นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
(เวอร์ ชั่น 2021)

ของ
กลุ่มธุรกิจ เด็มโก้

บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บทนํา

กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ มุ่งสู่ เป้ าหมายการพัฒนา และเติบโตอย่างยัง่ ยืนบนพื้นฐานการดําเนิ นธุ รกิจตามหลักธรรมา
ภิบาล และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่บริ ษทั จดทะเบียนพึงปฏิบตั ิท้ งั ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ความโปร่ งใส ความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วน รวมทั้งการต่อต้านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ และสิ นบน
ในทุกรู ปแบบ คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบาย จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิในการทํางาน
ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ ดังนี้
1. ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าํ องค์กรที่สร้างคุ ณค่าให้แก่กิจการที่ยง่ั ยืน
โดยให้มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายหลักของกิจการ เพื่อความยัง่ ยืนทั้งสามมิติ คือ เศรษฐกิจ
สังคม และสิ่ งแวดล้อม
2. บริ หารและดําเนิ นงาน โดยยึดหลักการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี นโยบายการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น และ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกําหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เสริ มสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิ ผล โดยครอบคลุมโครงสร้าง องค์ประกอบ คุณสมบัติ การสรรหา และ
คัดเลือก
4. ให้มีการสรรหา และพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสู งอย่างมีประสิ ทธิ ผล มีคุณธรรม และมีคุณค่าต่อองค์กร สังคม และ
ประเทศชาติ
5. ส่ ง เสริ ม นวัต กรรม การประกอบธุ ร กิ จ อย่า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และดู แ ลให้ ผู ม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ทุ ก ฝ่ ายได้รั บ
การปฏิบตั ิ และคุม้ ครองสิ ทธิ ตามกฎหมาย
6. ดู แลให้มี ก ารบริ หารความเสี่ ย ง ระบบป้ องกันการทุ จริ ต คอร์ รัป ชั่นและสิ นบน ระบบการควบคุ ม ภายใน
ที่ มีประสิ ทธิ ภาพ และครอบคลุ มทัว่ ถึ ง ทั้งด้านการเงิ น การดําเนิ นงาน การกํากับดู แล การปฏิ บตั ิ งาน และ
การตรวจสอบอย่างเหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่ อถื อทางการเงิ น และส่ งเสริ มให้มีการกํากับดู แลการเปิ ดเผยข้อมูล และสารสนเทศที่ สําคัญ
อย่างถูกต้อง เพียงพอ โปร่ งใส และทันเวลา
8. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการมีส่วนร่ วม การปฏิบตั ิ และสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียม
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คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ ทําหน้าที่
พิจารณาทบทวน ส่ ง เสริ ม และติ ดตามการดํา เนิ นงานด้า นการกํา กับดู แลกิ จการที่ ดี ศึ ก ษา พิจารณา ทบทวน และ
ปรับปรุ งนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ให้มีความทันสมัย และเป็ นปั จจุบนั อย่างน้อยปี ละครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนว
ปฏิ บ ัติ ต ามหลัก การกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี สํ า หรั บ บริ ษัท จดทะเบี ย น ปี 2560 (CG Code 2017) ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์โครงการสํารวจ
การกํา กับ ดู แลกิ จการของบริ ษ ทั จดทะเบี ย น (CGR) ของสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบันกรรมการบริ ษ ทั ไทย (IOD) และ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard และ แนวปฏิบตั ิที่ดีที่เกี่ยวข้องของ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้ง มาตรฐานสากล กฎหมาย หลัก เกณฑ์ ระเบี ย บ ข้อบัง คับ ต่า ง ๆ
ข้อเสนอแนะ และ/หรื อ ข้อกําหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในด้านการกํากับดูแลมาตรการต่อต้านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ และสิ นบน คณะกรรมการบริ ษทั มีความตระหนัก
รู ้ และเข้าใจถึงบริ บทของปั ญหาคอร์ รัปชัน่ ผลกระทบที่มีต่อกิจการ ภาคธุ รกิจ และสังคมโดยรวม มีเจตนารมณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ และสิ นบน ทุกรู ปแบบ (Zero Tolerance) กับให้ความสําคัญ โดยเข้าร่ วมโครงการแนวร่ วม
ต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ของภาคเอกชนไทย (CAC) ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปั จจุบนั และให้ความสําคัญกับแนวปฏิบตั ิที่ดีสําหรับ
คณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ ในการกํากับดูแลมาตรการต่อต้านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ และสิ นบน รวมทั้ง มีกระบวนการ
สื่ อสารความเข้าใจในความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสิ นบนที่สําคัญของกิจการ ไปยังผูบ้ ริ หาร พนักงาน และ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
คํานิยาม
เด็มโก้ หมายถึง บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ หมายถึง กลุ่มบริ ษทั ซึ่ งประกอบด้วย บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
และกิจการร่ วมค้า ที่เด็มโก้มีอาํ นาจควบคุมในการบริ หารจัดการ
คณะกรรมการบริษัท หมายถึง คณะกรรมการบริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
ผู้บริ หารระดับสู ง หมายถึ ง ผูด้ าํ รงตําแหน่ งบริ หารระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การ (SEVP) ขี้นไป และรวมถึ ง
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดด้านบัญชี บริ หารการเงินและงบประมาณ (CFO) และเลขานุการบริ ษทั
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ส่ วนที่ 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายการดําเนินธุรกิจ ค่ านิยมหลัก และจรรยาบรรณ
1.1 วิสัยทัศน์
"มุ่ง สู่ ก ารเป็ นผูป้ ระกอบการชั้นนํา ด้า นวิศ วกรรมไฟฟ้ า พลัง งานและสาธารณู ป โภค ทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ
1.2 พันธกิจ
• ดําเนิ นธุ รกิจก่อสร้างและบริ การด้านวิศวกรรมไฟฟ้า พลังงานและสาธารณู ปโภคที่ครบวงจรพร้อมขยายธุ รกิจ
สู่ ตลาดต่างประเทศ
• สร้างความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้าด้วยบริ การที่มีคุณภาพ ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญรอบรู ้ และประสิ ทธิ ภาพสู ง
• สร้ า งผลตอบแทนที่ ดี แ ละมู ล ค่ า เพิ่ ม จากการลงทุ น ให้ ก ับ นัก ลงทุ น ผู ถ้ ื อ หุ ้ น และผู ม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ทุ ก ฝ่ าย
อย่างต่อเนื่อง
• ดําเนินธุ รกิจบนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งผลลัพธ์ที่ยง่ั ยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
1.3 เป้ าหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัท
เด็มโก้ มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาองค์กรและขยายธุ รกิจทั้งในและต่างประเทศ มีเป้ าหมายหลัก เป็ นผูป้ ระกอบการชั้นนํา
ในธุ รกิจทรัพยากรพลังงานและสาธารณู ปโภค ธุ รกิจบริ การรับเหมาก่อสร้างและบริ การ ได้แก่
1. ธุ รกิ จให้บริ การออกแบบ จัดหา ก่อสร้ างและติ ดตั้งงานวิศวกรรมไฟฟ้ าอย่างครบวงจร (Turnkey Basis)
ได้แก่ งานวิศวกรรมไฟฟ้า งานด้านระบบไฟฟ้าและเครื่ องกล งานด้านสื่ อสารและอาณัติสัญญาณ งานด้าน
เสาโทรคมนาคมและการสื่ อสาร งานด้านพลังงานทดแทนและงานด้านอนุรักษ์พลังงาน
2. ธุ รกิจงานขายผลิตเหล็กโครงสร้างรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดอุปกรณ์ประกอบสําหรับระบบสื่ อสาร
3. ธุ รกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน โครงการพลังงานลม ชี วมวล โครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนดิน
บนหลังคา และโครงการสัมปทานผลิตนํ้าประปาในภูมิภาคอาเซี ยน
รวมถึ ง แสวงหาโอกาสในการเป็ นผูล้ งทุ นในธุ รกิ จให้บ ริ ก ารในฐานะผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ า และสาธารณู ป โภคอื่ น
ในภูมิภาคอาเซี ยน (CLMV) ด้วย
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1.4 ค่ านิยมหลัก
I DEMCO
I = Integrity
D = Determination
E = Effective Teamwork
M = Masterly
C = Customer First
O = Originality & Ownership

มีคุณธรรม ความซื่ อสัตย์ต่อลูกค้า ต่อตนเอง องค์กร และวิชาชีพ
มีความมานะ มุ่งมัน่ ตั้งใจจริ ง ที่จะประสบผลสําเร็ จ
ทีมงานมีประสิ ทธิ ภาพ
รอบรู ้ เชี่ยวชาญอย่างผูน้ าํ
ให้คุณภาพที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
มีความคิดริ เริ่ ม กล้าแสดงออกนอกกรอบอย่างสร้างสรร และคิดอย่างเจ้าของกิจการ

1.5 จรรยาบรรณบริษัท
จรรยาบรรณบริ ษทั ประกอบด้วย จรรยาบรรณในการประกอบธุ รกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงาน จรรยาบรรณในการประกอบธุ รกิจ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ มุ่งเน้นการดูแลลูกค้า และผูม้ ีส่วนได้เสี ยของกลุ่มธุ รกิจ
เด็มโก้ ให้ได้รับผลิตภัณฑ์ และบริ การที่มีมาตรฐาน โดยกําหนดความรับผิดชอบของเด็มโก้ต่อลูกค้า และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
รวมทั้งการนําหลักการและแนวคิดการดําเนิ นธุ รกิ จอย่างมีคุณธรรมตามหลักการกํากับดู แลกิจการที่ดี และการดําเนิ น
ธุ รกิจอย่างยัง่ ยืนไปปฏิบตั ิ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการดําเนินธุ รกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิ ทธิ เสรี ภาพ ดูแลด้านแรงงาน
และสิ ท ธิ ม นุ ษยชน ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ การเปิ ดเผยข้อมู ล การดู แลด้า นชี วอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่ งแวดล้อม รวมถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อกําหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สําหรับจรรยาบรรณกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงาน มีวตั ถุประสงค์ มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรม ธรรมาภิบาลที่ดีในองค์กรโดยวางหลักเกณฑ์ และมาตรฐาน
การปฏิ บตั ิงานให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ถื อปฏิบตั ิเพื่อให้การดําเนิ นงานของเด็มโก้สอดคล้องกับนโยบาย
ตลอดจนกฎหมาย และกฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
• จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
มาตรฐานสู งสุ ดของการเป็ นมืออาชีพ การมีวฒั นธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ งด้วยการมีจริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
ในการปฏิ บตั ิ งานที่ เด็มโก้น้ ัน คณะกรรมการบริ ษทั มี ระบบและกลไกในการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรด้านจริ ยธรรม
ที่ เข้มแข็งเข้ามาในการพัฒนาระบบนิ เวศน์ของธรรมาภิ บาลในองค์กร ด้วยการสร้ างค่านิ ยมหลัก I DEMCO และ
จิตสํานึ กของบุคลากรในเด็มโก้ ให้ความสําคัญกับการบริ หารกิ จการด้วยความซื่ อสัตย์ต่อลูกค้า ต่อวิชาชี พ ด้วยความ
มุ่งมัน่ ตั้งใจจริ งที่จะประสบความสําเร็ จ สร้างความเชื่ อมัน่ ในการทํางานร่ วมกันเป็ นทีมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยความ
รอบรู ้ เชี่ ยวชาญ ส่ งมอบคุ ณภาพที่ ดีแก่ลูกค้า สร้ างมูลค่าเพิ่ม สร้ างผลตอบแทนที่ ดีแก่ ผูถ้ ื อหุ ้นอย่างต่อเนื่ อง มีความ
รับผิดชอบต่อเศรษฐกิ จ สังคม สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งมุ่งมัน่ ในการดําเนิ นงานด้านการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่นและ
สิ นบน
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จริ ยธรรมและจรรยาบรรณของเด็มโก้ (DEMCO Code of Conduct) กําหนดไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรที่ชัดเจน
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเด็มโก้ ทุกคนมีหน้าที่ในการทําความเข้าใจ และปฏิ บตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบคําสั่ง
จรรยาบรรณ ตลอดจนนโยบายอื่น ๆ ไม่วา่ จะเป็ นตามจารี ตประเพณี หรื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ไม่วา่ จะได้กาํ หนดไว้ใน
ขณะนี้ และ/หรื อที่จะกําหนดต่อไปในภายหน้าโดยเคร่ งครัด
กรรมการและผูบ้ ริ หารพึ ง แสดงความยึดมัน่ ต่อจรรยาบรรณ โดยการปฏิ บ ตั ิ ตนเป็ นแบบอย่า งที่ ดี สํา หรั บ
พนักงานอื่น เสริ มสร้างบรรยากาศของการทํางานให้เอื้อต่อการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ รวมทั้งต้องมุ่งมัน่ ที่จะป้ องกัน
ไม่ให้เกิดการละเมิดจรรยาบรรณ และหากมีการฝ่ าฝื น หรื อการกระทําใด ๆ อันเป็ นการหลีกเลี่ยง จะถูกพิจารณาลงโทษ
ตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา และถือเป็ นการกระทําความผิดทางวินยั อีกด้วย
เพื่อแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะร่ วมกันยึดถือสาระสําคัญของการนําจริ ยธรรมและจรรยาบรรณนี้ เป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อสร้างความมัน่ ใจว่า เด็มโก้ จะพัฒนาระบบการจัดการให้เหมาะสม เน้นการสร้างประโยชน์สูงสุ ด
แก่ผูถ้ ื อหุ ้น ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม จึงขอให้บุคลากรทุกระดับ
ของกลุมธุ รกิจเด็มโก้ ทําความเข้าใจ ลงนามรับทราบ และยอมรับเป็ นหลักปฏิบตั ิเพื่อรักษาไว้ซ่ ึ งการกํากับดูแลกิ จการ
ที่เป็ นเลิศของเด็มโก้
ทั้งนี้สามารถดู รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของบริ ษทั www.demco.co.th ภายใต้หมวดการกํากับดู แลกิ จการ
ที่ดี/จรรยาบรรณธุ รกิจ
• จริยธรรม จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน
มาตรฐานสู งสุ ดของความเป็ นมืออาชี พและการมีจริ ยธรรมในการปฏิ บตั ิงาน เป็ นสิ่ งที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานทุ กคนต้องมุ่งมัน่ ฟั นฝ่ าไปให้ถึง เพราะจรรยาบรรณไม่เพียงแต่วางกรอบในเรื่ องมาตรฐานดังกล่ าว
ยังสะท้อนให้เห็นค่านิยมหลัก I DEMCO ขององค์กร
เด็ ม โก้ ดํา เนิ นธุ รกิ จก่ อสร้ า งและบริ ก ารด้า นวิศ วกรรมไฟฟ้ า พลัง งาน และสาธารณู ป โภคที่ ค รบวงจร
ที่พร้อมขยายธุ รกิจสู่ ตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้ความซื่ อสัตย์ ต่อลูกค้า ต่อวิชาชีพ ด้วยความมานะมุ่งมัน่
ตั้ง ใจจริ ง ที่ จ ะประสบความสํ า เร็ จ ด้ว ยความเชื่ อ มั่น ในการทํา งานร่ ว มกัน เป็ นที ม ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ รอบรู ้
มีประสิ ทธิ ภาพสู งในการสร้างความเชื่ อมัน่ ต่อลูกค้า ด้วยบริ การที่มีคุณภาพ และสร้างผลตอบแทนที่ดี สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่นกั ลงทุน ผูถ้ ือหุ น้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างต่อเนื่ อง ดําเนินธุ รกิจบนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มุ่งผลลัพธ์ที่ยง่ั ยืน
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม เป็ นค่านิยม “I DEMCO” ที่จะช่วยผลักดันให้เด็มโก้ บรรลุวสิ ัยทัศน์ (Vision)
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บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

ในการดําเนิ นการใด ๆ ของเด็มโก้ ให้ความเคารพต่อกติกาของกฎหมายและเกียรติภูมิของแต่ละบุคคล รวมทั้ง
มุ่งมัน่ ให้การดําเนินธุ รกิจของเด็มโก้อยูบ่ นมาตรฐานจรรยาบรรณขั้นสู ง
เด็ ม โก้ จัดทํา จรรยาบรรณของกรรมการและพนัก งาน เป็ นคู่ มื อมาตรฐานในการปฏิ บ ตั ิ ง านของบุ ค ลากร
ทุกระดับ ในการประพฤติตนอย่างมีจริ ยธรรม และเป็ นการแสดงให้เห็นความมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อบังคับ นอกจากนี้ จรรยาบรรณยังเป็ นสิ่ งเตื อนใจให้ระมัดระวังในการประพฤติปฏิ บตั ิ ตน และป้ องกันไม่ให้
กรรมการและพนัก งานกระทํา การใด ๆ อันเป็ นการละเมิ ดระเบี ย บ ข้อบัง คับ และวินัย ที่ จะนํา ความเสื่ อมเสี ย มา
สู่ ชื่อเสี ยงของเด็มโก้
ทั้งนี้สามารถดู รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของบริ ษทั www.demco.co.th ภายใต้หมวดการกํากับดู แลกิ จการ
ที่ดี/จรรยาบรรณธุ รกิจ
• จรรยาบรรณของนักลงทุนสั มพันธ์
เด็มโก้ ให้ความสําคัญกับการดําเนิ นธุ รกิ จตามหลักการ การกํากับดู แลกิ จการที่ดี เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของ
นักลงทุนสัมพันธ์ของเด็มโก้เป็ นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกําหนดของทางการ และ
ระเบี ยบปฏิ บตั ิ ของเด็มโก้ได้จดั ทํา "จรรยาบรรณของนักลงทุ นสัมพันธ์ " ให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ที่เกี่ ยวข้องกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ใช้เป็ นแนวทาง และกรอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ของเด็ม โก้
ส่ งเสริ มหลักการด้านจริ ยธรรม เป็ นแนวทางในการกํากับ การติดดาม การควบคุม ดูแลของผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้เป็ น
นักลงทุนสัมพันธ์ ยึดถือเป็ นกรอบในการปฏิบตั ิหน้าที่บนหลักความระมัดระวัง ทําให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ขอบเขตของจรรยาบรรณนี้ ใช้สําหรับคณะกรรมการบริ หาร ผูบ้ ริ หารและ
พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลของนักลงทุนสัมพันธ์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณฉบับนี้เป็ น
ส่ วนเพิ่ม โดยมิได้ทดแทนจรรยาบรรณของพนักงาน และนโยบายการจัดการข้อมูลลับ และข้อมูลที่อาจเป็ นผลกระทบ
ต่อราคาหลักทรัพย์
ทั้งนี้สามารถดู รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของบริ ษทั www.demco.co.th ภายใต้หมวดการกํากับดู แลกิ จการ
ที่ดี/จรรยาบรรณนักงทุนสัมพันธ์
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ส่ วนที่ 2 โครงสร้ างการกํากับดูแลกิจการ
2.1 คณะกรรมการบริษัท
ก) บทบาท อํานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ในฐานะตัวแทนผูถ้ ื อหุ ้น เป็ นผูม้ ี บทบาทสําคัญในการทําหน้าที่กาํ กับดู แลการบริ หาร
จัดการงานของเด็ ม โก้ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุ ประสงค์และข้อบัง คับ ของเด็ ม โก้ โดยมี การกําหนด วิสัยทัศ น์
พันธกิ จ กลยุทธ์ เพื่อการสร้ างมูลค่าให้แก่กิจการ รวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ภายใต้ความเชี่ ยวชาญ และ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุ รกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในระยะยาว
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึ งความสําคัญของหลักธรรมาภิ บาลในการสร้ างเสริ มความเชื่ อมัน่ ให้กบั
ผูถ้ ื อหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย โดยกรรมการแต่ละท่านจะปฏิ บตั ิหน้าที่ ดว้ ยความรับผิดชอบ ชื่ อสัตย์ สุ จริ ต และ
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
เด็มโก้ และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
คณะกรรมการบริ ษทั จึงจัดทํากฎบัตรโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้กรรมการของบริ ษทั เข้าใจบทบาท อํานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อผูถ้ ือหุ ้นของเด็มโก้ และแสดงได้วา่ จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิ ผล และมีความโปร่ งใส ซึ่ งโดยทัว่ ไป คณะกรรมการบริ ษทั จะมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิ ดังนั้น
หน้าที่หลักของคณะกรรมการ จึงแบ่งเป็ น 2 ด้านหลัก คือ
1. การกําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุ รกิจของเด็มโก้ เพื่อให้มน่ั ใจว่า เด็มโก้จะดําเนิ นงาน
ไปในทิศทางที่เป็ นประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ ้น และของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในระยะยาวอย่างยัง่ ยืน ภายใต้ความ
เชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณในการดําเนินการ
2. การติ ดตาม ประเมินผล และดู แลการรายงานผลการดําเนิ นงานของฝ่ ายจัดการเพื่อตรวจสอบ ถ่ วงดุ ล และ
รับผิดชอบผลการดําเนินงานของเด็มโก้ ต่อผูถ้ ือหุ น้
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ ยวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสามารถดู ได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั
www demco.co.th ภายใต้หวั ข้อ www demco.co.th/corporate governance /กฎบัตร
ข) การประชุ มคณะกรรมการ
เด็ ม โก้ก ํา หนดให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท อย่ า งสมํ่า เสมอ โดยกรรมการต้อ งเข้า ร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยร้อยละ 75 ของจํานวนการประชุ มที่จดั ขึ้นทั้งหมดในแต่ละปี เว้นแต่มีเหตุผล และความ
จํา เป็ นอันสมควร และให้ค ณะกรรมการบริ หาร (Executive Committee) เข้า ร่ วมประชุ ม ด้วยทุ ก ครั้ ง เพื่ อให้ข ้อมู ล
เพิ่มเติมแก่ที่ประชุม นอกเหนือจากการนําเสนอข้อมูลของฝ่ ายจัดการที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Version 2021)
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บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการคณะกรรมการชุ ดย่อย (Board Committee)
จะร่ วมกันพิ จารณากํา หนดเรื่ องที่ จะเข้า ประชุ ม ตามความสํา คัญ และความจํา เป็ นเร่ ง ด่ วน โดยมี ก ารจัดสรรเวลา
พอสมควร เพื่อให้ฝ่ายจัดการได้นาํ เสนอข้อมูลสําคัญอย่างครบถ้วน รวมถึงให้กรรมการได้มีเวลาซักถาม และอภิปราย
ประเด็นสําคัญอย่างเพียงพอ โดยกําหนดการ และวาระประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ทําไว้ล่วงหน้าทั้งปี เพือ่ อํานวย
ความสะดวกให้กรรมการทุกคนสามารถเข้าร่ วมประชุมที่จดั ขึ้นได้
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เลขานุ การบริ ษทั จะจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ ม ระเบียบวาระการประชุ ม
และเอกสารประกอบการประชุ มให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุ ม เพื่อให้กรรมการมี เวลา
ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นเร่ งด่วน เพื่อรักษาสิ ทธิ และประโยชน์ของเด็มโก้ การนัดประชุ มจะ
กระทําโดยวิธีอื่นหรื อจะกําหนดวันประชุ มเร็ วกว่านั้นก็ได้ หลังเสร็ จการประชุ ม คณะกรรมการจะได้รับร่ างรายงาน
ประชุ มภายใน 14 วัน ซึ่ งมีการบันทึกข้ออภิปรายของที่ประชุ มในประเด็นสําคัญไว้โดยละเอียด และเมื่อรายงานการ
ประชุ ม ผ่า นการรั บ รองจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ให้จดั ส่ ง รายงานการประชุ ม ให้ หน่ วยงานกํา กับ ดู แ ล
ที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด รวมถึงจัดเก็บเป็ นหลักฐานสําหรับให้หน่วยงานภายในและภายนอกใช้อา้ งอิงต่อไป
เด็มโก้อาจกําหนดให้มีการจัดประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั นอกสถานที่ (Board Retreat) อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
เพื่อเปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู งได้ทาํ ความรู ้จกั อย่างทัว่ ถึง นอกจากนี้ ได้กาํ หนดให้มีการ
ประชุ มกรรมการบริ ษทั ที่มิใช่ผบู ้ ริ หาร (Non-Executive Director Meeting) เป็ นประจําทุก 6 เดือน เพื่อที่กรรมการจะได้
ประชุ ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการบริ หารกิจการอย่างอิสระ โดยไม่มีกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารเข้า
ร่ วมประชุม
นอกจากนี้ เด็มโก้ได้เพิ่มทางเลื อกในการจัดประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ เพื่ออํานวย
ความสะดวกให้กรรมการทุกคนสามารถเข้าร่ วมประชุม โดยวิธีปฏิบตั ิในการจัดประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็ นไป
ตามข้อบังคับของเด็มโก้ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ค) โครงสร้ างของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษ ทั ประกอบด้วยกรรมการอิ ส ระ กรรมการที่ ไ ม่เป็ นผูบ้ ริ หาร กรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ ห าร
มีจาํ นวนกรรมการตามที่ ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นกําหนด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 9 คน โดยกรรมการอย่างน้อย 4 คน หรื อหนึ่ งใน
สามของจํานวนกรรมการทั้งหมด (แล้วแต่จาํ นวนใดสู งกว่า) เป็ นกรรมการอิสระ และมีกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารไม่เกิน
หนึ่ งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ เด็มโก้กาํ หนดนโยบายให้คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลที่มี
ประสบการณ์ และทักษะความรู ้ ความสามารถที่หลากหลาย ซึ่ งรวมถึงความรู ้ดา้ นวิศวกรรม พลังงาน ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้ครอบคลุม และเหมาะสมกับทิศทางการดําเนินธุ รกิจของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Version 2021)
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บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที่เลื อกกรรมการอิสระ หรื อกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารคนหนึ่ งดํารงตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ นิ ยามของ “กรรมการอิสระ” “กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร” และ “กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร” ของเด็มโก้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่ อง การขออนุ ญาต และการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ ้นที่ ออกใหม่ รวมทั้งการแก้ไ ข
ประกาศในเรื่ องดังกล่าวใด ๆ (ถ้ามี)
สําหรั บนิ ยาม “กรรมการอิ สระ” ของเด็มโก้มีหลักเกณฑ์ที่สูงกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกําหนด โดยสามารถ
ดู รายละเอี ย ดได้จากเว็บไซต์ข องบริ ษ ทั www.demco.co.th ภายใต้หัวข้อกฎบัตร และนิ ย ามกรรมการอิ ส ระ/ นิ ย าม
กรรมการอิสระ ตามลําดับ
คณะกรรมการอิสระ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดของเด็มโก้ มีบทบาทในการดูแลผลประโยชน์ของเด็มโก้โดยรวม เพื่อให้
ผูถ้ ื อหุ ้นทุกรายได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งถ่วงดุ ลระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการ และ
คุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้น โดยการเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็ นที่เป็ นอิสระ โปร่ งใส ไม่มีส่วนได้เสี ยใด ๆ เพื่อ
ให้การทํางานของคณะกรรมการบริ ษทั มีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้น
คณะกรรมการอิสระ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. แสดงความคิดเห็ น หรื อให้ขอ้ สังเกต หรื อซักถามในที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั โดยไม่ให้อิทธิ พลใด ๆ
อยูเ่ หนื อการตัดสิ นใจที่เป็ นอิสระ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการตัดสิ นใจนั้น เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
และไม่เป็ นการลิดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น โดยเฉพาะผูถ้ ือหุ น้ รายย่อยและผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น ๆ กรณี ที่กรรมการ
อิสระมีความเห็ นแตกต่างจากที่ประชุ ม หรื อมีขอ้ สังเกตอื่นใด ให้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุ มด้วย
ทุกครั้ง หรื อในกรณี ที่ไม่อาจเข้าประชุมได้และไม่เห็นด้วยในวาระใด อาจทําความเห็นแย้งของตนเป็ นหนังสื อ
แจ้งให้ประธานกรรมการทราบภายใน 3 วัน นับแต่สิ้นสุ ดการประชุม
2. ให้คาํ แนะนํา หรื อให้ความเห็ นในเรื่ องที่สําคัญที่อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการบริ ษทั อาทิ โครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ นโยบายการกูย้ มื งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เสนอแนะวาระการประชุม กรณี ที่เห็นว่ามีเรื่ องที่สําคัญที่คณะกรรมการบริ ษทั ควรพิจารณาและยังไม่ได้รับการ
บรรจุไว้ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
4. ปฏิ บตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย และรับผิดชอบในการปฏิ บตั ิงานเฉพาะเรื่ องที่ตอ้ ง
ดําเนินการโดยกรรมการอิสระ
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บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

บทบาทหน้ าทีข่ องประธานกรรมการอิสระ (Lead Independent Director)
ประธานกรรมการอิ ส ระ (Lead Independent Director) ได้รับ การแต่ง ตั้ง โดยคณะกรรมการบริ ษ ทั ด้วยการ
เสนอแนะของกรรมการอิสระ มีอาํ นาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เป็ นประธานในการประชุ มกรรมการอิ ส ระ และเป็ นตัวแทนของกรรมการอิ สระในการหารื อกับ ประธาน
กรรมการ และฝ่ ายจัดการในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแล และเรื่ องสําคัญที่กรรมการอิสระเห็นสมควร
2. จัดให้มีการประชุ มคณะกรรมการอิสระอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิ ญฝ่ ายจัดการ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง หรื อ
ผูท้ ี่เห็นสมควรเข้าร่ วมประชุม ชี้แจง หรื อให้ขอ้ มูลในเรื่ องที่เกี่ยวข้องได้
3. เป็ นผูป้ ระสานหลักระหว่างประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริ ษทั
4. เป็ นประธานในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการไม่ ส ามารถเข้า ร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั
5. เป็ นประธานการประชุมกรรมการที่ไม่มีกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร ซึ่ งจัดขึ้นอย่างน้อยปี ละ1 ครั้ง
6. ร่ วมกับประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ กําหนดระเบียบวาระการประชุ ม เพื่อ
ให้มน่ั ใจว่าเรื่ องสําคัญได้ถูกบรรจุ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา และรั บทราบในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั และในการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
7. ประสานการติ ดต่อกับ ผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ ง ประสงค์ที่ จะเจรจา หารื อ หรื อขอคํา แนะนํา จากคณะกรรมการบริ ษทั
ด้วยความร่ วมมือจากประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
ข้อกําหนดคุ ณสมบัติกรรมการอิสระของเด็มโก้มีความเข้มข้นกว่าขั้นตํ่า ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของ
เด็มโก้ ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถื อหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลู กจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงิ นเดือนประจํา
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดี ยวกัน ผูถ้ ื อหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ไม่เป็ นบุ คคลที่ มีค วามสัม พันธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ย นตามกฎหมายในลักษณะที่ เป็ นบิ ดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุ ตร รวมทั้งคู่สมรสของบุ ตรของกรรมการรายอื่ น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่
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ผูม้ ีอาํ นาจควบคุ ม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย
(3) ไม่มีหรื อเคยมี ค วามสัม พันธ์ ทางธุ รกิ จกับบริ ษ ทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรื อให้กยู้ มื คํ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ น
ผลให้บริ ษทั หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั
หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี้การคํานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณ
มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยง
กัน โดยอนุ โ ลม แต่ ใ นการพิ จ ารณาภาระหนี้ ดัง กล่ า ว ให้ นับ รวมภาระหนี้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว่า ง 1 ปี ก่ อ นวัน ที่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(4) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุ มของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มี นัย ผูม้ ี อาํ นาจควบคุ ม หรื อหุ ้นส่ วนของสํา นักงานสอบบัญชี ซ่ ึ ง
มีผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนยั ผูม้ ี อาํ นาจควบคุ ม หรื อหุ ้นส่ วนของ
ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(6) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง
เป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
(7) ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกัน และเป็ นการแข่งขันที่ มีนยั กับกิ จการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อ ไม่ เ ป็ นหุ ้ น ส่ ว นที่ มี นัย ในห้ า งหุ ้ น ส่ ว น หรื อ เป็ นกรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มบริ ห ารงาน ลู ก จ้า ง พนัก งาน
ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น
ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
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(8) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
ทั้งนี้ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระของเด็มโก้แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดําเนิ นกิจการของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระ
นั้นเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการอิสระ
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระ แต่ละวาระไม่เกิน
3 ปี และไม่ควรดํารงตําแหน่ งเกิ น 3 วาระติดต่อกัน กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งนานกว่านั้น
คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาความเป็ นอิสระ และประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และ
ชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อผูถ้ ือหุ น้
กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่งติ ดต่อกันได้สูงสุ ดไม่เกิน 9 ปี แต่ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นจะพิจารณาจาก
เหตุผล และความจําเป็ นที่คณะกรรมการบริ ษทั เสนอ และอนุ มตั ิเลื อกกรรมการอิสระที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการอิสระ
ติดต่อกันเกิน 9 ปี ดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระต่อไปได้
ง) วาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการ
กรรมการมี วาระการดํา รงตํา แหน่ ง ตามที่ ระบุ ไ ว้ใ นกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษ ทั ทั้ง นี้ เพื่ อให้เป็ นไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน กรรมการ
คนใดมี ค วามเหมาะสมที่ จ ะดํา รงตํา แหน่ ง นานกว่า นั้น คณะกรรมการบริ ษ ัท จะพิ จ ารณาความเป็ นอิ ส ระ และ
ประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อผูถ้ ือหุน้
จ) การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา พิ จารณาค่ า ตอบแทนและกํา กับ ดู แลกิ จการ จะพิ จารณารายชื่ อบุ ค คลที่ มีคุ ณสมบัติ
เหมาะสมที่จะเป็ นกรรมการบริ ษทั จากการเสนอชื่ อของผูถ้ ื อหุ ้น และกรรมการบริ ษทั กับอาจพิจารณาจาก Director
Pool โดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหากรรมการที่มุ่งให้โครงสร้างคณะกรรมการมีความหลายหลาย (Board
Diversity) ทั้งด้านความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ เพศ สัญชาติ เชื้ อชาติ อายุ และสถานภาพสมรส โดยไม่มีการ
เลือกปฏิบตั ิ หรื อกีดกันบุคคลใด ทั้งนี้ ในด้านความรู ้ ความสามารถ เด็มโก้ได้กาํ หนด Board Skill Matrix ที่สอดคล้อง
และเหมาะสมกับ ทิ ศ ทาง และกลยุท ธ์ เด็ ม โก้ เพื่ อประกอบการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหา พิจารณา
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ค่าตอบแทน และกํากับดู แลกิจการจะเสนอผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ (ตามแต่กรณี )
ฉ) การปฏิบัติต่อกรรมการใหม่
เด็มโก้กาํ หนดให้มีการปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ เพื่อให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ได้มีโอกาส
รั บทราบข้อมู ลเกี่ ยวกับวิสัยทัศ น์ กลยุทธ์ เป้ าหมายการดําเนิ นธุ รกิ จ และการดําเนิ นการที่สําคัญต่ าง ๆ ของเด็ ม โก้
ตลอดจนข้อพึงปฏิบตั ิสําหรับการเป็ นกรรมการบริ ษทั มหาชน และกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน ซึ่ งมีผบู ้ ริ หารระดับสู ง
ของเด็มโก้ เข้าร่ วมให้ขอ้ มูลในการปฐมนิ เทศดังกล่าว อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุ การ
บริ ษทั และ/หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ช) การพัฒนาความรู้ ของกรรมการ
เด็ ม โก้มี นโยบายส่ ง เสริ ม ให้ก รรมการแต่ ล ะคนมี ค วามรู ้ ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ บทบาทหน้า ที่ ลัก ษณะการ
ประกอบธุ รกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุ รกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการส่ งเสริ ม
ทักษะ และความรู ้สาํ หรับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอย่างสมํ่าเสมอ
สําหรับบุคคลที่ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการใหม่ จะได้รับคําแนะนํา และได้รับข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การปฏิ บตั ิ หน้าที่ ซึ่ งรวมถึ งความเข้าใจในวัตถุ ประสงค์ เป้ าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิ จ ค่านิ ยมองค์กร ตลอดจน
ลักษณะธุ รกิจ และแนวทางการดําเนินธุ รกิจของเด็มโก้
นอกจากนี้กรรมการจะได้รับการพัฒนาความรู ้ที่จาํ เป็ นอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
กฎเกณฑ์ มาตรฐานความเสี่ ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุ รกิ จและให้ได้รับข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั
อย่างสมํ่าเสมอ
ซ) การดํารงตําแหน่ งในบริษัท/นิติบุคคลของกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
เด็ ม โก้ก ํา หนดนโยบายเรื่ อ งการดํา รงตํา แหน่ ง ในบริ ษ ัท อื่ น ของกรรมการบริ ษ ัท และผู บ้ ริ ห ารระดับ สู ง
ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิที่ดีของหน่วยงานกํากับดู แลต่าง ๆ โดยจะดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ไม่เกิน 5 บริ ษทั (รวมบริ ษทั ) นอกจากนี้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งของเด็มโก้
สามารถเป็ นประธานกรรมการหรื อกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั
อื่นที่ลงทุน ได้ไม่เกิน 3 บริ ษทั (ไม่รวมการดํารงตําแหน่งในบริ ษทั )
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ทั้งนี้เด็มโก้กาํ หนดให้กรรมการ และผูม้ ีอาํ นาจจัดการแจ้งข้อมูลการดํารงตําแหน่งในบริ ษทั หรื อนิ ติบุคคลอื่น
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ ยนแปลงต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดู แลกิ จการ และคณะกรรมการ
บริ ษทั สําหรับการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั และ/หรื อนิติบุคคลอื่นของผูบ้ ริ หารระดับสู งของเด็มโก้ ตั้งแต่ระดับ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การขึ้นไป (รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ
2.2 คณะกรรมการชุ ดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิ จารณาแต่ง ตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อย (Board & Executive Committee) เพื่ อทํา
หน้าที่พิจารณากลัน่ กรองงานต่าง ๆ เป็ นการเฉพาะ ปั จจุบนั เด็มโก้ มีคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
ก. คณะกรรมการชุ ดย่อย (Board Committee) มี กรรมการอิ สระ กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการ
ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร เป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนั้น 5 คณะ คือ
• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ
• คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร
• คณะกรรมการลงทุน
• คณะกรรมการความยัง่ ยืน
ข. คณะกรรมการบริ หาร (Executive Committee) ประกอบด้วย กรรมการบริ ษทั ที่ เป็ นที่ เป็ นผูบ้ ริ หาร และ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งในฝ่ ายจัดการ
ค. คณะกรรมการกํากับดูแลบริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม (Sub-Board Committee) ประกอบด้ ว ยกรรมการบริ ษัท
และผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารกิจการของบริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วมนั้น 2 คณะ คือ
• คณะกรรมการกํากับดูแลบริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั เด็มโก้ เพาเวอร์ จํากัด (SBC-DP)
• คณะกรรมการกํากับดูแลบริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั เด็มโก้ เดอลาว จํากัด (SBC-DDL)
องค์ประกอบ บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีสาระสําคัญ ดังนี้ (รายละเอียดเกี่ยวกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุ ดย่อย สามารถดู ได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั www.demco.co.th
ภายใต้หวั ข้อ “การกํากับดูแลกิจการที่ดี/ กฎบัตรและนิยามกรรมการอิสระ / กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย” ตามลําดับ)
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1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบ
ทุ ก คนต้อ งเป็ นกรรมการอิ ส ระ และมี คุ ณ สมบัติ ต ามหลัก เกณฑ์ข องสํ า นัก งานคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานให้เด็มโก้มีรายงานทางการเงิน
อย่างถู กต้องเพียงพอ มี ระบบควบคุ มภายในที่ มีประสิ ทธิ ภาพ มีการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์
ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และติ ด ตามผลการแก้ไ ข การไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ (หากมี ) สอบทาน
กระบวนการปฏิ บตั ิ งาน และการกํากับดู แลรายการที่เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ การปฏิ บตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสิ นบน นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณา คัดเลือก เสนอ แต่งตั้ง เลิกจ้าง รวมทั้ง พิจารณาค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี และ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชีประจําทุกปี
2. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่ าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็ น
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับ
ดูแลกิจการมีสัดส่ วนกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดู แลกิ จการ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบหลัก
ดังนี้
(1) ด้ านการสรรหา กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ และผูม้ ีอาํ นาจ
ในการจัดการ ตลอดจนคัดเลื อกและเสนอชื่ อบุ ค คลที่ มีคุ ณสมบัติเหมาะสมเพื่ อดํา รงตํา แหน่ ง
กรรมการบริ ษทั กรรมการในคณะกรรมการชุ ดย่อย (Board Committee) คณะกรรมการบริ หาร
(Executive Committee) คณะกรรมการกํากับดู แลบริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม (Sub-Board Committee)
ผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการ และที่ปรึ กษาของบริ ษทั ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ รวมถึงกํากับดู แลและ
กําหนดนโยบาย และวิธีการสรรหากรรมการ และผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้
โดยในการสรรหากรรมการได้กาํ หนดเกณฑ์การพิจารณาโดยไม่มีการเลื อกปฏิ บตั ิ หรื อ กี ดกัน
บุ คคลใดโดยเหตุ แห่ งความแตกต่างทางเพศ สัญชาติ เชื้ อชาติ ศาสนา หรื อสถานภาพสมรสแต่
อย่างใด รวมถึงได้กาํ หนดทักษะความรู ้ และความชํานาญ (Board Skill Matrix) ซึ่ งครอบคลุมและ
เหมาะสมกับทิศทางการดําเนินธุ รกิจของเด็มโก้ เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการประเมิน และสรรหาด้วย
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นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนและกํา กับ ดู แ ลกิ จ การมี ห น้ า ที่
ดํา เนิ น การ เพื่ อ ให้ ม ่นั ใจว่า เด็ ม โก้มี แ ผนสื บ ทอดตํา แหน่ ง และความต่ อ เนื่ อ งในการบริ หาร
ที่ เ หมาะสมสํา หรั บ ตํา แหน่ ง ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร กรรมการผู จ้ ัด การ และผู ม้ ี อ าํ นาจใน
การจัดการ
(2) ด้ านพิจารณาค่ าตอบแทน กําหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น รวมถึ งจํานวน
ค่ า ตอบแทน และผลประโยชน์ อื่ นที่ จะให้แก่ ก รรมการ กรรมการของคณะกรรมการชุ ด ย่อ ย
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ ษทั และผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการ โดยคํานึงถึงขอบเขตหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของแต่ละบุคคล รวมถึงความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกําหนดแนวทางการประเมินผล
งานประจําปี ของกรรมการ และผูม้ ี อาํ นาจในการจัดการของเด็มโก้ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ ยังทําหน้าที่กาํ กับดูแลนโยบาย และวิธีการจ่าย
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการและผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการของเด็มโก้ดว้ ย
(3) ด้ า นการกํา กับ ดู แลกิจ การ กํา หนดนโยบายการกํา กับ ดู แลกิ จการ ติ ดตามให้มี ก ารปฏิ บ ัติ ต าม
นโยบายการกํากับดู แลกิ จการ รวมถึ งทบทวนและปรั บปรุ งนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่า ง
สมํ่าเสมอ กํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของเด็มโก้ให้สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลของหน่วยงาน
ที่ ก ํา กับ ดู แ ล รวมทั้ง จัด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านประจํา ปี ของประธานกรรมการ
กรรมการรายบุคคล คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
(4) ด้ านนโยบายทรั พยากรบุคคล และวัฒนธรรมองค์ กร กําหนดนโยบายด้านทรั พยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับ กลยุท ธ์ ใ นการทํา ธุ รกิ จ ของเด็ ม โก้ ซึ่ ง รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาบุ ค ลากร
ให้มีจาํ นวน ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม ซึ่งรวมทั้งกําหนดนโยบาย และ
กํา กับ ให้มี ก ารจัดทํา แผนสื บทอดตํา แหน่ ง ประธานเจ้า หน้า ที่ บริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และ
ผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการอื่น นอกจากนี้ ยงั มีหน้าที่รับผิดชอบ พิจารณาและให้ความเห็ นเกี่ ยวกับ
แผนการปลูกฝังและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงองค์ กร
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย งองค์กรได้รับ การแต่ง ตั้ง โดยคณะกรรมการบริ ษ ทั ประกอบด้วย
กรรมการบริ ษทั อย่างน้อย 3 คน และต้องเป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์ ก ร มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการให้ ค ํา แนะนํา
คณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับกรอบการกํากับดูแลความเสี่ ยงของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ทบทวนและสอบทาน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Version 2021)
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ความเพียงพอ และประสิ ทธิ ผลของนโยบาย และกลยุทธ์การบริ หารความเสี่ ยงโดยรวม รวมถึงระดับความ
เสี่ ยงที่ยอมรับได้อย่างน้อยปี ละครั้ง หรื อเมื่อมีการเปลี่ ยนแปลงที่มีนยั สําคัญ เพื่อประเมินว่านโยบายและ
กลยุทธ์การบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ครอบคลุม ความเสี่ ยงทุกประเภท รวมถึงความเสี่ ยง
ที่เกิดขึ้นใหม่ และมีการดําเนิ นการตามนโยบาย และกลยุทธ์ดงั กล่าวอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ตลอดจนรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ถึ งฐานะความเสี่ ยง ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารความเสี่ ยง และ
สถานะการปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมองค์กรที่คาํ นึ งถึงความเสี่ ยง ตลอดจนปั จจัยและปั ญหาที่มีนยั สําคัญ และ
สิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและ กลยุทธ์ในการบริ หารความเสี่ ยงของเด็มโก้
ตลอดจนให้คาํ แนะนําคณะกรรมการบริ ษทั ในการปลูกฝัง Risk Culture ทัว่ ทั้งองค์กร และกํากับให้มีการ
ปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนดูแลให้ผูบ้ ริ หารระดับสู งจนถึงหัวหน้าหน่วยงานบริ หารความเสี่ ยง
ปฏิบตั ิตามนโยบาย และกลยุทธ์การบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับ รวมทั้งมีความเห็ น
หรื อมีส่วนร่ วมในการประเมินประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารสู งสุ ดสายงาน
บริ หารความเสี่ ยง
4. คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุ น ได้รั บ แต่ ง ตั้ง จากคณะกรรมการบริ ษ ัท มี จ าํ นวนกรรมการอย่า งน้อ ย 5 คน
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารไม่เกิน 2 คน โดยประธานกรรมการลงทุนต้องเป็ นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการลงทุ น มี หน้าที่ และความรั บ ผิดชอบในการกํา หนดนโยบายและกลยุทธ์ ก ารลงทุ น
นโยบายการบริ หารสภาพคล่อง และนโยบายการจัดสรรแหล่งเงินทุน กําหนดกรอบการลงทุน การบริ หาร
สภาพคล่ อ ง และการจัด สรรแหล่ ง เงิ น ทุ น ของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ กลั่น กรองการจัด ทํา แผนงานและ
งบประมาณประจําปี กํากับดู แลและติดตามการลงทุน การบริ หารสภาพคล่อง แผนงานและงบประมาณ
สอบทานและปรับเปลี่ ยนกลยุทธ์ กรอบนโยบายแผนดําเนิ นการทั้งในส่ วนของการลงทุน การบริ หาร
สภาพคล่อง แผนงานและงบประมาณ และการจัดสรรแหล่งเงินทุนของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ นําเสนอกรอบนโยบายที่เปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา ตลอดจนจัดทํา
รายงานของคณะกรรมการลงทุ น เพื่ อเปิ ดเผยไว้ใ นรายงานประจําปี ของบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ที่ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดด้วย
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5. คณะกรรมการความยัง่ ยืน
คณะกรรมการความยัง่ ยืน ได้รั บ แต่ ง ตั้ง จากคณะกรรมการบริ ษ ทั ประกอบด้ว ยกรรมการอิ ส ระ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารและกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร อย่างน้อย 5 คน
คณะกรรมการความยัง่ ยืน มี บทบาทหน้าที่ เพื่อช่ วยเสริ มสร้ าง และกํากับดู แลกระบวนการในการ
ขับเคลื่อนธุ รกิจสู่ ความยัง่ ยืนในระดับองค์กร และเพื่อให้มนั่ ใจว่าการดําเนิ นการตามทิศทาง นโยบาย และ
กลยุทธ์ในการดําเนิ นธุ รกิจของเด็มโก้ มีการบูรณาการกรอบและประเด็นความยัง่ ยืนที่สําคัญ (Materiality)
และแนวทางสู่ การพัฒนาความยัง่ ยืนที่มีความชัดเจน บุคลากรในองค์กร ตั้งแต่ระดับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงาน มีส่วนร่ วมในการนําพาให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้า และเติบโตอย่างยัง่ ยืน ทําให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
มัน่ ใจได้ว่าเด็มโก้ดาํ เนิ นงานอยู่บนพื้นฐานของการกํากับดู แลกิ จการที่ดี สามารถรักษาขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน และพัฒนาศักยภาพในการเติบโต แม้สภาพแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไป
6. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริ หารได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั มีจาํ นวนตามที่เห็นสมควร ประกอบด้วย
กรรมการบริ ษทั จํานวนหนึ่ ง และอาจประกอบด้วยบุ คคลอื่ น ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เด็มโก้ จํากัด
(มหาชน) โดยบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริ หารต้องเป็ นกรรมการบริ ษทั และให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นกรรมการบริ หารโดยตําแหน่ง
คณะกรรมการบริ หาร มีหน้าที่ และบทบาทที่สําคัญในการขับเคลื่อนกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ให้เป็ นไปตาม
กลยุทธ์ นโยบาย และระเบียบต่างๆ ของเด็มโก้ รวมถึงควบคุมดูแลกิจการของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ตลอดจน
ดําเนินการต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย เพื่อให้บรรลุซ่ ึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลัก
ของบริ ษทั (I DEMCO)
7. คณะกรรมการกํากับดูแลบริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม
คณะกรรมการกํา กับ ดู แ ลบริ ษัท ย่ อ ย/บริ ษัท ร่ ว ม ได้รั บ การแต่ ง ตั้ง โดยคณะกรรมการบริ ษัท
ประกอบด้วย กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารกิจการของบริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วมนั้น
ตามจํานวนที่เห็นสมควร
คณะกรรมการกํากับดู แลบริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม มีบทบาทหน้าที่ในการกํากับดู แลให้บริ ษทั ย่อย และ
กิจการอื่นที่เด็มโก้ไปลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ ดําเนินการตามกรอบ และนโยบายการกํากับดูแลบริ ษทั ย่อย
รวมทั้งการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยให้สอดคล้องกับนโยบายของเด็มโก้ และตามหลักการกํากับดู แล
กิ จ การที่ ดี คณะกรรมการควรกํา กับ ดู แ ลให้ มี ก รอบ และกลไกในการกํา กับ ดู แ ล นโยบาย และการ
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ดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย และกิจการอื่นที่ไปลงทุนอย่างมีนยั สําคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละ
แห่ง รวมทั้งบริ ษทั ย่อย และกิจการอื่นที่เด็มโก้ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลบริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วมของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ สามารถดูได้
จากเว็บไซต์ของบริ ษทั www.demco.co.th ภายใต้หวั ข้อการกับกับดูแลกิจการ/นโยบายบริ ษทั
2.3 การแยกตําแหน่ งระหว่ างประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
เพื่อประโยชน์ในการกํากับดู แล และเพื่อความโปร่ งใสของการดําเนิ นธุ รกิ จ เด็มโก้กาํ หนดให้แบ่งแยกอํานาจ
หน้าที่ ของประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารอย่างชัดเจน ซึ่ งเป็ นไปตาม
หลักการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และการบริ หารกิจการประจํา มีรายละเอียด
ดังนี้
ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั จะคัดเลื อกกรรมการที่ เป็ นกรรมการอิ สระ หรื อกรรมการที่ ไม่เป็ น
ผู ้บ ริ ห ารคนหนึ่ งดํา รงตํา แหน่ ง ประธานกรรมการ มี ห น้ า ที่ ก ํา กับ ดู แ ลให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ทํา หน้ า ที่ อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ เป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยดูแลให้มีวาระการประชุมที่สาํ คัญ และจําเป็ นต่อการ
ดําเนิ นธุ รกิจของเด็มโก้โดยเฉพาะเรื่ องยุทธศาสตร์ องค์กร จัดสรรเวลาให้ฝ่ายจัดการ มีการนําเสนอข้อมูลที่สําคัญอย่าง
ชัดเจน มีการอภิปรายอย่างรอบด้าน และให้เลขานุ การบริ ษทั /เลขานุ การคณะกรรมการมีการบันทึกรายงานการประชุม
อย่างถูกต้อง รวมทั้งดูแลให้การกํากับดูแลกิจการของเด็มโก้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนด นอกจากนี้ ประธานกรรมการ
ยังทําหน้าที่ประธานในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ด้วย
ประธานกรรมการบริ ห าร ได้รั บ เลื อ ก และแต่ ง ตั้ง โดยคณะกรรมการบริ ษ ัท จากบุ ค คลซึ่ งเป็ นกรรมการ
ในคณะกรรมการบริ ษทั ประธานกรรมการบริ หารมีหน้าที่ควบคุมดูแลให้คณะกรรมการบริ หารทําหน้าที่ให้สอดคล้อง
กับกฎบัตรคณะกรรมการบริ หาร อันได้แก่ การกํากับดู แลให้การดําเนิ นงานของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้เป็ นไปตามกลยุทธ์
นโยบาย รวมถึ งระเบี ยบของเด็ม โก้ ตลอดจนการดําเนิ นการต่าง ๆ ตามที่ คณะกรรมการมอบหมาย ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการบริ หารไม่มีอาํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั ได้โดยลําพัง
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร คณะกรรมการบริ ษทั จะแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ซึ่ งจะ
เป็ นกรรมการบริ หารโดยตําแหน่ง และมีอาํ นาจลงลายมือชื่ อผูกพันบริ ษทั ได้ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นผูบ้ ริ หาร
สู งสุ ดขององค์กร มีบทบาทหน้าที่หลักในการกํากับดู แลการขับเคลื่ อนการดําเนิ นงานของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ให้เป็ นไป
ตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้ าหมายที่กาํ หนดโดยคณะกรรมการบริ ษทั เสนอแนะทางเลือก และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
สภาพการประกอบธุ รกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยัง่ ยืน รวมถึงพิจารณากลัน่ กรอง และมีอาํ นาจ
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อนุ มตั ิเรื่ องต่าง ๆ ตามกฎบัตร ระเบียบที่เด็มโก้กาํ หนดไว้ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริ ษทั และ/
หรื อคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในเรื่ องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งผูบ้ ริ หารคนหนึ่งเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผู้จัดการ รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร โดยกรรมการผูจ้ ดั การจะมีความรับผิดชอบในการ
บริ หารงาน และขับเคลื่อนองค์กรให้มีการดําเนิ นการตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ ที่กาํ หนด และมีบทบาทหน้าที่ในการ
วางนโยบาย ยุทธศาสตร์ และตัดสิ นใจในเรื่ องสําคัญของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ที่มีความเชื่อมโยงและที่ตอ้ งใช้ความร่ วมมือ
จากหลาย ๆ หน่วยงานในองค์กร
2.4 ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้มีอาํ นาจในการจัดการ
ก) ค่ าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการเป็ นผูท้ าํ หน้าที่เสนอแนะค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมสําหรั บกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการชุ ดย่อย (Board Committee) ให้คณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาเพื่อเสนอให้ผูถ้ ื อหุ ้นอนุ มตั ิเป็ นประจําทุกปี โดยคณะกรรมการมีนโยบายให้ค่าตอบแทนของ
กรรมการอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ตอ้ งปฏิบตั ิเพื่อให้เป็ นไปตาม
ความคาดหวังของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยกลุ่ มต่าง ๆ และความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนเป็ นไปตามกฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข) ค่ าตอบแทนของผู้มีอาํ นาจในการจัดการ
คณะกรรมการสรรหา พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนและกํา กับ ดู แ ลกิ จ การ รั บ ผิ ด ชอบในการนํา เสนอ
ค่าตอบแทนของผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการ เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา โดยคํานึ งถึงผลการดําเนิ นงาน
ของกลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ และผลการปฏิ บ ตั ิ ง านรายบุ ค คล และความสามารถในการแข่ง ขัน ของเด็ ม โก้ เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกับ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ พลัง งาน และสาธารณู ป โภค กลุ่ ม บริ ก ารรั บ เหมาก่ อ สร้ า ง ภายใต้ห ลัก เกณฑ์
ที่โปร่ งใส และตามขอบเขตความรับผิดชอบของตําแหน่งงาน
ค) ผลประโยชน์ อื่น ๆ ของกรรมการ และผู้มีอาํ นาจในการจัดการ
กรรมการได้รับสวัสดิ การอื่น ๆ ตามระเบียบของเด็มโก้ อาทิ ค่าตรวจสุ ขภาพ และค่ารักษาพยาบาล
ค่าเดินทาง และค่าที่พกั สําหรับกรรมการ กรณี เดินทางไปในงานของเด็มโก้ ประกันชี วิต และประกันอุบตั ิเหตุ
เป็ นต้น
ผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการได้รับผลประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ เช่นเดียวกับพนักงาน เช่น สวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ประกันชีวติ และอุบตั ิเหตุ ค่าเดินทาง เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็ นต้น
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2.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและผู้มีอาํ นาจในการจัดการ
ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ วย
1. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะ
2. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานกรรมการ
3. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการรายบุคคล
4. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย
เด็มโก้จดั ให้มีการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจําทุกปี ด้วยวิธีการประเมิ น
ตนเอง (Self Evaluation) และ/หรื อ ประเมินแบบไขว้ (Cross Evaluation) โดยเด็มโก้จะนําข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับ
จากการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ของคณะกรรมการมาปรับปรุ งประสิ ทธิ ผลการทํางานของคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการกํากับดูแลกิจการของเด็มโก้
ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้มีอาํ นาจในการจัดการ
เด็มโก้จดั ให้มีการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และ
ผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการเป็ นประจําทุกปี โดยหน้าที่ดงั กล่าวอยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ
ในการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ หาร และกรรมการผู ้จ ัด การนั้ น
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ มีหน้าที่กลัน่ กรองเป้ าหมาย และหลักเกณฑ์
การปฏิบตั ิงานก่อนเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ รวมทั้งติดตามผลการปฏิบตั ิงาน และประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน และนําเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
สําหรั บการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของผูม้ ี อาํ นาจในการจัดการ ฝ่ ายจัดการจะกําหนดดัช นี ช้ ี วดั
ความสําเร็ จ (Key Performance Indicator) ตามกลยุทธ์ และเป้ าหมายในแต่ละปี ติ ดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน โดยมีคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ พิจารณากลัน่ กรองผลการ
ประเมิ นที่ นาํ เสนอโดยฝ่ ายจัดการ เพื่อนําเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณากําหนดค่าตอบแทน และ
ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อไป
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2.6 แผนพัฒนาสื บทอดตําแหน่ ง (Succession Planning)
เพื่อให้การดําเนิ นธุ รกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง เด็มโก้มีนโยบายกํากับดูแลให้มีแผนการสื บทอดตําแหน่ง เพื่อเป็ น
การเตรี ย มสื บ ทอดตํา แหน่ ง (Succession Plan) สํา หรั บ ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง ได้แก่ ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ หาร (CEO)
กรรมการผูจ้ ดั การ (Managing Director) รองกรรมการผูจ้ ดั การ (SEVP) และผูจ้ ดั การสายงาน (SVP-EVP) มีวตั ถุประสงค์
เพื่อเตรี ยมความพร้ อมด้านกําลังคนทั้งในเชิ งปริ มาณ และคุ ณภาพ เพื่อสร้ างความต่อเนื่ องในการบริ หารที่เหมาะสม
ในตํา แหน่ ง บริ ห ารที่ สํ า คัญ โดยกํา หนดหลัก เกณฑ์ และแนวปฏิ บ ตั ิ แ ผนการสื บ ทอดตํา แหน่ ง รวมทั้ง การจัด ทํา
แผนพัฒ นารายบุ ค คล (Individual Development Plan) ให้มี ค วามพร้ อ มขึ้ น ดํา รงตํา แหน่ ง เมื่ อ มี ต าํ แหน่ ง ว่า ง หรื อ
มีตาํ แหน่งงานใหม่ที่สูงขึ้น
สําหรับแผนการสรรหาผูบ้ ริ หาร และพัฒนาผูบ้ ริ หาร ได้กาํ หนดแผนไว้ล่วงหน้าก่อนการเกษียณ หรื อออกจาก
ตําแหน่งก่อนเวลา โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ิแผนการสื บทอดตําแหน่ง และตามกระบวนการสรรหา
ที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งภายใน และภายนอก รวมถึงเป็ นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานสําหรับบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย
สําหรั บการพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสู ง และการบริ หารบุ คลากร เพื่อให้การดําเนิ นธุ รกิ จเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง
คณะกรรมการบริ ษ ัท มี ห น้า ที่ ก ํา กับ ดู แ ลให้ มี แ ผนสื บ ทอดตํา แหน่ ง (Succession Plan) สํ า หรั บ เตรี ย มการสื บ ทอด
ตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หารระดับสู ง รวมทั้งส่ งเสริ ม และสนับสนุ นให้ผบู ้ ริ หารระดับสู งได้รับการพัฒนา
มีความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จาํ เป็ นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ เป้ าหมาย
2.7 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้ง กรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
1 คน ให้ดาํ รงตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั เพื่อทําหน้าที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุ ม
ผูถ้ ือหุ ้น สนับสนุ นให้การกํากับดูแลกิจการเป็ นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่ งรวมถึงการสนับสนุ นให้
คณะกรรมการบริ ษทั มีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบายรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสิ นบน สนับสนุนให้กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (CEO) มีการประเมินผล
งานตนเอง สนับ สนุ น ให้ มี ก ารสื่ อ สารนโยบาย กลยุ ท ธ์ รวมถึ ง ติ ด ตามการดํา เนิ น งานตามนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ ของเด็มโก้ และสนับสนุ นงานของคณะกรรมการบริ ษทั ในด้านที่ เกี่ ยวข้องกับกฎระเบียบ และ
กฎหมาย รวมถึงหน้าที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. จัด ให้ มี และดํา เนิ น การเรื่ อ งการประชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้ น การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท และการประชุ ม
คณะกรรมการชุ ดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้อง โดยให้เป็ นไปตามกฎหมายข้อบังคับ
กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีของเด็มโก้
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2. จัดทํา และเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสื อนัดประชุ ม และรายงานคณะกรรมการบริ ษทั หนังสื อนัด
ประชุม และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ และรายงานประจําปี ของเด็มโก้
3. แจ้งมติ และนโยบายของของคณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ื อหุ ้น ให้ผูบ้ ริ หารที่ เกี่ ยวข้อง และติ ดตามการ
ปฏิบตั ิตามมติ และนโยบายดังกล่าวผ่านกรรมการผูจ้ ดั การ และประธานกรรมการบริ หาร
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หาร และนําเสนอต่อประธานกรรมการ
บริ ษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด
5. ให้ ค ํา ปรึ กษา และข้อ เสนอแนะแก่ ค ณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยที่ แ ต่ ง ตั้ง โดย
คณะกรรมการบริ ษทั ในประเด็นกฎหมาย ระเบียบ และข้อพึงปฏิบตั ิดา้ นการกํากับดูแลกิจการ
6. ดู แลให้หน่ วยงานเลขานุ ก ารบริ ษ ทั เป็ นศู นย์ก ลางของข้อมู ล องค์ก ร (Corporate Records) อาทิ หนัง สื อ
จดทะเบียนนิ ติบุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิจประเภท
ต่าง ๆ ของเด็มโก้ เป็ นต้น
7. ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่ วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกํากับดูแลให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
8. ติ ดต่อ และสื่ อสารกับผูถ้ ื อหุ ้นทัว่ ไปให้ได้รับทราบสิ ทธิ ต่าง ๆ ของผูถ้ ื อหุ ้น และข่าวสารของกลุ่มธุ รกิจ
เด็มโก้
9. ให้ข่าวสาร และข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุ รกิจของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ
10. จัดให้มีการปฐมนิเทศแก่กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
11. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด และคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
คุณสมบัติเลขานุการบริษัท
1. มี ค วามรู ้ พ้ืนฐานด้า นธุ รกิ จ บัญชี กฎหมาย กฎระเบี ย บ ที่ เกี่ ย วข้องกับ เด็ ม โก้ หรื อผ่า นการอบรม
หลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของเลขานุการบริ ษทั
2. มีความรู ้ ความเข้าใจในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีของการกํากับดูแลกิจการ
3. มีความเป็ นอิสระ และตรงไปตรงมาในการปฏิบตั ิหน้าที่ท้ งั ในด้านให้คาํ แนะนํา และข้อคิดเห็นต่าง ๆ
4. มี ประสบการณ์ ใ นงานเลขานุ ก ารคณะกรรมการ หรื อคุ ณสมบัติอื่นที่ ช่ วยให้ง านเลขานุ ก ารบริ ษ ทั
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้น
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ส่ วนที่ 3 สิ ทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสี ย
3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสี ย
เด็ ม โก้ต ระหนัก ถึ ง สิ ท ธิ ข องผู ม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ต่ า ง ๆ ไม่ ว่า จะเป็ นผูถ้ ื อ หุ ้ น ลู ก ค้า พนัก งาน พัน ธมิ ต ร คู่ แ ข่ง
ทางการค้า เจ้าหนี้ คู่คา้ สังคม ชุ มชน และสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งสะท้อนผ่านวิสัยทัศ น์ และจรรยาบรรณของเด็ ม โก้ โดย
มีนโยบายที่จะให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่มได้รับความพึงพอใจ และได้รับสิ ทธิ น้ นั อย่างเต็มที่บนหลักการของความ
เป็ นธรรม เพื่อการเติบโตร่ วมกันอย่างยัง่ ยืน ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
• เด็มโก้ มุ่งมัน่ ในการเป็ นตัวแทนที่ดีของผูถ้ ือหุ ้นในการคําเนิ นธุ รกิจอย่างโปร่ งใส ตรวจสอบได้ โดยคํานึ งถึง
ความเจริ ญเติบโตของมูลค่าบริ ษทั ในระยะยาว และผลตอบแทนที่ดี
• เด็มโก้ ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ มีคุณธรรม ความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต เป็ นธรรม โดยคํานึ งถึงผูถ้ ือหุ ้นทั้งรายใหญ่
และรายย่อย หรื อผลประโยชน์ของกลุ่มผูเ้ กี่ยวข้องโดยรวม
• เด็มโก้ บริ หารกิจการของเด็มโก้ให้มีความเจริ ญก้าวหน้า มัน่ คง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีแก่ผถู ้ ือหุ น้
• เด็ ม โก้ เปิ ดเผยข้อ มู ล และสารสนเทศทั้ง ทางการเงิ น และไม่ ใ ช่ ท างการเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ธุ ร กิ จ และผล
ประกอบการของเด็มโก้ที่เป็ นจริ งอย่างครบถ้วนเพียงพอ สมํ่าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นสภาพของการ
ประกอบการ และสภาพทางการเงินที่แท้จริ งของเด็มโก้
พนักงาน
• เด็มโก้ ถื อว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่สําคัญ เป็ นปั จจัยหนึ่ งสู่ ความสําเร็ จ คณะกรรมการบริ ษทั จึงมีนโยบาย
เกี่ยวกับการดูแลเรื่ องค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงาน และเปิ ดเผยระเบียบว่าด้วยสิ ทธิ ประโยชน์ของ
พนักงาน โดยการแจ้งเป็ นหนังสื อเวียนให้พนักงานรั บทราบ และลงไว้ใน Intranet ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนา
ศักยภาพ ความรู ้ ความสามารถของพนักงานทุกระดับ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงาน
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
• เด็มโก้ จัดให้มีช่องทางรับเรื่ องร้องเรี ยน หากมีปัญหาระหว่างพนักงาน หรื อระหว่างพนักงานกับผูบ้ งั คับบัญชา
พนักงานมีสิทธิ ร้องทุกข์ โดยผูท้ ี่รับผิดชอบดําเนิ นการตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนที่กาํ หนดไว้ และหากพิสูจน์
ได้วา่ กระทําไปโดยสุ จริ ตพนักงานจะได้รับความคุม้ ครอง โดยไม่ส่งผลกระทบใด ๆ กับการทํางาน ซึ่ งเด็มโก้
จะไม่ถือเป็ นการเลิกจ้าง หรื อการพิจารณาลงโทษที่จะส่ งผลเสี ยต่อพนักงานหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องแต่ประการใด
• เด็มโก้ มีนโยบายการอนุ รักษ์พลังงาน และแนวทางในการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งผูบ้ ริ หารถือเป็ นหน้าที่
ของพนักงานทุ กคนที่ ต้องร่ วมมื อกันใช้ท รั พยากรอย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ และเกิ ดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด ภายใต้
แนวคิด Green Business and Infrastructure
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• เด็มโก้ ได้มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่ชดั เจน พร้อมทั้งปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
มีการสํารวจความพึงพอใจของพนักงาน (Engagement Survey) ภายใต้โครงการ I DEMCO พร้อมทั้งให้ความ
มัน่ ใจในคุณภาพชีวติ ตลอดเวลาการทํางาน การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมเป็ นธรรม เช่น การจัด
ให้มีการตรวจสุ ขภาพประจําปี การจัดให้มีสวัสดิการประกันชีวติ กลุ่ม การจัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
• เด็มโก้ ดู แลความปลอดภัยอาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมาย
กําหนด ตามมาตรฐานสากล กับดําเนิ นการเพื่อควบคุ ม ป้ องกันความสู ญเสี ยในรู ปแบบต่าง ๆ อันเนื่องมาจาก
อุ บ ัติ เ หตุ อัค คี ภ ัย การบาดเจ็ บ หรื อ เจ็ บ ป่ วยจากการทํา งาน ตลอดจนรั ก ษาสภาพแวดล้อ มในการทํา งาน
ที่ปลอดภัยต่อพนักงาน เด็มโก้จดั ให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม
รัฐบาล
• เด็มโก้ดาํ เนิ นธุ รกิจภายใต้ขอ้ กําหนดของกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กาํ กับดูแลอย่างเคร่ งครัด
พร้ อมให้การสนับสนุ นโครงการต่างๆ และให้ความร่ วมมือกับภาครัฐ เพื่อแสดงถึงความโปร่ งใส ตลอดจน
สร้างความมัน่ ใจ และความเชื่อถือร่ วมกันโดยมีเป้ าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของสังคมส่ วนรวม
สั งคม ชุ มชน และสิ่ งแวดล้ อม
• เด็มโก้ ได้แบ่งปั นคุณค่าขององค์กร โดยการส่ งเสริ มการปลูกจิตสํานึกในเรื่ องของการดู แลสุ ขภาพ และความ
ปลอดภัยกับผูร้ ่ วมงาน และชุ มชนรอบด้าน ผ่านการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของมูลนิ ธิแสงไซกี่ เหตระกูล
การช่ วยหลื อเพื่ อนมนุ ษ ย์ โดยเด็ ม โก้ร่วมกับ โรงพยาบาลและหน่ วยงานภาครั ฐ เปิ ดรั บ บริ จาคโลหิ ต จาก
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และประชาชนทัว่ ไป อย่างสมํ่าเสมอทุก 3 เดือน รวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยของ
ระบบไฟฟ้าให้กบั โรงเรี ยน และวัด ในชุมชนใกล้เคียงของเด็มโก้
• เด็มโก้ให้ความสําคัญกับกระบวนการดําเนิ นธุ รกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยมุ่งมัน่ ที่
จะบริ หารจัดการ เพื่อเพิ่มผลกระทบเชิ งบวก และลดผลกระทบเชิ งลบ เพื่อให้เด็มโก้ อยู่ร่วมกับชุ มชน และ
สังคมในพื้นที่ปฏิบตั ิการ โดยสร้างความเข้าใจอันดี ต่อกันร่ วมแก้ปัญหา เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ แก่ชุมชน และ
สังคมได้อย่างยัง่ ยืน
คู่ค้า
• เด็มโก้ จะดําเนิ นการคัดเลื อกคู่คา้ ตามหลักเกณฑ์ คุ ณสมบัติ คุ ณลักษณะ ที่ได้กาํ หนดไว้ในข้อกําหนดของ
เด็มโก้ รวมถึ งการจัดซื้ อ จัดหา ที่ มีหลักเกณฑ์ และขั้นตอนตามระเบี ยบ และข้อกําหนดของเด็ มโก้ว่า ด้วย
ระเบียบการจัดซื้ อ จัดหา ดําเนิ นการอย่างโปร่ งใส ให้ขอ้ มูลแก่คู่คา้ อย่างเท่าเทียม ถู กต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลื อก
ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ รวมถึงสนับสนุ นคู่คา้ ที่ดาํ เนิ นธุ รกิจอย่างมีจริ ยธรรม ชื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อม
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• เด็มโก้ ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง หรื อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่คา้ ของเด็มโก้บนพื้นฐานของความ
เสมอภาค และเป็ นธรรม พร้อมทั้งสื่ อสารและพัฒนากระบวนการของการดําเนิ นธุ รกิจที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุ ด
ทั้งสองฝ่ าย
• เด็มโก้ ไม่เรี ยกรับ และต่อต้านการกระทํา หรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริ ต เอารัดเอาเปรี ยบ แก่คู่คา้
• เด็มโก้ ได้กาํ หนดให้มีช่องทางการร้องเรี ยน เพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั คู่คา้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งช่องทาง
ออนไลน์ และออฟไลน์ พร้ อมทั้ง มี ส่ วนงานที่ รับ ผิดชอบโดยตรงในการตรวจสอบและดู แลบริ หารเรื่ อ ง
ร้องเรี ยน
คู่แข่ ง
• เด็มโก้ ดําเนิ นธุ รกิ จบนการแข่งขันเสรี และคํานึ งถึงการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม เด็มโก้ ไม่ทาํ ความตกลงใด ๆ
กับคู่แข่งขัน หรื อบุคคลใดที่มีลกั ษณะเป็ นการลด หรื อจํากัดการแข่งขันทางการค้า หรื อส่ งผลให้เกิดการแข่งขัน
อย่างไม่เป็ นธรรม รวมถึงการกําหนดราคา การฉ้อโกง การประมูล การจัดสรรตลาด และข้อตกลงในการจํากัด
การจัดหา
• การให้ หรื อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุ รกิจของเด็มโก้แก่พนั ธมิตรทางธุ รกิจ หรื อกิจการร่ วมค้า เด็มโก้ จะให้ความ
ร่ วมมื อกับ คู่ แข่ ง ทางการค้า หากเป็ นไปเพื่อประโยชน์ข องผูร้ ั บ บริ ก าร และต้องได้รับ อนุ ม ตั ิ จากผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งก่อนเสมอ
เจ้ าหนี้
• เด็มโก้ ปฏิ บตั ิต่อเจ้าหนี้ อย่างเป็ นธรรม มีความรับผิดชอบ และโปร่ งใส โดยปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อ
เจ้าหนี้ อย่างเคร่ งครัด และเท่าเทียมกัน ทั้งในแง่การชําระเงิน และเงื่อนไขอื่นใดที่ได้ทาํ ข้อตกลงไว้กบั เจ้าหนี้
เด็ ม โก้ไ ม่ ใ ช้เงิ นทุ นที่ ไ ด้จากการกู้ยืม เงิ นไปในทางที่ ข ดั กับ วัตถุ ป ระสงค์ใ นข้อตกลงที่ ท าํ กับผูใ้ ห้กู้ยืม เงิ น
ตลอดจนไม่ใช้วธิ ี การที่ไม่สุจริ ต ปกปิ ดข้อมูล หรื อข้อเท็จจริ งอันจะทําให้เจ้าหนี้เกิดความเสี ยหาย
ลูกหนี้
• เด็มโก้ จะปฏิบตั ิตามสัญญาข้อตกลง หรื อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกหนี้ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิในการติดตามเร่ งรัด
หนี้ สิน กรณี ที่ไม่สามารถปฏิ บตั ิ ได้ ต้องรี บเจรจากับลู กหนี้ เป็ นการล่ วงหน้า เพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ไ ข
ปั ญหา และป้ องกัน ไม่ให้เกิดความเสี ยหาย โดยใช้หลักกฎหมายควบคู่กบั หลักธรรมาภิบาล
• เด็มโก้ จะดําเนินการรายงานข้อมูลลูกหนี้คา้ งชําระที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่ลูกหนี้อย่างสมํ่าเสมอ
และจะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิที่มีต่อลูกหนี้
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ลูกค้ าและประชาชน
• เด็มโก้ ให้ความร่ วมมื อ สนับสนุ นการพัฒนาชุ มชน ส่ งเสริ มวัฒนธรรม และคุ ณภาพชี วิตของสังคมรอบ ๆ
พื้นที่ ต้ งั โดยคํานึ งถึ งทางเลื อกที่ มีผลกระทบต่อความเสี ยหายของสังคม สิ่ งแวดล้อม และคุ ณภาพชี วิตของ
ประชาชนให้นอ้ ยที่สุด
• เด็มโก้ ไม่กระทําการใด ๆ ที่ ส่งผลเสี ยหายต่อทรั พยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมเกิ นกว่า ที่ กฎหมาย
กําหนด
• เด็มโก้ มุ่งมัน่ ในการสร้างความพึงพอใจ และความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า ให้ได้รับบริ การที่ดี มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
สู งอย่างต่อเนื่อง และจริ งจัง
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้มีการรายงานข้อมูลเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิงานของเด็มโก้ ที่ผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องควรรับรู ้ ทั้งการรายงานข้อมูลในแบบ 56-1 รายงานประจําปี (One Report) เว็บไซต์บริ ษทั
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีช่องทางการสื่ อสารแบบสองทาง เพื่อให้ผูม้ ี ส่วนได้เสี ย และผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้อง
ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็ น และร้องเรี ยนในกรณี ที่ไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากกระทําของเด็มโก้ รวมทั้ง การแจ้ง
เบาะแสต่อคณะกรรมการบริ ษทั ในประเด็นเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบ
ควบคุมภายในที่บกพร่ อง หรื อการผิดจรรยาบรรณ โดยเปิ ดเผยกระบวนการ และช่องทางการสื่ อสารผ่านทางเว็บไซต์
และรายงานประจําปี ของบริ ษทั
3.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ก) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยทัว่ ไป
เด็ ม โก้ ให้ ค วามสํ า คัญ กับ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลัก เกณฑ์ ก ารกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เพื่ อ ให้ก าร
ปฏิ บตั ิงานในส่ วนที่ เกี่ ยวกับผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นไปอย่างถู กต้อง เพียงพอ และทันเวลาอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตในวิชาชี พ และไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผูอ้ ื่น จึงกําหนดหลักการ
สํ า คัญ ที่ นัก ลงทุ นสั ม พันธ์ ต้อ งยึด ถื อ เป็ นกรอบในการปฏิ บ ตั ิ ห น้า ที่ บ นหลัก ความระมัด ระวัง เพื่ อ ให้เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์บริ ษทั www.demco.co.th/cg/cod/iro/th
ข) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประชุ มผู้ถือหุ้น
เด็ ม โก้มุ่ ง ที่ จะดํา เนิ นการจัดประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้ นให้ เป็ นไปอย่า งถู ก ต้องตามกฎหมาย และข้อกํา หนด
ที่ เกี่ ย วข้อง รวมถึ ง มาตรฐานการกํา กับ ดู แลกิ จ การที่ ดี ซึ่ ง รวมถึ ง การให้สิ ท ธิ ผูถ้ ื อ หุ ้นสามารถเสนอวาระ
กรรมการและคําถามล่ วงหน้าก่ อนการประชุ ม การจัดส่ งหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุ มล่วงหน้า ที่ ถูกต้อง
ครบถ้วน เพียงพอ และมีระยะเวลาเผยแพร่ ในเว็บไซต์ 30 วันก่อนการประชุ ม การดูแลให้การประชุ มผุถ้ ื อหุ ้น
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มีความโปร่ งใส มีประสิ ทธิ ภาพ และเอื้อให้ผถู ้ ื อหุ ้นสามารถใช้สิทธิ ของตนได้ และการจัดทํามติ และรายงาน
การประชุมเปิ ดเผยในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริ ษทั ภายในระยะเวลา 14 วัน
นับจากวันประชุม
ค) การจ่ ายเงินปันผล
เด็มโก้มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ดังนี้
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริ ษัท เด็มโก้มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นไม่น้อยกว่า 40 ของกําไร
สุ ทธิ ประจําปี ตามงบการเงิ น โดยเด็มโก้จะพิจารณาถึ งผลตอบแทนแก่ผูถ้ ื อหุ ้นในระยะยาว ทั้งนี้ เด็มโก้จะ
จ่ายเงินปั นผลเมื่อมีกาํ ไรหลังจากกันสํารองตามกฎหมาย และการกันสํารองอื่นที่จาํ เป็ นได้ครบถ้วนแล้ว รวมทั้ง
ไม่มีผลขาดทุนสะสม และสามารถดํารงทุ นสํารองครบถ้วนตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของ
เด็มโก้แล้ว
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่ อย กรณี บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมอย่างเต็มที่ และมิได้เป็ น
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้กาํ หนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้มากที่สุดจาก
กําไรสุ ทธิ หลังจัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย หรื อตามความจําเป็ นในการดําเนินธุ รกิจ
3.3 การเปิ ดเผยข้ อมูล และความโปร่ งใส
เด็ ม โก้ไ ด้ก ํา หนดนโยบายการเปิ ดเผยข้อ มู ล ต่ อ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น และผู ม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม ให้ มี ค วามครบถ้ว น
เหมาะสม เท่าเที ยม ทันเวลา รวมถึ งดู แลการเปิ ดเผยข้อมู ลที่ เป็ นความลับ และข้อมู ลที่ มีผลกระทบต่อราคาซื้ อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ทั้งนี้ได้กาํ หนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดสายงานบัญชี และ
บริ หารการเงิน (Chief Financial Officer) เลขานุการบริ ษทั และบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริ ษทั อาจพิจารณามอบหมาย
ต่อไปเป็ นผูเ้ ปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั
การเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องจะทําผ่านหลายช่องทาง อาทิ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั www.demco.co.th
การพบปะนักลงทุน การเผยแพร่ ข่าวผ่านสื่ อมวลชน เป็ นต้น
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั www.demco.co.th ภายใต้หวั ข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”
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ส่ วนที่ 4 การควบคุมภายใน
4.1 การควบคุมภายในเพื่อป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เด็มโก้ถือเรื่ องความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ของเด็มโก้เป็ นนโยบายที่ สําคัญ
โดยกําหนดเป็ นนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกําหนดแนวปฏิบตั ิสาํ หรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ไว้ใน
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบธุ รกิจ ที่กาํ หนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานต้องรายงานการมีส่วน
ได้เสี ย ของตนเอง และบุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ยวข้อง เพื่ อหลี ก เลี่ ย งการใช้โอกาสจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อ
พนักงานของเด็มโก้ แสวงหาประโยชน์ส่วนตน เด็มโก้จึงได้มีการกําหนดข้อปฏิ บตั ิสําหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานของเด็มโก้ ดังนี้
1. หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
2. หากมี ความจําเป็ นต้องทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกันอันเป็ นไปเพื่ อประโยชน์ ข องเด็ ม โก้ ให้กระทํารายการนั้น
เสมือนกับทํารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารที่มีส่วนได้เสี ยในรายการนั้น
มีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ
3. ไม่หาผลประโยชน์ใส่ ตน และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง โดยนําสารสนเทศภายในที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผย หรื อที่เป็ นความลับไป
ใช้ หรื อนําไปเปิ ดเผยกับบุคคลภายนอก
4. ไม่ใช้เอกสาร หรื อข้อมูลที่ได้จากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของเด็มโก้ในการทําธุ รกิจที่แข่งขัน
หรื อเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
เด็มโก้ ถือนโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็ นนโยบายสําคัญ ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้
กําหนดแนวปฏิ บตั ิเรื่ องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้มีการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ดาํ เนิ นการจัดวาง
ระบบการควบคุมเป็ นไปอย่างมีมาตรฐาน โปร่ งใส ในการบริ หารจัดการให้สอดคล้องตามหลักการกํากับลูแลกิจการที่ดี
(คู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั www.demco.co.th ภายใต้หวั ข้อการกํากับดูแล
กิจการที่ดี/จรรยาบรรณธุ รกิจ/คู่มือว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์)
4.2 การใช้ ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
เด็มโก้ให้ความสําคัญเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยได้กาํ หนดไว้ในคู่มือจริ ยธรรมธุ รกิจ
และข้อพึงปฏิบตั ิในการทํางานของเด็มโก้ ดังนี้
1. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของเด็มโก้ จะต้องรักษาความลับ และ/หรื อ ข้อมูลภายในของเด็มโก้
2. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของเด็มโก้ จะต้องไม่นาํ ความลับ และ/หรื อ ข้อมูลภายในไปเปิ ดเผย
หรื อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม และ
ไม่วา่ จะได้รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
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3. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของเด็มโก้ ต้องไม่ทาํ การซื้ อขาย โอนหรื อรับโอนหลักทรัพย์ข อง
เด็มโก้ โดยใช้ความลับและ/หรื อ ข้อมูลภายใน และ/หรื อเข้าทํานิ ติกรรมอื่นใด โดยใช้ความลับและ/หรื อข้อมูล
ภายใน อันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อเด็มโก้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม ข้อกําหนดนี้ ให้รวมความถึ ง
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของเด็มโก้ดว้ ย
กรรมการและผูบ้ ริ หารทุกคนได้ลงนามรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถื อหลักทรัพย์ของตนใน กลุ่ม
ธุ รกิจเด็มโก้ รวมถึ งคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ นิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ ยนแปลงการถื อหลักทรัพย์ ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต") และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตาม
มาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยกรรมการ
และผูบ้ ริ หารทุ กท่านมี หน้า ที่ ในการรายงานการถื อครองหลักทรัพย์ของตน รวมถึ งคู่สมรส และบุ ตรที่ยงั ไม่บ รรลุ
นิติภาวะ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1. การรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ง
กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หาร
2. การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกครั้งเมื่อมีการซื้ อ ขาย โอน หรื อรับหลักทรัพย์
ภายใน 3 วันทําการ นับแต่วนั ที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่ งสําเนารายงานนี้ให้เลขานุการของบริ ษทั เพื่อเก็บเป็ น
หลักฐานทุกครั้ง
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ ยวกับนโยบายการจัดการข้อมูลลับและการทําสัญญาปกปิ ดความลับสามารถดู ได้จากเว็บไซต์
ของบริ ษทั www.demco.co.th ภายใต้หวั ข้อการกํากับดูแลกิจการที่ดี/นโยบายการจัดการข้อมูลลับและการทําสัญญา
ปกปิ ดความลับ
4.3 นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่ นและสิ นบน
เด็มโก้ ตระหนักถึ งความสํา คัญ และมุ่งมัน่ ในการต่อต้า นคอร์ รัปชั่น และการให้สินบนทุ ก รู ป แบบโดยได้
กําหนดนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ และสิ นบนโดยให้กรรมการและพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตามนโยบายนี้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ข้อห้ามใน
1. การเรี ยกร้ อง จัดหา หรื อรับสิ นบน เพื่อประโยชน์ของกรรมการ หรื อพนักงานของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หรื อเพื่อ
ประโยชน์ของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด
2. การเสนอให้คาํ มัน่ สัญญา หรื อให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนอื่น ๆ ไม่วา่ โดยทางตรง
หรื อโดยทางอ้อมในนาม หรื อเพื่อประโยชน์ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
3. การใช้อาํ นาจหน้าที่โดยทุจริ ต
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ทั้ง นี้ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ นโยบายต่ อ ต้า นคอร์ รั ป ชั่น และสิ น บนสามารถดู ไ ด้จ ากเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท
www.demco.co.th ภายใต้หวั ข้อ “การกํากับดูแลกิจการที่ดี /นโยบายต่อต้านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ”
ช่ องทางการติดต่ อ ร้ องเรียน หรื อการแจ้ งเบาะแส
เด็มโก้ ให้ความสําคัญต่อการติ ดต่อสื่ อสารกับผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่ม เพื่อการแลกเปลี่ ยนข้อมูลระหว่างกัน
ตลอดจนรับฟั งความคิดเห็ น และคําแนะนําของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม เพื่อประโยชน์ร่วมกันในกรณี ที่ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากการปฏิ บ ตั ิ ข องเด็ มโก้ ด้านธรรมาภิบาล รวมถึ งพฤติ กรรมที่ อาจส่ อถึ งการทุ จริ ต หรื อ
ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานเอง และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นด้วย สามารถร้องเรี ยน หรื อแจ้งเบาะแส
ต่อเด็มโก้ได้ เด็มโก้ให้ความสําคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรี ยนเป็ นความลับ ซึ่ งเรื่ องร้องเรี ยนดังกล่าวจะรับรู ้เพียงเฉพาะ
ในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมาย และเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผรู ้ ้องเรี ยน และได้กาํ หนดขั้นตอน
การรับเรื่ องและสอบสวนไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยเด็มโก้ได้จดั ทําช่องทางการติดต่อ ร้องเรี ยน หรื อแจ้งเบาะแส ดังนี้
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ E-mail Address : Auditcom@demco.co.th
(2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ
E-mail Address : goodgovernance@demco.co.th
(3) เลขานุการบริ ษทั E-mail Address : Com_Secretary@demco.co.th
(4) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ E-mail Address : AC_Secretary@demco.co.th
(5) เลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ
E-mail Address : Gov_Secretary@demco.co.th
(6) ตูร้ ับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ติดตั้ง ณ สํานักงานใหญ่
ส่ งจดหมาย หรื อช่องทางอื่นตามสมควรและปลอดภัย ถึงสํานักงานตรวจสอบ บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) เลขที่
59 ม.1 ต.สวนพริ กไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 หรื อ โทรสาร 02-9595811 ต่อ 2018
ซึ่ งเด็มโก้มีมาตรการคุ ้มครองผูร้ ้ องเรี ยน โดยถื อว่าข้อมู ลที่ เกี่ ย วข้องเป็ นความลับ และจะดําเนิ นการพิสู จ น์ หา
ข้อเท็จจริ ง เพื่อดําเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
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มาตรการคุ้มครองผู้ทรี่ ้ องเรียน หรื อให้ ข้อมูลด้ วยเจตนาสุ จริต
• ผูร้ ายงาน ผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยนั้น
จะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรื อเกิดผลกระทบในทางลบใด ๆ
• เด็มโก้ถือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเท่าที่จาํ เป็ นโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบ
ในทางลบของผูร้ ายงานแหล่งที่มาของข้อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็ นสําคัญ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
สอบสวน หรื อหาข้อเท็จจริ งมีหน้าที่ในการรักษาความลับของผูใ้ ห้ขอ้ มูลอย่างเคร่ งครัด ผูใ้ ดฝ่ าฝื น เด็มโก้จะถือ
เป็ นการกระทําผิดวินยั ร้ายแรง
• หากมีการกระทําที่ไม่เป็ นธรรมต่อผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูท้ ี่เป็ นพยาน ถือเป็ นการกระทําผิดวินยั
ร้ายแรง และอาจเป็ นความผิดตามกฎหมายได้

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2564

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์
ประธานกรรมการ
บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

นโยบายนี้ได้รับการทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
นโยบายนี้ได้รับการอนุมตั ิในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
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