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นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

 บริษทัท่ีมีระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี จะสำมำรถปรับปรุงประสิทธิภำพ และประสิทธิผลในกำร
ด ำเนินงำน เพิ่มโอกำส และลดควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจ ซ่ึงจะน ำไปสู่กำรเสริมสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผูมี้
ส่วนได้เสีย ผูถื้อหุ้น พนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำ ชุมชน และสังคม บริษทั เด็มโก้ จ  ำกัด (มหำชน) ก ำหนดให้มี 
“นโยบำยก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี” พร้อมทั้งก ำหนดแนวปฏิบติัต่ำงๆ ให้เหมำะสมกบับริบทในกำรด ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เพื่อเป็นแนวทำงส ำหรับ กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนในกำรยึดถือ และปฏิบติัตำม 
ตลอดจนมีระบบกำรติดตำมดูแล และเปิดเผยผลกำรปฏิบติัให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียรับทรำบ เพื่อสะทอ้นให้เห็นถึง
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย ภำยใตห้ลกักำรพื้นฐำนท่ีส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
5 ประกำร คือ ควำมซ่ือสัตย์ (Integrity) ควำมยุติธรรม (Fairness) ควำมโปร่งใส (Transparency) ควำม
รับผดิชอบ (Responsibility) และภำระรับผดิชอบ (Accountability)  
 กำรมีโครงสร้ำงและกลไกในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ถือเป็นรำกฐำนส ำคญัท่ีท ำให้ธุรกิจสำมำรถ
บริหำรกิจกำรอย่ำงมีธรรมำภิบำล มีกำรบริหำรควำมเส่ียง และกำรควบคุมภำยในท่ีดี บนพื้นฐำนของกำร
ด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดข้ึนตลอดห่วงโซ่คุณค่ำของ
ธุรกิจท่ีสะท้อนถึงควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจท่ีมีประสิทธิภำพ ดูแลผูมี้ส่วนได้เสีย และ
สร้ำงสรรค์สังคม ส่ิงแวดลอ้มให้ดีข้ึนไปพร้อมๆ กบักำรเติบโตของธุรกิจในระยะยำวท่ีมุ่งให้ควำมส ำคญักบั
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจไปพร้อมกบักำรค ำนึงถึงสังคม และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดทุกกระบวนกำรด ำเนินธุรกิจ
ของเด็มโก ้เพื่อมุ่งสู่เป้ำหมำยกำรพฒันำธุรกิจใหเ้ติมโตอยำ่งย ัง่ยนื 

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

“บริษัทย่อย”  หมำยถึง บริษทัท่ีเด็มโกถื้อหุ้นเกินกวำ่ 50% ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด    
ในท่ีน้ี คือ 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  บริษทักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
“คณะกรรมการ”  หมำยถึง  คณะกรรมกำรบริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 
“กรรมการ”  หมำยถึง  กรรมกำรบริษทั กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
“ผู้บริหาร”  หมำยถึง  ผูบ้ริหำรบริษทั กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
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ส่วนที ่1  นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมกำรบริษทั ไดต้ระหนกัถึงประโยชน์และควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ทั้งน้ีเพื่อ

เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสและประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำร อนัจะสร้ำงควำมเช่ือมัน่ใหเ้กิดข้ึนแก่ผู ้
ถือหุ้น ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย และส่งเสริมให้บริษทัเติบโตอย่ำงมัน่คงและย ัง่ยืน จึงได้ก ำหนดเป็น
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษรและถือเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติส ำหรับบริษัทซ่ึง
ครอบคลุมหลกักำรส ำคญั ดงัต่อไปน้ี 

 กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยำ่งเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย 
 กำรปฏิบัติหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรก ำกับดูแลและกำร

บริหำรงำนด้วยควำมซ่ือสัตย ์มีคุณธรรม รอบคอบและระมดัระวงั เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของ
บริษทั และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม   ตลอดจนดูแลมิให้เกิดปัญหำ
ควำมขดัแยง้ดำ้นผลประโยชน์ต่ำงๆ 

 กำรบริหำรงำนดำ้นควำมโปร่งใสภำยใตร้ะบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยในตลอดจนกำร
เปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ ทนัเวลำ และสำมำรถตรวจสอบได ้แก่ผูถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย 
เพื่อให้ทรำบขอ้มูลอย่ำงเท่ำเทียมกนั โดยบริษทัจะสนบัสนุนให้มีกำรใช้บตัรลงคะแนนเสียงใน
วำระท่ีส ำคญั เช่น กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยง กำรท ำรำยกำรไดม้ำ หรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์เพื่อ
ควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได ้

 กำรควบคุมและบริหำรควำมเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสมกบักำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั 
 กำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต ภำยใตก้รอบของกฎหมำย จริยธรรมทำงธุรกิจ รวมถึง

กำรดูแลส่ิงแวดลอ้ม 
 คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน จะปฏิบติัหน้ำท่ีดว้ยควำมมุ่งมัน่ ทุ่มเทและ

รับผิดชอบอย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั และยึดมัน่คุ่มือหลกักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรและจรรณยำบรรณธุรกิจของบริษทั เป็นแนวทำงดว้ยควำมเขำ้ใจ เช่ือมัน่ และศรัทธำ 
โดยถือเป็นกิจวตัรจนเป็นวฒันธรรมท่ีดีขององคก์ร 

 คณะกรรมกำรบริษทัมีบทบำทส ำคญัร่วมกบัผูบ้ริหำรในกำรก ำหนดวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ นโยบำย
และแผนงำนท่ีส ำคญัของบริษทั รวมทั้งกำรจดัโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนท่ีสอดคลอ้งและสัมพนัธ์
กนัอยำ่งเป็นธรรมระหวำ่งคณะกรรมกำรบริษทั  ผูบ้ริหำร และผูถื้อหุ้น และมีกำรวำงแนวทำงกำร
บริหำรจดักำร และกำรด ำเนินธุรกิจท่ีเหมำะสม 

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

  2.1 วสัิยทศัน์     
“มุ่งสู่กำรเป็นผูป้ระกอบกำรชั้นน ำ ดำ้นวศิวกรรมไฟฟ้ำ พลงังำนและสำธำรณูปโภค ทั้งใน

ประเทศและต่ำงประเทศ” 

 2.2 พนัธกจิ     
 ด ำเนินธุรกิจก่อสร้ำงและบริกำรดำ้นวิศวกรรมไฟฟ้ำ พลงังำนและสำธำรณูปโภคท่ีครบวงจร 

พร้อมขยำยธุรกิจสู่ตลำดต่ำงประเทศ 
 สร้ำงควำมเช่ือมั่นต่อลูกค้ำด้วยบริกำรท่ีมีคุณภำพ ทีมงำนท่ีมีควำมเช่ียวชำญรอบรู้ และ

ประสิทธิภำพสูง 
 สร้ำงผลตอบแทนท่ีดีและมูลค่ำเพิ่มจำกกำรลงทุน ให้กบันักลงทุน ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนได้

เสียทุกฝ่ำยอยำ่งต่อเน่ือง 
 ด ำเนินธุรกิจบนหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และมุ่งผลลพัธ์ท่ีย ัง่ยนืดำ้นเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม  
     

2.3  เป้าหมายการด าเนินธุรกจิของบริษัท 

 เด็มโกมุ้่งมัน่ท่ีจะพฒันำองค์กรและขยำยธุรกิจทั้งในและต่ำงประเทศในดำ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบังำน
วศิวกรรม โดยมีเป้ำหมำยหลกัท่ีจะเป็นผูอ้อกแบบ ก่อสร้ำงและติดตั้งงำนระบบไฟฟ้ำแบบครบวงจรตั้งแต่งำน
ระบบไฟฟ้ำและเคร่ืองกลจนถึงงำนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนทดแทน เช่น โครงกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำดว้ย
พลงังำนลม และพลงังำนแสงอำทิตย ์รวมถึงแสวงหำโอกำสในกำรเป็นผูล้งทุนในธุรกิจกำรให้บริกำรในฐำนะ
ผูผ้ลิตไฟฟ้ำและสำธำรณูปโภคอ่ืน 

 2.4   ค่านิยมหลกั 
I DEMCO 
I = Integrity   มีคุณธรรม ควำมซ่ือสัตยต่์อลูกคำ้ ต่อตนเอง องคก์ร และวชิำชีพ 
D = Determination  มีควำมมำนะ มุ่งมัน่ ตั้งใจจริง ท่ีจะประสบผลส ำเร็จ 
E = Effective Teamwork  ทีมงำนมีประสิทธิภำพ 
M = Masterly   รอบรู้ เช่ียวชำญอยำ่งผูน้ ำ 
C = Customer First  ใหคุ้ณภำพท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกคำ้ 
O = Originality & Ownership มีควำมคิดริเร่ิม กลำ้แสดงออกนอกกรอบอยำ่งสร้ำงสรร และคิดอยำ่งเจำ้ของ

กิจกำร 
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2.5 จรรยาบรรณบริษัท 
         บริษัท ได้แก่  กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคน มุ่งท่ีจะด ำเนินกำร และยึดถือใน
จรรยำบรรณของบริษทั ในดำ้นต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 
         2.5.1 สิทธิและควำมเท่ำเทียมกนัของผูถื้อหุน้   
  บริษทัจะยึดมัน่ต่อกำรปฏิบติัและกำรคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั โดย
ก ำหนดนโยบำยโดยกำรค ำนึงถึงสิทธิผูถื้อหุน้ และส่งเสริมกำรใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

 สิทธิในกำรรับรู้ขอ้มูลในกำรจดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อให้ขอ้มูลเพียงพอต่อผูถื้อหุ้น 
เพื่อตดัสินใจในกำรลงมติ โดยบริษทัไดจ้ดัให้มีกำรเผยแพร่ขอ้มูลหนงัสือเชิญประชุมตำม
ระเบียบวำระ พร้อมทั้งเอกสำรประกอบต่ำงๆท่ี เก่ียวกบักำรประชุม ใน เวบ็ไซตข์องบริษทั
เป็นกำรล่วงหน้ำ 30 วนัก่อนกำรประชุม และจดัส่งหนังสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมทั้ง
เอกสำรประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำงๆ ล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมอย่ำงน้อย 14 วนั 
พร้อมทั้งมีกำรบนัทึกกำรประชุมอยำ่งถูกตอ้งครบถว้นเผยแพร่ในเวบ็ไซต ์เพื่อสำมำรถให้
ผูถื้อหุน้ตรวจสอบได ้

 สิทธิท่ีผูถื้อหุน้จะไดรั้บกำรอ ำนวยควำมสะดวกของผูถื้อหุน้ ในกำรใชสิ้ทธิเขำ้ร่วมประชุม
ผูถื้อหุ้นและออกเสียงอยำ่งเต็มท่ี โดยบริษทัเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อน
วนัประชุมให้แก่บริษทัได ้นอกจำกน้ี บริษทัยงัมีนโยบำยในกำรส่งเสริมให้กรรมกำรทุก
ท่ำนเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นในกรณีกำรตอบค ำถำม
เก่ียวกบัประเด็นต่ำงๆ 

 บริษทัมีนโยบำยส่งเสริมเร่ืองควำมเท่ำเทียมกนัของผูถื้อหุน้ เช่น กำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุ้น
เสนอช่ือบุคคลเขำ้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำร และกำรเปิดโอกำสให้ผูถื้อสำมำรถเสนอวำระ
กำรประชุมเพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุมก่อนวนัประชุมโดย
คณะกรรมกำรได้ก ำหนดแนวทำงพิ จำรณำเพิ่ ม  / ไม่ เพิ่ มวำระท่ี เสนอดังก ล่ำว  
คณะกรรมกำรมีนโยบำยไม่เพิ่มวำระกำรประชุมโดยไม่แจ้งผู ้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ 
นอกจำกน้ี บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองได้
สำมำรถมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเข้ำร่วมประชุมแทนหรือให้กรรมกำรอิสระเป็นผูรั้บมอบ
อ ำนำจจำกผูถื้อหุน้ เพื่อเขำ้ร่วมประชุมแทนได ้  

 2.5.2 สิทธิ และบทบำทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย   
  บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญแก่กำรก ำกับดูแลผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มลูกค้ำ คู่ค้ำ 
พนักงำน ผูถื้อหุ้นหรือผูล้งทุน  สถำบนักำรเงิน หน่วยงำนภำครัฐและหน่วยงำนอ่ืนๆ โดยคณะกรรมกำรจะ
ปฏิบติัต่อบุคคลเหล่ำน้ีตำมสิทธิ เง่ือนไข ขอ้กฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ เพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บกำรดูแล
และปฏิบติัดว้ยดี ทั้งน้ี บริษทัจะก ำหนดมำตรกำรในกำรส่ือสำรกบัคณะกรรมกำรในประเด็นเก่ียวกบัควำม
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ถูกตอ้งของรำยงำนกำรเงิน ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีบกพร่อง หรือกำรท ำผิดกฎหมำยและผิดจรรยำบรรณ 
โดยก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัท / คณะกรรมกำรตรวจสอบ สำมำรถด ำเนินกำรตรวจสอบพร้อมทั้ ง
ด ำเนินกำรแกไ้ขเพื่อควำมถูกตอ้ง   

             2.5.3 กำรประชุมผูถื้อหุน้   
  บริษัท ส่งเส ริมให้ผู ้ถือหุ้นมีโอกำสท่ีจะมี ส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น  ห รือ
ขอ้เสนอแนะในท่ีประชุม โดยเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุ้นส่งค ำถำมล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุม โดยก ำหนดหลกัเกณฑ์
กำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำ และเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักล่ำวไวบ้น Website ของบริษทั และคณะกรรมกำรจะเขำ้
ร่วมในกำรประชุมเพื่อตอบค ำถำม และรับฟังขอ้เสนอแนะจำกผูถื้อหุ้น กบัเปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพร้อม
ผลลงคะแนนเสียงภำยในวนัถดัไปผำ่นระบบข่ำวของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบน Website ของ
บริษทั 

         2.5.4 ภำวะผูน้ ำ และวสิัยทศัน์   
  ในกำรก ำหนดวิสั ยทัศน์  เป้ ำหมำยกำรด ำเนินงำน กลยุท ธ์  และแผนงำนธุรกิจนั้ น 
คณะกรรมกำรไดมี้ส่วนร่วมในกำรพิจำรณำและตดัสินใจ โดยใช้ประสบกำรณ์รวมทั้งควำมช ำนำญในกำรท ำ
ธุรกิจในกำรวำงแผน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม รวมทั้งจะก ำกบัดูแลและติดตำมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบใน
เร่ืองท่ีส ำคญัเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำรให้เป็นไปตำมแผนงำน  

        2.5.5 ควำมขดัแยง้ดำ้นผลประโยน์   
  ก ำหนดให้คณะกรรมกำร ฝ่ำยจดักำรและผูถื้อหุ้นได้มีกำรพิจำรณำในกำรแก้ปัญหำควำม
ขดัแยง้ของผลประโยชน์อยำ่งรอบคอบ ดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต มีเหตุผล เป็นอิสระและอยูภ่ำยใตจ้ริยธรรมท่ีดี 
ตลอดจนมีกำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งครบถว้น เพื่อผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นเป็นส ำคญั ทั้งน้ีบริษทัได้
ก ำหนดมำตรกำรดูแลขอ้มูลภำยใน เพื่อป้องกันกำรน ำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทำงมิชอบ อำทิเช่น 
บริษทัจะด ำเนินกำรก ำหนดแนวทำงในกำรเก็บรักษำและป้องกนักำรใชข้อ้มูลเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และถือเป็น
แนวปฏิบติัท่ีทุกคนในองค์กรตอ้งถือปฏิบติั และไดก้ ำหนดให้กรรมกำรทุกคนและผูบ้ริหำรเปิดเผยขอ้มูลต่อ
บริษทัเก่ียวกบัส่วนได้เสียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น กำรรำยงำนกำรซ้ือขำย หรือถือครองหลกัทรัพยข์อง
บริษทัใหท่ี้ประชุมกรรมกำรทรำบทุกคร้ัง 

   2.5.6 จริยธรรมธุรกิจ   
  บริษทัมีกำรส่งเสริมแนวทำงเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยำบรรณ (Code of Ethics or 
Statement of Business Conduct) โดยคณะกรรมกำรไดจ้ดัท ำหลกัจรรยำบรรณเพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนักงำนทุกคนไดท้รำบถึงมำตรฐำนกำรปฏิบติัตนตำมท่ีบริษทัไดว้ำงไว ้เพื่อเป็นแนวทำงในกำรให้ทุกคน
ปฏิบติั  ทั้งน้ีจริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจของบริษทัท่ีกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนตอ้งยึดถือและปฏิบติั
ตำมประกอบดว้ย ควำมซ่ือสัตยแ์ละเช่ือถือได ้กำรใหค้วำมเคำรพผูอ่ื้นอยำ่งสม ่ำเสมอ กำรมีควำมยุติธรรมและ
ไม่แบ่งแยก กำรไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำใดๆ รวมทั้งลิขสิทธ์ิและสิทธิบตัร กำรเก็บรักษำควำมลบั กำร
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เก็บบนัทึกขอ้มูลของบริษทัอย่ำงถูกตอ้ง กำรระมดัระวงัในกำรเปิดเผยขอ้มูลบริษทั กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย
และระเบียบข้อบังคับ กำรให้ควำมเป็นธรรมต่อคู่แข่งทำงธุรกิจ  กำรปฏิบัติเก่ียวกับกำรต่อต้ำนทุจริต
คอร์รัปชั่น และควำมรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น โดยกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน จะตอ้งปฏิบติัหน้ำท่ีดว้ย
ควำมซ่ือสัตยสุ์จริต รับผิดชอบ ยุติธรรม และมีจริยธรรมในกำรด ำเนินงำนกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งภำยในและนอก
องคก์ร ตลอดจนไม่เปิดเผยขอ้มูลภำยในอนัก่อให้เกิดผลกระทบในดำ้นลบแก่บริษทัหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตวั 
รวมไปถึงกำรไม่กระท ำกำรใดๆ อนัก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

   กำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ กำรฝ่ำฝืน และกำรลงโทษ 
  กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนมีควำมรับผดิชอบท่ีจะท ำควำมคุน้เคย และปฏิบติัตำม
จรรยำบรรณบริษทั ตลอดจนนโยบำยอ่ืนๆ ของบริษทัท่ีจะออกมำเพิ่มเติมนอกจำกน้ี กบัพึงแสดงควำมยึดมัน่
ต่อจรรยำบรรณบริษทั โดยกำรปฏิบติัตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดีส ำหรับผูอ่ื้น เพื่อส่งเสริมบรรยำกำศของกำรท ำงำน
ให้เอ้ือต่อกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ รวมทั้งต้องมุ่งมั่นท่ีจะป้องปรำม และป้องกันไม่ให้เกิดกำรละเมิด
จรรยำบรรณ ทั้งน้ี ผูท่ี้ฝ่ำฝืนจรรยำบรรณ หรือนโยบำยของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนฝ่ำฝืน
จรรยำบรรณ จะถูกพิจำรณำลงโทษทั้งทำงวินยั ซ่ึงอำจรวมถึงกำรเลิกจำ้ง กำรให้ชดเชยควำมเสียหำย และกำร
รับโทษทั้งทำงแพง่ และ/หรือทำงอำญำ 

ส่วนที ่3  โครงสร้างการก ากบัดูแลกจิการ 
3.1 คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษทั ในฐำนะตวัแทนผูถื้อหุ้น เป็นผูมี้บทบำทส ำคญัในกำรท ำหน้ำท่ีก ำกบัดูแลกำร
บริหำรจดักำรงำนของบริษทั ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั โดยมีกำรก ำหนด
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เพื่อกำรสร้ำงมูลค่ำให้แก่กิจกำร รวมทั้งสร้ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ภำยใต้
ควำมเช่ียวชำญและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในระยะยำว 

คณะกรรมกำรบริษทัไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของหลกัธรรมำภิบำลในกำรสร้ำงเสริมควำมเช่ือมัน่
ให้กบัผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย โดยกรรมกำรแต่ละท่ำนจะปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์
สุจริต และระมดัระวงัรักษำประโยชน์ของบริษทั รวมทั้งต้องปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์
ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมกำรบริษทัจึงจดัท ำกฎบตัรโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้กรรมกำรของบริษทัเขำ้ใจบทบำท 
หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของตนท่ีมีต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั และแสดงไดว้ำ่จะปฏิบติัหนำ้ท่ีดงักล่ำวไดอ้ยำ่งมี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และมีควำมโปร่งใส  ซ่ึงโดยทัว่ไป คณะกรรมกำรบริษทั จะมอบหมำยให้ฝ่ำย
จดักำรเป็นผูป้ฏิบติั   ดงันั้นหนำ้ท่ีหลกัของคณะกรรมกำร จึงแบ่งเป็น 2 ดำ้นหลกั คือ 

1. กำรก ำหนด วิสัยทศัน์  พนัธกิจ นโยบำย  และกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษทั  เพื่อให้มัน่ใจวำ่ บริษทั 
จะด ำเนินงำนไปในทิศทำงท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น และของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในระยะยำว ภำยใต้
ควำมเช่ียวชำญ  และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินกำร 

2.  กำรติดตำม ประเมินผล และดูแลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำรเพื่อตรวจสอบถ่วงดุล
และรับผดิชอบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ต่อผูถื้อหุน้ 
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ดังนั้ น  ส ำม ำรถ ดูรำยละ เอี ยด เพิ่ ม เติม เก่ี ยวกับคณ ะกรรมกำรบ ริษัท  ใน เว็บ ไซต์บ 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 

 คณะกรรมกำรฝ่ำยจดักำร มีทั้งหมด 2 คณะ ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรจดักำร และคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียงระดบัจดักำร ซ่ึงมีรำยละเอียดของแต่ละคณะ ดงัน้ี 

ก. คณะกรรมกำรจดักำร  ประกอบด้วยประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร เป็นประธำน กรรมกำรผูจ้ดักำร 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรและผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนต่ำงๆ เป็นกรรมกำร มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ
หลกัในกำรหำรือแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นในประเด็นกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั อำทิเช่น กำรทบทวนผลกำร
ด ำเนินงำน และแนวทำงกลยุทธ์ทำงธุรกิจให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
และพิจำรณำกำรด ำเนินงำนท่ีเหมำะสม พิจำรณำ และ/หรือ อนุมติักระบวนกำรปฏิบติังำนใหม่ เป็นตน้ 

http://www.demco.co.th/corporate
http://www.demco.co.th/corporategovernance/กฎบัตร
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ข. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงระดับจดักำร ประกอบด้วย บุคคลไม่น้อยกว่ำ 9 คน โดยมี
กรรมกำรผูจ้ดักำร เป็นประธำน และกรรมกำรอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหำรระดบัสูงของสำย หรือสำยงำนต่ำงๆ ของ
บริษทั และบริษทัยอ่ย โดยก ำหนดใหผู้บ้ริหำรสูงสุดสำยงำนควำมเส่ียงท ำหนำ้ท่ีกรรมกำรและเลขำนุกำร 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงระดับจดักำรมีหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบหลักในกำรก ำหนด
นโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงของกลุ่มงำนต่ำงๆ ของบริษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร 
และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรพิจำรณำในเร่ืองของกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยรวมซ่ึง
ครอบคลุมถึงควำมเส่ียงประเภทต่ำงๆ ท่ีส ำคญั เช่น ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์  ควำมเส่ียงดำ้นกำรเงินและดำ้น
บญัชี ควำมเส่ียงดำ้นกำรด ำเนินงำน ควำมเส่ียงดำ้นปฏิบติังำนให้ถูกตอ้ง ควำมเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ ควำมเส่ียง
ดำ้นสภำพแวดลอ้ม ควำมเส่ียงวิกฤตฉุกเฉินเฉพำะกิจ เป็นตน้ รวมถึงประเมิน ติดตำม และดูแลปริมำณควำม
เส่ียงของกลุ่มงำนต่ำงๆ ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรบริหำรควำม
เส่ียง และดูแลให้กลุ่มงำนต่ำงๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย  ด ำเนินตำมนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงท่ี
คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด และปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์ท่ีหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด ตลอดจนทบทวนควำม
เพียงพอของนโยบำย และระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง ควำมมีประสิทธิผลของระบบและกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยท่ีก ำหนด 
  
3.4  เลขานุการบริษัท 
  คณะกรรมกำรบริษัทเป็นเป็นผูแ้ต่งตั้ ง กรรมกำรบริษัทหรือผู ้บริหำรของบริษัท ท่ีมีคุณสมบัติ
เหมำะสม 1 คน ให้ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษทั เพื่อท ำหนำ้ท่ีเก่ียวกบักำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และ
กำรประชุมผูถื้อหุ้นสนบัสนุนให้กำรก ำกบัดูแลกิจกำรเป็นไปตำมมำตรฐำนบรรษทัภิบำลท่ีดี ซ่ึงรวมถึงกำร
สนบัสนุนให้คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดนโยบำย กำรก ำกบัดูแลกิจกำร นโยบำยรับผิดชอบต่อสังคม นโยบำย
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น กำรสนับสนุนให้คณะกรรมกำรมีกำรประเมินผลงำนตนเอง และประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร (CEO) กำรสนบัสนุนให้มีกำรส่ือสำรนโยบำย และกลยทุธ์ รวมถึงติดตำมกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำย และยุทธศำสตร์ของบริษัท และสนับสนุนงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในด้ำนท่ีเก่ียวข้องกับ
กฎระเบียบ และกฎหมำย รวมถึงหนำ้ท่ีต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. จดัให้มี และด ำเนินกำรเร่ืองกำรประชุมผูถื้อหุ้น กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และกำรประชุม
คณะกรรมกำรชุดย่อยท่ีแต่งตั้ งโดยคณะกรรมกำรบริษัทท่ีเก่ียวข้อง โดยให้เป็นไปตำมกฎหมำย
ขอ้บงัคบั กฎบตัรของคณะกรรมกำรแต่ละชุด และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีของบริษทั 

2. จดัท ำ และเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร หนงัสือนดัประชุม และรำยงำนคณะกรรมกำรบริษทั หนงัสือ
นดัประชุม และรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ และรำยงำนประจ ำปีของบริษทั      

3. แจง้มติ และนโยบำยของของคณะกรรมกำรบริษทั และผูถื้อหุ้น ให้ผูบ้ริหำรท่ีเก่ียวขอ้ง และติดตำม
กำรปฏิบติัตำมมติ และนโยบำยดงักล่ำวผำ่นกรรมกำรผูจ้ดักำร และประธำนกรรมกำรบริหำร 

4. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำร หรือผูบ้ริหำร และน ำเสนอต่อประธำน
กรรมกำรบริษทั และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ภำยในเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด 
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5. ให้ค  ำปรึกษำ และข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยท่ีแต่งตั้ งโดย
คณะกรรมกำรบริษทั ในประเด็นกฎหมำย ระเบียบ และขอ้พึงปฏิบติัดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

6. ดูแลให้หน่วยงำนเลขำนุกำรบริษทัเป็นศูนยก์ลำงของขอ้มูลองคก์ร (Corporate Records) อำทิ หนงัสือ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั ทะเบียนผูถื้อหุ้น ใบอนุญำตประกอบธุรกิจ
ประเภทต่ำงๆ ของบริษทั เป็นตน้ 

7. ดูแลให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูล และรำยงำนสำรสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงำนก ำกบัดูแลให้
เป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และนโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำรของบริษทั 

8. ติดต่อ และส่ือสำรกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไปใหไ้ดรั้บทรำบสิทธิต่ำงๆ ของผูถื้อหุน้ และข่ำวสำรของบริษทั  
9. ให้ข่ำวสำร และข้อมูลแก่กรรมกำรในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อ

ประโยชน์ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำร 
10. จดัใหมี้กำรใหค้  ำแนะน ำแก่กรรมกำรท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่ 
11. ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนใดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

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

หรือผำ่นกำรอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของเลขำนุกำรบริษทั 
2. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีของกำรก ำกับดูแล

กิจกำร 
3. มีควำมเป็นอิสระ และตรงไปตรงมำในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีทั้งในดำ้นให้ค  ำแนะน ำ และขอ้คิดเห็น

ต่ำง ๆ  
4. มีประสบกำรณ์ในงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร หรือคุณสมบติัอ่ืนท่ีช่วยให้งำนเลขำนุกำรบริษทั

เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
 

3.5 ค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้ทีม่ีอ านาจในการจัดการ 
  (ก) ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
   คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ ์องคป์ระกอบ และค่ำตอบแทนกรรมกำรท่ีเป็นธรรมอยู่
ในระดบัท่ีเหมำะสม โดยใช้หลกักำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำร (Fiduciary Duty) และมีควำมสอดคลอ้ง
กับภำระหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำย (Accountability and  Responsibility) รวมทั้ งอยู่ใน
ลกัษณะเทียบเคียงไดก้บับริษทัท่ีอยูใ่นอุตสำหกรรมเดียวกนั และมีขนำดใกลเ้คียงกนั 
 นอกจำกน้ี กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรได้ค  ำนึงถึงควำมเพียงพอ และจูงใจในกำรสรรหำ
กรรมกำรท่ีมีคุณภำพ  และคงรักษำกรรมกำรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถให้สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมตั้งใจ 
และควำมทุ่มเทในกำรสร้ำงคุณประโยชน์ให้แก่บริษทั โดยคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและ
ก ำกบัดูแลกิจกำร จะพิจำรณำทบทวนค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นประจ ำทุกปี และน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั 
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เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัเป็น
ประจ ำทุกปี 
 
   (ข) ค่ำตอบแทนของผูมี้อ  ำนำจในกำรจดักำร   
    คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร เป็นผูพ้ิจำรณำก ำหนดนโยบำย 
กำรจ่ำยค่ำตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืน รวมถึงจ ำนวนค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนท่ีจะให้แก่ผูมี้อ  ำนำจ
ในกำรจดักำรเพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสม  ซ่ึง
จะเช่ือมโยงกับผลกำรด ำเนินงำน และผลกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล ภำยใต้หลักเกณฑ์ท่ีโปร่งใส และตำม
ขอบเขตควำมรับผิดชอบตลอดจนควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มบริษทัในตลำดธุรกิจ
พลงังำน และสำธำรณูปโภค 

3.6 ระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน  
        บริษทัได้มีกำรก ำหนดระบบควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน และระบบบริหำรควำมเส่ียง 
ครอบคลุมทั้งองค์กร นอกจำกน้ีบริษทัก ำหนดให้มีกำรทบทวนระบบกำรควบคุมภำยในและประเมินผลกำร
จดักำรควำมเส่ียงอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

3.7 รายงานของคณะกรรมการบริษัท  
        คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินโดยแสดงควบคู่ไปกับ
ผูส้อบบญัชีไวใ้นรำยงำนประจ ำปี โดยเลือกใชม้ำตรฐำนบญัชีท่ีเหมำะสมและเป็นท่ียอมรับ 

3.8 ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน  
        บริษทัมีนโยบำยท่ีจะมีทีมงำนนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพื่อมำเป็นตวัแทนในกำรดูแลกำรเปิดเผยขอ้มูล
และกำรเสนอสำรสนเทศท่ีครบถ้วน เช่ือถือได้ และทันเวลำ ให้กับผูถื้อหุ้นและนักลงทุน  ทั้ งน้ี บริษัทมี
นโยบำยในกำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส โดยบริษทัจะท ำกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่
กำรเงินอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำและโปร่งใส โดย กำรเปิดเผยขอ้มูล จะกระท ำผำ่น Website ของบริษทั  
 
บทบาท ขอบเขตหน้าที ่และความรับผดิชอบของประธานกรรมการ  
 ประธำนกรรมกำรบริษทั มีบทบำทเป็นผูน้ ำของคณะกรรมกำร ผูซ่ึ้งมีบทบำทและควำมรับผิดชอบใน
ฐำนะผูน้ ำองคก์รท่ีสร้ำงคุณค่ำใหแ้ก่กิจกำรอยำ่งย ัง่ยนื ดงันั้นประธำนกรรมกำรจึงมีหนำ้ท่ีส ำคญั ดงัน้ี 

1. ก ำกบั ติดตำม และดูแลกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรให้เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพบรรลุตำม
วตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยหลกัของบริษทั 

2. สนับสนุน ดูแลให้กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรม 
และเป็นไปตำมนโยบำยก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั 

3. ก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรโดยหำรือร่วมกบัประธำนกรรมกำรชุดย่อย และเลขำนุกำร
บริษทั และมีมำตรกำรท่ีดูแลใหเ้ร่ืองส ำคญัไดถู้กบรรจุเป็นวำระกำรประชุม 
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4. จดัสรรเวลำให้เพียงพอท่ีฝ่ำยจดักำรจะเสนอเร่ือง และเหมำะสมท่ีกรรมกำรจะอภิปรำยประเด็นส ำคญั
อยำ่งรอบคอบโดยทัว่กนั กบัส่งเสริมให้กรรมกำรมีกำรใชดุ้ลพินิจอยำ่งรอบคอบ ใหค้วำมเห็นไดอ้ยำ่ง
อิสระ 

5. ดูแลใหอ้งคป์ระกอบ และกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรเอ้ือต่อกำรใชดุ้ลพินิจในกำรตดัสินใจอยำ่ง
มีอิสระ 

6. เสริมสร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดีระหว่ำงกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร และกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร และ
ระหวำ่งคณะกรรมกำรกบัฝ่ำยจดักำร 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และกรรมการผู้จัดการ 
 นโยบำยกำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรท่ีบริษทัอ่ืนของกรรมกำร เด็มโก้ก ำหนดให้กรรมกำรบริษทั
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัจดทะเบียน รวมกนัไม่เกิน 5 บริษทั 

ส ำหรับกำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรท่ีบริษทัอ่ืนของ ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร 
และรองกรรมกำรผู ้จ ัดกำร คณะกรรมกำรเด็มโก้ ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงมี
ประสิทธิภำพในฐำนะผูบ้ริหำรระดบัสูง ซ่ึงไดแ้ก่ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำร
ผูจ้ดักำร จึงมีนโยบำยก ำหนดจ ำนวนท่ีผูบ้ริหำรระดบัสูงสำมำรถไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัอ่ืนให้
สอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ดงัน้ี 

1. ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ของเด็มโก ้สำมำรถเป็นประธำน
กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร หรือกรรมกำรท่ีมีอ ำนำจลงนำม อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงหรือหลำยอยำ่ง
ในบริษทัอ่ืนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั ในกลุ่มธุรกิจของเด็มโก ้

2. ส ำหรับกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทั หรือองค์กรอ่ืนของกรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำร
ผูจ้ดักำร เด็มโก ้ไดก้ ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยและกิจกำรอ่ืนท่ี
บริษทัลงทุน 

 
การสรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
ผู้จัดการ 

บริษทั มีแนวปฏิบติัท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรในส่วนท่ี 3 โครงสร้ำงกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำร หมวด 3.1 คณะกรรมกำรบริษทั กล่ำวคือ คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งประกอบดว้ย ผูมี้ควำมรู้ ควำม
เช่ียวชำญ และประสบกำรณ์ท่ีสำมำรถเอ้ือประโยชน์ให้แก่บริษทั ไดเ้ป็นอยำ่งดี มีควำมทุ่มเท และใหเ้วลำอยำ่ง
เต็มท่ีในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีตำมควำมรับผิดชอบ คณะกรรมกำรบริษทั ได้รับกำรแต่งตั้งจำกผูถื้อหุ้นมำเป็นผู ้
ก  ำกบัแนวทำงด ำเนินกำรของบริษทั คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูแ้ต่งตั้งฝ่ำยจดักำร รับผิดชอบกำรด ำเนินธุรกิจ 
และแต่งตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะเร่ือง เพื่อรับผิดชอบเร่ืองท่ีได้รับมอบหมำย โดยสำระส ำคญัส ำหรับแนว
ปฏิบติัในกำรสรรหำ และแต่งตั้งกรรมกำร และผูบ้ริหำรระดบัสูง โดยมีองค์ประกอบ และคุณลกัษณะของ
กรรมกำร ตำมท่ีก ำหนดในนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรในส่วนท่ี 3 โครงสร้ำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำร หมวด 
3.1 คณะกรรมกำรบริษทั 
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด 
บริษทั มีแนวปฏิบติัท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร กล่ำวคือ คณะกรรมกำรบริษทั 

ตอ้งประกอบดว้ย ผูมี้ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์ท่ีสำมำรถเอ้ือประโยชน์ให้แก่บริษทั ไดเ้ป็น
อย่ำงดี มีควำมทุ่มเท และให้เวลำอย่ำงเต็มท่ีในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีตำมควำมรับผิดชอบ คณะกรรมกำรบริษทั 
ไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกผูถื้อหุ้นมำเป็นผูก้  ำกบัแนวทำงด ำเนินกำรของบริษทั คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูแ้ต่งตั้ง
ฝ่ำยบริหำรรับผิดชอบกำรด ำเนินธุรกิจ และแต่งตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะเร่ือง เพื่อรับผิดชอบเร่ืองท่ีได้รับ
มอบหมำย โดยสำระส ำคญัส ำหรับแนวปฏิบติัในกำรสรรหำ และแต่งตั้งกรรมกำร และผูบ้ริหำรระดบัสูง มี
ดงัต่อไปน้ี 

 การสรรหากรรมการ 
เม่ือต ำแหน่งกรรมกำรของ เด็มโก้ ว่ำงลง คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและ

ก ำกบัดูแลกิจกำร จะพิจำรณำรำยช่ือผูท่ี้มีควำมเหมำะสมท่ีจะเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริษทั ให้เป็นไป
ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย กบัหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ งน้ีจะตอ้งมีควำม
โปร่งใสและชัดเจน โดยกำรพิจำรณำจะตอ้งมีประวติักำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรประกอบวิชำชีพของ
บุคคลนั้นๆ โดย พิจำรณำคุณสมบติั ดงัน้ี 

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

2) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเป็นอิสระ ปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำรดว้ยควำมระมดัระวงัดว้ยควำม
ซ่ือสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สำมำรถทุ่มเทอุทิศเวลำได้อย่ำงเต็มเม็ดเต็ม
หน่วย มีอำยุท่ีเหมำะสม มีสุขภำพร่ำงกำยท่ีแข็งแรง และจิตใจท่ีสมบูรณ์ สำมำรถเขำ้ประชุม
คณะกรรมกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ มีกำรเตรียมตวัเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมเป็นอย่ำงดี มี
ส่วนร่วมท่ีสร้ำงสรรคใ์นกำรประชุม มีควำมตรงไปตรงมำ มีควำมกลำ้หำญในกำรแสดงควำม
คิดเห็นในท่ีประชุม และ/หรือ เป็นนกัธุรกิจท่ีมีช่ือเสียง ประวติักำรท ำงำน และจริยธรรมท่ีดี
งำม และไดรั้บกำรยอมรับจำกสังคม 

3) มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีส ำคญัต่อธุรกิจของบริษทั ได้แก่ ธุรกิจพลังงำน วิทยำศำสตร์ กำร
บริหำรรัฐกิจ วิศวกรรมศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ กำรบัญชีกำรตลำด กำรเงิน กำรคลัง และ
กฎหมำย 
กำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร 

จะพิจำรณำรำยช่ือผูท่ี้มีควำมเหมำะสมท่ีจะเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริษทั ให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบัของ
บริษทั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย กบัหลกัเกณฑ์ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีจะตอ้งมีควำมโปร่งใสและชดัเจน 
โดยกำรพิจำรณำจะต้องมีประวติักำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรประกอบวิชำชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมี
รำยละเอียดท่ีเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษทัและผูถื้อหุน้ 
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ส ำหรับกำรเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร  เลขำนุกำรบริษทัจะ
รวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกับดูแลกิจกำร เพื่อพิจำรณำ
กลั่นกรองเบ้ืองต้นก่อนน ำเสนอรำยช่ือบุคคลท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำเป็นขั้น
สุดท้ำย โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรเสนอช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งต่อไป 

 การสรรหาแต่งตั้ ง ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
ผู้จัดการ 

  กำรคดัเลือกบุคคลท่ีเหมำะสม เขำ้ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำร ประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรนั้น คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูแ้ต่งตั้งจำกฝ่ำยจดักำรหรือบุคคลภำยนอกท่ีมี
คุณสมบติัเหมำะสมเพื่อรับผิดชอบกำรด ำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบั
ดูแลกิจกำร จะพิจำรณำหลกัเกณฑ์ และกระบวนกำรสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่ง
ประธำนกรรมกำรบริหำร ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
รวมถึงทบทวนแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง พร้อมทั้งรำยช่ือผูท่ี้อยูใ่นเกณฑ์เหมำะสมท่ีจะไดรั้บกำรพิจำรณำสืบ
ทอดต ำแหน่ง 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ 

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

 แผนพฒันาการสืบทอดต าแหน่ง 
  บริษทั ก ำหนดแผนพฒันำผูสื้บทอดต ำแหน่งงำน (Succession Plan) ส ำหรับผูบ้ริหำรระดบัสูง 
จนถึงกรรมกำรผูจ้ดักำร และประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเตรียมควำมพร้อมดำ้นก ำลงัคน
ทั้ งในเชิงปริมำณ และคุณภำพ เพื่อสร้ำงควำมต่อเน่ืองในกำรบริหำรท่ีเหมำะสม และเพื่อคัดเลือกกับ
เตรียมพร้อมของบุคลำกรท่ีเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่งท่ีเป็นต ำแหน่งบริหำรท่ีส ำคัญในทุกระดับ 
โดยเฉพำะต ำแหน่งผูบ้ริหำร ไดก้ ำหนดนโยบำย แนวทำงกำรบริหำร และพฒันำผูบ้ริหำร รวมทั้งกำรจดัท ำ
แผนพฒันำรำยบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อให้มีควำมพร้อมข้ึนด ำรงต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน เม่ือมี
ต ำแหน่งวำ่ง ไดแ้ก่ ต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร หรือเทียบเท่ำ 
ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร หรือเทียบเท่ำ และผูจ้ดักำร หรือเทียบเท่ำ 
 ส ำหรับกำรสรรหำประธำนกรรมกำรบริหำร ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร จะ
เป็นไปตำมกระบวนกำรสรรหำท่ีมีกำรพิจำรณำบุคคลทั้ งภำยใน และภำยนอกบริษัท รวมถึงเป็นไปตำม
กฎหมำยและมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำร และบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย 
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 คณะกรรมการอสิระ   
ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระทั้งหมดของบริษทั  มีบทบำทในกำรดูแลผลประโยชน์ของ

บริษัทโดยรวม เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นทุกรำยได้รับผลประโยชน์อย่ำงเท่ำเทียมกัน รวมทั้ งถ่วงดุลระหว่ำง
คณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำร และคุ้มครองสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยกำรเสนอแนะ และแสดงควำมอิสระ 
โปร่งใส โดยไม่มีส่วนไดเ้สียใดๆ เพื่อใหก้ำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบริษทัมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
ยิง่ข้ึน 
 โดยคณะกรรมกำรอิสระ มีหนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบ ดงัน้ี 

1. แสดงควำมเห็น หรือให้ขอ้สังเกต หรือซักถำมในท่ีประชุมคณะกรรมกำร โดยไม่ให้อิทธิพลใด ๆ อยู่

เหนือกำรตดัสินใจท่ีเป็นอิสระ เพื่อให้มัน่ใจวำ่กำรตดัสินใจนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั และ

ไม่เป็นกำรริดรอนสิทธ์ิของผูถื้อหุน้ โดยเฉพำะผูถื้อหุน้รำยยอ่ย และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ  

กรณีท่ีกรรมกำรอิสระมีควำมเห็นแตกต่ำงจำกท่ีประชุม หรือมีขอ้สังเกตอ่ืนใด ให้มีกำรบนัทึกไวใ้น

รำยงำนกำรประชุมดว้ยทุกคร้ัง หรือในกรณีท่ีไม่อำจเขำ้ประชุมได ้และไม่เห็นดว้ยในวำระใด อำจท ำ

ควำมเห็นแยง้ของตนเป็นหนังสือแจ้งให้ประธำนกรรมกำรทรำบภำยใน 3 วนั นับแต่ส้ินสุดกำร

ประชุม 

2. ให้ค  ำแนะน ำ หรือให้ควำมเห็นในเร่ืองท่ีส ำคญัท่ีอยูใ่นอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริษทั อำทิ โครงกำร

ลงทุนขนำดใหญ่  นโยบำยกำรกูย้มื  ดำ้นเทคโนโลยีส่ำรสนเทศ 

3. เสนอแนะวำระกำรประชุม กรณีท่ีเห็นวำ่มีเร่ืองท่ีส ำคญัท่ีคณะกรรมกำรควรพิจำรณำ และยงัไม่ไดรั้บ

กำรบรรจุไวใ้นวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

4. ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย และรับผดิชอบในกำรปฏิบติังำนเฉพำะเร่ือง

ท่ีตอ้งด ำเนินกำรโดยกรรมกำรอิสระ 

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

1. เป็นประธำนในกำรประชุมกรรมกำรอิสระ และเป็นตวัแทนของกรรมกำรอิสระในกำรหำรือกับ
ประธำนกรรมกำร และฝ่ำยจดักำรในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก ำกบัดูแล และเร่ืองส ำคญัท่ีกรรมกำร
อิสระเห็นสมควร 

2. จดัให้มีกำรประชุมกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง โดยอำจเชิญฝ่ำยจดักำร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือ
ผูท่ี้เห็นสมควรเขำ้ร่วมประชุม ช้ีแจง หรือใหข้อ้มูลในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้

3. เป็นผูป้ระสำนหลักระหว่ำงประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ  ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และ
กรรมกำรผูจ้ดักำร ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมกำรบริษทั 
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4. เป็นประธำนในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั 

5. เป็นประธำนกำรประชุมกรรมกำรท่ีไม่มีกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร ซ่ึงจดัข้ึนอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
6. ร่วมกับประธำนกรรมกำร ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร ก ำหนดระเบียบวำระกำร

ประชุม เพื่อให้มั่นใจว่ำเร่ืองส ำคญัได้ถูกบรรจุ เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ และ
รับทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และในกำรประชุมคณะกรรมกำร โดยไม่มีกรรมกำรท่ี
เป็นผูบ้ริหำร 

7. ประสำนกำรติดต่อระหวำ่งผูถื้อหุ้น ซ่ึงประสงคท่ี์จะเจรจำ หำรือ หรือขอค ำแนะน ำจำกคณะกรรมกำร 
ดว้ยควำมร่วมมือจำกประธำนกรรมกำร ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร 

คุณสมบัติกรรมการอสิระ 
 ขอ้ก ำหนดคุณสมบติักรรมกำรอิสระของเด็มโก้ มีควำมเขม้ขน้กว่ำขั้นต ่ำของคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมกำรอิสระ (Independent 
Director) ของเด็มโก ้ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั ทั้ งน้ี ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีได้
เงินเดือนประจ ำ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบั
เดียวกนั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือของผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะได้พน้จำกกำรมีลกัษณะ
ดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี  

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็น
บิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่ นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมกำรรำยอ่ืน ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้น
รำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำง
อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์
ทำงธุรกิจกบับริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของ
บริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี 

 ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหน่ึง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีกระท ำเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย ์รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริกำร หรือกำรให้
หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู ้ยืม ค ้ ำประกันกำรให้สินทรัพย์เป็น
หลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติกำรณ์อ่ืนท ำนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทั หรือคู่สัญญำมีภำระหน้ี
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ท่ีตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 ลำ้น
บำทข้ึนไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่ ทั้งน้ี กำรค ำนวณภำระหน้ีดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวธีิกำรค ำนวณ
มูลค่ำของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนวำ่ดว้ยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหน้ีดงักล่ำว  ใหน้บัรวมภำระหน้ีท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวำ่ง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้
อ  ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนัก
งำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผู ้
มีอ  ำนำจควบคุมของบริษทั สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี  

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ี
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซ่ึงได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำว
มำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี 

(7) ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรบริษทั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทั หรือบริษทั
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง 
พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของ
บริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 

 
ทั้งน้ี ภำยหลังได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระของบริษัทแล้ว  กรรมกำรอิสระอำจได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม บริษทัย่อยในล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั โดยมีกำรตดัสินใจใน
รูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได ้โดยไม่ถือวำ่กรรมกำรอิสระนั้นเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมใน
กำรบริหำรงำน 

 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระ 
 เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรท่ีเป็นกรรมกำร
อิสระในกรณีปกติทัว่ไปไม่ควรเกิน 3 วำระ หรือ 9 ปี ติดต่อกนัหรือตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำร 
 



        

 

   บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 

นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ทบทวน พฤศจิกำยน 2563  หนำ้ท่ี 17/37 
   

นโยบายการก ากบัดูแลบริษัทย่อย และกจิการอ่ืนทีบ่ริษัทลงทุน 
 คณะกรรมกำรบริษทั มีอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลให้มีกรอบ และกลไกในกำรก ำกบัดูแลนโยบำย 
และกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย และกิจกำรอ่ืนท่ีบริษทัไปลงทุนอยำ่งมีนยัส ำคญั ดงัน้ี 
  1. พิจำรณำแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมในบริษัทย่อย โดยให้
ก ำหนดเป็นลำยลักษณ์อกัษร เวน้แต่บริษทัดังกล่ำวเป็นบริษทัขนำดเล็กท่ีเป็น Operating Arms ของบริษัท 
คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้ประธำนกรรมกำรบริหำร ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร หรือกรรมกำรผูจ้ดักำร 
เป็นผูแ้ต่งตั้งก็ได ้ 
  2. ก ำหนดขอบเขตหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัตำมขอ้ 1.  และให้
ตวัแทนของบริษทัดูแลใหก้ำรปฏิบติัเป็นไปตำมนโยบำยของบริษทัยอ่ย 
  ในกรณีท่ีบริษทัย่อยมีผูร่้วมลงทุนอ่ืน คณะกรรมกำรตอ้งก ำหนดนโยบำยให้ตวัแทนท ำหน้ำท่ี เพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษทัยอ่ย และใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยของบริษทัแม่  
  3. ก ำหนดให้มีระบบควบคุมภำยในของบริษทัย่อยอยำ่งเหมำะสม รัดกุมเพียงพอ และกำรท ำรำยกำร
ต่ำง ๆ เป็นไปอยำ่งถูกตอ้งตำมกฎหมำย และหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

  4. เปิดเผยขอ้มูลฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั กำรไดม้ำ
หรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์น กำรท ำรำยกำรอ่ืนท่ีส ำคญั กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรเลิกบริษทัยอ่ย เป็นตน้ 

  5. กรณีเป็นกำรเขำ้ร่วมทุนในกิจกำรอ่ืนอย่ำงมีนัยส ำคญั เช่น มีสัดส่วนกำรถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจ ำนวนเงินลงทุน หรืออำจตอ้งลงทุนเพิ่มเติมมีนยัส ำคญัต่อบริษทั 
คณะกรรมกำรควรดูแลให้มีกำรจดัท ำ Shareholders Agreement หรือขอ้ตกลงอ่ืน เพื่อให้เกิดควำมชัดเจน
เก่ียวกบัอ ำนำจในกำรบริหำรจดักำร และกำรมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจในเร่ืองส ำคญั กำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำน เพื่อใหส้ำมำรถใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรจดัท ำงบกำรเงินของบริษทัไดต้ำมมำตรฐำน และก ำหนดเวลำ 

6. กรณีท่ีบริษทั หรือบริษทัย่อย มีรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั หรือได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ี
ส ำคญัของบริษทั ตำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) บริษทั ไดป้ฏิบติัตำมท่ี ตลท.
ก ำหนดไวใ้นเร่ืองดงักล่ำว โดยขอควำมเห็นชอบของผูถื้อหุ้นในกำรตกลงเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือกำร
ไดม้ำ หรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส ำคญัของบริษทั โดยมีคะแนนเสียง ไม่ต ่ำกวำ่สำมในส่ี ของจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมำประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อ
หุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย  
 7. ส่งเสริมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีให้พนกังำนบริษทัในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทุน ตำมนโยบำย
กำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท ก ำหนดให้เป็นหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนกังำนทุกคน ทั้งของบริษทั และบริษทัในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทุน ท่ีจะตอ้งรับทรำบ และปฏิบติัตำม
นโยบำยดงักล่ำว รวมถึงจรรยำบรรณ นโยบำยส ำคญั และระเบียบวิธีปฏิบติัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำร เพื่อให้เป็นมำตรฐำนเดียวกนั ทั้งน้ี เพื่อให้เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจ และเนน้ย  ้ำถึงควำมส ำคญั
ของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรให้แก่พนกังำนทุกระดบัของบริษทั และบริษทัในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทุน ผำ่น
กำรจดักิจกรรมเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรต่ำงๆ โดยบริษทั ไดเ้ชิญพนกังำนบริษทัในบริษทัยอ่ยและบริษทั
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ร่วมทุน เขำ้ร่วม และไดเ้ผยแพร่บทควำม และข่ำวสำรเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรไปสู่พนกังำนในบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วมทุน ดว้ยเช่นเดียวกนั 
 
การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษทัให้ควำมส ำคญัเร่ืองกำรใชข้อ้มูลภำยในของบริษทัเพื่อประโยชน์ส่วนตวั โดยไดก้ ำหนดไวใ้น
คู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในกำรท ำงำนของบริษทัฯ  ดงัน้ี 

1. กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน และลูกจำ้งของบริษทัจะตอ้งรักษำควำมลบั และ/หรือ ขอ้มูลภำยใน
ของบริษทั                                                        

2. กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และลูกจำ้งของบริษทัจะตอ้งไม่น ำควำมลบั และ/หรือ ขอ้มูลภำยใน
ของบริษทัไปเปิดเผย หรือแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใดไม่วำ่ 
โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม และไม่วำ่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม 

3. กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน และลูกจำ้งของบริษทัจะต้องไม่ท ำกำรซ้ือขำย โอนหรือรับโอน 
หลกัทรัพยข์องบริษทัโดยใช้ควำมลบัและ/หรือ ขอ้มูลภำยในบริษทั และ/หรือเขำ้ท ำนิติกรรมอ่ืน
ใดโดยใชค้วำมลบัและ/หรือขอ้มูลภำยในของบริษทั อนัอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษทั ไม่
วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม ขอ้ก ำหนดน้ีให้รวมควำมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ
ของกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และลูกจำ้งของบริษทัดว้ย  

 กรรมกำรและผูบ้ริหำรทุกคนไดล้งนำมรับทรำบภำระหนำ้ท่ีในกำรรำยงำนกำรถือหลกัทรัพยข์อง
ตนในบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือ
หลกัทรัพย ์ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) และตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตำมมำตรำ 59 และบทลงโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  โดยกรรมกำรและผูบ้ริหำรทุกท่ำนมีหนำ้ท่ีในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพยข์อง
ตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ดงัน้ี 

1.   กำรรำยงำนกำรถือหลกัทรัพยค์ร้ังแรก (แบบ 59-1) ภำยใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง
ใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร 

      2.   กำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกคร้ังเม่ือมีกำรซ้ือ ขำย โอน 
หรือรับหลักทรัพย์ ภำยใน 3 วนันับแต่วนัท่ีเกิดรำยกำรข้ึน พร้อมทั้ งส่งส ำเนำรำยงำนน้ีให้
เลขำนุกำรของบริษทัเพื่อเก็บเป็นหลกัฐำนทุกคร้ัง 
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การปฏิบัติตามการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีของบริษัท  

 บริษทั ตระหนักถึงควำมส ำคญัของหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี จึงได้ก ำหนดนโยบำย และแนว
ปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องในด้ำนต่ำงๆ ไวใ้นคู่มือนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร จริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจ 
นโยบำยกำรควบคุมกำรใช้ข้อมูลภำยใน และคู่มือขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบไวอ้ยำ่งชดัเจน 
และบริษทัด ำเนินกำรตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีอยำ่งเคร่งครัด สรุปไดเ้ป็น 5 หมวด ดงัน้ี 
 
หมวดที ่1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

หลกัการ : ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งกรรมการให้ท าหน้าที่
แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญของบริษัท บริษัทจึง
ควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน 

การปฏิบัติของบริษัท  : คณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบัสิทธิในดำ้นต่ำง ๆ ของผูถื้อหุ้น 
ทั้งในฐำนะนกัลงทุนและฐำนะเจำ้ของบริษทั โดยไม่กระท ำกำรใด ๆ ท่ีจะเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอน
สิทธิของผูถื้อหุ้น และไดก้ ำหนดเป็นนโยบำยและเปิดเผยในคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั 
ดงัน้ี 

1. เด็มโก ้ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรให้สิทธิในควำมเป็นเจำ้ของ ซ่ึงควบคุมเด็มโก ้โดย
ผำ่นคณะกรรมกำรเด็มโกท่ี้เลือกตั้งเขำ้มำ นอกเหนือจำกสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุม และ
ลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นรำยหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นท่ีตน
ถือ และสิทธิในกำรตัดสินใจเก่ียวกับกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคัญ นอกจำกนั้ น เด็มโก ้
ส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นไดสิ้ทธิขั้นพื้นฐำนอ่ืนๆ เช่น สิทธิกำรไดรั้บส่วนแบ่งผลก ำไร/เงินปัน
ผล กำรเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และสำมำรถส่ง
ค ำถำมเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรรวมถึงกำรด ำเนินงำนของบริษทัล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุม
ผูถื้อหุ้น สิทธิกำรแสดงควำมคิดเห็นและซกัถำมในกำรประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อร่วมตดัสินใจ 
และอนุมติัในเร่ืองส ำคญัของเด็มโก้ ได้แก่ วำระกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรทุก
รูปแบบ วำระอนุมติัจ่ำยเงินปันผล จะมีกำรแจง้นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทั อตัรำ
เงินปันผลท่ีเสนอจ่ำย พร้อมทั้งเหตุผล และขอ้มูลประกอบวำระกำรเลือกตั้งกรรมกำร เด็ม
โกจ้ะเสนอช่ือกรรมกำรให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนทีละคน โดยในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น 
เด็มโก ้ระบุช่ือ นำมสกุล พร้อมแนบประวติัยอ่ของกรรมกำรแต่ละคนท่ีเสนอแต่งตั้ง เช่น 
อำย ุประวติักำรศึกษำ ประวติักำรท ำงำน จ ำนวนบริษทัท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรท่ีแยกเป็น
บริษทัจดทะเบียน หรือบริษทัทัว่ไป หลกัเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ ประเภทกรรมกำรท่ี
เสนอ เช่น กรรมกำร หรือกรรมกำรอิสระ หำกกรณีเสนอช่ือกรรมกำรเดิมกลบัเขำ้รับด ำรง
ต ำแหน่งใหม่ เด็มโกจ้ะให้ขอ้มูลกำรเขำ้ร่วมประชุมในปีท่ีผ่ำนมำ และวนัเดือนปีท่ีไดรั้บ
กำรแต่งตั้ งเป็นกรรมกำรเด็มโก้ วำระก ำหนดค่ำตอบแทนจะเสนอนโยบำยก ำหนด
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หลกัเกณฑ์กำรใหค้่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรแต่ละต ำแหน่ง วำระแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จะ
เสนอแต่งตั้ งส ำนักงำนสอบบัญชีท่ีเป็นอิสระ เป็นผู ้สอบบัญชีเด็มโก้รวมทั้ งเปิดเผย
ค่ำบริกำรตรวจสอบบญัชี และค่ำบริกำรอ่ืน ๆ และกำรอนุมติัธุรกรรมท่ีส ำคญัท่ีมีผลต่อทิศ
ทำงกำรด ำเนินธุรกิจของเด็มโก้ เป็นต้น โดยคณะกรรมกำรเด็มโก้ ได้ก ำหนดนโยบำย
บรรษทัภิบำลไวช้ดัเจนวำ่ เด็มโก ้จะส่งเสริมต่อผูถื้อหุ้นให้ไดใ้ชสิ้ทธิขั้นพื้นฐำน โดยเด็ม
โก้จะไม่กระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรละเมิดหรือจ ำกดัสิทธิของผูถื้อหุ้น และเด็มโก้ได้
ยึดถือแนวปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี จะไม่เพิ่มระเบียบวำระในกำรประชุม
โดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทรำบล่วงหนำ้ และให้ผูถื้อหุ้นไดมี้โอกำสศึกษำขอ้มูลประกอบ
วำระก่อนตดัสินใจ 

2. เด็มโกไ้ดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อกำรประชุมผูถื้อหุ้น โดยเนน้เร่ืองกำรจดัสถำนท่ีให้เหมำะสม 
และสะดวกต่อกำรเดินทำงมำร่วมประชุมของผูถื้อหุ้น โดยจะแจง้สถำนท่ี แผนท่ีสถำนท่ี
จดัประชุม เส้นทำงกำรเดินทำงอยำ่งละเอียดใหก้บัผูถื้อหุน้และผูจ้ะเขำ้ร่วมประชุม 

3. เด็มโก ้เปิดเผยก ำหนดวนัจดัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี  ให้ผูถื้อหุ้นทรำบล่วงหน้ำ
ก่อนวนัประชุมประมำณ 2 เดือน เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถวำงแผนตำรำงเวลำในกำรเขำ้
ร่วมประชุมได ้โดยแจง้ตั้งแต่ปลำยเดือน กุมภำพนัธ์ ภำยหลงัจำกท่ีคณะกรรมกำรเด็มโก ้
มีมติให้ก ำหนดวนัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี รวมทั้งไดแ้จง้ก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ี
มีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี  และและวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิใน
กำรรับเงินปันผล (ถำ้มี)  

4. เด็มโก้ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้น 14 วนัล่วงหน้ำ ก่อนวนัประชุม โดย
หนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลรำยละเอียดประกอบวำระกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ และ
ครบถว้น พร้อมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรเด็มโก ้แยกเร่ืองแต่ละวำระอย่ำงชดัเจน 
หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข แบบ ค ตำมแบบท่ีกระทรวงพำณิชยก์ ำหนด ค ำช้ีแจงวิธีกำร
มอบฉนัทะ ขอ้บงัคบั เด็มโก ้เฉพำะท่ีเก่ียวกบักำรประชุมผูถื้อหุน้ รำยช่ือ และรำยละเอียด
ของกรรมกำรอิสระ ท่ีเสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเลือกท่ีจะมอบ
ฉันทะให้ประชุมแทนได ้เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในกำรเขำ้ร่วมประชุม กำร
มอบฉนัทะ และกำรออกเสียงลงคะแนน แผนท่ีแสดงสถำนท่ีประชุม ส่งใหผู้ถื้อหุ้นทรำบ
ล่วงกน้ำก่อนวนัประชุม นอกจำกน้ี เด็มโก้ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ก ำหนดกำร
ประชุม และขอ้มูลต่ำงๆ เก่ียวกบัระเบียบวำระกำรประชุม และหนังสือมอบฉันทะทุก
แบบทำงเวบ็ไซต ์ของเด็มโก ้(WWW.DEMCO.CO.TH) ทั้งภำษำไทย ภำษำองักฤษ เป็น
กำรล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม 30 วนั และแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทรำบด้วย เม่ือมีกำรเผยแพร่
ขอ้มูลดงักล่ำว ซ่ึงเป็นขอ้มูลเดียวกบัท่ีเด็มโกจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้น และใช้ในกำรประชุม 
เพื่อให้ผูถื้อหุน้มีเวลำพิจำรณำรำยละเอียดแต่ละวำระ ส ำหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สะดวกเขำ้ร่วม
ประชุมด้วยตนเอง เด็มโกไ้ดเ้สนอให้มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ หรือบุคคลอ่ืนเขำ้
ร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงแทน 

http://www.demco.co.th/
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5. ในวนัประชุมผูถื้อหุ้น เด็มโก ้ไดอ้  ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูถื้อหุน้และนกัลงทุนสถำบนั
อยำ่งเท่ำเทียมกนัทุกรำย ให้ควำมมัน่ใจดำ้นกำรรักษำควำมปลอดภยัแก่ผูถื้อหุ้น ก ำหนด
จุดตรวจเอกสำร จุดบริกำรรับลงทะเบียนอย่ำงเหมำะสม และเพียงพอ โดยให้ผูถื้อหุ้น
สำมำรถลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมได้ล่วงหน้ำก่อนเวลำประชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ชั่วโมง 
และต่อเน่ืองจนกว่ำกำรประชุมจะแลว้เสร็จ โดยจดัเจำ้หน้ำท่ีอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ลงทะเบียนให้กับผูถื้อหุ้น และผู ้รับมอบอ ำนำจท่ีมำเข้ำร่วมประชุม รวมถึงกำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้กับกำรประชุมโดยกำรน ำระบบบำร์โค้ด (Bar Code) มำใช้ในกำร
ลงทะเบียน กำรนับคะแนน และแสดงผล เพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว และมีกำรจดัเตรียม
อำกรแสตมป์ไวส้ ำหรับผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งกำรมอบฉนัทะ รวมทั้งกำรเล้ียงรับรองท่ีเหมำะสม
ส ำหรับผูถื้อหุน้ท่ีมำร่วมประชุมดว้ย 

6. คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรเด็มโกไ้ดใ้ห้ควำมส ำคญัในกำรเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น 
เวน้แต่กรรมกำรท่ีติดภำรกิจส ำคญัไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ ทั้ งน้ีในกำรประชุม
สำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี คณะกรรมกำรบริษทั  เลขำนุกำรบริษทั และผูบ้ริหำรระดบัสูง
ตอ้งเขำ้ร่วมช้ีแจงรำยละเอียดวำระต่ำงๆ ตอบขอ้ซกัถำม และรับฟังขอ้เสนอแนะของผูถื้อ
หุน้ดว้ย 

7. จดัให้มีท่ีปรึกษำกฎหมำยท่ีเป็นอิสระจำกภำยนอก (Inspector) เพื่อท ำหน้ำท่ีดูแลให้กำร
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอยำ่งโปร่งใสถูกตอ้งตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของเด็มโก ้ ไดแ้ก่ 
กระบวนกำรตรวจสอบเอกสำรของผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุม 
ผูมี้ส่วนได้เสียท่ีใช้สิทธิออกเสียง วิธีกำรนับคะแนน โดยในกำรนับคะแนนนั้นต้อง
สอดคล้องกับข้อบังคับของเด็มโก้ ต้องมีกำรตรวจสอบผลของมติกับผลของกำร
ลงคะแนนเสียงจำกบตัรลงคะแนนว่ำถูกตอ้งตรงกนั ทั้งน้ีในกำรประชุมผูถื้อหุ้น เด็มโก้
ไดใ้ห้มีอำสำสมคัรผูถื้อหุ้นเป็นกรรมกำรกลำง และผูต้รวจสอบกำรนบัคะแนนเสียงใน
ทุกระเบียบวำระอีกดว้ย 

8. กำรประชุมด ำเนินกำรไปตำมล ำดบัของระเบียบวำระกำรประชุมท่ีก ำหนดไวใ้นหนงัสือ
เชิญประชุมท่ีไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทรำบล่วงหนำ้ มีกำรระบุวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลของแต่
ละวำระท่ีเสนอ พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำร ประธำนในท่ีประชุมเปิดโอกำสให้ผู ้
ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็น และซักถำมเร่ืองต่ำงๆ ในแต่ละวำระ โดยก่อนเร่ิมพิจำรณำ
วำระประชุม ประธำนในท่ีประชุมได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษทัอธิบำยถึงวิธีกำร
อภิปรำย และกำรออกเสียงลงคะแนนรวมถึงวิธีกำรนบัคะแนนของผูถื้อหุ้นท่ีลงมติในแต่
ละวำระตำมขอ้บงัคบัของเด็มโกใ้ห้ผูถื้อหุ้นทรำบก่อนเร่ิมกำรประชุม และมีกำรใชบ้ตัร
ลงคะแนน 
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9. ประธำนกรรมกำรถือเป็นตวัแทนของคณะกรรมกำรทั้งคณะเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นทุก

คร้ัง เพื่อพบปะและตอบค ำถำมผูถื้อหุ้น รวมทั้งผูบ้ริหำรสูงสุดของบริษทัเขำ้ร่วมประชุม
ผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง เพื่อตอบค ำถำมเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรบริษทัต่อผูถื้อหุ้น นอกจำกนั้น
ประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยทั้ง 4 ชุด ได้เขำ้ร่วมในกำรประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง เพื่อ
ตอบค ำถำมผูถื้อหุ้นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมกำรชุดย่อย ด ำเนินกำรประชุม
อย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส จดัสรรเวลำกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ โดยในระหว่ำงกำร
ประชุมจะเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นได้แสดงควำมคิดเห็น และซักถำมอย่ำงทัว่ถึงก่อนจะ
ลงคะแนนและสรุปมติท่ีประชุมแต่ละวำระ ในระหว่ำงกำรประชุมถ้ำค ำถำมใดไม่
เก่ียวข้องกับกำรพิจำรณำในวำระนั้นๆ  ประธำนกรรมกำร หรือผูบ้ริหำรระดับสูงจะ
น ำไปตอบขอ้ซักถำมในวำระอ่ืนๆ เพื่อให้กำรใช้เวลำในกำรพิจำรณำแต่ละวำระเป็นไป
อยำ่งเหมำะสม 

10. เด็มโกใ้หสิ้ทธิผูถื้อหุ้นท่ีมำลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมไดภ้ำยหลงัเร่ิมกำรประชุมแลว้ และ
มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในวำระท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำและยงัไม่ไดล้งมติ 

11. เด็มโกไ้ดแ้จง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซต์
ของเด็มโก้ ทนัทีในวนัประชุมผูถื้อหุ้น และจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้นส่งตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัประชุมเสมอ โดยไดบ้นัทึกขอ้มูล
อยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน เก่ียวกบัรำยช่ือกรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุม และไม่เขำ้
ร่วมประชุม ค ำถำม-ค ำตอบ ค ำช้ีแจงท่ีเป็นสำระส ำคญั ท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง รวมทั้งเผยแพร่มติท่ีประชุม และรำยงำนกำรประชุมผ่ำนเวบ็ไซต์ของเด็มโก ้
www.demco.co.th  

12. เด็มโก้เปิดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่ำงชัดเจนไวใ้น
รำยงำนประจ ำปี เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมัน่ใจว่ำมีโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนท่ีมีควำมโปร่งใส 
และตรวจสอบได ้

หมวดที ่2   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

หลกัการ : ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้น
ต่างชาติ ควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทยีมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทีถู่กละเมิดสิทธิ ควร
มีโอกาสได้รับการชดเชย 

 การปฏิบัติของบริษัท  :  เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นมัน่ใจไดว้ำ่ บริษทัใหค้วำมส ำคญัต่อผูถื้อหุน้ทุกรำยอยำ่งเท่ำ
เทียมและเป็นธรรม คณะกรรมกำรไดก้ ำกบัดูแลใหบ้ริษทั มีกำรด ำเนินกำรท่ีรักษำสิทธิพื้นฐำนท่ีผูถื้อ
หุน้พึงไดรั้บอยำ่งเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรมตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด รวมถึงกำรจดักำรท่ีเหมำะสม มี
ประสิทธิภำพ และใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด ดงัน้ี 

http://www.demco.co.th/
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1. เปิดโอกำสให้ผู ้ถือหุ้นท่ีมีสัดส่วนกำรถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 2.5 ของจ ำนวนหุ้นท่ี
ออกจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของบริษทัโดยอำจเป็นผูถื้อหุน้รำยเดียว หรือหลำยรำยรวมกนั สำมำรถเสนอ
ช่ือบุคคลเพื่อเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร และเสนอวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ส ำหรับกำร
ประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของเด็มโกไ้ดล่้วงหนำ้ก่อนกำรประชุม โดยมีหลกัเกณฑ์ซ่ึงไดป้ระกำศ
แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทรำบผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยล่วงหนำ้ 3 เดือน ก่อนส้ิน
รอบปีบัญชี (ตั้ งแต่ 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม ) รวมทั้งได้แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทรำบถึงหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำบนเวบ็ไซตข์องเด็มโกด้ว้ย โดยคณะกรรมกำรจะเป็นผูพ้ิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรบรรจุ
ไวใ้นระเบียบวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้ 

2. ด ำเนินกำรประชุมผูถื้อหุ้นตำมล ำดับระเบียบวำระท่ีได้แจง้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมี
นโยบำยท่ีจะไม่เพิ่มระเบียบวำระกำรประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุ้นทรำบล่วงหนำ้ ทั้งน้ี เพื่อให้ผูถื้อ
หุน้ไดมี้โอกำสศึกษำขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำ ระเบียบวำระต่ำงๆ ก่อนตดัสินใจ 

3. อ ำนวยควำมสะดวกให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สำมำรถเขำ้ประชุมดว้ยตนเอง สำมำรถใช้สิทธิออกเสียงดว้ยกำร
มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้ำร่วมประชุมแทนตนเองได้ โดยใช้หนังสือมอบ
ฉันทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีเด็มโกไ้ดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้น
สำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงเองได ้ตำมแบบท่ีกระทรวงพำณิชยก์ ำหนด โดยเด็มโก ้ได้
แนบเอกสำรและหลกัฐำนท่ีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขำ้ร่วมประชุมวิธีกำรมอบฉันทะ กำร
ลงทะเบียน และกำรออกเสียงลงคะแนนไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้ งมีข้อมูลของ
กรรมกำรอิสระท่ีเด็มโก ้ก ำหนดให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุ้น และเป็นกรรมกำรอิสระท่ีมิไดมี้
ส่วนไดเ้สียในวำระกำรพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยผูถื้อหุน้สำมำรถดำวน์
โหลดแบบหนงัสือมอบฉนัทะผำ่นเวบ็ไซตข์องเด็มโก ้

4. จดัให้มีเอกสำรเชิญประชุมผูถื้อหุ้น ส ำหรับผูถื้อหุ้น รวมทั้งจดัให้มีพนกังำนท่ีมีควำมเช่ียวชำญทำง
ภำษำคอยให้ควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นชำวต่ำงประเทศในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นชำวต่ำงชำติซกัถำมขอ้สงสัย 
หรืออภิปรำยในท่ีประชุม โดยเด็มโก้จะจดัให้มีกำรส่ือสำรท่ีเหมำะสม พร้อมทั้ งมีกำรแปลเป็น
ภำษำไทยทั้งค  ำถำม และค ำตอบส ำหรับผูเ้ขำ้ประชุมท่ำนอ่ืนในท่ีประชุมเพื่อรักษำผลประโยชน์ และ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรส่ือสำรทั้งผูถื้อหุน้ชำวไทย และชำวต่ำงชำติ 

5. จดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงทุกระเบียบวำระ โดยจดัท ำบตัรลงคะแนนแยกตำมวำระ เพื่อให้ผูถื้อหุ้น
สำมำรถลงคะแนนได้ตำมท่ีเห็นสมควร ซ่ึงในระหว่ำงประชุมจะมีกำรเก็บบตัรลงคะแนนแยกตำม
วำระ  โดยเด็มโกจ้ะไดน้ ำระบบบำร์โคด้ (Bar Code) มำใช้ในกำรบนัทึกและแสดงผลกำรลงคะแนน
ดงักล่ำว พร้อมทั้งจดัให้มีเจำ้หน้ำท่ีอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงในห้อง
ประชุม เพื่อน ำผลคะแนนของผูถื้อหุ้นท่ีเข้ำประชุมมำค ำนวณกับคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุ้นได้ลงไว้
ล่วงหน้ำในหนงัสือมอบฉนัทะก่อนประกำศผลคะแนนเสียง และมติท่ีประชุม และเพื่อควำมโปร่งใส 
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เด็มโกไ้ดจ้ดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น โดยให้ท่ีปรึกษำอิสระจำกภำยนอก และอำสำสมคัร
จำกผูถื้อหุน้เป็นสักขีพยำนในกำรนบัคะแนน  

6. ในวำระเลือกตั้งกรรมกำร เด็มโก้เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรเลือกตั้งกรรมกำร เป็น
รำยบุคคล โดยผูท่ี้รับคะแนนเสียงเห็นดว้ยสูงสุดตำมจ ำนวนกรรมกำรท่ีพึงไดรั้บเลือกตั้งในคร้ังนั้น จะ
ไดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร นอกจำกนั้นกรรมกำรท่ีไดรั้บเลือกตั้งแต่ละคนจะตอ้งไดค้ะแนนเสียง
กวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุม และออกเสียงลงคะแนนดว้ย 

7. เด็มโก ้ก ำหนดให้คณะกรรมกำร และผูบ้ริหำรของเด็มโก ้ตำมค ำนิยำมของส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย(์ก.ล.ต.) ตอ้งรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย และควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ของตน และบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรจดักำร
ของเด็มโก้ หรือบริษทัย่อย และเม่ือเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นคร้ังแรก และให้รำยงำนทุกคร้ังเม่ือมีกำร
เปล่ียนแปลงข้อมูลกำรมีส่วนได้เสียตำมแบบท่ีคณะกรรมกำรเห็นชอบให้แก่ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบทนัทีท่ีไดรั้บแจง้จำกเด็มโก ้และเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้มูล เพื่อให้เป็นไปโดยดว้ย พรบ.
หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ.2535 และสำมำรถใช้ข้อมูลดังกล่ำวในกำรตรวจสอบ และ
ป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

8. กำรใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ มีสิทธิออกเสียงท่ีเท่ำเทียมโดยถือวำ่หุน้แต่ละหุน้มีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง 

9. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั หำกคณะกรรมกำรคนหน่ึงคนใดมีส่วนไดเ้สียกบัผลประโยชน์ใน
เร่ืองท่ีก ำลงัพิจำรณำ กรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียจะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจในเร่ืองนั้น โดยอำจ
ไม่เขำ้ร่วมประชุม หรืองดออกเสียง เพื่อใหก้ำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษทัเป็นไปอยำ่งยติุธรรม 
เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยำ่งแทจ้ริง 

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

 หมวดที ่3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

หลกัการ : ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิทีม่ีตามกฏหมายที่เกีย่วข้อง 
คณะกรรมการควรพจิารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกบัผู้มีส่วนได้
เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยัง่ยืนของกจิการ 

 การปฏิบัติของบริษัท  : เด็มโกมี้เจตนำรมณ์ส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือระหวำ่งบริษทักบัผูมี้ส่วนได้
เสียในกำรสร้ำงควำมมัน่คงทำงกำรเงิน และควำมย ัง่ยนืของกิจกำร เด็มโกไ้ดมี้กำรดูแล และค ำนึงถึงผูมี้ส่วนได้
เสียทุกกลุ่มโดยค ำนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียตำมกฎหมำย หรือข้อตกลงท่ีมีกับบริษทั และได้ก ำหนด
แนวทำงปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสีย ดังท่ีได้ก ำหนดเป็นจริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ 
จรรยำบรรณกรรมกำรและพนกังำน มำตรฐำนกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำร และพนกังำน 
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 เพื่อเป็นกำรแสดงถึงพนัธะสัญญำท่ีจะร่วมกนัยึดถือสำระส ำคญัในแนวทำงกำรปฏิบติังำน เพื่อสร้ำง
ควำมมั่นใจว่ำเด็มโก้จะพัฒนำระบบกำรจดักำรให้เหมำะสม เน้นกำรสร้ำงประโยชน์สูงสุด แก่ผูถื้อหุ้น 
ตลอดจนค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีควำมรับผดิชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม จึงไดข้อใหบุ้คลำกรทุกระดบัของ
เด็มโกท้  ำควำมเขำ้ใจ ลงนำมรับทรำบ และยอมรับเป็นหลกัปฏิบติัของเด็มโก ้ดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้น 

 เด็มโก ้มุ่งมัน่ในกำรเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุ้นในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได ้โดย
ค ำนึงถึงควำมเจริญเติบโตของมูลค่ำบริษทัในระยะยำว และผลตอบแทนท่ีดี 

 เด็มโก ้ยึดมัน่ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี มีคุณธรรม ควำมซ่ือสัตย ์สุจริต เป็นธรรม โดยค ำนึงถึงผูถื้อหุ้นทั้ง
รำยใหญ่ และรำยยอ่ย หรือผลประโยชน์ของกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งโดยรวม 

 เด็มโก ้บริหำรกิจกำรของเด็มโกใ้ห้มีควำมเจริญกำ้วหนำ้ มัน่คง และก่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูถื้อ
หุน้ 

 เด็มโก ้เปิดเผยขอ้มูลและสำรสนเทศทั้งทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ และผล
ประกอบกำรของเด็มโกท่ี้เป็นจริงอยำ่งครบถว้นเพียงพอ สม ่ำเสมอ ทนัเวลำ และแสดงให้เห็นสภำพ
ของกำรประกอบกำร และสภำพทำงกำรเงินท่ีแทจ้ริงของเด็มโก ้

พนักงาน 

 เด็มโก ้ถือวำ่พนกังำนเป็นทรัพยำกรท่ีส ำคญั เป็นปัจจยัหน่ึงสู่ควำมส ำเร็จ คณะกรรมกำรจึงมีนโยบำย
เก่ียวกับกำรดูแลเร่ืองค่ำตอบแทน และสวสัดิกำรของพนักงำน และเปิดเผยระเบียบว่ำด้วยสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงำน โดยกำรแจง้เป็นหนังสือเวียนให้พนักงำนรับทรำบ และลงไวใ้น Intranet 
ส่งเสริมให้มีกำรพฒันำศกัยภำพ ควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนกังำนทุกระดบั เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 
และประสิทธิผลในกำรปฏิบติังำนอยำ่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี 

 เด็มโก้ จดัให้มีช่องทำงรับเร่ืองร้องเรียน หำกมีปัญหำระหว่ำงพนักงำน หรือระหว่ำงพนักงำนกับ
ผูบ้งัคบับญัชำ พนกังำนมีสิทธิร้องทุกข์ โดยผูท่ี้รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ และขั้นตอนท่ี
ก ำหนดไว ้และหำกพิสูจน์ไดว้ำ่กระท ำไปโดยสุจริตจะไดรั้บควำมคุม้ครองโดยไม่ส่งผลกระทบใดๆ 
ซ่ึงเด็มโก้ จะไม่ถือเป็นกำรเลิกจ้ำง หรือกำรพิจำรณำลงโทษท่ีจะส่งผลเสียต่อพนักงำนหรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งแต่ประกำรใด 

 เด็มโก ้มีนโยบำยกำรอนุรักษ์พลงังำน และแนวทำงในกำรบริหำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผูบ้ริหำรถือ
เป็นหนำ้ท่ีของพนกังำนทุกคนท่ีตอ้งร่วมมือกนัใชท้รัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล
สูงสุด ภำยใตแ้นวคิด Green Business and Infrastructure  

 เด็มโก ้ไดมี้แนวทำงในกำรพฒันำบุคลำกรท่ีชดัเจนพร้อมทั้งปฏิบติักบัพนกังำนอยำ่งเสมอภำคและเท่ำ
เทียมกนั มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของพนกังำน ภำยใตโ้ครงกำร i DEMCO พร้อมทั้งใหค้วำมมัน่ใจ
ในคุณภำพชีวิตตลอดเวลำกำรท ำงำน และกำรให้ผลตอบแทนและสวสัดิกำรท่ีเหมำะสม และเป็น
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ธรรม เช่น กำรจดัให้กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี  กำรจดัให้มีสวสัดิกำรประกนัชีวิตกลุ่ม กำรจดัให้มี
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

 เด็มโก ้ดูแลควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน มีมำตรกำรไม่น้อยกว่ำท่ี
กฎหมำยก ำหนด ตำมมำตรฐำนสำกล  กบัด ำเนินกำรเพื่อควบคุม ป้องกนัควำมสูญเสียในรูปแบบต่ำงๆ
อัน เน่ืองมำจำกอุบัติ เห ตุ อัคคีภัย กำรบำดเจ็บหรือเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน ตลอดจนรักษำ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนท่ีปลอดภยัต่อพนักงำน บริษัทจดัให้มีอุปกรณ์ควำมปลอดภยัอย่ำง
เพียงพอและเหมำะสม 

รัฐบาล 

 เด็มโก ้ถือปฏิบติัเพื่อแสดงควำมรับผิดชอบต่อภำครัฐ โดยด ำเนินธุรกิจภำยใตข้อ้ก ำหนดของกฎหมำย
และระเบียบต่ำง ๆ ของหน่วยงำนท่ีก ำกับดูแลอย่ำงเคร่งครัด และให้กำรสนับสนุนโครงกำรจำก
ภำครัฐ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมส่วนรวม พร้อมทั้งให้ควำมร่วมมือในกำรให้
ขอ้มูลข่ำวสำรท่ีครบถว้น ถูกตอ้งตำมท่ีหน่วยงำนภำครัฐร้องขอ เพื่อแสดงถึงควำมโปร่งใส ตลอดจน
สร้ำงควำมมัน่ใจ และควำมเช่ือถือร่วมกนั 

สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 

 เด็มโก ้ได้แบ่งปันคุณค่ำขององค์กร โดยกำรส่งเสริมกำรปลูกจิตส ำนึกในเร่ืองของกำรดูแลสุขภำพ 
และควำมปลอดภยักบัผูร่้วมงำน และชุมชนรอบด้ำน ผ่ำนกำรออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีของมูลนิธิ
แสงไซก่ี  กำรช่วยเหลือเพื่อนมนุษยโ์ดยบริษทัร่วมกบัโรงพยำบำลรำชวิถี สภำกำชำดไทย เปิดรับ
บริจำคโลหิตจำกผูบ้ริหำร พนักงำน และประชำชนทัว่ไป  อย่ำงสม ่ำเสมอทุก 3 เดือน รวมถึงกำร
ตรวจสอบควำมปลอดภยัของระบบไฟฟ้ำใหก้บัโรงเรียน และวดั ในชุมชนใกลเ้คียงของบริษทั 

 เด็มโก้ ให้ควำมส ำคญัในควำมรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม ท ำงำนในกระบวนกำรด ำเนิน
ธุรกิจ โดยมุ่งมัน่ท่ีจะบริหำรจดักำร เพื่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวก และลดผลกระทบเชิงลบ เพื่อให้เด็มโก้
อยูร่่วมกบัชุมชน และสังคมในพื้นท่ีปฏิบติักำรโดยสร้ำงควำมเขำ้ใจอนัดีต่อกนัร่วมแกปั้ญหำเพื่อสร้ำง
ควำมเช่ือมัน่แก่ชุมชนและสังคมไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื  

คู่ค้า 

 เด็มโก ้จะด ำเนินกำรคดัเลือกคู่คำ้ตำมหลกัเกณฑ์ คุณสมบติั คุณลกัษณะ ท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนด
ของเด็มโก ้รวมถึงกำรจดัซ้ือ จดัหำ ท่ีมีหลกัเกณฑ์ และขั้นตอนตำมระเบียบและขอ้ก ำหนดของเด็มโก ้
วำ่ดว้ยระเบียบกำรจดัซ้ือ จดัหำ ด ำเนินกำรอย่ำงโปร่งใสให้ขอ้มูลแก่คู่คำ้อยำ่งเท่ำเทียม ถูกตอ้ง ไม่มี
อคติ ไม่เลือกปฏิบติัต่อคู่คำ้ รวมถึงเป็นกำรสนับสนุนคู่คำ้ท่ีด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม ซ่ือสัตย ์
สุจริต มีควำมรับผดิชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
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 เด็มโก ้ยึดมัน่ในกำรปฏิบติัตำมสัญญำ ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีมีต่อคู่คำ้ของเด็มโก ้บนพื้นฐำน
ของควำมเสมอภำค และเป็นธรรม พร้อมทั้งส่ือสำรและพฒันำกระบวนกำรของกำรด ำเนินธุรกิจท่ีดี 
เพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งสองฝ่ำย 

 เด็มโก ้ไม่เรียกรับ และต่อตำ้นกำรกระท ำหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต เอำรัดเอำเปรียบ แก่คู่คำ้ 
 เด็มโก ้ไดมี้กำรพฒันำช่องทำงและร้องเรียนในกำรติดต่อกบัเด็มโก ้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัคู่คำ้ 

และผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งช่องทำงออนไลน์ และออฟไลน์ พร้อมทั้งมีส่วนงำนท่ีรับผิดชอบโดยตรงในกำร
ดูแลบริหำร และรับเร่ืองร้องเรียน 

คู่แข่ง 

 เด็มโก ้ด ำเนินธุรกิจบนกำรแข่งขนัเสรี และค ำนึงถึงกำรแข่งขนัอยำ่งเป็นธรรม เด็มโก ้ไม่ท ำควำมตก
ลงใด ๆ กบัคู่แข่งขนั หรือบุคคลใดท่ีมีลกัษณะเป็นกำรลด หรือจ ำกดักำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ หรือส่งผล
ใหเ้กิดกำรแข่งขนัอยำ่งไม่เป็นธรรม รวมถึงกำรก ำหนดรำคำ กำรฉ้อโกง กำรประมูล กำรจดัสรรตลำด 
และขอ้ตกลงในกำรจ ำกดักำรจดัหำ 

 กำรให ้หรือแลกเปล่ียนขอ้มูลทำงธุรกิจของบริษทัแก่พนัธมิตรทำงธุรกิจ หรือกิจกำรร่วมคำ้ เด็มโก ้จะ
ให้ควำมร่วมมือกบัคู่แข่งทำงกำรคำ้ หำกเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูรั้บบริกำร และตอ้งไดรั้บอนุมติั
จำกผูบ้ริหำรระดบัสูงก่อนเสมอ 

เจ้าหนี ้

 เด็มโก ้ปฏิบติัต่อเจำ้หน้ีอยำ่งเป็นธรรม มีควำมรับผิดชอบ และโปร่งใส โดยปฏิบติัตำมเง่ือนไขสัญญำ
ท่ีมีต่อเจำ้หน้ีอยำ่งเคร่งครัด และเท่ำเทียมกนั ทั้งในแง่กำรช ำระเงิน และเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีไดท้  ำขอ้ตกลง
ไวก้บัเจำ้หน้ี เด็มโกไ้ม่ใชเ้งินทุนท่ีไดจ้ำกกำรกูย้ืมเงินไปในทำงท่ีขดักบัวตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลงท่ีท ำ
กบัผูใ้ห้กูย้ืมเงิน ตลอดจนไม่ใชว้ิธีกำรท่ีไม่สุจริต ปกปิดขอ้มูล หรือขอ้เท็จจริงอนัจะท ำให้เจำ้หน้ีเกิด
ควำมเสียหำย 

ลูกหนี ้

 เด็มโก้ จะปฏิบัติตำมสัญญำข้อตกลง หรือเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีมีต่อลูกหน้ีโดยไม่เลือกปฏิบติัในกำร
ติดตำมเร่งรัดหน้ีสิน กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัได ้ตอ้งรีบเจรจำกบัลูกหน้ีเป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกนั
หำแนวทำงแกไ้ขปัญหำ และป้องกนัไม่ให้เกิดควำมเสียหำย โดยใช้หลกักฎหมำยควบคู่กบัหลกัธรร
มำภิบำล 

 เด็มโก ้จะด ำเนินกำรรำยงำนขอ้มูลลูกหน้ีคำ้งช ำระท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และตรงเวลำให้แก่ลูกหน้ีอยำ่ง
สม ่ำเสมอ และจะปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบปฏิบติั และเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติัท่ีมีต่อ
ลูกหน้ี 
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ลูกค้าและประชาชน 

 เด็มโก ้ให้ควำมร่วมมือ สนบัสนุนกำรพฒันำชุมชน ส่งเสริมวฒันธรรม และคุณภำพชีวิตของสังคม
รอบ ๆ พื้นท่ีตั้ง และใกล้เคียงหน่วยงำนของเด็มโก้  โดยค ำนึงถึงทำงเลือกท่ีมีผลกระทบต่อควำม
เสียหำยของสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภำพชีวติของประชำชนใหน้อ้ยท่ีสุด 

 เด็มโก้ ไม่กระท ำกำรใด ๆ ท่ีส่งผลเสียหำยต่อทรัพยำกรธรรมชำติ และสภำพแวดล้อมเกินกว่ำท่ี
กฎหมำยก ำหนด 

 เด็มโก ้มุ่งมัน่ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ และควำมมัน่ใจให้กบัลูกคำ้ ให้ไดรั้บบริกำรท่ีดี มีคุณภำพ มี
มำตรฐำนสูงอยำ่งต่อเน่ือง และจริงจงั 

 
นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
 เด็มโก ้มีนโยบำยและแนวทำงปฏิบติัเก่ียวกบักำรไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ โดย
ก ำหนดไวใ้นจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ และให้ค  ำจ  ำกดัควำมของทรัพยสิ์นทำงปัญญำ 
หมำยควำมรวมถึงสิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมำยกำรคำ้ ควำมลบัทำงกำรคำ้ หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ี
เป็นทรัพยสิ์นมีค่ำของเด็มโก ้พนกังำนมีหนำ้ท่ีปกป้องดูแลรักษำทรัพยสิ์นทำงปัญญำของเด็มโกใ้หพ้น้จำกกำร
น ำไปใชห้รือเผยแพร่โดยไม่ไดรั้บอนุญำต และตอ้งเคำรพลิขสิทธ์ิของเจำ้ของทรัพยสิ์นทำงปัญญำนั้น ๆ 
 แม้ว่ำบริษทั ก ำหนดให้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่ือสำร เป็นปัจจยัส ำคญัท่ีช่วยส่งเสริมกำร
ด ำเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน แต่เป็นควำมรับผิดชอบร่วมกนัของพนักงำนเด็มโก้ทุกคนท่ี
จะตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ และกำรส่ือสำรภำยใตข้อ้บงัคบัของกฎหมำย ค ำสั่งเด็มโก ้และตำมมำตรฐำน
ท่ีเด็มโกก้ ำหนด ซ่ึงพนกังำนทุกคนตอ้งมีวินยัในกำรใช้ระบบสำรสนเทศ และอุปกรณ์ส่ือสำรของเด็มโก ้โดย
ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อเด็มโก้และผูอ่ื้น และจะตอ้งไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ หรือทรัพยสิ์นทำง
ปัญญำของผูอ่ื้น ทั้งน้ีหำกเด็มโกพ้บวำ่พนกังำนมีกำรละเมิดและผลกำรสอบสวนอยำ่งเป็นธรรม ปรำกฎวำ่เป็น
จริงจะไดรั้บกำรพิจำรณำลงโทษทำงวนิยั และ/หรือ โทษกฎหมำยตำมควำมเหมำะสมแลว้แต่กรณี  

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 เด็มโก ้ก ำหนดให้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่ือสำร เป็นปัจจยัส ำคญัท่ีช่วยส่งเสริมกำรด ำเนิน
ธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน ฉะนั้นจึงเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกนัของพนักงำนเด็มโก้ทุกคนท่ี
จะตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ และกำรส่ือสำรภำยใตข้อ้บงัคบัของกฎหมำย ค ำสั่งเด็มโก ้และตำมจริยธรรม
และจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ หมวด 7 กำรปฏิบติัต่อขอ้มูลและทรัพยสิ์น 7.5 กำรใช้และดูแลระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศของบริษทั  และจรรยำบรรณพนกังำน วำ่ดว้ยกำรส่ือสำร และกำรแสดงออกในนำมเด็ม
โก้ท่ีก ำหนดให้พนักงำนเด็มโก้ทุกคนมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรป้องกัน และดูแลให้ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำรของเด็มโก้ท่ีอยู่ในควำมครอบครอง หรือหน้ำท่ีรับผิดชอบของตนเองไม่ให้ถูก
บุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญำตเขำ้ถึงโดยมิชอบ และตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีมีควำมส ำคญัทำงธุรกิจต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
ทั้งตอ้งมีวนิยัในกำรใชร้ะบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรของเด็มโก ้ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อ
เด็มโก ้และผูอ่ื้น 
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บริษทั จึงก ำหนดนโยบำยเทคโนลียีสำรสนเทศข้ึน เพื่อให้บริษทัมีกรอบกำรก ำกบัดูแลและบริหำร
จดักำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดบัองคก์รท่ีดี โดยอำ้งอิงจำกหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัในกำรจดัให้มีระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ แนวทำงปฏิบติัในกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของระบบสำรสนเทศของส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ตลอดจนกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง มำปรับใชใ้ห้
เหมำะสมกบับริบทกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั  

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

 ทั้งน้ี หำกเด็มโกพ้บวำ่พนกังำนมีกำรละเมิด และผลกำรสอบสวนอยำ่งเป็นธรรมปรำกฎวำ่เป็นจริงจะ
ไดรั้บกำรพิจำรณำลงโทษทำงวนิยั และ/หรือโทษกฎหมำยตำมควำมเหมำะสมแลว้แต่กรณี 
 
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชน  
 กำรด ำเนินธุรกิจบนพื้นฐำนของกำรเคำรพและปฏิบติัตำมกฏหมำยนั้น เป็นส่ิงท่ีบุคลำกรทุกคนใน เด็ม
โก ้ตระหนักและให้ควำมส ำคญั โดยก ำหนดไวใ้นจรรยำบรรณ เด็มโก ้ในคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของ 
เด็มโก ้ท่ีตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ขอ้ก ำหนด และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยควำมซ่ือสัตย ์
สุจริต และระมดัระวงั 
 เด็มโก ้มุ่งเน้นให้กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนตอ้งปฏิบติัต่อกนั
และผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ำยด้วยควำมเคำรพ ให้เกียรติซ่ึงกนัและกนับนพื้นฐำนศกัด์ิศรีของควำมเป็นมนุษย ์ 
หรือไม่กระท ำกำรให้กระทบสิทธิเสรีภำพของบุคคลอ่ืนท่ีขดัต่อบทบัญญัติของกฎหมำยโดยแนวปฏิบัติ
ดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นมำตรฐำนจริยธรรมองค์กร ท่ีบุคคลำกรทุกคนใน เด็มโก ้ตอ้งถือปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด ซ่ึง
หำกมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมก็จะถูกลงโทษ ตำมควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำและถือเป็นกำรกระท ำผิด
ทำงวนิยัดว้ย 

เด็มโก้ ให้ควำมส ำคญัต่อกิจกรรมท่ีอำจมีผลต่อหลักสิทธิมนุษยชน ในทุกๆ ด้ำน โดยยึดถือ และ
ปฏิบติัตำมขอ้กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยบริษทั มีนโยบำยอยำ่งชดัเจนท่ีจะไม่จำ้งแรงงำนเด็ก ยึดมัน่ในเสรีภำพ
ของกำรนบัถือศำสนำ กำรไม่เลือกปฏิบติัจำกควำมแตกต่ำงทำงดำ้นเช้ือชำติ ศำสนำ เพศ และสถำนะภำพทำง
สังคมนอกจำกน้ีบริษทั ยงัให้ควำมเคำรพต่อหลกัสิทธิมนุษยชนของพนกังำนทุกระดบัชั้น อยำ่งเคร่งครัด โดย
จะปกป้อง และไม่น ำขอ้มูลส่วนตวัของพนกังำน เช่น ประวติัส่วนตวั ค่ำจำ้งเงินเดือน  ฯลฯ ไปเปิดเผยให้กบั
บุคคลภำยนอก หรือผูท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง รับทรำบ โดยยงัไม่ไดรั้บอนุญำตจำกพนกังำน และไดก้ ำหนดกำร
แนวปฏิบติัให้สอดคลอ้งตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 2562 (PDPA) รวมถึงไดก้ ำหนดให้มี
กำรใช้ขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรปฏิบติังำน ซ่ึงไดจ้ดัท ำเป็นคู่มือให้กบัพนกังำนไดรั้บทรำบ ถึงกฎ ระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำน ผำ่นกำรปฐมนิเทศน์ก่อนกำรเร่ิมปฏิบติังำน 
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ช่องทางการติดต่อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส 
เด็มโก ้ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรติดต่อส่ือสำรกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มเพื่อกำรแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวำ่ง

กนั ตลอดจนรับฟังควำมคิดเห็นและค ำแนะน ำของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เพื่อประโยชน์ร่วมกนัในกรณีท่ีผูมี้
ส่วนได้เสียไม่ได้รับควำมเป็นธรรมจำกกำรปฏิบัติของ เด็มโก้ สำมำรถร้องเรียน แนะน ำ ติชม  หรือแจ้ง
เบำะแส ต่อ เด็มโก ้ไดห้ลำยดำ้นทั้งดำ้นธรรมำภิบำล รวมถึงพฤติกรรมท่ีอำจส่อถึงกำรทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจำกพนักงำนเอง และผูมี้ส่วนได้เสียอ่ืนด้วย เด็มโก้ ให้ควำมส ำคญักบักำรเก็บ
ขอ้มูลร้องเรียนเป็นควำมลบั ซ่ึงเร่ืองร้องเรียนดงักล่ำวจะรับรู้เพียงเฉพำะในกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำย และ
เก่ียวขอ้งดว้ยเท่ำนั้น เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจให้แก่ผูร้้องเรียนและไดก้ ำหนดขั้นตอนกำรรับเร่ืองและสอบสวนไว้
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร  โดยเด็มโก ้ไดจ้ดัท ำช่องทำงกำรติดต่อ ร้องเรียน หรือแจง้เบำะแส ดงัน้ี 

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

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

(มหำชน) เลขท่ี 59  ม.1  ต.สวนพริกไทย  อ.เมือง จ.ปทุมธำนี  12000  หรือโทรสำร 02-9595811 ต่อ 2018 

ซ่ึงเด็มโกมี้มำตรกำรคุม้ครองผูร้้องเรียน โดยถือว่ำขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นควำมลบัและจะด ำเนินกำร
พิสูจน์หำขอ้เทจ็จริง เพื่อด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมต่อไป 

มาตรการคุ้มครองผู้ทีร้่องเรียนหรือให้ข้อมูลด้วยเจตนาสุจริต 

 ผูร้ำยงำน ผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ควำมร่วมมือสำมำรถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้หำกเห็นว่ำกำร

เปิดเผยนั้นจะท ำใหเ้กิดควำมไม่ปลอดภยั หรือเกิดผลกระทบในทำงลบใด ๆ 

 เด็มโกถื้อวำ่ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นควำมลบั และจะเปิดเผยเท่ำท่ีจ  ำเป็นโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัและ

ผลกระทบในทำงลบของผูร้ำยงำนแหล่งท่ีมำของข้อมูลหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องเป็นส ำคญั และผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรสอบสวนหรือหำขอ้เท็จจริง มีหน้ำท่ีในกำรรักษำควำมลบัของผูใ้ห้ขอ้มูล

อยำ่งเคร่งครัด ผูใ้ดฝ่ำฝืน เด็มโก ้จะถือเป็นกำรกระท ำผดิวนิยัร้ำยแรง 

 หำกมีกำรกระท ำท่ีไม่เป็นธรรมต่อผูร้้องเรียน หรือผูแ้จง้เบำะแส หรือผูท่ี้เป็นพยำน ถือเป็นกำรกระท ำ

ผดิวนิยัร้ำยแรง และอำจเป็นควำมผดิตำมกฎหมำยได ้

mailto:goodgovernance@demco.co.th
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 กรณีท่ีผูร้้องเรียนเห็นวำ่ตนอำจไดรั้บควำมไม่ปลอดภยั หรืออำจเกิดผลกระทบในทำงลบ ผูร้้องเรียน

สำมำรถร้องขอให้เด็มโก้ก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองท่ีเหมำะสมได ้หรือเด็มโกอ้ำจก ำหนดมำตรกำร

คุม้ครองโดยผูร้้องเรียนไม่ตอ้งร้องขอ หำกเห็นว่ำเป็นเร่ืองท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดผลกระทบในทำงลบ

หรือควำมไม่ปลอดภยั 

 ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบในทำงลบจะไดรั้บกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนดว้ยกระบวนกำรท่ีมีควำมเหมำะสม

และเป็นธรรม 

หมวดที ่4  การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส 

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

 การปฏิบัติของบริษัท  : ในกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัของ เด็มโก ้นอกจำกเผยแพร่ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด
ผำ่นช่องทำงของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ เด็มโก ้จะเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซต์ของ เด็มโก ้
ดว้ย เช่น รำยงำนประจ ำปี นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ขอ้มูลบริษทั ข่ำวประชำสัมพนัธ์ โดยกำร
ปรับปรุงเวบ็ไซต์อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นและบุคคลภำยนอกสำมำรถรับขอ้มูลข่ำวสำรไดท้นั
ต่อเหตุกำรณ์ เขำ้ถึงโดยสะดวก และไดรั้บประโยชน์มำกท่ีสุด ดงัน้ี 

1. สำรสนเทศท่ีส ำคญัของ เด็มโก ้ประกอบดว้ย ขอ้มูลทำงกำรเงิน และขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทำงกำรเงิน กำร
เปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงิน โดยเฉพำะในส่วนของงบกำรเงินนั้นไดผ้่ำนกำรสอบทำน/ตรวจสอบจำก
ผูส้อบบัญชี ว่ำถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส ำคัญตำมหลักกำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไปและผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ/คณะกรรมกำรเด็มโก้ ก่อนเปิดเผยแก่ผู ้ถือหุ้น โดย
คณะกรรมกำรเด็มโก้ รำยงำนควำมรับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงินควบคู่กับรำยงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนของผูส้อบบญัชีในรำยงำนประจ ำปีดว้ย นอกจำกน้ี เด็มโก ้ได้
เปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนั รวมถึงบทวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำรไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี/  
รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-1 One Report) เป็นตน้ 

2. ขอ้มูลต่ำง ๆ ของ เด็มโก้ ท่ีได้เปิดเผยแก่สำธำรณชน ผูถื้อหุ้น และนักลงทุน เด็มโก้ เผยแพร่ไวใ้น
เว็บไซต์ของ เด็มโก้ ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ เช่น ขอ้มูลบริษทั ประวติัคณะกรรมกำร เด็มโก ้
รำยงำนประจ ำปี รำยงำนกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น คู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำร
ของ เด็มโก ้และคู่มือจริยธรรมและจรรยำบรรณของ เด็มโก ้
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3. เด็มโก ้ไดเ้ปิดเผยประวติัของคณะกรรมกำรเด็มโก ้และบทบำทหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 5 ชุด 
ตำมขอ้บงัคบั จ  ำนวนคร้ังของกำรประชุม และจ ำนวนคร้ังท่ีกรรมกำรแต่ละคนเขำ้ร่วมประชุมในแต่ละ
ปี  และเปิดเผยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรท่ีเป็นไปตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหำร
ระดบัสูงไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-1 One Report) ดว้ย 

4. เด็มโก ้จดัให้มีนกัลงทุนสัมพนัธ์เพื่อท ำหนำ้ท่ีส่ือสำรขอ้มูลส ำคญัต่อนกัลงทุน นกัลงทุนรำยยอ่ย ผูถื้อ
หุ้น และนักวิเครำะห์หลักทรัพย์ เด็มโก้ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีมีควำมถูกต้อง 
ครบถว้น โปร่งใส และทัว่ถึง รวมทั้งกำรน ำเสนอผลงำน และกำรแจง้สำรสนเทศขององค์กรต่อนัก
ลงทุนสถำบนั นกัลงทุนรำยยอ่ย ผูถื้อหุ้น และนกัวิเครำะห์หลกัทรัพย ์ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยไดเ้ขำ้
ร่วมใหข้อ้มูลในกิจกรรม Opportunity Day ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยำ่งสม ่ำเสมอ 

5. เด็มโก้ ได้เปิดเผยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทำงกำรเงิน บทรำยงำนและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 
(Management Discussion and Analysis : MD&A) ประกอบงบกำรเงินทุกไตรมำส รวมถึงข้อมูล
ส ำคญัอยำ่งครบถว้น ถูกตอ้ง และทนัเวลำ 

หมวดที ่5  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
หลกัการ : คณะกรรมการมีบทบาทส าคัญในการก ากบัดูแลกจิการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยที่
คณะกรรมการมีความรับผดิชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าทีต่่อผู้ถือหุ้นและเป็นอสิระจากฝ่ายจัดการ 

  การปฏิบัติของบริษัท  : เด็มโกใ้หค้วำมส ำคญักบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีมำโดยตลอด โดยก ำหนดให้
บริษทัตอ้งจดัท ำนโยบำยเก่ียวกบัจริยธรรม และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรม และจรรยำบรรณใน
กำรประกอบธุรกิจจรรยำบรรณคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ตำมระบบก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรปฏิบติังำนให้แก่คณะกรรมกำร กรรมกำรผูบ้ริหำร และพนักงำนของเด็มโก ้ไวย้ึดถือปฏิบติั
ตั้งแต่ปี 2549 ในกำรทบทวนแกไ้ขปรับปรุงนโยบำยก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี จริยธรรมและจรรยำบรรณของเด็ม
โก้ได้น ำประเด็นกระบวนกำรพิจำรณำรำยกำรท่ีมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ให้เป็นธรรม กำรพิจำรณำ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนักบักำรปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ ์นโยบำยกำรแจง้เบำะแส กำรติดตำม และกำรคุม้ครองผูแ้จง้
เบำะแส มำเป็นเน้ือหำในกำรทบทวน ปรับปรุงดว้ย นอกเหนือจำกกำรปรับปรุงสำระส ำคญัให้ทนัสมยั มีควำม
เป็นสำกล สอดคล้องกับนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจด
ทะเบียน กบัหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพย ์ พระรำชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ประกำศและแนวปฏิบติัของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีมีกำรแกไ้ข
ปรับปรุง กบักฎหมำยป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ปปช.) เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบติังำนท่ี
กรรมกำร ผู ้บริหำร และพนักงำนเด็มโก้ทุกคนต้องรับทรำบ และยึดถือเป็นหลักปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
นอกจำกน้ีสำยงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลยงัใชคู้่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เป็นเอกสำรส ำหรับใหค้วำมรู้แก่
พนกังำนทุกระดบั รวมถึงกำรปฐมนิเทศพนกังำนใหม่ท่ีตอ้งก ำหนดให้มีหวัขอ้กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และ
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จริยธรรมไวใ้นหลกัสูตรพื้นฐำนท่ีฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล จดัอบรมพนกังำนตำมแผนพฒันำบุคคลของเด็ม
โก ้

วฒันธรรมองค์กร จริยธรรม และจรรยาบรรณของเด็มโก้ 
 มำตรฐำนสูงสุดของกำรเป็นมืออำชีพ กำรมีวฒันธรรมองค์กรท่ีแข็งแกร่งด้วยกำรมีจริยธรรมและ
จรรยำบรรณในกำรปฏิบติังำนท่ีเด็มโก้นั้น คณะกรรมกำรเด็มโก้มีระบบและกลไกในกำรสร้ำงวฒันธรรม
องค์กรด้ำนจริยธรรมท่ีเขม้แข็งเข้ำมำในกำรพฒันำระบบนิเวศน์ของธรรมำภิบำลในองค์กร ด้วยกำรสร้ำง
ค่ำนิยมหลกั i DEMCO และจิตส ำนึกของบุคลำกรในบริษทัให้ควำมส ำคญักบักำรด ำเนินกิจกำรของเด็มโกด้ว้ย
ควำมซ่ือสัตยต่์อลูกคำ้ ต่อวชิำชีพ ดว้ยควำมหมำย มุ่งมัน่ ตั้งใจจริงท่ีจะประสบควำมส ำเร็จ ดว้ยควำมเช่ือมัน่ใน
กำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีมอย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยควำมรอบรู้ เช่ียวชำญ ให้คุณภำพท่ีดีแก่ลูกค้ำ สร้ำง
มูลค่ำเพิ่ม สร้ำงผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูถื้อหุ้นอยำ่งต่อเน่ือง มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งมุ่งมัน่
ในกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 โดยจริยธรรมและจรรยำบรรณของเด็มโก้ (DEMCO Code of Conduct) ก ำหนดไวเ้ป็นลำยลักษณ์
อกัษรท่ีชดัเจนพนกังำนเด็มโกทุ้กคนมีหนำ้ท่ีในกำรท ำควำมเขำ้ใจ และปฏิบติัตำมขอ้บงัคบั ระเบียบค ำสั่ง และ
จรรยำบรรณ ตลอดจนนโยบำยอ่ืนๆ ไม่ว่ำจะเป็นตำมจำรีตประเพณี หรือเป็นลำยลักษณ์อกัษร ไม่ว่ำจะได้
ก ำหนดไวใ้นขณะน้ี และ/หรือท่ีจะก ำหนดต่อไปในภำยหนำ้โดยเคร่งครัด 
 กรรมกำรและผูบ้ริหำรพึงแสดงควำมยึดมั่นต่อจรรยำบรรณ โดยกำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดี
ส ำหรับพนักงำนอ่ืน เสริมสร้ำงบรรยำกำศของกำรท ำงำนให้เอ้ือต่อกำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ รวมทั้งตอ้ง
มุ่งมัน่ท่ีจะป้องกนัไม่ให้เกิดกำรละเมิดจรรยำบรรณ และหำกมีกำรฝ่ำฝืน หรือกำรกระท ำใดๆ อนัเป็นกำร
หลีกเล่ียง จะถูกพิจำรณำลงโทษตำมควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำ และถือเป็นกำรกระท ำควำมผิดทำงวินยัอีก
ดว้ย 
 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

กำรด ำเนินธุรกิจของ เด็มโก้ กับผูเ้ก่ียวข้องทำงธุรกิจ ต้องด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง ตรงไปตรงมำ 
โปร่งใส ซ่ือสัตย ์ตรวจสอบได ้และไม่คอร์รัปชนั โดยปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง และนโยบำยต่อตำ้นคอร์
รัปชนัของ เด็มโก ้รวมทั้งไม่ท ำใหเ้กิดขอ้ครหำ หรือเส่ือมเสียช่ือเสียงของบริษทั จึงก ำหนดนโยบำยกำรต่อตำ้น
กำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ไว ้ดงัน้ี 

1. บุคลำกรของ เด็มโก้ ตอ้งไม่ด ำเนินกำรหรือเขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรทุจริตคอร์รัปชั่น กำรให้/รับ 
สินบนทุกรูปแบบ ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม โดยมีหน้ำท่ีปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ คู่มือกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มำตรฐำนทำงจริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของ เด็มโก ้รวมทั้งระเบียบ 
และขอ้ก ำหนดอ่ืน ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. บุคลำกรของ เด็มโก้ ตอ้งปฏิบติัด้วยควำมระมดัระวงัเก่ียวกบักำรรับ กำรให้ของขวญั ทรัพยสิ์น 
หรือประโยชน์อ่ืนใด รวมถึงค่ำบริกำรตอ้นรับ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ทั้งน้ี กำรให้หรือรับของขวญัและกำรเล้ียง
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รับรอง ตอ้งเป็นไปเพื่อวตัถุประสงค์ทำงธุรกิจหรือตำมประเพณีนิยมเท่ำนั้น โดยมีมูลค่ำท่ีเหมำะสม และตอ้ง
ไม่ส่งผลกระทบต่อกำรตดัสินใจในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 

3. กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล และกำรให้เงินสนบัสนุนของ เด็มโก ้มีขั้นตอนกำรตรวจสอบ อนุมติั และ
สอบทำน โดยตอ้งมีเอกสำรหลกัฐำนชดัเจนและสอดคลอ้งกบัระเบียบของ เด็มโก ้เพื่อให้มัน่ใจวำ่กำรบริจำค
เพื่อกำรกุศลหรือกำรใหเ้งินสนบัสนุนไม่ไดใ้ชเ้ป็นขอ้อำ้งส ำหรับกำรคอร์รัปชัน่ 

4. เด็มโก ้จดัให้มีกระบวนกำรตรวจสอบระบบและขั้นตอนกำรปฏิบติังำนขำยและกำรตลำด รวมทั้ง
งำนจดัหำพสัดุและท ำสัญญำอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรเกิดทุจริตคอร์รัปชัน่ และ
บริหำรจดักำรใหมี้วธีิกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสม 

5. เด็มโก้ มีกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ท่ีสะท้อนถึงควำมมุ่งมัน่ต่อมำตรกำรต่อตำ้นกำร
ทุจริตคอร์รัปชัน่ และมีนโยบำยท่ีจะไม่ลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อบุคลำกรท่ีปฏิเสธ กำรทุจริต
คอร์รัปชัน่ แมว้่ำกำรกระท ำนั้นจะท ำให้ เด็มโก้ สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ โดย เด็มโก ้มีกระบวนกำรส่ือสำร
อยำ่งชดัเจนเก่ียวกบันโยบำยดงักล่ำว 

6. ตรวจสอบภำยในตอ้งรำยงำนผลกำรประเมินกำรควบคุมด้วยตนเองต่อส ำนักงำนตรวจสอบ เพื่อ
ด ำเนินกำรตรวจสอบหำกพบประเด็นท่ีมีกำรปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่
จะตอ้งแจง้หน่วยงำนผูป้ฏิบติัเพื่อใหมี้กำรปรับปรุงมำตรกำรควบคุม 

7. เด็มโก้ จดัให้มีขั้นตอนในกำรเก็บรักษำเอกสำรและบนัทึกต่ำงๆ ให้พร้อมต่อกำรตรวจสอบเพื่อ
ยืนยนัควำมถูกตอ้งและเหมำะสมของรำยกำรทำงกำรเงิน ตลอดจนขั้นตอนกำรปฏิบติัเพื่อให้มัน่ใจว่ำไม่มี
รำยกำรใดท่ีไม่ไดรั้บกำรบนัทึก หรือไม่สำมำรถอธิบำยได ้หรือรำยกำรท่ีเป็นเทจ็ 

8. เด็มโก ้จดัใหมี้ขั้นตอนเพื่อใหเ้กิดควำมมัน่ใจวำ่กำรควบคุมภำยในของกระบวนกำรท ำบญัชีและกำร
เก็บรักษำขอ้มูลไดรั้บกำรตรวจสอบภำยในเพื่อยืนยนัประสิทธิผลของกระบวนกำรตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำร
ทุจริตคอร์รัปชัน่ และเพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจวำ่กำรบนัทึกรำยกำรทำงกำรเงินมีหลกัฐำนอยำ่งเพียงพอเพื่อใชใ้น
กำรตรวจสอบ 

9. เด็มโก้ จดัให้มีกำรส่ือสำรและฝึกอบรมอย่ำงต่อเน่ืองแก่บุคลำกรของ เด็มโก้ เพื่อให้เกิดควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจอย่ำงแท้จริงเก่ียวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ควำมคำดหวงัของ เด็มโก้ และ
บทลงโทษหำกไม่ปฏิบติัตำมมำตรกำรน้ี 

10. เด็มโก ้ส่ือสำรนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่และแนวปฏิบติัไปยงับริษทัย่อย บริษทัร่วม
บริษทัอ่ืนท่ี เด็มโก้ มีอ ำนำจในกำรควบคุม คู่คำ้ทำงธุรกิจ และผูมี้ส่วนได้เสีย รวมทั้งสำธำรณชน ผ่ำนช่อง
ทำงกำรส่ือสำรท่ีหลำกหลำย เพื่อทรำบและน ำมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ไปปฏิบติั 

11. บุคลำกรของ เด็มโก ้ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบกำรกระท ำท่ีอำจฝ่ำฝืนมำตรกำรต่อตำ้นกำร
ทุจริตคอร์รัปชัน่โดย เด็มโก้ จดัให้มีช่องทำงกำรแจง้เบำะแส รวมทั้งเม่ือบุคลำกรตอ้งกำรค ำแนะน ำเก่ียวกบั
กำรปฏิบติัตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 
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12. คณะท ำงำนด้ำนพัฒนำควำมอย่ำงย ัง่ยืนของ เด็มโก้ มีหน้ำท่ีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นน้ีต่อคณะกรรมกำรควำมย ัง่ยืน คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำ
ค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร  และคณะกรรมกำร เด็มโก ้โดยสม ่ำเสมออยำ่งนอ้ยปีละคร้ัง 

13. ส ำนกังำนตรวจสอบสำมำรถรำยงำนประเด็นท่ีพบอยำ่งเร่งด่วนต่อประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรและ
กรรมกำรผูจ้ดักำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรเด็มโก ้ 
 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมกำรเด็มโก ้ถือเร่ืองควำมขดัแยง้ระหวำ่งผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ของบริษทั 
เป็นนโยบำยท่ีส ำคัญ โดยก ำหนดเป็นนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี และก ำหนดแนวปฏิบัติส ำหรับ
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ไวใ้นจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ ท่ีก ำหนดใหก้รรมกำร 
ผูบ้ริหำร และพนกังำนตอ้งรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของตนเอง และบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง เพื่อหลีกเล่ียงกำร
ใชโ้อกำสจำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำนของเด็มโก ้แสวงหำประโยชน์ส่วนตน เด็มโกจึ้งไดมี้
กำรก ำหนดขอ้ปฏิบติัส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของเด็มโก ้ดงัน้ี 
 1.  หลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กับ

บริษทั 
 2. หำกมีควำมจ ำเป็นต้องท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันอนัเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้กระท ำ

รำยกำรนั้นเสมือนกบัท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก ทั้งน้ีห้ำมมิใหก้รรมกำรหรือผูบ้ริหำรของบริษทั
ท่ีมีส่วนไดเ้สียในรำยกำรนั้นมีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมติั 

             3.  ไม่หำผลประโยชน์ใส่ตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยน ำสำรสนเทศภำยในท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยหรือท่ีเป็น
ควำมลบัไปใชห้รือน ำไปเปิดเผยกบับุคคลภำยนอก 

             4.  ไม่ใช้เอกสำรหรือขอ้มูลท่ีได้จำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือพนักงำนของบริษทัในกำรท ำ
ธุรกิจท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบับริษทั 

 เด็มโก้ ถือนโยบำยด้ำนควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์เป็นนโยบำยส ำคัญ ดังนั้ นคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเด็มโก ้จึงไดก้ ำหนดแนวปฏิบติัเร่ืองควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยไดรั้บกำรอนุมติัเห็นชอบจำก
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 7/2560 และให้มีกำรทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้ด ำเนินกำรจดัวำง
ระบบกำรควบคุมเป็นไปอยำ่งมีมำตรฐำน โปร่งใส ในกำรบริหำรจดักำรให้สอดคลอ้งตำมหลกักำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี 
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
 เด็มโกก้ ำหนดให้จดัท ำเอกสำรปฐมนิเทศส ำหรับกรรมกำรใหม่ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 
รวมทั้ งกำรแนะน ำลักษณะประกอบธุรกิจ และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษทัมีนโยบำย
สนบัสนุนให้กรรมกำรบริษทั เขำ้อบรมหลกัสูตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) เพื่อ
เป็นกำรพฒันำ สนบัสนุน และส่งเสริมกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั  

เม่ือมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ บริษทัจะจดัให้มีกำรปฐมนิเทศส ำหรับกรรมกำรท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่ 
โดยจดัให้มีกำรบรรยำยสรุป วิสัยทศัน์ กลยุทธ์ และเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ และกำรด ำเนินกำรท่ีส ำคญัโดย
ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร กรรมกำรผู ้จ ัดกำร และ/หรือ 
คณะกรรมกำรบริหำร พร้อมทั้งจดัให้มีเอกสำรส ำหรับกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งใหม่ เพื่อประกอบกำรท ำ
หน้ำท่ี อนัได้แก่ คู่มือกรรมกำรบริษทั หนังสือบริคณห์สนธิ และขอ้บงัคบับริษทั และรำยงำนประจ ำปี ซ่ึง
เอกสำรเหล่ำน้ีประกอบดว้ยขอ้มูลส ำคญั ไดแ้ก่ บทบำทและหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั 
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท อ ำนำจอนุมัติ และข้อห้ำมกำรกระท ำของกรรมกำรบริษัทตำม
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งบทบำทและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำงๆ 

การพฒันากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของเด็มโก้ 
 เด็มโกมี้นโยบำยส่งเสริมให้กรรมกำรแต่ละคนมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบับทบำทหน้ำท่ี ลกัษณะ
กำรประกอบธุรกิจ และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนใหก้รรมกำรทุกคนไดรั้บ
กำรส่งเสริมทกัษะ และควำมรู้ส ำหรับกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 ส ำหรับบุคคลท่ีได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรใหม่ จะได้รับกำรแนะน ำ และได้รับขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี ซ่ึงรวมถึงควำมเขำ้ใจในวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกั วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ค่ำนิยม
องคก์ร ตลอดจนลกัษณะธุรกิจ และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 
 นอกจำกน้ีกรรมกำรจะไดรั้บกำรอบรม และพฒันำควำมรู้ท่ีจ  ำเป็นอย่ำงต่อเน่ือง รวมทั้งตอ้งมีควำม
เขำ้ใจเก่ียวกบักฎหมำย กฎเกณฑ์ มำตรฐำน ควำมเส่ียง และสภำพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจ 
และใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 ส ำหรับกำรพฒันำผูบ้ริหำรระดบัสูง และกำรบริหำรบุคลำกร เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำง
ต่อเน่ือง คณะกรรมกำรมีหน้ำท่ีก ำกบัดูแลให้มีแผนสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) ส ำหรับเตรียมกำรสืบ
ทอดต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้ริหำรระดบัสูง รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้ผูบ้ริหำรระดบัสูง
ไดรั้บกำรอบรม และพฒันำ มีควำมรู้ ทกัษะ ประสบกำรณ์ และคุณลกัษณะท่ีจ ำเป็นต่อกำรขบัเคล่ือนองค์กร
ไปสู่เป้ำหมำย 
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แผนการสืบทอดต าแหน่ง และพฒันาผู้บริหาร 
 เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอยำ่งต่อเน่ือง เด็มโกมี้นโยบำยก ำกบัดูแลใหมี้แผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง 
เพื่อเป็นกำรเตรียมสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) ส ำหรับผูบ้ริหำรระดับสูง ได้แก่ ประธำนเจำ้หน้ำท่ี
บริหำร (CEO) กรรมกำรผูจ้ดักำร (Managing Director) รองกรรมกำรผูจ้ดักำร (SEVP)  และผูจ้ดักำรสำยงำน 
(SVP-EVP) โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อเตรียมควำมพร้อมดำ้นก ำลงัคนทั้งในเชิงปริมำณ และคุณภำพ  เพื่อสร้ำง
ควำมต่อเน่ืองในกำรบริหำรท่ีเหมำะสม ในต ำแหน่งบริหำรท่ีส ำคญั โดยก ำหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติั
แผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง รวมทั้งกำรจดัท ำแผนพฒันำก่อนรำยบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อให้มี
ควำมพร้อมข้ึนด ำรงต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน เม่ือมีต ำแหน่งวำ่ง หรือมีต ำแหน่งงำนใหม่ท่ีสูงข้ึน 
 ส ำหรับแผนกำรสรรหำผูบ้ริหำร และพฒันำผูบ้ริหำร จะก ำหนดแผนไวล่้วงหนำ้ก่อนกำรเกษียณ หรือ
ออกจำกต ำแหน่งก่อนเวลำ โดยจะเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ และแนวปฏิบติัแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง และตำม
กระบวนกำรสรรหำท่ีมีกำรพิจำรณำบุคคลทั้งภำยใน และภำยนอก รวมถึงเป็นไปตำมกฎหมำย และมำตรฐำน
ส ำหรับบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย 


