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นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ  

บทนํา 

 กลุ่มบริษทัเด็มโก ้มุ่งสู่เป้าหมายการพฒันา และเติบโตอยา่งย ัง่ยืนบนพื้นฐานการดาํเนินธุรกิจตามหลกัธรรมา    

ภิบาล และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีบริษทัจดทะเบียนพึงปฏิบติัทั้งดา้นคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ความ

รับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน รวมทั้งการต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชนัและสินบน   

ในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบาย จริยธรรม และจรรยาบรรณ เพื่อเป็นแนวปฏิบติัในการทาํงาน

ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรไว ้ดงัน้ี 

1. ตระหนกัถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้าํองคก์รท่ีสร้างคุณค่าให้แก่กิจการท่ีย ัง่ยืน 

โดยให้มีการกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายหลกัของกิจการ เพื่อความย ัง่ยืนทั้งสามมิติ คือ เศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  

2. บริหารและดาํเนินงาน โดยยึดหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน และ

ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ  และขอ้กาํหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล โดยครอบคลุมโครงสร้าง องคป์ระกอบ คุณสมบติั การสรรหา และ

คดัเลือก  

4. ให้มีการสรรหา และพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งมีประสิทธิผล มีคุณธรรม และมีคุณค่าต่อองคก์ร สังคม และ

ประเทศชาติ 

5. ส่งเสริมนวตักรรม การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และดูแลให้ผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับ             

การปฏิบติั และคุม้ครองสิทธิตามกฎหมาย 

6. ดูแลให้มีการบริหารความเส่ียง ระบบป้องกันการทุจริต คอร์รัปชันและสินบน ระบบการควบคุมภายใน             

ท่ีมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทัว่ถึง ทั้งด้านการเงิน การดาํเนินงาน การกาํกบัดูแล การปฏิบติังาน และ      

การตรวจสอบอยา่งเหมาะสม 

7. รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงิน และส่งเสริมให้มีการกาํกบัดูแลการเปิดเผยขอ้มูล และสารสนเทศท่ีสําคญั

อยา่งถูกตอ้ง เพียงพอ โปร่งใส และทนัเวลา 

8. ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วม การปฏิบติั และส่ือสารกบัผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียม 
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คณะกรรมการบริษทั มอบหมายใหค้ณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและความย ัง่ยืนทาํหนา้ท่ีพิจารณาทบทวน 

ส่งเสริม และติดตามการดาํเนินงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ศึกษา พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการ

กาํกบัดูแลกิจการ ให้มีความทนัสมยั และเป็นปัจจุบนัอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัตามหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) ของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามเกณฑ์โครงการสํารวจการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั

จดทะเบียน (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามเกณฑ์ 

ASEAN Corporate Governance Scorecard และ แนวปฏิบติัท่ีดีท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 

รวมทั้ง มาตรฐานสากล กฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขอ้เสนอแนะ และ/หรือ ขอ้กาํหนดของหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ในดา้นการกาํกบัดูแลมาตรการต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชนัและสินบน คณะกรรมการบริษทั มีความตระหนกั

รู้ และเขา้ใจถึงบริบทของปัญหาคอร์รัปชนั ผลกระทบท่ีมีต่อกิจการ ภาคธุรกิจ และสังคมโดยรวม มีเจตนารมณ์ในการ

ต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชนัและสินบน ทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) กบัให้ความสําคญั โดยเขา้ร่วมแนวร่วมต่อตา้น

คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบนั และให้ความสําคญักับแนวปฏิบติัท่ีดีสําหรับ

คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ ในการกาํกบัดูแลมาตรการต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชนัและสินบน รวมทั้ง มีกระบวนการ

ส่ือสารความเขา้ใจในความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชนัและสินบนท่ีสําคญัของกิจการ ไปยงัผูบ้ริหาร พนกังาน และ   

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง 

คํานิยาม   

เด็มโก้   หมายถึง บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มบริษัทเด็มโก้  หมายถึง  บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) (เด็มโก)้ บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จาํกดั (DP)   บริษทั 

เด็มโก้ เดอลาว จาํกัด (DDL) และบริษทั เด็มโก้ เอ็นเนอจี แอนด์ ยูทิลิต้ี จาํกดั 

(DEU) 

กลุ่มธุรกิจเด็มโก้  หมายถึง   กลุ่มบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

และกิจการร่วมคา้ ท่ีเด็มโกมี้อาํนาจควบคุมในการบริหารจดัการ 

 คณะกรรมการบริษัท หมายถึง คณะกรรมการบริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ผูด้าํรงตาํแหน่งบริหารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการ (SEVP) ข้ีนไป และรวมถึง

ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชี บริหารการเงินและงบประมาณ (CFO) และเลขานุการบริษทั  
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ส่วนที ่1  วสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมายการดําเนินธุรกจิ ค่านิยมหลกั และจรรยาบรรณ 

1.1 วสัิยทศัน์ 

“มุ่งสู่การเป็นผูป้ระกอบการชั้นนําด้านวิศวกรรมไฟฟ้า พลงังาน และสาธารณูปโภค ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั” 

1.2 พนัธกจิ 

1. ดาํเนินธุรกิจก่อสร้างและบริการดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า พลงังานและสาธารณูปโภคท่ีครบวงจร พร้อมขยายธุรกิจ

ตลาดต่างประเทศ 

2. สร้างความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั พร้อมการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพดว้ยทีมงาน

ท่ีมีความเช่ียวชาญรอบรู้และมีประสิทธิภาพสูง 

3. สร้างผลตอบแทนท่ีดีและมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนให้กบันกัลงทุน ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย อย่าง

ต่อเน่ือง 

4. ดาํเนินธุรกิจบนหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และมุ่งผลลัพธ์ท่ีความย ัง่ยืนทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 1.3 เป้าหมายการดําเนินธุรกจิของบริษัท 

เด็มโก้ มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาองค์กรและขยายธุรกิจทั้ งในประเทศและต่างประเทศ มีเป้าหมายหลัก เป็น

ผูป้ระกอบการชั้นนาํในธุรกิจทรัพยากรพลงังานและสาธารณูปโภค ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างและบริการ ไดแ้ก่ 

1. ธุรกิจให้บริการออกแบบ จดัหา ก่อสร้างและติดตั้งงานวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างครบวงจร (Turnkey Basis) 

ไดแ้ก่ งานวศิวกรรมไฟฟ้า  งานดา้นระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล งานดา้นส่ือสารและอาณติัสัญญาณ งานดา้น

เสาโทรคมนาคมและการส่ือสาร งานดา้นพลงังานทดแทนและงานดา้นอนุรักษพ์ลงังาน 

2. ธุรกิจพฒันาโครงการและลงทุน ในธุรกิจผลิตและขายกระแสไฟฟ้า (Investment) โครงการโรงไฟฟ้า

ชุมชน (ชีวมวล) ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Farm & Solar Rooftop) พลงังานลม รวมทั้งโครงการ

สัมปทานผลิตนํ้าประปา ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

3. ธุรกิจใหบ้ริการดา้นการดาํเนินงานและบาํรุงรักษา (Operation & Maintenance) การควบคุมและบาํรุงรักษา

สถานีไฟฟ้า และระบบการจาํหน่ายไฟฟ้า การดาํเนินงานและบาํรุงรักษาระบบ Smart Grid โครงการใช้

ไฟฟ้าร่วมภาคเอกชน การให้บริการจัดหาและติดตั้ ง Industrial Utilities (MEIT) รวมทั้ งการบริหาร

สินทรัพย ์(Asset Management) ทางพลงังานประเภทต่าง ๆ 
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4. ธุรกิจให้บริการและบริหารการใช้พลังงาน (Smart Energy Service Provider Energy as a Service) การ

ให้บริการ Energy Management Solution แก่ลูกคา้กลุ่ม ศูนยก์ารคา้ อาคารสํานกังาน/ท่ีพกัอาศยั โรงงาน

อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม สถาบนัการศึกษา กลุ่มอาคารและบา้นจดัสรร 

5. ธุรกิจเป็นผูจ้ดัจาํหน่าย (Trading) วสัดุ อุปกรณ์ ทางดา้นวิศวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน เทคโนโลยี Smart 

Gride & Smart Energy เคร่ืองมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า (Smart Devices) และเคร่ืองมืออุปกรณ์สําหรับสถานี

ไฟฟ้า EV 

1.4  ค่านิยมหลกั 

I DEMCO 

I = Integrity   มีคุณธรรม ความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ ต่อตนเอง องคก์ร และวชิาชีพ 

D = Determination  มีความมานะ มุ่งมัน่ ตั้งใจจริง ท่ีจะประสบผลสาํเร็จ 

E = Effective Teamwork  ทีมงานมีประสิทธิภาพ 

M = Masterly   รอบรู้ เช่ียวชาญอยา่งผูน้าํ 

C = Customer First  ใหคุ้ณภาพท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกคา้ 

O = Originality & Ownership มีความคิดริเร่ิม กลา้แสดงออกนอกกรอบอยา่งสร้างสรร และคิดอยา่งเจา้ของกิจการ 

1.5 จรรยาบรรณบริษัท 

จรรยาบรรณบริษทั ประกอบดว้ย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนักงาน จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ มีวตัถุประสงค์เพื่อ มุ่งเน้นการดูแลลูกคา้ และผูมี้ส่วนได้เสียของกลุ่ม

บริษทัเด็มโก ้ให้ไดรั้บผลิตภณัฑ์ และบริการท่ีมีมาตรฐาน โดยกาํหนดความรับผิดชอบของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ต่อลูกคา้ 

และผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั้งการนาํหลกัการและแนวคิดการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรมตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ี

ดี และการดาํเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืไปปฏิบติั  เพื่อสนบัสนุนให้เกิดการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เคารพสิทธิเสรีภาพ 

ดูแลดา้นแรงงาน และสิทธิมนุษยชน ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การเปิดเผยขอ้มูล การดูแลดา้นชีวอนามยั ความ

ปลอดภยั และส่ิงแวดล้อม รวมถึงการปฏิบติัตามกฎหมาย และข้อกาํหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง สําหรับจรรยาบรรณ

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน มีวตัถุประสงค์ มุ่งเน้นการสร้างวฒันธรรม ธรรมาภิบาลท่ีดีในองค์กรโดยวาง

หลกัเกณฑ์ และมาตรฐานการปฏิบติังานให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ถือปฏิบติัเพื่อให้การดาํเนินงานของกลุ่ม

บริษทัเด็มโกส้อดคลอ้งกบันโยบาย ตลอดจนกฎหมาย และกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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• จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ 

มาตรฐานสูงสุดของการเป็นมืออาชีพ การมีวฒันธรรมองคก์รท่ีแขง็แกร่งดว้ยการมีจริยธรรม และจรรยาบรรณ

ในการปฏิบติังานท่ีเด็มโก้นั้น คณะกรรมการบริษทัมีระบบและกลไกในการสร้างวฒันธรรมองค์กรด้านจริยธรรม          

ท่ีเขม้แข็งเขา้มาในการพฒันาระบบนิเวศน์ของธรรมาภิบาลในองค์กร ด้วยการสร้างค่านิยมหลกั   I DEMCO และ

จิตสํานึกของบุคลากรในเด็มโก ้ให้ความสําคญักบัการบริหารกิจการดว้ยความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ ต่อวิชาชีพ ดว้ยความ

มุ่งมัน่ ตั้งใจจริงท่ีจะประสบความสาํเร็จ สร้างความเช่ือมัน่ในการทาํงานร่วมกนัเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยความ

รอบรู้ เช่ียวชาญ ส่งมอบคุณภาพท่ีดีแก่ลูกคา้ สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูถื้อหุ้นอย่างต่อเน่ือง มีความ

รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งมุ่งมัน่ในการดาํเนินงานดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชันและ

สินบน 

จริยธรรมและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้(DEMCO Code of Conduct) กาํหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร

ท่ีชดัเจนกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเด็มโก ้ทุกคนมีหนา้ท่ีในการทาํความเขา้ใจ และปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ

คาํสั่ง จรรยาบรรณ ตลอดจนนโยบายอ่ืน ๆ ไม่วา่จะเป็นตามจารีตประเพณี หรือเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไม่วา่จะไดก้าํหนด

ไวใ้นขณะน้ี และ/หรือท่ีจะกาํหนดต่อไปในภายหนา้โดยเคร่งครัด 

กรรมการและผูบ้ริหารพึงแสดงความยึดมัน่ต่อจรรยาบรรณ โดยการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี สําหรับ

พนกังานอ่ืน เสริมสร้างบรรยากาศของการทาํงานให้เอ้ือต่อการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ รวมทั้งตอ้งมุ่งมัน่ท่ีจะป้องกนั 

ไม่ใหเ้กิดการละเมิดจรรยาบรรณ และหากมีการฝ่าฝืน หรือการกระทาํใด ๆ อนัเป็นการหลีกเล่ียง จะถูกพิจารณาลงโทษ

ตามความร้ายแรงแห่งการกระทาํ และถือเป็นการกระทาํความผดิทางวนิยัอีกดว้ย 

เพื่อแสดงถึงพนัธะสัญญาท่ีจะร่วมกนัยึดถือสาระสําคญัของการนาํจริยธรรมและจรรยาบรรณน้ี เป็นแนวทาง

ในการปฏิบติังาน เพื่อสร้างความมัน่ใจวา่ เด็มโก ้จะพฒันาระบบการจดัการให้เหมาะสม เนน้การสร้างประโยชน์สูงสุด

แก่ผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม จึงขอให้บุคลากรทุกระดบั

ของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ทาํความเขา้ใจ ลงนามรับทราบ และยอมรับเป็นหลกัปฏิบติัเพื่อรักษาไวซ่ึ้งการกาํกบัดูแลกิจการ    

ท่ีเป็นเลิศของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ 

ทั้งน้ีสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีเวบ็ไซตข์องบริษทั www.demco.co.th ภายใตห้มวดการกาํกบัดูแลกิจการ  

ท่ีดี/จรรยาบรรณธุรกิจ 
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• จริยธรรม จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน 

มาตรฐานสูงสุดของความเป็นมืออาชีพและการมีจริยธรรมในการปฏิบติังาน เป็นส่ิงท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนักงานทุกคนตอ้งมุ่งมัน่ฟันฝ่าไปให้ถึง เพราะจรรยาบรรณไม่เพียงแต่วางกรอบในเร่ืองมาตรฐานดงักล่าว       

ยงัสะทอ้นใหเ้ห็นค่านิยมหลกั I DEMCO ขององคก์ร 

เด็มโก้ ดาํเนินธุรกิจก่อสร้างและบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  พลังงาน และสาธารณูปโภคท่ีครบวงจร             

ท่ีพร้อมขยายธุรกิจสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยใชค้วามซ่ือสัตย ์ต่อลูกคา้ ต่อวชิาชีพ ดว้ยความมานะมุ่งมัน่ 

ตั้ งใจจริงท่ีจะประสบความสําเร็จ ด้วยความเช่ือมั่นในการทํางานร่วมกันเป็นทีม ท่ีมีความเช่ียวชาญ รอบรู้                      

มีประสิทธิภาพสูงในการสร้างความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ดว้ยบริการท่ีมีคุณภาพ และสร้างผลตอบแทนท่ีดี สร้างมูลค่าเพิ่ม

ใหแ้ก่นกัลงทุน ผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งต่อเน่ือง ดาํเนินธุรกิจบนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มุ่งผลลพัธ์ท่ีย ัง่ยืน

ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม เป็นค่านิยม “I  DEMCO” ท่ีจะช่วยผลกัดนัใหเ้ด็มโก ้บรรลุวสิัยทศัน์ (Vision) 

ในการดาํเนินการใด ๆ ของเด็มโก ้ให้ความเคารพต่อกติกาของกฎหมายและเกียรติภูมิของแต่ละบุคคล รวมทั้ง

มุ่งมัน่ใหก้ารดาํเนินธุรกิจของเด็มโกอ้ยูบ่นมาตรฐานจรรยาบรรณขั้นสูง 

เด็มโก้ จดัทาํจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน เป็นคู่มือมาตรฐานในการปฏิบติังานของบุคลากร         

ทุกระดบั ในการประพฤติตนอยา่งมีจริยธรรม และเป็นการแสดงให้เห็นความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย

และขอ้บงัคบั  นอกจากน้ีจรรยาบรรณยงัเป็นส่ิงเตือนใจให้ระมดัระวงัในการประพฤติปฏิบติัตน และป้องกนัไม่ให้

กรรมการและพนักงานกระทาํการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดระเบียบ ข้อบงัคบั และวินัย ท่ีจะนําความเส่ือมเสียมา               

สู่ช่ือเสียงของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้

ทั้งน้ีสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีเวบ็ไซตข์องบริษทั www.demco.co.th ภายใตห้มวดการกาํกบัดูแลกิจการ   

ท่ีดี/จรรยาบรรณธุรกิจ 

• จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพนัธ์ 

เด็มโก ้ให้ความสําคญักบัการดาํเนินธุรกิจตามหลกัการ การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้การปฏิบติังานของ     

นกัลงทุนสัมพนัธ์ของเด็มโกเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส สอดคลอ้งกบักฎหมาย ขอ้กาํหนดของทางการ และ

ระเบียบปฏิบติัของเด็มโก้ได้จดัทาํ "จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพนัธ์" ให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน          

ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานนกัลงทุนสัมพนัธ์ใช้เป็นแนวทาง และกรอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีของนกัลงทุนสัมพนัธ์ของเด็มโก้ 

ส่งเสริมหลกัการดา้นจริยธรรม เป็นแนวทางในการกาํกบั การติดดาม การควบคุม  ดูแลของผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้เป็น

นกัลงทุนสัมพนัธ์ ยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีบนหลกัความระมดัระวงั ทาํใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วน  

ไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ขอบเขตของจรรยาบรรณน้ีใช้สําหรับคณะกรรมการบริหาร ผูบ้ริหารและ

พนกังานทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลของนกัลงทุนสัมพนัธ์ และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง จรรยาบรรณฉบบัน้ีเป็น



    
    
    
   บรษัิท เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 

  

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ (Version 2022)    หนา้ท่ี 8 / 32 
 

ส่วนเพิ่ม โดยมิไดท้ดแทนจรรยาบรรณของพนกังาน และนโยบายการจดัการขอ้มูลลบั และขอ้มูลท่ีอาจเป็นผลกระทบ

ต่อราคาหลกัทรัพย ์

ทั้งน้ีสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีเวบ็ไซตข์องบริษทั www.demco.co.th ภายใตห้มวดการกาํกบัดูแลกิจการ   

ท่ีดี/จรรยาบรรณนกังทุนสัมพนัธ์ 

ส่วนที ่2 โครงสร้างการกาํกบัดูแลกจิการ 

2.1 คณะกรรมการบริษัท 

ก) บทบาท อาํนาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั ในฐานะตวัแทนผูถื้อหุ้น เป็นผูมี้บทบาทสําคญัในการทาํหน้าท่ีกาํกบัดูแลการบริหาร

จดัการงานของเด็มโก้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์และข้อบงัคบัของบริษทั โดยมีการกาํหนด วิสัยทศัน์           

พนัธกิจ กลยุทธ์ เพื่อการสร้างมูลค่าให้แก่กิจการ รวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ภายใตค้วามเช่ียวชาญ และ

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในระยะยาว 

คณะกรรมการบริษทัได้ตระหนักถึงความสําคญัของหลกัธรรมาภิบาลในการสร้างเสริมความเช่ือมัน่ให้กบั        

ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยกรรมการแต่ละท่านจะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ช่ือสัตย ์สุจริต และ

ระมดัระวงัรักษาประโยชน์ของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของ

บริษทั และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบริษทัจึงจดัทาํกฎบตัรโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหก้รรมการของบริษทัเขา้ใจบทบาท อาํนาจหนา้ท่ี

และความรับผิดชอบของตนท่ีมีต่อผูถื้อหุ้นของเด็มโก ้และแสดงไดว้า่จะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส ซ่ึงโดยทัว่ไป คณะกรรมการบริษทัจะมอบหมายให้ฝ่ายจดัการเป็นผูป้ฏิบติั ดงันั้น

หนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการ จึงแบ่งเป็น 2 ดา้นหลกั คือ 

1. การกาํหนด วิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของเด็มโก ้เพื่อให้มัน่ใจวา่ เด็มโกจ้ะดาํเนินงาน

ไปในทิศทางท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น และของผูมี้ส่วนไดเ้สียในระยะยาวอย่างย ัง่ยืน ภายใตค้วาม

เช่ียวชาญ และจรรยาบรรณในการดาํเนินการ 

2. การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการเพื่อตรวจสอบ  ถ่วงดุล และ

รับผดิชอบผลการดาํเนินงานของเด็มโก ้ต่อผูถื้อหุน้ 

ทั้งน้ี รายละเอียดเก่ียวกบัหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสามารถดูไดจ้ากเวบ็ไซต์ของบริษทั 

www demco.co.th ภายใตห้วัขอ้ www demco.co.th/corporate governance /กฎบตัร 
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ข) การประชุมคณะกรรมการ 

เด็มโก้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ โดยกรรมการต้องเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยร้อยละ 75 ของจาํนวนการประชุมท่ีจดัข้ึนทั้งหมดในแต่ละปี เวน้แต่มีเหตุผล และความ

จาํเป็นอนัสมควร และให้คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) เข้าร่วมประชุมด้วยทุกคร้ัง เพื่อให้ข้อมูล

เพิ่มเติมแก่ท่ีประชุม นอกเหนือจากการนาํเสนอขอ้มูลของฝ่ายจดัการท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบโดยตรง 

 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย (Board Committee) จะร่วมกนั

พิจารณากาํหนดเร่ืองท่ีจะเขา้ประชุม ตามความสาํคญั และความจาํเป็นเร่งด่วน โดยมีการจดัสรรเวลาพอสมควร เพื่อให้

ฝ่ายจดัการไดน้าํเสนอขอ้มูลสําคญัอยา่งครบถว้น รวมถึงใหก้รรมการไดมี้เวลาซกัถาม และอภิปรายประเด็นสาํคญัอย่าง

เพียงพอ โดยกาํหนดการและวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํไวล่้วงหน้า เพื่ออาํนวยความสะดวกให้

กรรมการทุกคนสามารถเตรียมการเขา้ร่วมประชุมท่ีจดัข้ึน 

 คณะกรรมการบริษทักาํหนดตารางการประชุมล่วงหนา้ตลอดทั้งปี และเลขานุการบริษทัจะจดัส่งหนงัสือเชิญ

ประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัทาํการ 

เพื่อใหก้รรมการมีเวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ  เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของเด็มโก ้

การนดัประชุมจะกระทาํโดยวิธีอ่ืนหรือจะกาํหนดวนัประชุมเร็วกว่านั้นก็ได ้หลงัเสร็จการประชุม คณะกรรมการจะ

ไดรั้บร่างรายงานประชุมภายใน 14 วนั ซ่ึงมีการบนัทึกขอ้อภิปรายของท่ีประชุมในประเด็นสําคญัไวโ้ดยละเอียด และ

เม่ือรายงานการประชุมผ่านการรับรองจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  ให้จดัส่งรายงานการประชุมให้หน่วยงาน

กาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด รวมถึงจดัเก็บเป็นหลกัฐานสําหรับให้หน่วยงานภายในและภายนอกใช้

อา้งอิงต่อไป 

 เด็มโกอ้าจกาํหนดให้มีการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทันอกสถานท่ี (Board Retreat) อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูงไดท้าํความรู้จกัอยา่งทัว่ถึง นอกจากน้ี ไดก้าํหนดให้มีการ

ประชุมกรรมการบริษทัท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร (Non-Executive Director Meeting) เป็นประจาํทุก 6 เดือน เพื่อท่ีกรรมการจะได้

ประชุม แลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นเก่ียวกบัการบริหารกิจการอยา่งอิสระ โดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารเขา้

ร่วมประชุม 

 นอกจากน้ี เด็มโกไ้ดเ้พิ่มทางเลือกในการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออาํนวย

ความสะดวกใหก้รรมการทุกคนสามารถเขา้ร่วมประชุม โดยวธีิปฏิบติัในการจดัประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ใหเ้ป็นไป

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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ค) โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร มี

จาํนวนกรรมการตามท่ี ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกาํหนด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 9 คน โดยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน หรือมากกว่า

คร่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด (แลว้แต่จาํนวนใดสูงกวา่) เป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไม่

เกินหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งน้ี เด็มโกก้าํหนดนโยบายใหค้ณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลท่ี

มีประสบการณ์ และทกัษะความรู้ ความสามารถท่ีหลากหลาย ซ่ึงรวมถึงความรู้ดา้นวิศวกรรม พลงังาน ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อใหค้รอบคลุม และเหมาะสมกบัทิศทางการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้

คณะกรรมการบริษทั ทาํหน้าท่ีเลือกกรรมการอิสระ หรือกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารคนหน่ึงดาํรงตาํแหน่ง

ประธานกรรมการบริษทั  

ทั้งน้ี นิยามของ “กรรมการอิสระ” “กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร” และ “กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร” ของเด็มโก ้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ.39/2559 เร่ือง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ รวมทั้ง

การแกไ้ขประกาศในเร่ืองดงักล่าวใด ๆ (ถา้มี) 

สําหรับนิยาม “กรรมการอิสระ” ของเด็มโก้มีหลกัเกณฑ์ท่ีสูงกว่ามาตรฐานท่ีกฎหมายกาํหนด โดยสามารถ        

ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบริษทั www.demco.co.th ภายใตห้ัวข้อกฎบตัร และนิยามกรรมการอิสระ/ นิยาม

กรรมการอิสระ ตามลาํดบั  

คณะกรรมการอสิระ 

ประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั้งหมดของเด็มโก ้มีบทบาทในการดูแลผลประโยชน์ของเด็มโกโ้ดยรวม เพื่อให้  

ผูถื้อหุ้นทุกรายไดรั้บผลประโยชน์อยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั้งถ่วงดุลระหว่างคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการ และ

คุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยการเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นอิสระ โปร่งใส ไม่มีส่วนไดเ้สียใด ๆ เพื่อ    

ใหก้ารทาํงานของคณะกรรมการบริษทั มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิง่ข้ึน  

คณะกรรมการอิสระ มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัน้ี 

1. แสดงความคิดเห็น หรือให้ขอ้สังเกต หรือซักถามในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยไม่ให้อิทธิพลใด ๆ                  

อยูเ่หนือการตดัสินใจท่ีเป็นอิสระ เพื่อให้มัน่ใจวา่การตดัสินใจนั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้

และไม่เป็นการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยเฉพาะผูถื้อหุน้รายยอ่ยและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ กรณีท่ีกรรมการ

อิสระมีความเห็นแตกต่างจากท่ีประชุม หรือมีขอ้สังเกตอ่ืนใด ให้มีการบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมด้วย    

ทุกคร้ัง หรือในกรณีท่ีไม่อาจเขา้ประชุมไดแ้ละไม่เห็นดว้ยในวาระใด อาจทาํความเห็นแยง้ของตนเป็นหนงัสือ

แจง้ใหป้ระธานกรรมการทราบภายใน 3 วนั นบัแต่ส้ินสุดการประชุม 
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2. ให้คาํแนะนาํ หรือให้ความเห็นในเร่ืองท่ีสําคญัท่ีอยู่ในอาํนาจของคณะกรรมการบริษทั อาทิ โครงการลงทุน

ขนาดใหญ่  นโยบายการกูย้มื  งานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. เสนอแนะวาระการประชุม กรณีท่ีเห็นวา่มีเร่ืองท่ีสําคญัท่ีคณะกรรมการบริษทัควรพิจารณาและยงัไม่ไดรั้บการ

บรรจุไวใ้นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

4. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และรับผิดชอบในการปฏิบติังานเฉพาะเร่ืองท่ีตอ้ง

ดาํเนินการโดยกรรมการอิสระ 

บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการอสิระ (Lead Independent Director) 

 ประธานกรรมการอิสระ (Lead Independent Director) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั ด้วยการ

เสนอแนะของกรรมการอิสระ มีอาํนาจ หนา้ท่ีความรับผดิชอบ ดงัน้ี 

1. เป็นประธานในการประชุมกรรมการอิสระ และเป็นตวัแทนของกรรมการอิสระในการหารือกบัประธาน

กรรมการ และฝ่ายจดัการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํกบัดูแล และเร่ืองสาํคญัท่ีกรรมการอิสระเห็นสมควร 

2. จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง โดยอาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือ      

ผูท่ี้เห็นสมควรเขา้ร่วมประชุม ช้ีแจง หรือใหข้อ้มูลในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้

3. เป็นผูป้ระสานหลกัระหวา่งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการบริษทั 

4. เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษทั 

5. เป็นประธานการประชุมกรรมการท่ีไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงจดัข้ึนอยา่งนอ้ยปีละ1 คร้ัง 

6. ร่วมกบัประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ กาํหนดระเบียบวาระการประชุม เพื่อ 

ให้มัน่ใจว่าเร่ืองสําคญัได้ถูกบรรจุ เพื่อนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณา และรับทราบในการประชุม

คณะกรรมการบริษทั และในการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

7. ประสานการติดต่อกับผูถื้อหุ้น ซ่ึงประสงค์ท่ีจะเจรจา หารือ หรือขอคาํแนะนํา จากคณะกรรมการบริษทั        

ดว้ยความร่วมมือจากประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
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คุณสมบัติกรรมการอสิระ 

ขอ้กาํหนดคุณสมบติักรรมการอิสระของเด็มโก้มีความเขม้ขน้กว่าขั้นตํ่าของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระ (Independent 

Director) ของเด็มโก ้ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี  

(1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการ

อิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั   ผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดา 

มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่            

ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

หรือบริษทัยอ่ย 

(3) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทับริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ           

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่

เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ 

บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ

การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพย ์หรือบริการ หรือการให ้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค ํ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็น

ผลให้บริษทั หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั 

หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ ทั้งน้ีการคาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธีิการคาํนวณ

มูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยง

กันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ี ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมี

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
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(4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชีซ่ึง           

มีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั

สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ          

ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

(6) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึง

เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(7) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน              

ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน 

ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

(8) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ 

ทั้งน้ีภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของเด็มโกแ้ลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม

ของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ไดโ้ดยไม่ถือวา่กรรมการอิสระ

นั้นเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

  วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 2 วาระ และสามารถต่อวาระไดโ้ดยรวม

ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งทุกวาระแลว้ตอ้งไม่เกิน 9 ปี เพื่อความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและปฏิบติัหน้าท่ีใน

ฐานะกรรมการอิสระของบริษทั 

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามท่ี

เห็นสมควร และในปีท่ีกรรมการอิสระดงักล่าวครบกาํหนดออกตามวาระ คณะกรรมการบริษทัอาจเสนอช่ือกรรมการ

ดงักล่าวใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลบัเขา้เป็นกรรมการอิสระต่อไปได ้
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ง) วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ 

กรรมการมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตามท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั ทั้ งน้ี เพื่อให้เป็นไปตาม

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีเหมาะสมไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกนั  กรรมการ

คนใดมีความเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งนานกว่านั้ น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเป็นอิสระ และ

ประสิทธิภาพของการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการรายดงักล่าว และช้ีแจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุน้ 

จ) การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณารายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะเป็น

กรรมการบริษทั จากการเสนอช่ือของผูถื้อหุ้น และกรรมการบริษทั กบัอาจพิจารณาจาก Director Pool โดยกาํหนด

เกณฑ์การพิจารณาในการสรรหากรรมการท่ีมุ่งให้โครงสร้างคณะกรรมการมีความหลายหลาย (Board Diversity) ทั้ง

ดา้นความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เพศ สัญชาติ เช้ือชาติ อายุ และสถานภาพสมรส โดยไม่มีการเลือกปฏิบติั หรือ

กีดกนับุคคลใด ทั้งน้ี ในดา้นความรู้ ความสามารถ เด็มโกไ้ดก้าํหนด Board Skill Matrix ท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบั

ทิศทาง และกลยทุธ์เด็มโก ้เพื่อประกอบการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอ 

ผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมติั (ตามแต่กรณี) 

ฉ) การปฏิบัติต่อกรรมการใหม่  

เด็มโกก้าํหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัไดมี้โอกาส

รับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ และการดาํเนินการท่ีสําคญัต่าง ๆ ของเด็มโก้ 

ตลอดจนขอ้พึงปฏิบติัสําหรับการเป็นกรรมการบริษทัมหาชน และกรรมการบริษทัจดทะเบียน  ซ่ึงมีผูบ้ริหารระดบัสูง

ของเด็มโก ้เขา้ร่วมให้ขอ้มูลในการปฐมนิเทศดงักล่าว อาทิ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการ

บริษทั และ/หรือผูบ้ริหารระดบัสูง  

ช) การพฒันาความรู้ของกรรมการ 

เด็มโก้มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนไดรั้บการส่งเสริม

ทกัษะ และความรู้สาํหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ 

สําหรับบุคคลท่ี ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการใหม่ จะไดรั้บคาํแนะนาํ และไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การปฏิบติัหน้าท่ี ซ่ึงรวมถึงความเขา้ใจในวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจน

ลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการดาํเนินธุรกิจของเด็มโก ้
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นอกจากน้ีกรรมการจะไดรั้บการพฒันาความรู้ท่ีจาํเป็นอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมาย 

กฎเกณฑ์ มาตรฐานความเส่ียง และสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจและให้ไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั

อยา่งสมํ่าเสมอ 

ซ) การดํารงตําแหน่งในบริษัท/นิติบุคคลของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

เด็มโก้กําหนดนโยบายเร่ืองการดํารงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนของกรรมการบริษัท และผูบ้ริหารระดับสูง              

ให้สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัท่ีดีของหน่วยงานกาํกบัดูแลต่าง ๆ โดยจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั (รวมเด็มโก)้ นอกจากน้ีกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของเด็ม

โกส้ามารถเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างในบริษทัย่อย และ

บริษทัอ่ืนท่ีลงทุน ไดไ้ม่เกิน 3 บริษทั (ไม่รวมการดาํรงตาํแหน่งในเด็มโก)้ 

ทั้งน้ีเด็มโกก้าํหนดให้กรรมการ และผูมี้อาํนาจจดัการแจง้ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งในบริษทั หรือนิติบุคคลอ่ืน

ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงต่อคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั สําหรับการ

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั และ/หรือนิติบุคคลอ่ืนของผูบ้ริหารระดบัสูงของเด็มโก ้ตั้งแต่ระดบัผูช่้วยกรรมการ

ผูจ้ดัการข้ึนไป (รวมถึงประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร) จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั  

2.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย (Board & Executive Committee) เพื่อทาํ

หนา้ท่ีพิจารณากลัน่กรองงานต่าง ๆ เป็นการเฉพาะ ปัจจุบนัเด็มโก ้มีคณะกรรมการชุดยอ่ย ดงัน้ี 

ก. คณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee) มีกรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการ      

ท่ีเป็นผูบ้ริหาร เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยนั้น 5 คณะ คือ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและความย ัง่ยนื 

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

• คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

• คณะกรรมการลงทุน 

ข. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ประกอบดว้ย กรรมการบริษทัท่ีเป็นท่ีเป็นผูบ้ริหาร และ

ผูบ้ริหารระดบัสูงในฝ่ายจดัการ 

ค. คณะกรรมการกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม (Sub-Board Committee)  ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 

และผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารกิจการของบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วมนั้น 2 คณะ คือ 
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• คณะกรรมการกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จาํกดั (SBC-DP) 

• คณะกรรมการกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย บริษทั เด็มโก ้เดอลาว จาํกดั (SBC-DDL) 

องคป์ระกอบ บทบาท และหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ มีสาระสาํคญั ดงัน้ี (รายละเอียดเก่ียวกบั 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย สามารถดูไดจ้ากเวบ็ไซต์ของบริษทั www.demco.co.th 

ภายใตห้วัขอ้ “การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี/ กฎบตัรและนิยามกรรมการอิสระ / กฎบตัรคณะกรรมการชุดยอ่ย” ตามลาํดบั) 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการบริษทัไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคน

ต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการสอบทานใหเ้ด็มโกมี้รายงานทางการเงินอย่าง

ถูกตอ้งเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบติัตามกฎหมาย และกฎเกณฑ ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และติดตาม

ผลการแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ (หากมี) สอบทานแผนงานบริหารความเส่ียง สอบทาน

กระบวนการปฏิบติังาน และการกาํกบัดูแลรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การ

ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน และสินบน นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีพิจารณา 

คดัเลือก เสนอ แต่งตั้ง เลิกจา้ง รวมทั้ง พิจารณาค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี และประเมินผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี

ประจาํทุกปี 

2. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการและความยัง่ยืน 

        คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและความย ัง่ยืน (“คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการฯ”) ไดรั้บแต่งตั้งโดย

คณะกรรมการบริษทั เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนและยกระดบัมาตรฐานการดาํเนินงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและ

พฒันาธุรกิจให้มีความย ัง่ยืนโดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ และผลกัดนัให้กลุ่มบริษทัเด็มโก ้

คาํนึงถึงประเด็นความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจอย่างครอบคลุมทั้งในมิติด้านส่ิงแวดล้อม มิติดา้นสังคม และมิติด้าน

บรรษทัภิบาล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเปิดเผยขอ้มูลการกาํกบัดูแลกิจการและการพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืเพื่อสะทอ้น

คุณค่าและมูลค่าท่ีแทจ้ริงของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการฯ ประกอบดว้ย กรรมการบริษทัท่ีเป็นกรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็น

ผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ

  

 

 

http://www.demco.co.th/
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3.     คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) จดัตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั 

ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการทั้งหมดควรเป็นกรรมการอิสระ หากไม่สามารถเป็นกรรมการ

อิสระไดท้ั้งหมด ควรเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60  เพื่อ

ส่งเสริมและสนบัสนุน ใหก้ารดาํเนินงานของเด็มโก ้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน 

โดยมีวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัในการ สรรหาและพฒันากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงให้มีความรู้ ทกัษะ 

ประสบการณ์ และคุณลักษณะท่ีจาํเป็นต่อการขบัเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้าหมาย กับมีขนาด องค์ประกอบ สัดส่วน

กรรมการท่ีเหมาะสม มีกระบวนการสรรหา คดัเลือกท่ีโปร่งใส ชดัเจน ตลอดจนมีโครงสร้าง และอตัราค่าตอบแทนท่ี

เหมาะสมกบัความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษทันาํพากลุ่มบริษทัเด็มโกใ้ห้ดาํเนินงานตามเป้าหมายทั้ง

ระยะสั้นและระยะยาว  

   การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ถือเป็นเร่ืองสําคญัอีกประการหน่ึงของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ตอ้งมี

กระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดค่าตอบแทนท่ีโปร่งใส มีระดบัและองคป์ระกอบของค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม

และเพียงพอ หลีกเล่ียงการจ่ายค่าตอบแทนเกินสมควร เพื่อจูงใจ และรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพตามท่ีตอ้งการให้อยู่

กบัเด็มโกก้บัเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อเด็มโกใ้หก้บัผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับอาํนาจและหน้าท่ีในการกาํหนดหลกัเกณฑ์และ

รูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูมี้อาํนาจในการจดัการของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้เพื่อเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร(CEO) และผูมี้

อาํนาจในการจดัการ ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษทัตอ้งนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณา

อนุมติั   

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์รไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการ

บริษทัอยา่งนอ้ย 5 คน และตอ้งเป็นกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร มีหน้า ท่ีและความรับผิดชอบในการให้ค ําแนะนํา

คณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบักรอบการกาํกบัดูแลความเส่ียงของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ทบทวนและสอบทานความเพียงพอ 

และประสิทธิผลของนโยบาย และกลยทุธ์การบริหารความเส่ียงโดยรวม รวมถึงระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดอ้ยา่งน้อยปี

ละคร้ัง หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสําคญั เพื่อประเมินว่านโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงของกลุ่ม

บริษทัเด็มโกค้รอบคลุม ความเส่ียงหลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั (Key Risk) รวมถึงความเส่ียงดา้นความย ัง่ยืน 

(Sustainable Risk) ท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental) ด้านสังคม (Social) และ        
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บรรษทัภิบาล (Governance) กบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ (Emerging Risk) และมีการดาํเนินการตามนโยบาย และกลยทุธ์

ดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ถึงฐานความเส่ียง ประสิทธิภาพ

การบริหารความเส่ียง และสถานะการปฏิบติัตามวฒันธรรมองคก์รท่ีคาํนึงถึงความเส่ียง ตลอดจนปัจจยัและปัญหาท่ีมี

นยัสําคญั และส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียงของเด็มโก้ 

ตลอดจนให้คาํแนะนาํคณะกรรมการบริษทัในการปลูกฝัง Risk Culture ทัว่ทั้งองค์กร และกาํกบัให้มีการปฏิบติัตาม

วฒันธรรมองคก์ร ตลอดจนดูแลใหผู้บ้ริหารระดบัสูงจนถึงหวัหนา้หน่วยงานบริหารความเส่ียง ปฏิบติัตามนโยบาย และ

กลยุทธ์การบริหารความเส่ียง รวมถึงระดบัความเส่ียงท่ียอมรับ รวมทั้งมีความเห็นหรือมีส่วนร่วมในการประเมิน

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสูงสุดสายงานบริหารความเส่ียง 

5. คณะกรรมการลงทุน 

คณะกรรมการลงทุนได้รับแต่งตั้ งจากคณะกรรมการบริษัท มีจํานวนกรรมการอย่างน้อย 5 คน 

ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไม่เกิน 2 คน โดยประธานกรรมการลงทุนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการลงทุน มีหนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการกาํหนดนโยบายและกลยุทธ์การลงทุน นโยบาย

การบริหารสภาพคล่อง และนโยบายการจดัสรรแหล่งเงินทุน  กาํหนดกรอบการลงทุน การบริหารสภาพคล่อง และการ

จดัสรรแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษทัเด็มโก้  กลัน่กรองการจดัทาํแผนงานและงบประมาณประจาํปี  กาํกบัดูแลและ

ติดตามการลงทุน การบริหารสภาพคล่อง แผนงานและงบประมาณ สอบทานและปรับเปล่ียนกลยุทธ์ กรอบนโยบาย

แผนดาํเนินการทั้งในส่วนของการลงทุน    การบริหารสภาพคล่อง แผนงานและงบประมาณ และการจดัสรรแหล่ง

เงินทุนของกลุ่มบริษทัเด็มโกใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ นาํเสนอกรอบนโยบายท่ีเปล่ียนแปลงต่อคณะกรรมการบริษทั

เพื่อพิจารณา ตลอดจนจดัทาํรายงานของคณะกรรมการลงทุนเพื่อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ตาม

หลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดดว้ย 

6. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)  

คณะกรรมการบริษัทเด็มโก้ จ ํากัด(มหาชน) (“เด็มโก้”) แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหาร (Executive 

Committee) ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูบ้ริหารสูงสุดในสาย สายงาน สํานกังานหลกัในการบริหาร

กิจการ มอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และบทบาทท่ีสําคญัในการขบัเคล่ือนกลุ่มบริษทัเด็มโกใ้ห้เป็นไปตาม

กลยุทธ์ นโยบาย และกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของเด็มโก ้รวมถึงควบคุมดูแลธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตลอดจน

ดาํเนินการต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย เพื่อให้บรรลุซ่ึงวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมหลกัของเด็มโก้ “I 

DEMCO” สนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัในการบริหารจดัการและควบคุมกิจการของเด็มโก ้เพือ่ให้

เกิดการปฏิบติังานอยา่งเป็นรูปธรรม ส่งเสริมใหเ้ด็มโกส้ามารถเติบโตอยา่งย ัง่ยืนดว้ยการบริหารกิจการอยา่งมีคุณธรรม 
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โปร่งใส และตรวจสอบได ้ดาํเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืน โดยคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล อย่างต่อเน่ือง

ตลอดไป  

7. คณะกรรมการกาํกบัดูแลบริษัทย่อย/บริษัทร่วม 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม ไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย 

กรรมการบริษทั และผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารกิจการของบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วมนั้น ตามจาํนวนท่ีเห็นสมควร 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลบริษทัย่อย/บริษทัร่วม มีบทบาทหน้าท่ีในการกาํกับดูแลให้บริษทัย่อย และ

กิจการอ่ืนท่ีเด็มโกไ้ปลงทุนอย่างมีนยัสําคญั ดาํเนินการตามกรอบ และนโยบายการกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย รวมทั้งการ

ดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของเด็มโก ้และตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการควร

กาํกบัดูแลใหมี้กรอบ และกลไกในการกาํกบัดูแล นโยบาย และการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย และกิจการอ่ืนท่ีไปลงทุน

อย่างมีนยัสําคญัในระดบัท่ีเหมาะสมกบักิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษทัย่อย และกิจการอ่ืนท่ีเด็มโกไ้ปลงทุนมีความ

เขา้ใจถูกตอ้งตรงกนัดว้ย 

ทั้งน้ีรายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วมของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้สามารถดูได้

จากเวบ็ไซตข์องบริษทั www.demco.co.th ภายใตห้วัขอ้การกบักบัดูแลกิจการ/นโยบายบริษทั 

2.3 การแยกตําแหน่งระหว่างประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

 เพื่อประโยชน์ในการกาํกบัดูแล และเพื่อความโปร่งใสของการดาํเนินธุรกิจ เด็มโกก้าํหนดให้แบ่งแยกอาํนาจ

หน้าท่ีของประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารอย่างชัดเจน ซ่ึงเป็นไปตาม

หลกัการแบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และการบริหารกิจการประจาํ มีรายละเอียด 

ดงัน้ี 

 ประธานกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัจะคดัเลือกกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการท่ีไม่เป็น

ผู ้บริหารคนหน่ึงดํารงตาํแหน่งประธานกรรมการ มีหน้าท่ีกํากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีอย่างมี

ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการทาํหนา้ท่ีกรรมการใหบ้รรลุผล   เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยดูแลให้

มีวาระการประชุมท่ีสําคญั และจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจของเด็มโกโ้ดยเฉพาะเร่ืองยุทธศาสตร์องคก์ร จดัสรรเวลาให้

ฝ่ายจดัการ มีการนาํเสนอขอ้มูลท่ีสําคญัอยา่งชดัเจน มีการอภิปรายอยา่งรอบดา้น และให้เลขานุการบริษทั/เลขานุการ

คณะกรรมการมีการบนัทึกรายงานการประชุมอยา่งถูกตอ้ง รวมทั้งดูแลให้การกาํกบัดูแลกิจการของเด็มโก ้เป็นไปตาม

นโยบายท่ีกาํหนด นอกจากน้ี ประธานกรรมการยงัทาํหนา้ท่ีประธานในการประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย 

 

http://www.demco.co.th/
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 ประธานกรรมการบริหาร  ได้รับเลือก และแต่งตั้ งโดยคณะกรรมการบริษัทจากบุคคลซ่ึงเป็นกรรมการ               

ในคณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหารมีหนา้ท่ีควบคุมดูแลให้คณะกรรมการบริหารทาํหนา้ท่ีใหส้อดคลอ้ง

กบักฎบตัรคณะกรรมการบริหาร อนัไดแ้ก่ การกาํกบัดูแลให้การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัเด็มโกเ้ป็นไปตามกลยุทธ์ 

นโยบาย รวมถึงระเบียบของเด็มโก้ ตลอดจนการดาํเนินการต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย ทั้งน้ี ประธาน

กรรมการบริหารไม่มีอาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัไดโ้ดยลาํพงั 

 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  คณะกรรมการบริษทัจะแต่งตั้งกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ซ่ึงจะ

เป็นกรรมการบริหารโดยตาํแหน่ง และมีอาํนาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทัได ้ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเป็นผูบ้ริหาร

สูงสุดขององคก์ร มีบทบาทหนา้ท่ีหลกัในการกาํกบัดูแลการขบัเคล่ือนการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัเด็มโกใ้ห้เป็นไป

ตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการบริษทั  เสนอแนะทางเลือก และกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบั

สภาพการประกอบธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลง เพื่อให้องคก์รเติบโตอยา่งย ัง่ยืน รวมถึงพิจารณากลัน่กรอง และมีอาํนาจ

อนุมติัเร่ืองต่าง ๆ ตามกฎบตัร ระเบียบท่ีเด็มโกก้าํหนดไว ้และตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัและ/หรือ

คณะกรรมการชุดยอ่ย ทั้งน้ี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะเป็นผูรั้บผดิชอบหลกัในเร่ืองการสร้างวฒันธรรมองคก์ร 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งผูบ้ริหารคนหน่ึงเป็นกรรมการผูจ้ดัการ 

 กรรมการผู้จัดการ  รายงานตรงต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยกรรมการผูจ้ดัการจะมีความรับผิดชอบในการ

บริหารงาน และขบัเคล่ือนองคก์รใหมี้การดาํเนินการตามนโยบาย และยทุธศาสตร์ท่ีกาํหนด และมีบทบาทหนา้ท่ีในการ

วางนโยบาย ยทุธศาสตร์ และตดัสินใจในเร่ืองสาํคญัของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ท่ีมีความเช่ือมโยงและท่ีตอ้งใชค้วามร่วมมือ

จากหลาย ๆ หน่วยงานในองคก์ร 

2.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้มีอาํนาจในการจัดการ 

ก) ค่าตอบแทนกรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูท้าํหน้าท่ีเสนอแนะค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม

สาํหรับกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย (Board Committee) ใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา

เพื่อเสนอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติัเป็นประจาํทุกปี โดยคณะกรรมการมีนโยบายให้ค่าตอบแทนของกรรมการอยูใ่น

ระดบัท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีของกรรมการท่ีตอ้งปฏิบติัเพื่อใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัของ

ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ข) ค่าตอบแทนของผู้มีอาํนาจในการจัดการ 

 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน รับผิดชอบในการนาํเสนอค่าตอบแทนของผูมี้อาํนาจ

ในการจดัการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา โดยคาํนึงถึงผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้และ

ผลการปฏิบติังานรายบุคคล และความสามารถในการแข่งขนัของเด็มโก ้เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มบริษทัพลงังาน 

และสาธารณูปโภค กลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์โปร่งใส และตามขอบเขตความรับผิดชอบ

ของตาํแหน่งงาน 

ค) ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ของกรรมการ และผู้มีอาํนาจในการจัดการ 

 กรรมการไดรั้บสวสัดิการอ่ืน ๆ ตามระเบียบของเด็มโก ้อาทิ ค่าตรวจสุขภาพ และค่ารักษาพยาบาล    

ค่าเดินทาง และค่าท่ีพกัสําหรับกรรมการ กรณีเดินทางไปในงานของเด็มโก ้ประกนัชีวิต และประกนัอุบติัเหตุ 

เป็นตน้ 

 ผูมี้อาํนาจในการจดัการไดรั้บผลประโยชน์และสวสัดิการต่าง ๆ เช่นเดียวกบัพนกังาน เช่น สวสัดิการ

เก่ียวกบัการรักษาพยาบาล ประกนัชีวติและอุบติัเหตุ ค่าเดินทาง เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เป็นตน้ 

2.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและผู้มีอาํนาจในการจัดการ 

ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 

1. การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะ 

2. การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการรายบุคคล 

3. การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

 เด็มโก้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกปี ด้วยวิธีการประเมิน

ตนเอง (Self Evaluation) และ/หรือ ประเมินแบบไขว ้(Cross Evaluation) โดยเด็มโกจ้ะนาํขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ

จากการประเมินผลการปฏิบติัของคณะกรรมการมาปรับปรุงประสิทธิผลการทาํงานของคณะกรรมการบริษทั เพื่อ       

ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการกาํกบัดูแลกิจการของเด็มโก ้

ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้มีอาํนาจในการจัดการ 

 เด็มโก้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และ        

ผูมี้อาํนาจในการจดัการเป็นประจาํทุกปี โดยหนา้ท่ีดงักล่าวอยูภ่ายใตค้วามรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน 

 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้า ท่ีบริหาร และกรรมการผู ้จ ัดการนั้ น 

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าท่ีกลัน่กรองเป้าหมาย และหลกัเกณฑ์การปฏิบติังาน
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ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั รวมทั้งติดตามผลการปฏิบติังาน และประเมินผลการปฏิบติังาน 

และนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา 

 สําหรับการประเมินผลการปฏิบติังานของผูมี้อาํนาจในการจดัการ ฝ่ายจดัการจะกาํหนดดชันีช้ีวดั

ความสําเร็จ (Key Performance Indicator) ตามกลยุทธ์ และเป้าหมายในแต่ละปี ติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบติังาน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากลัน่กรองผลการประเมินท่ีนาํเสนอ

โดยฝ่ายจดัการ เพื่อนาํเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณากาํหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ี

เหมาะสมต่อไป 

2.6 แผนพฒันาสืบทอดตําแหน่ง (Succession Planning)  

 เพื่อใหก้ารดาํเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง เด็มโกมี้นโยบายกาํกบัดูแลใหมี้แผนการสืบทอดตาํแหน่ง เพื่อเป็น

การเตรียมสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) สําหรับผูบ้ริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) 

กรรมการผูจ้ดัการ (Managing Director) รองกรรมการผูจ้ดัการ (SEVP) และผูจ้ดัการสายงาน (SVP-EVP) มีวตัถุประสงค ์

เพื่อเตรียมความพร้อมดา้นกาํลงัคนทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ เพื่อสร้างความต่อเน่ืองในการบริหารท่ีเหมาะสม     

ในตาํแหน่งบริหารท่ีสําคญั โดยกําหนดหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบติัแผนการสืบทอดตาํแหน่ง รวมทั้ งการจัดทาํ

แผนพฒันารายบุคคล (Individual Development Plan) ให้มีความพร้อมข้ึนดํารงตาํแหน่ง เม่ือมีตาํแหน่งว่าง หรือ              

มีตาํแหน่งงานใหม่ท่ีสูงข้ึน 

 สําหรับแผนการสรรหาผูบ้ริหาร และพฒันาผูบ้ริหาร ไดก้าํหนดแผนไวล่้วงหนา้ก่อนการเกษียณหรือออกจาก

ตาํแหน่งก่อนเวลา โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และแนวปฏิบติัแผนการสืบทอดตาํแหน่ง และตามกระบวนการสรรหา

ท่ีมีการพิจารณาบุคคลทั้งภายในและภายนอก รวมถึงเป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานสําหรับบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย 

 สําหรับการพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง และการบริหารบุคลากร เพื่อให้การดาํเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีกํากับดูแลให้มีแผนสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) สําหรับเตรียมการสืบทอด

ตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทั้งส่งเสริม และสนบัสนุนให้ผูบ้ริหารระดบัสูงไดรั้บการพฒันา 

ใหมี้ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะท่ีจาํเป็นต่อการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 

2.7 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้ง กรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารของบริษทั ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม  1 คน ให้

ดํารงตาํแหน่งเลขานุการบริษทั เพื่อทาํหน้าท่ีเก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุ้น 

สนบัสนุนให้การกาํกบัดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษทัภิบาลท่ีดี ซ่ึงรวมถึงการสนบัสนุนให้คณะกรรมการ

บริษทัมีการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ นโยบายรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน
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และสินบน สนบัสนุนให้กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) มีการประเมินผลงานตนเอง สนบัสนุนให้มี

การส่ือสารนโยบาย กลยุทธ์ รวมถึงติดตามการดาํเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ของเด็มโก ้และสนบัสนุนงาน

ของคณะกรรมการบริษทัในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎระเบียบ และกฎหมาย รวมถึงหนา้ท่ีต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. จัดให้มี และดําเนินการเร่ืองการประชุมผู ้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุม

คณะกรรมการชุดย่อยท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยให้เป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบั   

กฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละชุด และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีของเด็มโก ้

2. จดัทาํ และเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุม และรายงานคณะกรรมการบริษทั หนงัสือนดั

ประชุม และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานประจาํปีของเด็มโก ้

3. แจง้มติ และนโยบายของของคณะกรรมการบริษทั และผูถื้อหุ้น ให้ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง และติดตามการ

ปฏิบติัตามมติ และนโยบายดงักล่าว ผา่นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) และกรรมการผูจ้ดัการ 

4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการ หรือผูบ้ริหาร และนาํเสนอต่อประธานกรรมการ

บริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายในเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด 

5. ให้ค ําปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยท่ีแต่งตั้ งโดย

คณะกรรมการบริษทั ในประเด็นกฎหมาย ระเบียบ และขอ้พึงปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ 

6. ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษทัเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือ         

จดทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั ทะเบียนผูถื้อหุ้น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภท

ต่าง ๆ ของเด็มโก ้เป็นตน้ 

7. ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูล และรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานกาํกบัดูแลให้เป็นไป

ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้

8. ติดต่อ และส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผูถื้อหุ้น และข่าวสารของกลุ่มบริษทั     

เด็มโก ้

9. ให้ข่าวสาร และขอ้มูลแก่กรรมการในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้เพื่อ

ประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ 

10.  จดัใหมี้การปฐมนิเทศแก่กรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่ 

11.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนด และคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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คุณสมบัติเลขานุการบริษัท 

1. มีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ บญัชี กฎหมาย กฎระเบียบ ท่ีเก่ียวข้องกับเด็มโก้ หรือผ่านการอบรม

หลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทั 

2. มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีของการกาํกบัดูแลกิจการ 

3. มีความเป็นอิสระ และตรงไปตรงมาในการปฏิบติัหนา้ท่ีทั้งในดา้นใหค้าํแนะนาํ และขอ้คิดเห็นต่าง ๆ 

4. มีประสบการณ์ในงานเลขานุการคณะกรรมการ หรือคุณสมบติัอ่ืนท่ีช่วยให้งานเลขานุการบริษทั

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

ส่วนที ่3 สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 เด็มโก้ตระหนักถึงสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้น ลูกค้า พนักงาน พนัธมิตร คู่แข่ง            

ทางการคา้ เจา้หน้ี คู่คา้ สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงสะทอ้นผ่านวิสัยทศัน์ และจรรยาบรรณของเด็มโก้ โดย             

มีนโยบายท่ีจะให้ผูมี้ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้รับความพึงพอใจ และไดรั้บสิทธินั้นอย่างเต็มท่ีบนหลกัการของความ      

เป็นธรรม เพื่อการเติบโตร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื ดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้น 

• เด็มโก ้มุ่งมัน่ในการเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุ้นในการคาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยคาํนึงถึง

ความเจริญเติบโตของมูลค่าบริษทัในระยะยาว และผลตอบแทนท่ีดี 

• เด็มโก ้ยึดมัน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ี มีคุณธรรม ความซ่ือสัตย ์สุจริต เป็นธรรม โดยคาํนึงถึงผูถื้อหุ้นทั้งรายใหญ่ 

และรายยอ่ย หรือผลประโยชน์ของกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งโดยรวม 

• เด็มโก ้บริหารกิจการของเด็มโกใ้หมี้ความเจริญกา้วหนา้ มัน่คง และก่อใหเ้กิดผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูถื้อหุน้ 

• เด็มโก้ เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้ งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ และผล

ประกอบการของเด็มโกท่ี้เป็นจริงอยา่งครบถว้นเพียงพอ สมํ่าเสมอ ทนัเวลา และแสดงให้เห็นสภาพของการ

ประกอบการ และสภาพทางการเงินท่ีแทจ้ริงของเด็มโก ้

พนักงาน 

• เด็มโก ้ถือว่าพนกังานเป็นทรัพยากรท่ีสําคญั เป็นปัจจยัหน่ึงสู่ความสําเร็จ คณะกรรมการบริษทัจึงมีนโยบาย

เก่ียวกบัการดูแลเร่ืองค่าตอบแทน และสวสัดิการของพนกังาน และเปิดเผยระเบียบวา่ดว้ยสิทธิประโยชน์ของ

พนักงาน โดยการแจง้เป็นหนังสือเวียนให้พนักงานรับทราบ และลงไวใ้น Intranet ส่งเสริมให้มีการพฒันา

ศกัยภาพ ความรู้ ความสามารถของพนกังานทุกระดบั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบติังาน

อยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี 
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• เด็มโก ้จดัใหมี้ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน หากมีปัญหาระหวา่งพนกังาน หรือระหวา่งพนกังานกบัผูบ้งัคบับญัชา 

พนกังานมีสิทธิร้องทุกข ์โดยผูท่ี้รับผดิชอบดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์และขั้นตอนท่ีกาํหนดไว ้และหากพิสูจน์

ไดว้า่กระทาํไปโดยสุจริตพนกังานจะไดรั้บความคุม้ครอง โดยไม่ส่งผลกระทบใด ๆ กบัการทาํงาน ซ่ึงเด็มโก ้

จะไม่ถือเป็นการเลิกจา้ง หรือการพิจารณาลงโทษท่ีจะส่งผลเสียต่อพนกังานหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งแต่ประการใด 

• เด็มโก ้มีนโยบายการอนุรักษพ์ลงังาน และแนวทางในการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผูบ้ริหารถือเป็นหนา้ท่ี

ของพนักงานทุกคนท่ีต้องร่วมมือกันใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ภายใต้

แนวคิด Green Business and Infrastructure 

• เด็มโก ้ไดมี้แนวทางในการพฒันาบุคลากรท่ีชดัเจน พร้อมทั้งปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 

มีการสํารวจความพึงพอใจของพนกังาน (Engagement Survey) ภายใตโ้ครงการ I DEMCO พร้อมทั้งให้ความ

มัน่ใจในคุณภาพชีวติตลอดเวลาการทาํงาน การใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมเป็นธรรม เช่น การจดั

ใหมี้การตรวจสุขภาพประจาํปี การจดัใหมี้สวสัดิการประกนัชีวติกลุ่ม การจดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

• เด็มโก ้ดูแลความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มีมาตรการไม่น้อยกว่าท่ีกฎหมาย

กาํหนด ตามมาตรฐานสากล กบัดาํเนินการเพื่อควบคุม ป้องกนัความสูญเสียในรูปแบบต่าง ๆ อนัเน่ืองมาจาก

อุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทาํงาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทาํงาน                

ท่ีปลอดภยัต่อพนกังาน เด็มโกจ้ดัใหมี้อุปกรณ์ความปลอดภยัอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

รัฐบาล 

• เด็มโกด้าํเนินธุรกิจภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลอยา่งเคร่งครัด 

พร้อมให้การสนบัสนุนโครงการต่างๆ และให้ความร่วมมือกบัภาครัฐ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส ตลอดจน

สร้างความมัน่ใจ และความเช่ือถือร่วมกนัโดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมส่วนรวม 

สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 

• เด็มโก ้ไดแ้บ่งปันคุณค่าขององคก์ร โดยการส่งเสริมการปลูกจิตสํานึกในเร่ืองของการดูแลสุขภาพ และความ

ปลอดภยักบัผูร่้วมงาน และชุมชนรอบดา้น ผ่านการออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีของมูลนิธิแสงไซก่ี เหตระกูล 

การช่วยหลือเพื่อนมนุษย์ โดยเด็มโก้ร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยงานภาครัฐ เปิดรับบริจาคโลหิตจาก

ผูบ้ริหาร พนกังาน และประชาชนทัว่ไป อยา่งสมํ่าเสมอทุก 3 เดือน รวมถึงการตรวจสอบความปลอดภยัของ

ระบบไฟฟ้าใหก้บัโรงเรียน และวดั ในชุมชนใกลเ้คียงของเด็มโก ้

• เด็มโกใ้ห้ความสําคญักบักระบวนการดาํเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งมัน่ท่ี

จะบริหารจดัการ เพื่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวก และลดผลกระทบเชิงลบ เพื่อให้เด็มโก ้อยู่ร่วมกบัชุมชน และ

สังคมในพื้นท่ีปฏิบติัการ โดยสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนัร่วมแกปั้ญหา เพื่อสร้างความเช่ือมัน่แก่ชุมชน และ

สังคมไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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คู่ค้า 

• เด็มโก้ จะดาํเนินการคดัเลือกคู่คา้ตามหลกัเกณฑ์ คุณสมบติั คุณลกัษณะ ท่ีได้กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดของ         

เด็มโก้ รวมถึงการจดัซ้ือ จดัหา ท่ีมีหลกัเกณฑ์ และขั้นตอนตามระเบียบ และขอ้กาํหนดของเด็มโก้ว่าด้วย

ระเบียบการจดัซ้ือ จดัหา ดาํเนินการอย่างโปร่งใส ให้ขอ้มูลแก่คู่คา้อย่างเท่าเทียม ถูกตอ้ง ไม่มีอคติ ไม่เลือก

ปฏิบติัต่อคู่คา้ รวมถึงสนบัสนุนคู่คา้ท่ีดาํเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม ช่ือสัตย ์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

และส่ิงแวดลอ้ม 

• เด็มโก ้ยึดมัน่ในการปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อคู่คา้ของเด็มโกบ้นพื้นฐานของความ

เสมอภาค และเป็นธรรม พร้อมทั้งส่ือสารและพฒันากระบวนการของการดาํเนินธุรกิจท่ีดีเพื่อประโยชน์สูงสุด

ทั้งสองฝ่าย 

• เด็มโก ้ไม่เรียกรับ และต่อตา้นการกระทาํ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริต เอารัดเอาเปรียบ แก่คู่คา้ 

• เด็มโก ้ไดก้าํหนดให้มีช่องทางการร้องเรียน เพื่ออาํนวยความสะดวกให้กบัคู่คา้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งช่องทาง

ออนไลน์ และออฟไลน์ พร้อมทั้งมีส่วนงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการตรวจสอบและดูแลบริหารเร่ือง

ร้องเรียน 

คู่แข่ง 

• เด็มโก ้ดาํเนินธุรกิจบนการแข่งขนัเสรี และคาํนึงถึงการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม เด็มโก ้ไม่ทาํความตกลงใด ๆ 

กบัคู่แข่งขนั หรือบุคคลใดท่ีมีลกัษณะเป็นการลด หรือจาํกดัการแข่งขนัทางการคา้ หรือส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนั

อยา่งไม่เป็นธรรม รวมถึงการกาํหนดราคา การฉ้อโกง การประมูล การจดัสรรตลาด และขอ้ตกลงในการจาํกดั

การจดัหา 

• การให ้หรือแลกเปล่ียนขอ้มูลทางธุรกิจของเด็มโกแ้ก่พนัธมิตรทางธุรกิจ หรือกิจการร่วมคา้ เด็มโก ้จะใหค้วาม

ร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้า หากเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูรั้บบริการ และต้องได้รับอนุมติัจากผูบ้ริหาร

ระดบัสูงก่อนเสมอ 

เจ้าหนี ้

• เด็มโก ้ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส โดยปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาท่ีมีต่อ

เจา้หน้ีอย่างเคร่งครัด และเท่าเทียมกนั ทั้งในแง่การชาํระเงิน และเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีไดท้าํขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หน้ี 

เด็มโก้ไม่ใช้เงินทุนท่ีได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางท่ีขดักบัวตัถุประสงค์ในขอ้ตกลงท่ีทาํกับผูใ้ห้กู ้ยืมเงิน 

ตลอดจนไม่ใชว้ธีิการท่ีไม่สุจริต ปกปิดขอ้มูล หรือขอ้เทจ็จริงอนัจะทาํใหเ้จา้หน้ีเกิดความเสียหาย 
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ลูกหนี ้

• เด็มโก ้จะปฏิบติัตามสัญญาขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกหน้ี โดยไม่เลือกปฏิบติัในการติดตามเร่งรัด

หน้ีสิน กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัได้ ตอ้งรีบเจรจากบัลูกหน้ีเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข

ปัญหา และป้องกนั ไม่ใหเ้กิดความเสียหาย โดยใชห้ลกักฎหมายควบคู่กบัหลกัธรรมาภิบาล 

• เด็มโก ้จะดาํเนินการรายงานขอ้มูลลูกหน้ีคา้งชาํระท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และตรงเวลาใหแ้ก่ลูกหน้ีอยา่งสมํ่าเสมอ 

และจะปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบติั และเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัท่ีมีต่อลูกหน้ี 

ลูกค้าและประชาชน 

• เด็มโก้ ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการพฒันาชุมชน ส่งเสริมวฒันธรรม และคุณภาพชีวิตของสังคมรอบ ๆ     

พื้นท่ีตั้ง โดยคาํนึงถึงทางเลือกท่ีมีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนใหน้อ้ยท่ีสุด 

• เด็มโก้ ไม่กระทาํการใด ๆ ท่ีส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมเกินกว่าท่ีกฎหมาย

กาํหนด 

• เด็มโก ้มุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจ และความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ ใหไ้ดรั้บบริการท่ีดี มีคุณภาพ มีมาตรฐาน

สูงอยา่งต่อเน่ือง และจริงจงั 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้มีการรายงานขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังานของเด็มโก ้ท่ีผูมี้ส่วน    

ไดเ้สีย และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควรรับรู้ ทั้งการรายงานขอ้มูลในแบบ 56-1 รายงานประจาํปี(One Report)  เวบ็ไซตบ์ริษทั 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัได้จดัให้มีช่องทางการส่ือสารแบบสองทาง เพื่อให้ผูมี้ส่วนได้เสีย และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง       

ไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็น และร้องเรียนในกรณีท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากกระทาํของเด็มโก ้รวมทั้ง การแจง้

เบาะแสต่อคณะกรรมการบริษทัในประเด็นเก่ียวกบัการกระทาํผดิกฎหมาย ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบ

ควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ โดยเปิดเผยกระบวนการ และช่องทางการส่ือสารผา่นทางเวบ็ไซต์ 

และรายงานประจาํปีของบริษทั 

3.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

ก) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยทัว่ไป 

 เด็มโก้ ให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้การ

ปฏิบติังานในส่วนท่ีเก่ียวกบัผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่างถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลาอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม   

ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตในวิชาชีพ และไม่ใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผูอ่ื้น จึงกาํหนดหลกัการ

สําคญัท่ีนักลงทุนสัมพนัธ์ต้องยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบติัหน้าท่ีบนหลักความระมดัระวงั เพื่อให้เกิด
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ประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบั

จรรยาบรรณของนกัลงทุนสัมพนัธ์ในเวบ็ไซตบ์ริษทั www.demco.co.th/cg/cod/iro/th 

ข) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 เด็มโก้มุ่งท่ีจะดาํเนินการจัดประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย และข้อกาํหนด            

ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงรวมถึงการให้สิทธิผูถื้อหุ้นสามารถเสนอวาระ 

กรรมการและคาํถามล่วงหน้าก่อนการประชุม การจดัส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมล่วงหน้า ท่ีถูกตอ้ง

ครบถว้น เพียงพอ และมีระยะเวลาเผยแพร่ในเวบ็ไซต ์30 วนัก่อนการประชุม การดูแลให้การประชุมผุถื้อหุ้น   

มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอ้ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิของตนได ้และการจดัทาํมติ และรายงาน

การประชุมเปิดเผยในเวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบริษทัภายในระยะเวลา 14 วนั   

นบัจากวนัประชุม 

ค) การจ่ายเงินปันผล 

 เด็มโกมี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั และบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  เด็มโก ้มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิตาม

งบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองต่าง ๆ ทั้งหมด 

อยา่งไรก็ตาม เด็มโก ้อาจกาํหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกวา่อตัราท่ีกาํหนดขา้งตน้ได ้โดยข้ึนอยู่กบั

ความจาํเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการ

บริหารงานของเด็มโก ้ ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการบริษทั ท่ีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกนาํเสนอเพื่อขอ

อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายปันผลระหวา่งกาล ซ่ึงคณะกรรมการบริษทั มีอาํนาจอนุมติัให้

จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้และจะรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบในการประชุมต่อไป 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย  กรณี บริษทัย่อยท่ีบริษทัมีอาํนาจควบคุมอยา่งเต็มท่ี และมิไดเ้ป็น

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ให้กาํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้มากท่ีสุดจาก

กาํไรสุทธิหลงัจดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย หรือตามความจาํเป็นในการดาํเนินธุรกิจ 

 

 

 

http://www.demco.co.th/cg/cod/iro/th
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3.3 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส 

 เด็มโก้ได้กําหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้มีความครบถ้วน 

เหมาะสม เท่าเทียม ทนัเวลา รวมถึงดูแลการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบั และขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อราคาซ้ือขาย

หลกัทรัพยข์องบริษทั ทั้งน้ีไดก้าํหนดให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารสูงสุดสายงานบญัชีและ

บริหารการเงิน (Chief Financial Officer : CFO) เลขานุการบริษทั และบุคคลอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษทัอาจพิจารณา

มอบหมายต่อไปเป็นผูเ้ปิดเผยขอ้มูลของบริษทั 

 การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะทาํผา่นหลายช่องทาง อาทิ การรายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์บนเวบ็ไซตข์องบริษทั www.demco.co.th

การพบปะนกัลงทุน การเผยแพร่ข่าวผา่นส่ือมวลชน เป็นตน้ 

 ทั้งน้ี รายละเอียดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) สามารถดูไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั www.demco.co.th  ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทุนสัมพนัธ์” 

ส่วนที ่4 การควบคุมภายใน 

4.1 การควบคุมภายในเพ่ือป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 เด็มโกถื้อเร่ืองความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ของเด็มโกเ้ป็นนโยบายท่ีสําคญั 

โดยกาํหนดเป็นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และกาํหนดแนวปฏิบติัสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ไวใ้น

จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ท่ีกาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งรายงานการมีส่วน

ได้เสียของตนเอง และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง เพื่อหลีกเล่ียงการใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ

พนกังานของเด็มโก ้แสวงหาประโยชน์ส่วนตน เด็มโกจึ้งไดมี้การกาํหนดขอ้ปฏิบติัสําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานของเด็มโก ้ดงัน้ี 

1. หลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักลุ่มบริษทัเด็มโก ้

2. หากมีความจาํเป็นต้องทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอนัเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเด็มโก้ ให้กระทาํรายการนั้ น

เสมือนกบัทาํรายการกบับุคคลภายนอก ทั้งน้ี ห้ามมิให้กรรมการ หรือผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนั้น      

มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 

3. ไม่หาผลประโยชน์ใส่ตน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยนาํสารสนเทศภายในท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผย หรือท่ีเป็นความลบัไป

ใช ้หรือนาํไปเปิดเผยกบับุคคลภายนอก 

4. ไม่ใชเ้อกสาร หรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของเด็มโกใ้นการทาํธุรกิจท่ีแข่งขนั

หรือเก่ียวเน่ืองกบักลุ่มบริษทัเด็มโก ้

http://www.demco.co.th%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://www.demco.co.th%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
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 เด็มโก ้ถือนโยบายดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เป็นนโยบายสาํคญั ดงันั้นคณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้

กาํหนดแนวปฏิบติัเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และให้มีการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ดาํเนินการจดัวาง

ระบบการควบคุมเป็นไปอยา่งมีมาตรฐาน โปร่งใส ในการบริหารจดัการใหส้อดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัลูแลกิจการท่ีดี 

(คู่มือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  สามารถดูไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั www.demco.co.th ภายใตห้วัขอ้การกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี/จรรยาบรรณธุรกิจ/คู่มือวา่ดว้ยความขดัแยง้ทางผลประโยชน์) 

4.2 การใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

 เด็มโกใ้ห้ความสําคญัเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน เพื่อประโยชน์ส่วนตวั โดยไดก้าํหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจ 

และขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงานของเด็มโก ้ดงัน้ี 

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของเด็มโก ้จะตอ้งรักษาความลบั และ/หรือ ขอ้มูลภายในของเด็มโก ้

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของเด็มโก ้จะตอ้งไม่นาํความลบั และ/หรือ ขอ้มูลภายในไปเปิดเผย 

หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม และ    

ไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

3. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของเด็มโก ้ ตอ้งไม่ทาํการซ้ือขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพยข์อง   

เด็มโก ้โดยใชค้วามลบัและ/หรือ ขอ้มูลภายใน และ/หรือเขา้ทาํนิติกรรมอ่ืนใด โดยใชค้วามลบัและ/หรือขอ้มูล

ภายใน อนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเด็มโก ้ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม ขอ้กาํหนดน้ีให้รวมความถึง    

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของเด็มโกด้ว้ย 

 กรรมการและผูบ้ริหารทุกคนไดล้งนามรับทราบภาระหนา้ท่ีในการรายงานการถือหลกัทรัพยข์องตนในเด็มโก ้

รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์ต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์("ก.ล.ต") และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 

และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยกรรมการ และ

ผูบ้ริหารทุกท่านมีหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตน รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุ        นิติ

ภาวะ ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1. การรายงานการถือหลกัทรัพยค์ร้ังแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ หรือผูบ้ริหาร 

2. การรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์(แบบ 59-2) ทุกคร้ังเม่ือมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับหลกัทรัพย ์

ภายใน 3 วนัทาํการ นบัแต่วนัท่ีเกิดรายการข้ึน พร้อมทั้งส่งสาํเนารายงานน้ีให้เลขานุการของบริษทัเพื่อเก็บเป็น

หลกัฐานทุกคร้ัง 

http://www.demco.co.th/
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ทั้งน้ีรายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการจดัการขอ้มูลลบัและขอ้มูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์สามารถดูได้

จากเวบ็ไซตข์องบริษทั www.demco.co.th ภายใตห้วัขอ้การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี/นโยบายการจดัการขอ้มูลลบัและขอ้มูล

ท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์

4.3 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและสินบน 

 เด็มโก้ ตระหนักถึงความสําคญั และมุ่งมัน่ในการต่อตา้นคอร์รัปชัน และการให้สินบนทุกรูปแบบโดยได้

กาํหนดนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนั และสินบนโดยใหก้รรมการและพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามนโยบายน้ี โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ขอ้หา้มใน 

1. การเรียกร้อง จดัหา หรือรับสินบน เพื่อประโยชน์ของกรรมการ หรือพนกังานของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้หรือเพื่อ

ประโยชน์ของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในลกัษณะอ่ืนใด 

2. การเสนอให้คาํมัน่สัญญา หรือให้สินบนแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือเจา้หนา้ท่ีภาคเอกชนอ่ืน ๆ ไม่วา่โดยทางตรง 

หรือโดยทางออ้มในนาม หรือเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้

3. การใชอ้าํนาจหนา้ท่ีโดยทุจริต 

 ทั้ งน้ี รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และสินบนสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 

www.demco.co.th ภายใตห้วัขอ้ “การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี /นโยบายต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชนัและสินบน”   

ช่องทางการติดต่อ ร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส 

 เด็มโก้ ให้ความสําคญัต่อการติดต่อส่ือสารกบัผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกนั 

ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และคาํแนะนาํของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เพื่อประโยชน์ร่วมกนัในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบติัของเด็มโก้ ด้านธรรมาภิบาล รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต หรือ

ประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร ทั้งจากพนกังานเอง และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนดว้ย สามารถร้องเรียน หรือแจง้เบาะแส

ต่อเด็มโกไ้ด ้ เด็มโกใ้หค้วามสาํคญักบัการเก็บขอ้มูลร้องเรียนเป็นความลบั ซ่ึงเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะ

ในกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมาย และเก่ียวขอ้งดว้ยเท่านั้น เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูร้้องเรียน และไดก้าํหนดขั้นตอน

การรับเร่ืองและสอบสวนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยเด็มโกไ้ดจ้ดัทาํช่องทางการติดต่อ ร้องเรียน หรือแจง้เบาะแส ดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ E-mail Address : Auditcom@demco.co.th 

(2) คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและความย ัง่ยนื   

 E-mail Address : goodgovernance@demco.co.th 

(3) เลขานุการบริษทั E-mail Address : Com_Secretary@demco.co.th 

(4) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ E-mail Address : AC_Secretary@demco.co.th 

(5) เลขานุการคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและความย ัง่ยนื  E-mail Address : Gov_Secretary@demco.co.th 

(6) ตูรั้บความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ติดตั้ง ณ สาํนกังานใหญ่ 

http://www.demco.co.th/
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 ส่งจดหมาย หรือช่องทางอ่ืนตามสมควรและปลอดภยั ถึงสาํนกังานตรวจสอบ บริษทั เด็มโก ้ จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 

59  ม.1  ต.สวนพริกไทย   อ.เมือง  จ.ปทุมธานี  12000  หรือ โทรสาร 02-9595811  ต่อ 2018   

 ซ่ึงเด็มโก้มีมาตรการคุ้มครองผูร้้องเรียน โดยถือว่าขอ้มูลท่ีเก่ียวข้องเป็นความลับ และจะดาํเนินการพิสูจน์หา

ขอ้เทจ็จริง เพื่อดาํเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

มาตรการคุ้มครองผู้ทีร้่องเรียน หรือให้ข้อมูลด้วยเจตนาสุจริต 

• ผูร้ายงาน ผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้หากเห็นวา่การเปิดเผยนั้น

จะทาํใหเ้กิดความไม่ปลอดภยั หรือเกิดผลกระทบในทางลบใด ๆ 

• เด็มโกถื้อวา่ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าท่ีจาํเป็นโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและผลกระทบ

ในทางลบของผูร้ายงานแหล่งท่ีมาของขอ้มูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นสาํคญั และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักระบวนการ

สอบสวน หรือหาขอ้เทจ็จริงมีหนา้ท่ีในการรักษาความลบัของผูใ้หข้อ้มูลอยา่งเคร่งครัด ผูใ้ดฝ่าฝืน เด็มโกจ้ะถือ

เป็นการกระทาํผดิวนิยัร้ายแรง 

• หากมีการกระทาํท่ีไม่เป็นธรรมต่อผูร้้องเรียน หรือผูแ้จง้เบาะแส หรือผูท่ี้เป็นพยาน ถือเป็นการกระทาํผิดวินยั

ร้ายแรง และอาจเป็นความผดิตามกฎหมายได ้

              

         ประกาศ ณ วนัท่ี 4 มีนาคม 2565 

         

                นางประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ ์

                                 ประธานกรรมการ 

                         บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)  

 

 

นโยบายน้ีไดรั้บการทบทวนจากท่ีประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและความยัง่ยืน คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 

2565 และไดรั้บการอนุมติัในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2565   เม่ือวนัท่ี  25 กมุภาพนัธ์ 2565 

 

 

 


