นโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านการเคารพกฎหมาย
และหลักสิ ทธิมนุษยชน
ของ
กลุ่มธุรกิจบริษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิ ทธิมนุษยชน
1. ความสาคัญ
กำรดำเนิ นธุ รกิ จบนพื้นฐำนของเคำรพและปฏิ บตั ิตำมกฎหมำยนั้น เป็ นสิ่ งที่บุคลำกรทุกคนใน กลุ่ม
ธุ รกิจ เด็มโก้ ตระหนักและให้ควำมสำคัญ โดยกำหนดไว้ในจรรยำบรรณเด็มโก้ ในคู่มือกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ของ เด็มโก้ ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น และกฎหมำย ด้วยควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต
และระมัดระวัง
เด็มโก้ มุ่งเน้นให้กำรดำเนิ นงำนของคณะกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนต้องปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกฝ่ ำยด้วยควำมเคำรพ ให้เกี ยรติซ่ ึ งกันและกันบนพื้นฐำนศักดิ์ ศรี ของควำมเป็ นมนุ ษย์ หรื อไม่กระทำ
กำรให้กระทบสิ ทธิ เสรี ภำพของบุคคลอื่นที่ขดั ต่อบทบัญญัติของกฎหมำย โดยแนวปฏิบตั ิดงั กล่ำวเป็ นมำตรฐำน
จริ ยธรรมองค์กรที่บุคลำกรทุกคนในเด็มโก้ ต้องถือปฏิบตั ิอย่ำงเคร่ งครัด ซึ่ งหำกมีกำรฝ่ ำฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตำมก็
จะถูกลงโทษ ตำมระดับของควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระทำและถือเป็ นกำรกระทำผิดทำงวินยั ด้วย
เด็มโก้ ให้ควำมสำคัญต่อกิจกรรมที่อำจมีผลต่อหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน ในทุก ๆ ด้ำน โดยยึดถือและปฏิบตั ิ
ตำมข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยบริ ษทั มีนโยบำยอย่ำงชัดเจนที่จะไม่จำ้ งแรงงำนเด็ก ยึดมัน่ ในเสรี ภำพของกำร
นับถื อศำสนำ กำรไม่เลื อกปฏิ บตั ิ จำกควำมแตกต่ำงทำงด้ำนเชื้ อชำติ ศำสนำ เพศ และสถำนะภำพทำงสังคม
นอกจำกนี้บริ ษทั ยังให้ควำมเคำรพต่อหลักสิ ทธิ มนุษยชนของพนักงำนทุกระดับชั้น อย่ำงเคร่ งครัดโดยจะปกป้ อง
และไม่นำข้อมูลส่ วนตัวของพนักงำน เช่น ประวัติส่วนตัว ค่ำจ้ำงเงินเดือน ฯลฯ ไปเปิ ดเผยให้กบั บุคคลภำยนอก
หรื อผูท้ ี่ ไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องรั บทรำบ โดยบริ ษทั ได้กำหนดและปฏิ บตั ิ ตำมนโยบำยคุ ม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุคคล
รวมถึงได้กำหนดให้มีกำรใช้ขอ้ บังคับเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำนซึ่ งได้จดั ทำเป็ นคู่มือ สื่ อสำรให้กบั พนักงำนได้รับ
ทรำบถึงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนและมีกำรปฐมนิเทศก่อนกำรเริ่ มปฏิบตั ิงำน
2. ขอบเขต
นโยบำยนี้บงั คับใช้กบั คณะกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน ตลอดจนผูร้ ่ วมงำนของ กลุ่มธุ รกิจ เด็มโก้
ทุกคน
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3. คานิยาม
“เด็มโก้ ”
“บริษัทย่อย”

หมำยถึง บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
หมำยถึง บริ ษทั ที่เด็มโก้ถือหุ ้นไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อม เกิ นกว่ำ 50% ของจำนวน
หุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั โดยให้นบั รวมหุ ้นที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
และ
ให้รวมถึงบริ ษทั ที่มีอำนำจควบคุมในเรื่ องกำรกำหนดนโยบำยทำงกำรเงิ น
และกำรดำเนินงำนเพื่อให้ได้มำซึ่ งประโยชน์จำกกิจกรรมต่ำง ๆ ของบริ ษทั นั้น
“กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ”
หมำยถึง เด็มโก้ และบริ ษทั ย่อย
“คณะกรรมการ”
หมำยถึง คณะกรรมกำรบริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
“กรรมการ”
หมำยถึง กรรมกำรบริ ษทั กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
“ผู้บริหาร”
หมำยถึง ผูบ้ ริ หำร กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ตั้งแต่ระดับผูจ้ ดั กำรหน่วยงำนขึ้นไป
“สิ ทธิมนุษยชน”
หมำยถึ ง สิ ทธิ ข้ นั พื้นฐำนที่มนุ ษย์ทุกคนมีควำมเท่ำเทียมกัน โดยไม่คำนึ งถึง
ควำมแตกต่ำงทำงร่ ำงกำย เชื้ อชำติ เพศ สัญชำติ ภำษำ ศำสนำหรื อสถำนะอื่น
ใด โดยทุกคนมีสิทธิ เสมอภำคกันและถูกรักษำมิให้ผอู ้ ื่นล่วงละเมิดได้
“ความหลากหลาย”
หมำยถึง ควำมหลำกหลำยทำงทัศนคติ วัฒนธรรม ควำมเชื่อ เชื้อชำติ สัญชำติ
รสนิ ยมทำงเพศ อัตลักษณ์ทำงเพศ ควำมสำมำรถ สุ ขภำพ สถำนะทำงสังคม
ทักษะและลักษณะส่ วนบุคคลอื่น ๆ
“การยอมรับความแตกต่ าง”
หมำยถึ ง กำรให้ คุ ณ ค่ ำ กับ ควำมแตกต่ ำ งของคน เป็ นองค์ ก รซึ่ ง
พนักงำนรู ้สึกมีส่วนร่ วมและได้รับกำรยอมรับ ให้ควำมเป็ นธรรมกับ
ทุกฝ่ ำยที่เกี่ยวข้อง
“การล่ วงละเมิด/การคุกคาม” หมำยถึ ง พฤติ ก รรมใด ๆ ที่ ไ ม่ เหมำะสมและไม่ เป็ นที่ พ อใจหรื อ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ควำมผิ ด หรื อ ควำมอับ อำยแก่ ผู ้อื่ น โดยค ำพู ด หรื อ กำร
กระทำที่มีแนวโน้มว่ำจะข่มขู่ ดูถูก ทำให้ผถู ้ ูกกระทำรู ้สึกอับอำยหรื อ
ล ำบำกใจ หรื อ ท ำให้ เ กิ ด บรรยำกำศกำรท ำงำนที่ มี ล ัก ษณะข่ ม ขู่
หรื อไม่เป็ นมิตร
“การล่วงละเมิดทางเพศ”
หมำยถึง พฤติกรรมที่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่นในเรื่ องเพศ ไม่ว่ำจะเป็ น
ค ำพู ด สำยตำ และกำรใช้ ท่ ำ ที รวมไปจนถึ ง กำรบั ง คั บ ให้ มี
เพศสัมพันธ์ และต้องคำนึ งถึ งควำมรู ้ สึก ของผูถ้ ู กกระทำเป็ นหลัก
กำรกระท ำใด ๆ ก็ ต ำมที่ ท ำให้ ผู ้ถู ก กระท ำรู ้ สึ ก อับ อำย เป็ นกำร
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“แรงงานบังคับ”

“การเลือกปฏิบัติ”

ล่วงเกินควำมเป็ นส่ วนตัว และไม่ยินยอมพร้อมใจให้ทำ ถือเป็ นกำร
ล่วงละเมิดทำงเพศทั้งสิ้ น
หมำยถึง แรงงำนบังคับหรื อแรงงำนที่จำต้องทำคืองำนหรื อบริ กำรที่
บังคับให้คนทำเพื่อเป็ นกำรลงโทษ โดยที่คนเหล่ำนั้นไม่ได้สมัครใจ
ทำ บุคคลอำจถู กบังคับใช้แรงงำนด้วยกำรข่มขู่ กำรใช้ควำมรุ นแรง
ทำงกำย หรื อกำรทำรุ ณทำงเพศ บำงครั้ งอำจถู กกักขังและบำงครั้ง
เป็ นแรงงำนขัดหนี้
หมำยถึ ง กำรปฏิ บตั ิ ต่อบุ คคลอย่ำงแตกต่ำง กำรกี ดกัน หรื อกำรให้
สิ ทธิ พิเศษแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ ง หรื อกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ ง อัน
เนื่องจำกลักษณะของบุคคลหรื อกลุ่มคนนั้นในเรื่ อง เชื้อชำติ สัญชำติ
เผ่ำพันธุ์ สี ผิว ต้นตระกูล ศำสนำ สถำนะทำงสังคม เพศ อำยุ ควำม
พิกำร แนวคิดทำงกำรเมืองตลอดจนสถำนภำพเกี่ยวกับกำรสมรส

4. หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
4.1. คณะกรรมการ
กำหนดให้มีนโยบำยและแนวปฏิบตั ิดำ้ นกำรเคำรพกฎหมำยและหลักสิ ทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรม
ของเด็มโก้
4.2. ผู้บริหาร
4.2.1. จัดให้มีระเบียบปฏิบตั ิให้เหมำะสมกับบริ บทของเด็มโก้ โดยให้สอดคล้องกับ นโยบำยและ
ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อกำหนด และกฎหมำย
4.2.2. กำหนดให้หน่วยงำนบริ หำรทรัพยำกรบุคคลเป็ นตัวแทนของฝ่ ำยบริ หำรในกำรดำเนิ นงำน
ด้ำนสิ ทธิมนุษยชน
4.2.3. กำกับดู แลให้มีกำรปฏิ บตั ิ ตำมนโยบำยและแนวปฏิ บตั ิ และระเบียบปฏิบตั ิ ตลอดจนหำ
แนวทำงพัฒนำปรับปรุ งเพื่อให้กำรนำไปปฏิ บตั ิมีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น รวมทั้งมัน่ ใจว่ำมี
กำรรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมนโยบำยและแนวปฏิบตั ิและระเบียบปฏิบตั ิ
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4.3. หน่ วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล
4.3.1. สื่ อสำรแนวคิ ดและวัตถุ ประสงค์ สร้ ำงควำมรู ้ ควำมเข้ำใจด้ ำนสิ ทธิ มนุ ษยชนและกำร
ปฏิบตั ิดำ้ นแรงงำนให้กบั บุคลำกร และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภำคส่ วน
4.3.2. จัด ท ำกระบวนกำรตรวจสอบกำรด ำเนิ น งำนด้ำ นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Human Rights Due
Diligence Process) โดยมีหน้ำที่ดำเนินกำร ดังนี้
1) ผนวกควำมรับผิดชอบต่อกำรเคำรพสิ ทธิ มนุษยชนและกำรปฏิบตั ิดำ้ นแรงงำนเข้ำเป็ น
ส่ วนหนึ่งของกำรดำเนินงำนของธุ รกิจผ่ำนทำงนโยบำยของเด็มโก้
2) ทบทวนกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยและสำรวจควำมคิดเห็นจำกคณะผูบ้ ริ หำรเพื่อหำแนวทำง
ในกำรสร้ ำงกระบวนกำรมีส่วนร่ วมกับกลุ่มผูท้ ี่อำจได้รับผลกระทบและผูเ้ กี่ ยวข้อง
อื่น ๆ
3) ประเมินผลกระทบด้ำนสิ ทธิ มนุษยชน (Human Rights Impact Assessment) และกำร
ปฏิบตั ิดำ้ นแรงงำนโดยรับฟังประเด็นจำกผูม้ ีส่วนได้เสี ย
4) มี ม ำตรกำรเยี ย วยำที่ ส มเหตุ ส มผล และวำงแผนลดผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ก ำหนด
มำตรกำรป้ องกันและแนวทำงกำรแก้ไขเพื่อลดควำมเสี่ ยงทั้งในและนอกองค์กร
5) เฝ้ำระวังและติดตำมประสิ ทธิ ผลของมำตรกำรป้ องกันและแนวทำงกำรแก้ไข
6) สื่ อสำรผลกำรประเมินผลกระทบด้ำนสิ ทธิ มนุ ษยชนและมำตรกำรเยียวยำตลอดจน
วิธีกำรจัดกำรผลกระทบที่ เกิ ดขึ้น และผลกำรดำเนิ นกำรให้แก่ ผูท้ ี่ ได้รับผลกระทบ
และสำธำรณะ
7) จัดให้มีช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสและกำรเยียวยำสำหรับผูไ้ ด้รับผลกระทบด้ำนสิ ทธิ
มนุษยชนและกำรปฏิบตั ิดำ้ นแรงงำน
4.3.3. รวบรวมและจัดเก็บรำยงำนเรื่ องผลกำรประเมิ นผลกระทบด้ำนสิ ทธิ มนุ ษยชนและกำร
ปฏิบตั ิต่อแรงงำน
4.3.4. รำยงำนกำรปฏิ บตั ิ งำนด้ำนสิ ทธิ มนุ ษยชนและกำรปฏิ บตั ิ ต่อแรงงำน ต่อคณะกรรมกำร
ผูบ้ ริ หำร รวมทั้งหน่วยงำนกำกับและควบคุมสำนักงำนตรวจสอบ อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
4.4. พนักงาน
ทำควำมเข้ำใจและปฏิบตั ิตำมนโยบำยและแนวปฏิบตั ิ และระเบียบปฏิบตั ิ รวมถึงรำยงำน หรื อแจ้ง
เบำะแส หำกพบเห็นกำรกระทำที่ขดั ต่อนโยบำยนี้
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5. แนวปฏิบัติ
5.1. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
5.1.1. สิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทำงกำรเมือง
1) ส่ ง เสริ ม กำรยอมรั บ ควำมแตกต่ ำ งและสำมำรถอยู่ร่ ว มกัน บนพื้ น ฐำนของควำม
แตกต่ำงได้อย่ำงเท่ำเทียม
2) ไม่กระทำกำรใด ๆ ที่อำจสร้ำงบรรยำกำศกำรทำงำนที่มีลกั ษณะข่มขู่ ข่มเหง หรื อไม่
เป็ นมิตร รวมทั้งกำรล่วงละเมิดทำงกำย วำจำ จิตใจ และลำยลักษณ์อกั ษร
3) ไม่กระทำกำรใด ๆ ที่ เป็ นกำรรบกวนกำรปฏิ บตั ิ งำนของบุ คลำกรอื่ นอันก่ อให้เกิ ด
ควำมเดือดร้อนรำคำญ
4) ไม่กระทำกำรใด ๆ ที่ผิดศีลธรรมหรื อเป็ นกำรล่วงละเมิดทำงเพศต่อบุคลำกรอื่น กำร
กระทำดังกล่ำวครอบคลุมถึงกำรลวนลำม อนำจำร หรื อกำรล่วงเกินทำงเพศไม่วำ่ จะ
ด้วยวำจำหรื อกำรกระทำก็ตำม ซึ่ งอำจก่อให้เกิ ดควำมเดื อดร้ อน รำคำญ อับอำย เสี ย
หน้ำหรื อบัน่ ทอนกำลังใจ
5) ไม่กระทำกำรใด ๆ ที่เป็ นกำรจำกัดสิ ทธิ เสรี ภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็ นหรื อเข้ำ
ร่ วมกิจกรรมทำงกำรเมืองซึ่ งถือเป็ นสิ ทธิ และควำมคิดเห็นส่ วนบุคคล ทั้งนี้ จะต้องไม่
อ้ำงชื่อเด็มโก้ และไม่นำทรัพย์สินของเด็มโก้ไปใช้เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนิ นกำรใด
ๆ ทำงกำรเมือง
5.1.2. สิ ทธิ ทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
1) จัดให้บุคลำกรมีประกันสังคมและสวัสดิกำรตำมกฎหมำย
2) จัดให้บุคลำกรมี เวลำพักผ่อนในวันทำงำนและชั่วโมงกำรทำงำน รวมทั้งวันหยุด
พักผ่อนประจำปี โดยได้รับค่ำจ้ำงเต็มจำนวน ตำมกฎหมำย
3) ไม่กระทำกำรใด ๆ ที่เป็ นกำรจำกัดสิ ทธิ กำรปฏิบตั ิกิจตำมวัฒนธรรมและควำมเชื่ อ
ทำงศำสนำ
5.2. การปฏิบัติด้านแรงงาน
5.2.1. แรงงำนบังคับ
ไม่กระทำหรื อสนับสนุ นให้มีกำรใช้แรงงำนบังคับในทุกรู ปแบบของงำนหรื อบริ กำรทุก
ชนิ ด ซึ่ งบีบบังคับเอำจำกบุคคลใด ๆ โดยกำรใช้บทลงโทษ และบุคคลดังกล่ำวนั้นมิ ได้
สมัครใจที่จะทำเอง เช่น กำรบังคับใช้แรงงำนที่ไม่ได้สมัครใจทำ กำรบังคับใช้แรงงำนด้วย
กำรข่มขู่ ควำมรุ นแรงทำงกำยหรื อทำรุ ณทำงเพศ กำรกักขังหรื อใช้เป็ นแรงงำนขัดหนี้ กำร
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ไม่จ่ำยหรื อค้ำงค่ำจ้ำง กำรจำกัดเสรี ภำพในกำรเคลื่ อนย้ำย กำรถู กโดดเดี่ ยว รวมถึ ง กำร
เรี ยกเก็บเงินหรื อเก็บยึดเอกสำรประจำตัวใด ๆ ของพนักงำน เว้นแต่เป็ นกำรดำเนิ นกำรที่
ไม่ขดั ต่อกฎหมำย เป็ นต้น
5.2.2. กำรไม่เลือกปฏิบตั ิและกำรให้โอกำสอย่ำงเท่ำเทียมกัน
1) จ่ ำ ยค่ ำ จ้ำ ง ค่ ำ ตอบแทนและผลประโยชน์ ใ นรู ป แบบต่ ำ ง ๆ ที่ ส อดคล้อ งกับ
กฎหมำยแรงงำน ภำยในเวลำที่กำหนดและจะไม่หักค่ำจ้ำงพนักงำน เว้นแต่เป็ น
กำรดำเนินกำรที่ไม่ขดั ต่อกฎหมำย
2) จ่ำยค่ำตอบแทนสำหรับชำยและหญิงให้เท่ำกันในลักษณะงำนมีคุณค่ำเท่ำกัน
3) ห้ำมเลื อกปฏิ บตั ิ ต่อบุ คลำกรไม่ว่ำสภำพแวดล้อมใดก็ตำม รวมถึ งไม่ทำให้เกิ ด
ควำมไม่เท่ำเทียมเนื่องมำจำกอคติในเหตุอื่นอันไม่เกี่ยวข้องกับงำน
4) ห้ำมเลือกปฏิบตั ิในกำรสรรหำและคัดเลื อกบุคลำกรเข้ำทำงำนด้วยเหตุจำก อำยุ
เพศ เชื้ อชำติ สัญชำติ ควำมพิกำร ศำสนำ โดยให้พิจำรณำจำกคุณสมบัติที่ตอ้ งกำร
ตำมตำแหน่งงำนที่รับสมัคร
5) พัฒนำบุ คลำกรอย่ำงทัว่ ถึ ง เสมอภำค ไม่เลื อกปฏิ บตั ิ โดยจะต้องคำนึ งถึ งควำม
เหมำะสมของตำแหน่งนั้น ๆ และควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
6) กำหนดและเปิ ดเผยหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนให้เป็ นที่รับรู ้
7) เปิ ดเผยผลกำรประเมินกำรปฏิ บ ัติงำนให้พนักงำนทรำบอย่ำงโปร่ งใสและเป็ น
ธรรมเพื่อให้พนักงำนสำมำรถพัฒนำกำรปฏิบตั ิงำน
8) กระบวนกำรโอนย้ำยต้องอยู่ภำยใต้ควำมเสมอภำคในโอกำสก้ำวหน้ำในอำชี พ
และไม่เลือกปฏิบตั ิ
9) กำรให้ออกจำกงำนนั้นต้องเป็ นเหตุจำกผลกำรปฏิบตั ิงำนไม่ได้คุณภำพตำมเกณฑ์
ที่ใช้ประเมิน หรื อมีกำรกระทำผิดทำงวินยั ในกำรทำงำนที่มี ระดับกำรลงโทษโดย
ต้องให้ออกจำกงำน หรื อด้วยสำเหตุ จ ำกสุ ข ภำพที่ ไ ด้วิ นิจ ฉัย โดยแพทย์ว่ ำ ไม่
สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงสิ้ นเชิง หรื อด้วยสำเหตุอื่นที่ไม่ใช่เป็ นกำรเลือกปฏิบตั ิ
10) จัดให้มีกำรกำกับดู แลข้อมูลส่ วนบุคคล โดยมีกำรกำหนดวิธีกำรและมำตรกำรที่
เหมำะสมในกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ตำมที่ระบุใน “นโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคล ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้”
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5.2.3. กำรไม่ใช้แรงงำนเด็ก
1) ห้ำมจ้ำงแรงงำนเด็กที่อำยุต่ำกว่ำเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนด
2) ห้ำ มจ้ำ งแรงงำนเด็ กท ำงำนที่ มี ลกั ษณะงำนและสิ่ งแวดล้อมที่ ไ ม่ป ลอดภัยตำม
กฎหมำยแต่ละประเทศซึ่ งเป็ นอันตรำยต่อสุ ขภำพ ควำมปลอดภัยและพัฒนำกำร
รวมถึงส่ งผลกระทบต่อกำรศึกษำภำคบังคับ
3) ห้ำมจ้ำงแรงงำนเด็กทำงำนล่วงเวลำหรื อทำงำนในวันหยุด
6. การแจ้ งเบาะแส
ให้เป็ นไปตำมนโยบำยและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรี ยน ( Whistle Blowing)
7. การทบทวนนโยบาย
หน่วยงำนด้ำนธรรมำภิบำล หน่วยงำนกำกับและควบคุม สำนักงำนตรวจสอบ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ของ เด็มโก้จะร่ วมกันทบทวนนโยบำยฉบับนี้ อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
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