะน ำลักษณะประกอบธุรกิจ และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษทัมีนโยบำย
สนบัสนุนให้กรรมกำรบริษทั เขำ้อบรมหลกัสูตรจำกสมำคมสกงเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไปทย (IOD) เพ่่อ
เป็นกำรพฒันำ สนบัสนุน และสกงเสริมกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั  

เม่่อมีกำรแตกงตั้งกรรมกำรใหมก บริษทัจะจดัให้มีกำรปฐมนิเทศส ำหรับกรรมกำรท่ีไปดรั้บแตกงตั้งใหมก 
โดยจดัให้มีกำรบรรยำยสรุป วิสัยทศัน์ กลยุทธ์ และเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ และกำรด ำเนินกำรท่ีส ำคญัโดย
ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร กรรมกำรผู ้จ ัดกำร และ/หร่อ 
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คณะกรรมกำรบริหำร พร้อมทั้งจดัให้มีเอกสำรส ำหรับกรรมกำรท่ีไปดรั้บกำรแตกงตั้งใหมก เพ่่อประกอบกำรท ำ
หน้ำท่ี อนัไปด้แกก คูกม่อกรรมกำรบริษทั หนังส่อบริคณห์สนธิ และขอ้บงัคบับริษทั และรำยงำนประจ ำปี ซ่ึง
เอกสำรเหลกำน้ีประกอบดว้ยขอ้มูลส ำคญั ไปดแ้กก บทบำทและหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั 
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท อ ำนำจอนุมัติ และข้อห้ำมกำรกระท ำของกรรมกำรบริษัทตำม
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งบทบำทและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรชุดยกอยตกำงๆ 

การพฒันากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของเด็มโก้ 
 เด็มโกมี้นโยบำยสกงเสริมให้กรรมกำรแตกละคนมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบับทบำทหน้ำท่ี ลกัษณะ
กำรประกอบธุรกิจ และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนใหก้รรมกำรทุกคนไปดรั้บ
กำรสกงเสริมทกัษะ และควำมรู้ส ำหรับกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำรอยกำงสม ่ำเสมอ 
 ส ำหรับบุคคลท่ีไปด้รับกำรแตกงตั้งให้เป็นกรรมกำรใหมก จะไปด้รับกำรแนะน ำ และไปด้รับขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ตกอกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี ซ่ึงรวมถึงควำมเขำ้ใจในวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกั วิสัยทศัน์ พนัธกิจ คกำนิยม
องคก์ร ตลอดจนลกัษณะธุรกิจ และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 
 นอกจำกน้ีกรรมกำรจะไปดรั้บกำรอบรม และพฒันำควำมรู้ท่ีจ  ำเป็นอยกำงตกอเน่่อง รวมทั้งตอ้งมีควำม
เขำ้ใจเก่ียวกบักฎหมำย กฎเกณฑ์ มำตรฐำน ควำมเส่ียง และสภำพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจ 
และใหไ้ปดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัอยกำงสม ่ำเสมอ 
 ส ำหรับกำรพฒันำผูบ้ริหำรระดบัสูง และกำรบริหำรบุคลำกร เพ่่อให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปปอยกำง
ตกอเน่่อง คณะกรรมกำรมีหน้ำท่ีก ำกบัดูแลให้มีแผนส่บทอดต ำแหนกง (Succession Plan) ส ำหรับเตรียมกำรส่บ
ทอดต ำแหนกงกรรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้ริหำรระดบัสูง รวมทั้งสกงเสริม และสนับสนุนให้ผูบ้ริหำรระดบัสูง
ไปดรั้บกำรอบรม และพฒันำ มีควำมรู้ ทกัษะ ประสบกำรณ์ และคุณลกัษณะท่ีจ ำเป็นตกอกำรขบัเคล่่อนองค์กร
ไปปสูกเป้ำหมำย 
 
แผนการสืบทอดต าแหน่ง และพฒันาผู้บริหาร 
 เพ่่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปปอยกำงตกอเน่่อง เด็มโกมี้นโยบำยก ำกบัดูแลใหมี้แผนกำรส่บทอดต ำแหนกง 
เพ่่อเป็นกำรเตรียมส่บทอดต ำแหนกง (Succession Plan) ส ำหรับผูบ้ริหำรระดับสูง ไปด้แกก ประธำนเจำ้หน้ำท่ี
บริหำร (CEO) กรรมกำรผูจ้ดักำร (Managing Director) รองกรรมกำรผูจ้ดักำร (SEVP)  และผูจ้ดักำรสำยงำน 
(SVP-EVP) โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่่อเตรียมควำมพร้อมดำ้นก ำลงัคนทั้งในเชิงปริมำณ และคุณภำพ  เพ่่อสร้ำง
ควำมตกอเน่่องในกำรบริหำรท่ีเหมำะสม ในต ำแหนกงบริหำรท่ีส ำคญั โดยก ำหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติั
แผนกำรส่บทอดต ำแหนกง รวมทั้งกำรจดัท ำแผนพฒันำกกอนรำยบุคคล (Individual Development Plan) เพ่่อให้มี
ควำมพร้อมข้ึนด ำรงต ำแหนกงท่ีสูงข้ึน เม่่อมีต ำแหนกงวกำง หร่อมีต ำแหนกงงำนใหมกท่ีสูงข้ึน 
 ส ำหรับแผนกำรสรรหำผูบ้ริหำร และพฒันำผูบ้ริหำร จะก ำหนดแผนไปวล้กวงหนำ้กกอนกำรเกษียณ หร่อ
ออกจำกต ำแหนกงกกอนเวลำ โดยจะเป็นไปปตำมหลกัเกณฑ์ และแนวปฏิบติัแผนกำรส่บทอดต ำแหนกง และตำม



                                                                                         บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 

นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ทบทวน พฤศจิกำยน 2563  หนำ้ท่ี 38/38 
   

กระบวนกำรสรรหำท่ีมีกำรพิจำรณำบุคคลทั้งภำยใน และภำยนอก รวมถึงเป็นไปปตำมกฎหมำย และมำตรฐำน
ส ำหรับบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์หกงประเทศไปทยดว้ย 


