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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 
     บทนํา   

 บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) (“เด็มโก”) ไดกําหนดนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให
คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสงเสริมให “เด็มโก” เปน
บริษัทท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ มีการกํากับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี
สําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 (CG Code 2017) มีการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ มีจริยธรรม คุณธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจ มีความโปรงใส และตรวจสอบได 
 ในการทบทวน จัดทําจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจนี้ ไดมีการพิจารณาทบทวน 
และปรับปรุงสาระสําคัญในคูมือดังกลาวใหทันสมัย มีความเปนสากลมากข้ึน อีกท้ังใหสอดคลองกับนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี และหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี กับหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพยฯ พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ประกาศ และแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยฯ ท่ีมีการแกไขปรับปรุงในป 2559-2560 โดยประกอบดวยนโยบาย หลักการ มาตรฐานทาง
จริยธรรม และจรรยาบรรณกับแนวปฏิบัติท่ีดีในดานตางๆ 15 ดาน ดังนี้ 

1. เคารพในสิทธิมนุษยชน 
2. ส่ิงแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัย 
3. การตอตานคอรรัปช่ัน 
4. ของกํานัล 
5. ความขัดแยงทางผลประโยชน 
6. การเมือง 
7. การปฏิบัติตอขอมูลและทรัพยสิน 
 7.1 ขอมูลสวนบุคคล 
 7.2 การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาขอมูล 
 7.3 การใชขอมูลภายในเพื่อการซ้ือขายหลักทรัพย และ/หรือใหคําแนะนําการซ้ือขายหลักทรัพย 
 7.4 การใช และดูแลทรัพยสินของบริษัท 
 7.5 การใช และดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 
 7.6 การใช และการดูแลทรัพยสินทางปญญา 
8. การเปดเผยขอมูล 
9. การทําธุรกรรมระหวางกันของบริษัทในเครือ 
10. การปฏิบัติตอลูกคา 
11. การจัดซ้ือ จัดหา และปฏิบัติตอคูคา 
12. การปฏิบัติตอเจาหนี้ 
13. การประกอบธุรกิจในตางประเทศ 
14. การแขงขันทางการคา 
15. การปองกันการฟอกเงิน 
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 เพ่ือเปนการแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะรวมกันยึดถือสาระสําคัญในคูมือฉบับปรับปรุงนี้ เปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน เพื่อสรางความม่ันใจวา เด็มโก จะพัฒนาระบบการจัดการใหเหมาะสม เนนการสราง
ประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน ตลอดจนคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย มีความรับผิดชอบตอสังคม และส่ิงแวดลอม จึง
ขอใหบุคลากรทุกระดับของเด็มโก ทําความเขาใจ ลงนามรับทราบ และยอมรับเปนหลักปฏิบัติเพ่ือรักษาไวซ่ึง
การกํากับดูแลกิจการท่ีเปนเลิศของ เด็มโก ตอไป 
 
 
................................................            ...................................................              ................................................   
(นางประพีร  ปุยพันธวงศ)                    (นายเสริมศักดิ์  จารุมนัส)                            (นายพงษศักดิ์  ศิริคุปต)                       
    ประธานกรรมการ         ประธานกรรมการสรรหา                      ประธานกรรมการบริหาร
             คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
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      สารบัญ 
            
1. เคารพในสิทธิมนุษยชน        หนา 6 
2. ส่ิงแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัย      หนา 6 
3. การตอตานคอรรัปช่ัน        หนา 7 
4. ของกํานัล         หนา 10 
5. ความขัดแยงทางผลประโยชน       หนา 11 
6. การเมือง         หนา 11 
7. การปฏิบัติตอขอมูลและทรัพยสิน       หนา 11 
 7.1 ขอมูลสวนบุคคล        หนา 11 
 7.2 การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาขอมูล     หนา 11 
 7.3 การใชขอมูลภายใน และ/หรือใหคําแนะนําเพื่อการซ้ือขายหลักทรัพย  หนา 12 
 7.4 การใช และดูแลทรัพยสินของบริษัท      หนา 12 
 7.5 การใช และดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท    หนา 12 
 7.6 การใช และการดูแลทรัพยสินทางปญญา     หนา 13 
8. การเปดเผยขอมูล        หนา 13 
9. การทําธุรกรรมระหวางกันของบริษัทในเครือ     หนา 14 
10. การปฏิบัติตอลูกคา        หนา 14 
11. การจัดซ้ือ จัดหา และปฏิบัติตอคูคา      หนา 14 
12. การปฏิบัติตอเจาหนี้        หนา 15 
13. การประกอบธุรกิจในตางประเทศ       หนา 15 
14. การแขงขันทางการคา        หนา 16 
15. การปองกันการฟอกเงิน        หนา 16 
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บริษัทไดจดัทําจริยธรรมองคกรหรือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิฉบับนี้ข้ึน เพือ่ใหกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทยดึถือและปฏิบัติตามมาตรฐานดานจริยธรรมท่ีสูงท่ีสุด เนื่องจากบริษัท
มีความเช่ือท่ีวาแนวทางเกีย่วกับจริยธรรม เปนเคร่ืองมือสําคัญในการนําไปสูผลการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน และเปน
ประโยชนของผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ 

1. เคารพในสิทธิมนุษยชน 
บริษัท  เด็มโก  จํากัด  (มหาชน)  เคารพในสิทธิมนุษยชนท่ีประกาศในท่ัวโลกซ่ึงรวมถึงราง

พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชนและปฏิญญาสากลวาดวยองคกรดานแรงงานในดานหลักการพื้นฐานและสิทธิใน
สถานท่ีทํางานซ่ึงแสดงเสรีภาพในการรวมมือระหวางพนักงานและบริษัทฯการไมเลือกปฏิบัติ บริษัทฯ นํา
หลักการ แนวทางสําหรับการดําเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชนไปใชท่ัวทั้งการดําเนินธุรกิจของบริษัท เด็มโก 
จํากัด (มหาชน) และในกลุมบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)  บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะไมสนับสนุนในการละเมิด
สิทธิมนุษยชนใดๆ กับ คูคาและผูรวมทําธุรกิจ                                   
แนวทางการปฏิบัติ 

1. บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) เคารพในสิทธิมนุษยชนดําเนินการคัดเลือกบุคลากรโดยไมแบงแยก
ในเร่ือง เพศ เช้ือชาติและหรือศาสนา 
2. บริษัท เด็มโก จํากดั (มหาชน) คํานึงถึงความสามารถของบุคลากรโดยไมอิงกับเพศ เช้ือชาติและ/
หรือศาสนา 

  3.บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) จะไมรวมทําธุรกิจกับคูคาและหรือผูรวมทําธุรกิจท่ีเปนท่ีทราบดีวามี
การละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผิดกฏหมายในดานแรงงานและสิทธิมนุษยชนสากล                              

2. ส่ิงแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภยั 
แนวทางการปฏิบัต ิ
ตอชุมชม สังคม และส่ิงแวดลอม 

1.  บริษัทมุงม่ันดําเนนิธุรกิจตามกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ บนพื้นฐานความรับผิดชอบตอ 
 ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม เพื่อสรางและรักษาภาพลักษณและช่ือเสียงท่ีดี รวมท้ังความนาเช่ือถือ

ขององคกรเพื่อใหไดรับการยอมรับและความไววางใจจากชุมชนและสังคม ในภาพรวมอันจะนําไปสู
ความสําเร็จทางธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาและเติบโตอยางยั่งยืนของกจิการ 
2. ใหการสนับสนุนและชวยเหลือสังคมและชุมชน ท้ังในระดับทองถ่ิน และระดับประเทศตามความ 

 เหมาะสม 
3. มีสวนรวมในการทํากิจกรรมอันเปนการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และ

 ส่ิงแวดลอมเพือ่เสริมสรางคุณภาพชีวิตใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย 
4. สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานของบริษัทมีจิตสํานึกท่ีดแีละมีความรับผิดชอบตอสังคมและ 

 ส่ิงแวดลอม 
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5. ใหความรวมมือกับหนวยงานกํากับดูแล ในการดําเนินการตามมาตรฐาน และรายงานขอมูลท่ี
เกี่ยวกับการฝาฝน หรือการไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบตางๆ เพื่อชวยปองกันหรือลด
ผลกระทบดานสังคมและส่ิงแวดลอม 
6. ประเมินความเส่ียงและผลกระทบในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม สังคม สุขภาพ และความ 
ปลอดภัย กอนเร่ิมการทํางาน หรือการลงทุน หรือรวมทุนในกิจการใดๆ เพื่อวางแผนหรือเตรียมการ 

 ปองกันท่ีเหมาะสม 
 
ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
แนวทางการปฏิบัต ิ

1. ดําเนินงานตามกฏหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ โดยจัดทําขอกําหนดและมาตรฐานทางดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ท่ีมีมาตรการไมนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนด 
ตามมาตรฐานสากล พนักงานตองศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ขอกําหนดและมาตรฐาน
ทางดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด 
2. บริษัทจะดําเนินการเพ่ือควบคุมและปองกันความสูญเสียในรูปแบบตางๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 
อัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือเจ็บปวยจากการทํางาน ทรัพยสินสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษา
ความปลอดภัย  การปฏิบัติงานไม ถูกวิ ธี  และความผิดพลาดตางๆ  ท่ี เกิด ข้ึน  ตลอดจนรักษา
สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีปลอดภัยตอพนักงานของบริษัท จัดใหมีอุปกรณความปลอดภัย อยาง
เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการซักซอมแผนงานดานความปลอดภัยเปนประจํา ท้ังนี้ ถือเปนหนาท่ี
รับผิดชอบของผูบริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ โดยปฏิบัติตามข้ันตอนท่ี
กําหนดไว 
3. ประเมินความเส่ียงกอนเร่ิมการทํางาน รวมถึงตองศึกษาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับสภาพการทํางานท่ีไม
ปลอดภัย หรืออาจเปนอันตราย เพื่อวางแผนหรือเตรียมการปองกันท่ีเหมาะสม 
4. หากพบเห็นส่ิงผิดปกติท้ังจากเคร่ืองจักร อุปกรณ และสถานท่ีในบริเวณท่ีทํางาน ใหยุติการ
ปฏิบัติงานเทาท่ีทําไดช่ัวคราว เพื่อแจงผูรวมงาน ผูบังคับบัญชา และหนวยงานผูรับผิดชอบเพื่อ
ดําเนินการแกไขหรือวางแผนแกไขตอไป 
5. สงเสริมการปลูกฝงจิตสํานึกในเร่ืองของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยใหกับผูรวมงานและ
ชุมชนรอบดาน โดยบริษัทจัดใหมีการ ประชาสัมพันธและส่ือสารเพ่ือสรางความรูความเขาใจและ
เผยแพรขอมูลใหกับพนักงานของบริษัท พนักงานของผูรับจาง ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเกี่ยวของ  

3.  การตอตานคอรรัปชั่น 
การดําเนินธุรกิจของ เด็มโก  กับผูเกี่ยวของทางธุรกิจ ตองดําเนินการอยางถูกตอง ตรงไปตรงมา 

โปรงใส ซ่ือสัตย ตรวจสอบได และไมคอรรัปชัน โดยปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ และนโยบายตอตานคอร
รัปชันของ เด็มโก รวมท้ังไมทําใหเกิดขอครหา หรือเส่ือมเสียชื่อเสียงของบริษัท จึงกําหนดนโยบายการตอตาน
การทุจริตและคอรรัปช่ันไว ดังนี้ 
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1. บุคลากรของ เด็มโก ตองไมดําเนินการหรือเขาไปมีสวนรวมในการทุจริตคอรรัปช่ัน การให/รับ 
สินบนทุกรูปแบบ ท้ังทางตรงและทางออม โดยมีหนาท่ีปฏิบัติตามนโยบายตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน 
คูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ เด็มโก 
รวมท้ังระเบียบ และขอกําหนดอ่ืน ท่ีเกี่ยวของ 
2. บุคลากรของ เด็มโก ตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังเกี่ยวกับการรับ การใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอ่ืนใด รวมถึงคาบริการตอนรับ และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังนี้ การใหหรือรับของขวัญและการ
เล้ียงรับรอง ตองเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคทางธุรกิจหรือตามประเพณีนิยมเทานั้น โดยมีมูลคาท่ี
เหมาะสม และตองไมสงผลกระทบตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ี 
3. การบริจาคเพื่อการกุศล และการใหเงินสนับสนุนของ เด็มโก มีข้ันตอนการตรวจสอบ อนุมัติ และ
สอบทาน โดยตองมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคลองกับระเบียบของ เด็มโก เพื่อใหม่ันใจวาการ
บริจาคเพื่อการกุศลหรือการใหเงินสนับสนุนไมไดใชเปนขออางสําหรับการคอรรัปช่ัน 
4. เด็มโก จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบระบบและข้ันตอนการปฏิบัติงานขายและการตลาด รวมท้ัง
งานจัดหาพัสดุและทําสัญญาอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงการประเมินความเส่ียงตอการเกิดทุจริตคอรรัปช่ัน 
และบริหารจัดการใหมีวิธีการแกไขท่ีเหมาะสม 
5. เด็มโก มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีสะทอนถึงความมุงม่ันตอมาตรการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปช่ัน และมีนโยบายท่ีจะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบตอบุคลากรที่ปฏิเสธ 
การทุจริตคอรรัปช่ัน แมวาการกระทํานั้นจะทําให เด็มโก สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดย เด็มโก มี
กระบวนการส่ือสารอยางชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายดังกลาว 
6. ฝายตรวจสอบภายในตองรายงานผลการประเมินการควบคุมดวยตนเองตอสํานักงานตรวจสอบ เพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบหากพบประเด็นท่ีมีการปฏิบัติไมสอดคลองกับนโยบายการตอตานการทุจริต
คอรรัปช่ันจะตองแจงหนวยงานผูปฏิบัติเพื่อใหมีการปรับปรุงมาตรการควบคุม 
7. เด็มโก จัดใหมีข้ันตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกตางๆ ใหพรอมตอการตรวจสอบเพื่อ
ยืนยันความถูกตองและเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนข้ันตอนการปฏิบัติเพ่ือใหม่ันใจวา
ไมมีรายการใดท่ีไมไดรับการบันทึก หรือไมสามารถอธิบายได หรือรายการที่เปนเท็จ 
8. เด็มโก จัดใหมีข้ันตอนเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการควบคุมภายในของกระบวนการทําบัญชีและการ
เก็บรักษาขอมูลไดรับการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน และเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการบันทึกรายการทางการเงินมีหลักฐาน
อยางเพียงพอเพื่อใชในการตรวจสอบ 
9. เด็มโก จัดใหมีการส่ือสารและฝกอบรมอยางตอเนื่องแกบุคลากรของ เด็มโก เพื่อใหเกิดความรู 
ความเขาใจอยางแทจริงเกี่ยวกับมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน ความคาดหวังของ เด็มโก และ
บทลงโทษหากไมปฏิบัติตามมาตรการนี้ 
10. เด็มโก ส่ือสารนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันและแนวปฏิบัติไปยังบริษัทยอย บริษัทรวม
บริษัทอ่ืนท่ี เด็มโก มีอํานาจในการควบคุม คูคาทางธุรกิจ และผูมีสวนไดเสีย รวมท้ังสาธารณชน ผาน
ชองทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย เพื่อทราบและนํามาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันไปปฏิบัติ 
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11. บุคลากรของ เด็มโก ไมพึงละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบการกระทําท่ีอาจฝาฝนมาตรการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปช่ันโดย เด็มโก จัดใหมีชองทางการแจงเบาะแส รวมท้ังเม่ือบุคลากรตองการคําแนะนํา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 
12.คณะทํางานการดําเนินการดานการพัฒนาอยางยั่งยืนของ เด็มโก มีหนาท่ีรายงานผลการดําเนินงาน
ตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันนี้ตอคณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
และคณะกรรมการ เด็มโก โดยสมํ่าเสมออยางนอยปละคร้ัง 
13. สํานักงานตรวจสอบสามารถรายงานประเด็นท่ีพบอยางเรงดวนตอประธานเจาหนาท่ีบริหารและ
กรรมการผูจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานตอคณะกรรมการเด็มโก  

แนวทางการปฏิบัติ 
 1. กรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน กลุมบริษัท เด็มโก ทุกระดับ ตอง ปฏิบัติตามนโยบายการตอตาน
 การทุจริตคอรรัปช่ันและจรรยาบรรณของกลุมบริษัทเด็มโก โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับเร่ืองทุจริต
 คอรรัปช่ัน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เพื่อมุงหวังประโยชนตอตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคน
 รูจัก 
 2. บุคลากรของบริษัท เด็มโก ไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทําท่ีเขาขายทุจริต และ
 คอรรัปช่ันท่ีเกี่ยวของกับกลุมบริษัท เด็มโก   ตองแจงใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ
 และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอสงสัยหรือขอซักถาม ใหปรึกษากับ
 ผู บังคับบัญชา  หรือบุคคลที่กําหนดใหทําหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตาม
 จรรยาบรรณของกลุมบริษัทเด็มโก ผานชองทางตางๆ ท่ีกําหนดไว 

3. กลุมบริษัท เด็มโก   จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานท่ีปฏิเสธ เร่ืองทุจริตคอรรัปช่ันท่ี
เกี่ยวของกับ กลุมบริษัท เด็มโก   โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูท่ีใหความรวมมือในการ
รายงานการทุจริตคอรรัปช่ัน ตามท่ี บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)กําหนดไวใน มาตรการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น อีกท้ัง ไมมีการดําเนินการใดๆ เพื่อลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบตอบุคลากร
ของเด็มโก ท่ีปฏิเสธการคอรรัปช่ัน แมวา การกระทํานั้นจะทําใหบริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ท้ังนี้  
เด็มโก ไดกําหนดกระบวนการ การปฏิบัติงานของแตละหนวยงานข้ึนเพื่อเปนแนวปฏิบัติกําหนดบทบาท
หนาท่ีและความรับผิดชอบ มีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบได 

 4. บุคลากร เด็มโก ท่ีกระทําการทุจริต คอรรัปช่ัน ถือเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณของกลุมบริษัทเด็ม
โก ซ่ึงจะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่ กลุมบริษัท เด็มโก กําหนดไว นอกจากนี้ อาจจะ
ไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย 

 5. กลุมบริษัท เด็มโก  ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร ใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคล
 อ่ืนท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวของกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบตอบริษัทฯ ในเร่ืองท่ีตองปฏิบัติให
 เปนไปตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันนี้ 
 6. กลุมบริษัท เด็มโก  มุงมั่นท่ีจะสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกรท่ียึดม่ันวาการทุจริตคอรรัปช่ันเปนส่ิง
 ท่ียอมรับไมได ท้ังการทําธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน 
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4. ของกํานัล 
“ของกํานัล” หมายความวา ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด ส่ิงท่ีมีมูลคา เชน การลดราคา การรับความ

บันเทิง การรับบริการ หรือส่ิงอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
การรับของกํานัลหรือการรับทรัพยสินอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา หมายความวา การรับของกํานัลหรือการ

รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 
แนวทางการปฏิบัต ิ
พนักงานบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)  จะรับของกํานัลหรือการรับทรัพยสินอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได 
ดังตอไปนี้ 

1. รับของกํานัลหรือการรับทรัพยสินอ่ืนใดจากญาติซ่ึงใหโดยเสนหาตามจํานวนท่ีเหมาะสมตาม 
ฐานานุรูป 
2. รับของกํานัลหรือการรับทรัพยสินอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับจาก 

 แตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท 
3.รับของกํานัลหรือการรับทรัพยสินอ่ืนใดท่ีการใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลท่ัวไปการรับ
ของกํานัลหรือการรับทรัพยสินอ่ืนใดท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือมีราคาหรือมีมูลคามากกวาสาม
พันบาทซ่ึงพนักงานไดรับมาแลวโดยมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองรับไวเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือ
ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล พนักงานผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับของ
กํานัลหรือการรับทรัพยสินนั้นตอผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

5.  ความขัดแยงทางผลประโยชน 
 เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย จึงถือเปนนโยบายของบริษัทท่ีจะปองกันการ
แสวงหาผลประโยชนสวนตนจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัท จึงไดมีการกําหนดขอ
ปฏิบัติสําหรับกรรมการและผูบริหารของบริษัท ดังนี้ 
 1.  หลีกเล่ียงการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกับตนเองท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ 
  บริษัท 
 2. หากมีความจําเปนตองทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันอันเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัท ใหกระทํา

รายการนั้นเสมือนกับทํารายการกับบุคคลภายนอก ท้ังนี้หามมิใหกรรมการหรือผูบริหารของบริษัท
ท่ีมีสวนไดเสียในรายการนั้นมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ 

                3.  ไมหาผลประโยชนใสตนและผูท่ีเกี่ยวของ โดยนําสารสนเทศภายในท่ียังไมไดเปดเผยหรือท่ีเปน
ความลับไปใชหรือนําไปเปดเผยกับบุคคลภายนอก 

                4.  ไมใชเอกสารหรือขอมูลท่ีไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทในการทํา
ธุรกิจท่ีแขงขันหรือเกี่ยวเนื่องกับบริษัท 
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6.  การเมือง 
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)  กําหนดนโยบายในวางตัวเปนกลางทางการเมืองโดยไมกระทําการใดๆ 

อันเปนการฝกใฝหรือสนับสนุนดานการเงินหรือรูปแบบอ่ืนแกพรรคการเมือง  
แนวทางปฏิบัติ  

1. พนักงานบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)  ใชสิทธิทางการเมืองไดในนามตนเองและหลีกเล่ียงการ
 กระทํา ท่ีทําใหผูอ่ืนเขาใจวากระทําในนามบริษัท เด็มโก จํากดั (มหาชน) 

2. พนักงานบริษัท เด็มโก จาํกัด (มหาชน)  ไมแสดงออกดวยวิธิใด ๆ ท่ีทําใหผูอ่ืนเขาใจวาบริษัท เด็ม
 โก จํากัด (มหาชน) เกีย่วของฝกใฝหรือสนับสนุนการดาํเนินการทางการเมือง  

3. พนักงานบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)  พึงหลีกเล่ียงการแสดงออกหรือแสดงความคิดเหน็ทาง
 การเมืองในสถานท่ีทํางานหรือในเวลางานอันอาจทําใหเกิดความขัดแยงในการทํางานไดในหมูคณะ 

7.  การปฏิบตัติอขอมูลและทรัพยสิน 
7.1 ขอมูลสวนบุคคล 

1. ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานและผูท่ีเกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ เชน ชีวประวตัิ ประวัติ
สุขภาพ ประวัติการทํางาน ขอมูลสําหรับติดตอ ขอมูลสวนบุคคลอ่ืนๆ บริษัทตองเก็บรักษาไวเปน
ความลับ โดยไมเปดเผยหรือถายโอนใหแกบุคคลอ่ืนที่ไมเกี่ยวของ โดยไมไดรับความยิมยอมจาก
เจาของขอมูลและไมเปนการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย 

2. จํากัดการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล เฉพาะบุคคลท่ีไดรับอนุญาตอยางเหมาะสมเทาท่ีจําเปน
ตามหนาท่ีงานปกติ เฉพาะเพ่ือวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางยุติธรรมและซ่ือสัตย 

3. เก็บขอมูลสวนบุคคลตามความจําเปน โดยเปนไปตามวัตถุประสงคดานกฎหมาย 
กฎระเบียบ หรือความตองการทางธุรกิจท่ีเหมาะสม 

4. การเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลไวในคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอิเล็คทรอนิกสอ่ืนๆ ตองทํา
ดวยความระมัดระวัง คํานึงถึงความปลอดภยัและเปนสวนตัว 

5. การจัดเก็บและทําลายขอมูลสวนบุคคล ทําในระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามเง่ือนไขและ
ขอกําหนดของบริษัท หรือกฎระเบียบท่ีเกีย่วของ 
7.2 การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาขอมูล 

1. การบันทึกขอมูลตองทําดวยความซ่ือสัตย ถูกตองตามความเปนจริง ครบถวน ทันเวลา และ
สมเหตุผล ตามท่ีบริษัทกําหนดหรือท่ีกฎหมายกําหนด 

2. รายงานขอมูลอยางถูกตอง และตรงไปตรงมาตามขอเท็จจริง 
3. การจัดเก็บเอกสารสําคัญ การลงบันทึกตางๆรวมท้ังขอมูลทางบัญชีและเอกสารหลักฐานให

ครบถวนสมบูรณ ตองม่ันใจวามีการจัดเก็บอยางปลอดภัยและเหมาะสม สามารถนํามาใชอางอิงหรือ
ใช ประโยชนกับบริษัทไดเมื่อตองการ 

4. การเก็บรักษาและทําลายขอมูลท้ังในรูปแบบเอกสารและอิเล็คทรอนิกสตองปฎิบัติตาม 
 กําหนดเวลาและหลักเกณฑท่ีบริษัทกําหนด หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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5. ขอมูลหรือรายงานท่ีจัดทําข้ึนหรือไดรับขณะทํางานถือเปนกรรมสิทธ์ิของบริษัท และตอง
จัดการ  จัดเก็บและทําลายอยางเหมาะสมตามขอกําหนด 

 
7.3 การใชขอมูลภายในเพื่อการซ้ือขายหลักทรัพยและ/หรือ ใหคําแนะนําการซ้ือขายหลักทรัพย 

  ขอมูลภายใน หมายถึง ขอมูลท่ียังไมไดเปดเผยตอสาธารณะท่ัวไปและถือเปนขอมูลสําคัญ 
การดําเนินงานของบริษัทท่ีอาจมีผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท ตอราคา
หลักทรัพย หรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของนักลงทุน ซ่ึงประกอบดวยขอมูลในงบการเงิน การคาด
การผลกําไร การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ปญหาเกี่ยวกับสภาพคลอง การลงทุนใหม ขอมูลท่ีเกี่ยวกับการ
ประมูล คดีความท่ีเปนสาระสําคัญ เปนตน 

1. หามผูบริหารและพนักงานทุกคน รวมท้ังคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดังกลาว ใชขอมูลภายในที่เปนขอมูลสําคัญท่ียังไมเปดเผยตอสาธารณะ เพื่อทําการซ้ือขายโอนหรือรับ
โอน หลักทรัพยของบริษัท เปนการเอาเปรียบบุคคลภายนอก 

2. หามผูบริหารและพนักงานทุกคนใหคําแนะนําหรือความเห็นใหผูใดซ้ือหรือขายหลักทรัพย
ของบริษัท โดยใชขอมูลภายในของบริษัทท่ีรับรูมา 

3. หามเปดเผยขอมูลภายในไปยังบุคคลที่ไมเกี่ยวของกับขอมูลนั้นเชน ครอบครัว ญาติพี่นอง 
เปนตน  ขอมูลท่ียังไมเปดเผยตอสาธารณะสามารถใหขอมูลแกบุคคลภายในบริษัทตามความจําเปน
หรือเกี่ยวของกับบุคคลนั้นๆเทานั้น 

 
7.4 การใชและดูแลทรัพยสินของบริษัท 

1. ทรัพยสินของบริษัทตองใชอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความระมัดระวงั และดูแลรักษาไมให
ชํารุดสูญหาย 

2. ทรัพยสินนาํไปใชตองไมใหผิดวัตถุประสงคหรือสูญเสียโดยเปลาประโยชน และไมผิด
กฎหมาย 

3.เม่ือทรัพยสินชํารุดหรือสูญหายใหแจงหนวยงานท่ีดแูลทรัพยสินทันที 
4. ใชทรัพยสินของบริษัทใหเปนประโยชนในการทํางานอยางเต็มท่ี ไมใชทรัพยสินของ

บริษัทเพื่อประโยชนสวนตัวหรือเพ่ือบุคคลอ่ืน 
 

7.5  การใชและดูแลรักษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษัท 
1.  สงเสริมใหพนักงานใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชนในการทํางาน ไมกระทํา

การอันเปนการรบกวนระบบคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตของบริษัทหลีกเล่ียงการใชงานระบบฯท่ี
อาจละเมิดการใชงานตามปกติของผูอ่ืนหรืออาจกระทบกระเทือนตอประสิทธิภาพการทํางานของ
ระบบ 
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2. ไมใชระบบคอมพิวเตอรของบริษัท เพื่อเขาถึงหรือเผยแพรขอมูลท่ีไมเหมาะสม มีเนื้อหาขัด
ตอศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี เกี่ยวกับการพนัน หรือละเมิดกฎหมาย และไมละเมิด
สิทธิของผูอ่ืน 

3. พนักงานตองใชงานระบบ ตามสิทธิท่ีไดรับอนุญาตจากบริษัท และตองเก็บรักษารหัสผาน
ของตนใหเปนความลับ เพื่อปองกันไมใหผูอ่ืนใชรหัสผานสําหรับเขาใชระบบ 

4. ใหพนักงานใชอีเมล บริการอินเตอรเน็ตและอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีบริษัทอนุญาตใหใช 
หลีกเล่ียงการติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยตัวเอง และการแกไขเปล่ียนแปลงการตั้งคาระบบท่ีอาจ
มีผลตอความปลอดภัย หากพบปญหาในการใชงาน เหตุการณท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัยของระบบ
หรือความเสียหายใหแจงหนวยงานผูดูแลระบบฯทันที 

5. โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีใชในบริษัทตองมีลิขสิทธ์ิถูกตอง หามติดต้ังหรือใชงานโปรแกรม
คอมพิวเตอรท่ีลิขสิทธ์ิไมถูกตองในสํานักงานและอุปกรณของบริษัทโดยเด็ดขาด 

6. หลีกเล่ียงการใชอุปกรณบันทึกขอมูลท่ีเคยใชงานกับคอมพิวเตอรท่ีนาสงสัยวาอาจมีไวรัส
คอมพิวเตอร รวมถึงการเปดไฟลท่ีไมทราบแหลงท่ีมา อาจทําใหเกิดความไมปลอดภัยตอระบบงาน
ของบริษัท 

7.6  การใชและการดูแลทรัพยสินทางปญญา 
1. พนักงานทกุคนมีหนาท่ีตองปกปองดูแลรักษาทรัพยสินทางปญญาของบริษัท ไมใหถูก

ละเมิดเปดเผย  ดัดแปลง ทําซํ้า หรือไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว โดยไมไดรับอนุญาตจากบริษัท 
2. พนักงานตองใหความเคารพ ไมละเมิด และหลีกเล่ียงการใชทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน 

โดยตองไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิอยางถูกตอง 
3. บริษัทอนุญาตใหพนักงานใชทรัพยสินทางปญญาของบริษัทเพื่อประโยชนในกจิการของ

บริษัทเทานั้น 
4. งานใดท่ีเปนงานท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทใหจดัทําข้ึน เปนงานท่ีใชขอมูลและทรัพยากร

ของบริษัท   หรืองานท่ีเรียนรูจากบริษัท ใหบริษัทเปนเจาของลิขสิทธ์ิและผลตอบแทนที่ไดจากงานนั้น 

8. การเปดเผยขอมูล 
1. ขอมูลสําคัญท่ียังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ บริษัทตองเปดเผยขอมูลอยางระมัดระวัง 

ถูกตอง ครบถวนเพื่อใหแนใจวาผูมีสวนไดเสียไดรับขอมูลอยางเทาเทียมกันและทันกาล 
2. บริษัทจะเปดเผยขอมูล แกบุคคลภายนอกตองกระทําโดยผูท่ีมีอํานาจหนาท่ีหรือไดรับ

มอบหมายเทานั้น 
3. การเปดเผยขอมูลของบริษัทใหเปดเผยบนพื้นฐานของความจริง ไมส่ือสารขอมูลท่ีบิดเบือน 

หรือส่ือสารในลักษณะแสดงความคิดเห็น การคาดคะเน หรือกลาวอางเกินความจริงทําใหผูอ่ืนสําคัญ
ผิดในขอเท็จจริง 

4. บริษัทปฎิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและขอกําหนดวาดวยการเปดเผยขอมูลของ
หนวยงานกํากับดูแลท่ีเกี่ยวของและมาตรฐานการเปดเผยขอมูลท่ีเปนสากลยอมรับโดยท่ัวไป 
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9.  การทําธุรกรรมระหวางกันของบริษัทในเครือ 
1. การทําธุรกรรมระหวางกันของบริษัทในเครือ ตองคํานึงถึงกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออก

โดยหนวยงานรัฐ รวมถึงระเบียบและอํานาจในการดําเนินการ 
2. ดําเนินการแนวปฎิบัติและกระบวนการในการพิจารณา อนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงผลประโยชน ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
3. ดําเนินเร่ืองรายการระหวางกันอยางเปนธรรม  สมเหตุสมผล และไมมีการถายเท

ผลประโยชนระหวางบริษัทในเครือ 

10. การปฏิบัติตอลูกคา 
 เด็มโก คํานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา ซ่ึงเปนผูท่ีซ้ือสินคาและรับบริการจาก เด็มโก โดย
บริษัทใหบริการดวยราคาท่ีเปนธรรม มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบตอลูกคาและตองบริการลูกคา ดวยความ
รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
แนวปฏิบัติท่ีดี 

1. เด็มโก มุงพัฒนาบริการใหครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคา อยางตอเนื่อง บุคลากรของ เด็มโก ตองทุมเทเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา อยางเต็มท่ี 
ดวยราคาท่ีสมเหตุสมผล ทันตอสถานการณ มีคุณภาพ ไมจํากัดสิทธิของลูกคา และมีเง่ือนไขท่ีเปน
ธรรมสําหรับลูกคา 

  2.  เด็มโก ตองไมทําการใดอันเปนการหลอกลวง หรือทําใหหลงเช่ือในคุณภาพสินคา และบริการของ 
เด็มโก ตอง สงเสริมความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสินคาและบริการแกลูกคาท่ัวไป 
3.  เด็มโก มุงม่ันพัฒนาความปลอดภัยในการใหบริการของ เด็มโก ความปลอดภัยของลูกคามี
ความสําคัญยิ่ง เด็มโก ตองกําหนดใหมีปายเตือนภัยหรืออุปกรณความปลอดภัยในสถานประกอบการ 
รณรงคและอบรมพนักงานในเร่ืองความปลอดภัยสําหรับลูกคาอยางเครงครัด และตอเนื่อง เด็มโก ยนิดี
รับผิดชอบเม่ือเกิดอุบัติเหตุกับลูกคาจากการใชสินคาและบริการจาก เด็มโก หากมีการใชงานอยาง
ถูกตอง 

11. การจัดซ้ือ จัดหา และปฏิบัติตอคูคา 
  เด็มโก ใหความสําคัญกับการจัดหาพัสดุ  อุปกรณ ซ่ึงเปนกระบวนการสําคัญท่ีสนับสนุนการดําเนิน
กิจการและธุรกิจของ เด็มโก ภายใตการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และมีการตรวจสอบอยางรัดกุม เด็มโก ให
ความสําคัญกับผูคา โดยปฏิบัติตอผูคาอยางเสมอภาคบนพ้ืนฐานของการแขงขันท่ีเปนธรรม โปรงใส และเทา
เทียม เพ่ือกาวไปสูการเปนพันธมิตรท่ีสนับสนุนการดําเนินธุรกิจระหวางกันในระยะยาว เด็มโก จึงมีแนวทาง
ปฏิบัติอยางยั่งยืนกับผูคา ควบคูไปกับการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน เพื่อใหผูคา ของ เด็มโก มีการ
ดําเนินงานอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน มีการดูแลอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของลูกจาง รวมถึง
การใหความสําคัญตอการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมตางๆ ท่ีเกี่ยวของอยางยั่งยืน 
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แนวปฏิบัติท่ีดี 
  1. หนวยงานของ เด็มโก ท่ีตองจัดหาพัสดุตองคํานึงถึงความตองการ ความคุมคา ราคา และคุณภาพ
ของสินคาและบริการ กระบวนการจัดหาพัสดุตองดําเนินการถูกตองตามระเบียบ ขอกําหนด และหลักเกณฑ
ตางๆ ท่ี เด็มโก กําหนดไวอยางโปรงใส ใหขอมูลแกผูคาอยางเทาเทียม ถูกตอง ไมมีอคติ ไมเลือกปฏิบัติตอผูคา 
สรางการแขงขันท่ีเปนธรรมระหวางผูคา วิธีการจัดหาพัสดุควรอางอิงแนวทางปฏิบัติท่ีเปนสากล มีความรัดกุม 
สอดคลองกับสถานการณ 
  2.  เด็มโก สนับสนุนการปฏิบัติอยางเสมอภาคตอผูคาของ เด็มโก ท้ังการปฏิบัติระหวางผูคาเองและ
การปฏิบัติระหวางผูคากับ เด็มโก หนวยงานของ เด็มโก ท่ีตองจัดหาพัสดุไมควรดําเนินการในระยะเวลา
กระช้ันจนเกินไป ควรใหเวลาผูคาอยางพอเพียงในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน และเอกสารการเสนอราคา
ตางๆ ขอกําหนดหรือเง่ือนไขรายละเอียดของสัญญา ไมควรเปนการเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป และควรปรึกษา
ท่ีปรึกษากฎหมายในการทําสัญญา 
  3.  บุคลากรของ เด็มโก ตองไมเรียกรับประโยชนจากการจัดหาพัสดุ ตองวางตัวเปนกลาง ไมใกลชิด
กับผูคา จนทําใหผูคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และปฏิบัติตามขอปฏิบัติในจรรยาบรรณวาดวยการมีสวนได
เสียและผลประโยชนขัดกันอยางเครงครัด 
  4.  หนวยงานหรือบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการจัดหาพัสดุตองเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ เชน 
การอนุมัติ เอกสารการเสนอราคา การเจรจา สัญญา หรือการปฏิบัติตามสัญญาไวเปนหลักฐานอางอิงตาม
สมควรแกความจําเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
  5.  เด็มโก ตองปฏิบัติตามขอสัญญาอยางเครงครัด หากพบวา เด็มโก ไมสามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือ
ผูคาไมอาจปฏิบัติตามสัญญา หรือเหตุอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาได หากเปนไปได และไม
กอใหเกิดความเสียหายแก เด็มโก ใหยุติการดําเนินการและยุติการติดตอกับผูคาทันที ใหรายงานผูบังคับบัญชา 
เพื่อปรึกษาในทันที และหาแนวทางแกไขตอไป 
  6.  บุคลากรของ เด็มโก ท่ีดําเนินการจัดหาพัสดุ มีหนาท่ีกํากับดูแลใหผูคาปฏิบัติตามแนวทางการ
 ปฏิบัติอยางยั่งยืนของผูคา เด็มโก อยางเครงครัด 

12. การปฏิบัติตอเจาหนี้ 
 แนวปฏิบัติท่ีดี 
  1. ปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาท่ีมีตอเจาหนี้อยางเครงครัด โปรงใส และเทาเทียมกัน ท้ังในแงการชําระ
เงิน และเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีไดทําขอตกลงไวกับเจาหนี้ 
  2.  เปดเผยขอมูลฐานะทางการเงินแกเจาหนี้ ตามขอกําหนดในสัญญาอยางถูกตอง ครบถวน ตรงตาม
กําหนดเวลา  
  3.  แจงใหเจาหนี้ทราบ ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญา และรวมกันหาแนวทางแกไข
ปญหาดังกลาว 
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13. การประกอบธุรกิจในตางประเทศ  
1. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับในแตละประเทศท่ีบริษัทเขาไปประกอบธุรกิจ โดยคํานึงถึง

สังคม สภาพแวดลอม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตในแตละทองถ่ิน 
2.  ปฏิเสธการดําเนินการใดๆ ท่ีสุมเส่ียงเขาขายเปนความผิดตามกฎหมายทองถ่ิน และเม่ือเห็นวามี การ

ดําเนินการท่ีไมชัดเจน ไมเปนไปตามระเบียบ หรืออาจขัดหรือแยงกับกฎหมาย หรือขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรมในแตละทองถ่ิน ใหรายงานผูบังคับบัญชาหรือหารือท่ีปรึกษากฎหมาย 

3. การจางแรงงานในแตละทองถ่ินตองปฏิบัติตามท่ีกฎหมายแรงงานในแตละทองถ่ินกําหนดไว และ
ตองมีการปฏิบัติตอแรงงานทองถ่ินดวยความเทาเทียมและเปนธรรม 

4. ติดตามการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย หรือกฎเกณฑตางๆ ในแตละประเทศท่ีเขาไปประกอบธุรกิจ
อยางสมํ่าเสมอ หากไมแนใจใหขอคําแนะนําจากท่ีปรึกษากฎหมาย หรือผูท่ีเกี่ยวของ 

14.  การแขงขนัทางการคา 
1. ผูบริหารและพนกังานทุกคนตองศึกษาและทําความเขาใจกฎหมายวาดวยการแขงขันและการตอตาน

การผูกขาดใหถองแทกอนท่ีจะดําเนินการใดๆ 
2. ไมทําความตกลงใดๆ กับคูแขงขันหรือบุคคลใด ท่ีมีลักษณะเปนการลดหรือจํากัดการแขงขันทาง

การคา หรือสงผลใหเกิดการแขงขันอยางไมเปนธรรม รวมถึงการกําหนดราคา การฉอโกง การประมูล การ
จัดสรรตลาด และขอตกลงในการจํากดัการจัดหา 

3. ตองไดรับอนุมัติจากผูบริหารระดับสูงในการใหหรือแลกเปล่ียนขอมูลความลับทางธุรกิจของบริษัท 
แกพันธมิตรทางธุรกิจ หรือกจิการรวมคาเสมอ  

15.การปองกันการฟอกเงิน   
เด็มโกยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปองกันการฟอกเงิน และ

การปราบปรามการฟอกเงิน และการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
กลาวคือ เด็มโก  จะไมรับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสิน หรือสนับสนุนใหมีการรับโอน หรือเปล่ียนสภาพ
ทรัพยสินตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการกระทําความผิด เพื่อปองกันไมใหผูหนึ่งผูใดใช เด็มโก เปนชองทางหรือเปน
เคร่ืองมือในการถายเท ปกปด หรืออําพรางแหลงท่ีมาของทรัพยสินท่ีไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
แนวทางปฏิบัติ 

1. กอนทําธุรกรรมกับคูสัญญา ควรตรวจสอบใหแนใจวาแหลงท่ีมาของเงินไดมาโดยชอบดวย
 กฎหมาย 

2. ไมโอนเงินไปยังบัญชีท่ีไมเปนท่ีรูจัก หรือรับโอนเงินท่ีมีลักษณะการจายที่ผิดปกติ  
3. กรณีพบเห็นธุรกรรมท่ีไมปกติตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบโดยทันที 
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จริยธรรมและจรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน 
 

สารจากประธานกรรมการ 

 มาตรฐานสูงสุดของความเปนมืออาชีพและการมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานท่ี บริษัท เด็มโก จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทในกลุม “เด็มโก”เปนส่ิงท่ี กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองมุงม่ันฟนฝา เพื่อ
ไปใหถึง เพราะจรรยาบรรณไมเพียงแตวางกรอบในเร่ืองมาตรฐานดังกลาว แตยังสะทอนใหเห็นคานิยมหลัก 
I DEMCO ขององคกร 

 ในฐานะท่ีเปนผูบริหาร และพนักงานของ เด็มโก และกลุมธุรกิจของเด็มโก คณะกรรมการบริษัทฯ 
คาดหวังใหทานยึดถือและปฏิบัติตามหลักเกณฑตางๆ ท่ีระบุไวในจรรยาบรรณนี้  ซ่ึงครอบคลุมการกระทํา
ของทานในทุกๆ เร่ืองท่ีเกี่ยวของกับเด็มโก   ดังนั้น ไมวาทานจะกระทําการใดๆ ตองคํานึงถึงผลประโยชน
ของเด็มโก เปนสําคัญ 

 ความรวมมือและปณิธานของทานในการธํารงไวซ่ึงมาตรฐานดังกลาว จะเปนแรงผลักดันสําคัญท่ีทํา
ให เด็มโก สามารถบรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศนท่ีวางไวในการ มุงสูการเปนผูรับเหมาดานวิศวกรรมไฟฟา ผู
ลงทุนดานพลังงานทดแทน และสาธารณูปโภค ช้ันนําของอาเซียน 
 
 
 
        ........................................... 
        (ประพีร  ปุยพันธวงศ) 
      ประธานกรรมการบริษัท เดม็โก จํากัด (มหาชน) 
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บทนํา 

วิสัยทัศนของ “เด็มโก” คือ มุงสูการเปนผูรับเหมาดานวิศวกรรมไฟฟา ผูลงทุนดานพลังงานและ
สาธารณูปโภคช้ันนําของอาเซียน โดยใช ความซ่ือสัตย ตอลูกคา ตอวิชาชีพ ดวยความมานะมุงม่ัน ตั้งใจจริงท่ี
จะประสบความสําเร็จ ดวยความเชื่อม่ันในการทํางานรวมกันเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความรอบรู 
เช่ียวชาญ ใหคุณภาพที่ดีแกลูกคา สรางมูลคาเพิ่ม สรางผลตอบแทนท่ีดีแกผูถือหุนอยางตอเนื่อง มีความ
รับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม เปนคานิยม “I DEMCO” ท่ีจะชวยผลักดันใดธุรกิจของ เด็มโก บรรลุวิสัยทัศน 
ดังกลาว 

 ในการดําเนินการใดๆ ของเด็มโก จะใหความเคารพตอกติกาของกฎหมายและเกียรติภูมิของแตละ
บุคคล รวมท้ังมุงม่ันท่ีจะใหการดําเนินธุรกิจของเด็มโกอยูบนมาตรฐานจรรยาบรรณข้ันสูง 

 จรรยาบรรณของพนักงานน้ีไดจัดทําเปนคูมือไวเพ่ือเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานของผูบริหารและ
พนักงานในการประพฤติตนอยางมีจริยธรรม และเปนการแสดงใหเห็นวาเด็มโกมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายและขอบังคับ  นอกจากนี้จรรยาบรรณพนักงานยังเปนส่ิงเตือนใจใหพนักงานมีความระมัดระวัง
ในการประพฤติปฏิบัติตน และปองกันไมใหพนักงานกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดระเบียบ ขอบังคับ และ
วินัย ท่ีจะนําความเส่ือมเสียมาสูช่ือเสียงของเด็มโก 

 การประพฤติปฎิบัติอยางมีจรรยาบรรณนี้ ไมสามารถอธิบายความชัดเจนไดทุกกรณี  อยางไรก็ตาม
ลักษณะโดยท่ัวไป คือส่ิงท่ีเปนคานิยมท่ีดีของเด็มโกนั่นเอง ในฐานะพนักงานกลุมธุรกิจของบริษัท เด็มโก 
จํากัด (มหาชน) เราจะยึดม่ันในความซ่ือสัตย ตอบริษัท ตอเพื่อนพนักงานและลูกคา  ตลอดจนการไดรับความ
ไววางใจท้ังในการพูดและการกระทํา เราจะตองประพฤติตนอยางมีความรับผิดชอบ และกระทําในส่ิงท่ีถูกตอง 
ถึงแมการตัดสินใจท่ีจะปฏิบัติงานใดๆ จะเปนการกระทําของแตละบุคคล ในขณะเดียวกันตองมีความ
รับผิดชอบท่ีจะคํานึงถึงองคกรดวย การท่ีทุกคนมีภาระรวมกันนี้ มีความสําคัญยิ่งในการสรางเกียรติภูมิของเด็ม
โกใหไดรับความเช่ือถือและความไววางใจจากทุกฝาย เปนองคกรท่ีดีของสังคมตอไป 
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จรรยาบรรณของกรรมการ 
 (Ethical and Responsible of the Board) 

ขอกําหนดดานจริยธรรมนี้เปนบทบัญญัติดานจริยธรรมสําหรับคณะกรรมการบริษัท เด็มโก จํากัด 
(มหาชน)  กรรมการเด็มโก มุงม่ันท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานดานจริยธรรมท่ีสูงท่ีสุด เพื่อประโยชนของผูถือหุน 
และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ภายใตหลักการ ความซ่ือสัตย ยุติธรรม และคุณธรรม การดําเนินธุรกิจสวนตัว การ
รักษาความลับ การเปดเผยเร่ืองผลประโยชน การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย และการไมใชตําแหนงหนาท่ีการ
เปนกรรมการ เพื่อหาผลประโยชนสวนตน ดังตอไปนี้ 
1. แสดงความเปนผูนํา ริเร่ิม และใชดุลยพินิจในการกํากับดูแลกิจการ เพื่อนําพาบริษัทฯ สูความสําเร็จอยาง

ตอเนื่อง และสรางผลประโยชน สรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and 
Responsibilities of the Board)  

2. ปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือรักษาสิทธิ และผลประโยชนอันชอบธรรมของผูถือหุนของบริษัทฯ ดวยความรับผิดชอบ 
ดวยความระมัดระวัง (Duty of Care) ปฏิบัติตามวัตถุประสงค ขอบังคับ  มติกรรมการ มติท่ีประชุมผูถือหุน 
(Duty of Obedience)  

3. ปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงผลประโยชนของพนักงาน ลูกคา คูคา และผูมีสวนไดเสียอ่ืน รวมท้ังสังคม 
ส่ิงแวดลอม โดยรวมดวย (Good Corporate Citizenship)  

4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนด และขอพึงปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินธุรกิจและการเปนกรรมการ รวมถึงการ
ละเวนการกระทําท่ีเปนการดําเนินธุรกิจอยางไมเปนธรรม   ปฏิบัติตามภาระหนาท่ี และพันธสัญญาท่ีทําไว 
(Ethical and Responsible Business)  

5. ยึดม่ันตอขอเท็จจริง และความซ่ือสัตย ในการดําเนินธุรกิจ และการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการ (Duty 
of Loyalty)  

6. หลีกเล่ียงความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผลประโยชนสวนตน หรือนิติบุคคล/บุคคล ท่ีตนมีสวน
เกี่ยวของกับการกระทําหนาท่ีเพื่อบริษัทฯ ในฐานะกรรมการ 

7. ไมใชขอมูลท่ีไดมาในฐานะกรรมการในทางท่ีไมเหมาะสม และไมเปดเผย หรืออนุญาตใหมีการเปดเผย
ขอมูลท่ีเปนความลับของบริษัทฯ (Duty of Disclosure) กับรักษาความนาเช่ือถือทางการเงิน และการ
เปดเผยขอมูลของบริษัทฯ (Ensure Disclosure and Financial Integrity)  

8. ระมัดระวัง และไมกระทําการใดๆ ท่ีเปนการทําลายช่ือเสียงกรรมการบริษัท  ไมกระทําการใดๆที่เปน
ผลเสียตอช่ือเสียง และผลประโยชนของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัท 

9. ติดตาม ศึกษา และพัฒนาความรูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติท่ีดีของกรรมการ และหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
(CG Code) อยูเสมอ 

10. ยึดม่ันมาตรฐานสูงสุดในการปฏิบัติงาน โดยตระหนัก และยึดม่ันขอพึงปฏิบัตินี้ ท้ังโดยเจตนารมณ และ
ลายลักษณอักษร กับสงเสริมในกรรมการอื่น ผูบริหารระดับสูง นําไปปฏิบัติดวย (Strengthen Board 
Effectiveness) 
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จรรยาบรรณของพนักงาน 
 (Ethical and Responsible of the Employees) 

 
ขอบเขต 
 จรรยาบรรณพนักงานนี้ใชบังคับกับพนักงานทุกคนในกลุมของบริษัท เด็มโก จํากัด(มหาชน) บริษัท
ยอย  บริษัทรวม และกิจการอ่ืนๆ ท่ีเด็มโกมีอํานาจควบคุม  รวมทั้งกิจการในตางประเทศ ท้ังนี้ “พนักงาน” ใน
ความหมายของจรรยาบรรณนี้ หมายความรวมถึงผูบริหารและพนักงานทุกระดับช้ัน รวมถึงพนักงานท่ีมีสัญญา
จางทุกคน ไมวาจะเปนพนักงานท่ีมีสัญญาจางตามกําหนดระยะเวลาหรือไมมีกําหนดระยะเวลา 

การปฏิบัติตาม 

 พนักงานทุกคนมีหนาท่ีในการทําความเขาใจและปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง และจรรยาบรรณ
พนักงาน ตลอดจนนโยบายอ่ืนๆ ไมวาจะเปนตามจารีตประเพณี หรือเปนลายลักษณอักษร ไมวาจะไดกําหนด
ไวแลวในขณะน้ี และ/หรือท่ีจะกําหนดตอไปในภายหนาโดยเครงครัด 
 พนักงานของเด็มโก ตองปฏิบัติหนาท่ีในความรับผิดชอบอยางสุดความสามารถ ซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ัน
ในคุณธรรม ไมกระทําการทุจริต 
 ผูบริหารพึงแสดงความยึดม่ันตอจรรยาบรรณพนักงาน โดยการปฏบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีสําหรับ
พนักงานอ่ืน เสริมสรางบรรยากาศของการทํางานใหเอ้ือตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมท้ังตองมุงม่ันท่ีจะ
ปองกันไมใหเกิดการละเมิดจรรยาบรรณ 
 พนักงานท่ีฝาฝนจรรยาบรรณ หรือนโยบายของเด็มโกท่ีเกี่ยวของ หรือยินยอมใหผูใตบังคับบัญชาฝา
ฝนจรรยาบรรณ จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัย การใหชดเชยความเสียหาย และโทษทางแพงหรือทางอาญา 

ตัวอยางของการกระทําท่ีอาจนําไปสูการลงโทษทางวินัย 

 การประพฤติปฏิบัติท่ีฝาฝนตอนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง จรรยาบรรณพนักงาน หรือกฎหมาย 
 การกระทําท่ีฝาฝนนโยบายตอตานการคอรรัปช่ันและสินบนของเด็มโก  
 การกระทําดวยประการใดๆ อันเปนผลใหมีการฝาฝนนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง จรรยาบรรณ

พนักงาน หรือฝาฝนกฎหมาย 
 การไมรายงาน การฝาฝน พฤติกรรมท่ีนาสงสัยวาจะมีการกระทําท่ีเปนการฝาฝนนโยบาย ขอบังคับ 

ระเบียบ คําส่ัง จรรยาบรรณพนักงาน หรือกฎหมายอยางทันที 
 การไมใหความรวมมือในการสอบสวนหาสาเหตุของการกระทําท่ีอาจเปนการฝาฝนนโยบาย ขอบังคับ 

ระเบียบ คําส่ัง จรรยาบรรณพนักงาน หรือกฎหมาย 
 การใหรายพนักงานผูอ่ืนโดยรายงานวามีการฝาฝน หรือมีสวนรวมในการฝาฝน นโยบาย ขอบังคับ 

ระเบียบ คําส่ัง จรรยาบรรณพนักงาน หรือกฎหมายซ่ึงไมเปนความจริง 
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การรักษาผลประโยชนเด็มโก 

 พนักงานพึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม และรับผิดชอบตามแนวทาง นโยบาย 
ระเบียบปฏิบัติท่ีเด็มโก ไดกําหนดไว โดยมุงม่ันในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ดวยความระมัดระวัง
และไตรตรอง เพื่อผลประโยชนของเด็มโก ตามวัตถุประสงคทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืนท้ังของเด็มโก
และสังคมตอไป 
 การรักษาผลประโยชนของเด็มโก ตองเกิดจากการกระทําโดยชอบธรรม ไมกระทําการชวยเหลือ
สนับสนุนหรือยอมเปนเคร่ืองมือท่ีจะทําใหเกิดการหลีกเล่ียงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบตางๆ ตาม
หลักธรรมาภิบาลของการดําเนินธุรกิจ 
 ผลประโยชนของเด็มโก นอกจากหมายถึงเปาหมายในการดําเนินธุรกิจแลวยังหมายถึงภาพลักษณ 
เกียรติภูมิ ช่ือเสียงอันดีงาม 
 พนักงานในฐานะท่ีเปนตัวแทนเด็มโกพึงระมัดระวังการกระทํา หรือการแสดงออก ในดานตางๆ ท่ีอาจ
สงผลกระทบถึงภาพลักษณของเด็มโกได 
 พนักงานควรมีทัศนคติท่ีดี มีความภูมิใจในเด็มโก โดยดํารงไวซ่ึงช่ือเสียงอันดีงามของเด็มโก มุงรักษา
ช่ือเสียงของตนเอง และเกียรติของพนักงานเด็มโก 

ความเชื่อถือไดของขอมูล 

 ขอมูลทุประเภทของเด็มโก ตองเปนขอมูลท่ีเปนจริงและถูกตอง ผูบริหาร ผูถือหุน เจาหนี้ และ
หนวยงานกํากับดูแลตางๆ ตองอาศัยความถูกตองของขอมูลเด็มโกในการติดตามการดําเนินงานของเด็มโก และ
ในการตัดสินใจ ดังนั้น เด็มโกจึงไววางใจวา พนักงานทุกคนจะรวมมือกันในการจัดทําขอมูลใหถูกตองโดย
บันทึกขอมูล และจัดทํารายงานอยางถูกตอง และทันตอเหตุการณ โดยรวบรวมรายการทางบัญชีตางๆ ทุก
รายการ ไมวาจะมีปริมาณมากหรือนอย ขอมูลทุกประเภทของเด็มโก ตองการความถูกตอง แมนยํา และความ
โปรงใส ในมาตรฐานเดียวกัน ไมวาจะเปนการสงขอมูลสวนบุคคลใหกลุมทรัพยากรบุคคล การจัดทํารายงาน
คาใชจาย การบันทึกเวลาทํางาน การบันทึกขอมูลลูกคา การบันทึกรายได และรายการตางๆ การบันทึกขอมูล
ดานการลงทุนหรือขอมูลทางการเงินโดยรวมของเด็มโก 

 ท้ังนี้ การบันทึกและ/หรือการจัดทํารายงานท่ีผิดพลาดหรือบิดเบือน โดยเจตนาหรือประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง ถือเปนการฝาฝนจรรยาบรรณพนักงาน 

 เด็มโก หวังวาพนักงานจะรวมมืออยางเต็มความสามารถกับผูตรวจสอบภายใน และภายนอกเม่ือไดรับ
การรองขอ 

การรักษาความลับของขอมูล 

 พนักงานจะตองไมเปดเผยขอมูลของเด็มโก ท่ียังมิไดมีการเปดเผยตอสาธารณะ ยกเวนเปนไปตาม
กฎหมาย หรือไดรับอนุมัติจากเด็มโกการรักษาความลับของขอมูลนี้รวมถึงขอมูลของลูกคา ผลิตภัณฑ บริการ 
แผนงาน กลยุทธ วิธีการดําเนินการและระบบงาน พนักงานจะตองไมนําขอมูลท่ีไดทราบหรือจัดทําข้ึนจาก
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หนาท่ีงานในเด็มโก ใชในทางอื่น นอกเหนือจากงานท่ีตนรับผิดชอบ และจะไมนําขอมูลไปใชในทางท่ี
กอใหเกิดผลประโยชนสวนตนหรือเพ่ือประโยชนของบุคคลอ่ืน ไมวาในขณะท่ีเปนพนักงานอยู หรือพนสภาพ
การเปนพนักงานแลวก็ตาม 
 การเก็บรักษาขอมูลของลูกคาถือเปนเร่ืองสําคัญท่ีพนักงานทุกคนตองปฏิบัติโดยเครงครัด และหามมิ
ใหพนักงานเปดเผยขอมูลใดๆ ของลูกคาแกบุคคลอ่ืน ไมวาดวยวิธีการใด หรือส่ือใดๆ เวนแตการเปดเผยขอมูล
ของลูกคาใหแกผูท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย หรือตามคําส่ังศาล 
 การรักษาความลับของขอมูลนี้ รวมถึงขอมูลสวนบุคคลของลูกคา และของพนักงาน ซ่ึงหมายความถึง
ขอมูลเกี่ยวกับรายไดและผลประโยชน และขอมูลทางการแพทยดวย ขอมูลดังกลาวจะสามารถเผยแพรให
บุคคลภายในหรือภายนอกบริษัทฯ เพื่อใชงานได เม่ือมีความจําเปนอยางยิ่งเทานั้น พนักงานท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของ
กับขอมูลสวนบุคคลนี้ ตองปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว โดยใชความระมัดระวังอยางยิ่ง และพึงรักษาอยาง
เครงครัด 

การส่ือสารและการแสดงออกในนามเด็มโก 

 เด็มโกยึดม่ันตอการประกอบธุรกิจดวยความซ่ือสัตย และเปดเผย การส่ือสารท้ังภายในและภายนอก
องคกรจะตองถูกตอง เท่ียงตรง ตรงไปตรงมา และมีการใชชองทางในการส่ือสารท่ีเหมาะสมในแตละ
สถานการณ 
 การส่ือสารและการเผยแพรขอมูลทุกคร้ังตองใชภาษาและน้ําเสียง ท่ีสุภาพ และไมทําใหภาพลักษณ
และช่ือเสียงของเด็มโก ตองเส่ือมเสีย 
 
 หามการส่ือสาร การตีพิมพ และประกาศท้ังภายใน และภายนอกบริษัทฯ ดวยขอมูลท่ีไมเปนจริง 
บิดเบือน ประสงคราย รวมถึงขอมูลท่ีอาจกระทบตอช่ือเสียงของบุคคล หรือกลุมบุคคล ท้ังนี้ไมวาจะเปนการ
ส่ือดวยวาจาหรือลายลักษณอักษรก็ตาม 
 พนักงานตองระมัดระวังการใช Social Media เชน Webboard  Facebook  Youtube  Instagram Line 
Whatsapp เปนตน ไมวาจะเปนการส่ือสารดวยขอความ รูปภาพ หรือวีดีโอ เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
ตอตัวบุคคล องคกร หรือผิดตอศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย 
 การใชส่ือ หรือสัญลักษณ ซ่ึงแสดงถึงการเปนพนักงาน หรือเกี่ยวของกับธุรกิจของเด็มโก เชน 
เคร่ืองแบบ นามบัตร โบรชัวรสินคาหรือบริการ เปนตน พนักงานจะตองใชดวยความระมัดระวัง และเพื่อ
ประโยชนของเด็มโก เทานั้น และจะตองไมใชส่ือ หรือสัญลักษณ ของเด็มโก ในการอวดอาง หลอกลวง หรือ
กระทําดวยประการใดๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหาประโยชนใหกับตนเองและ/หรือบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 
รวมท้ังจะตองไมยินยอมใหบุคคลอ่ืนนําไปใชเพื่อการดังกลาวดวย 
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การใชขอมูลภายในเพื่อการซ้ือขายหลักทรัพย 

 หามพนักงานท่ีรูขอมูลท่ียังไมเปดเผยตอสาธารณะ ซ้ือขายหุนหรือหลักทรัพยอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของ เปดเผย
หรือใชประโยชนจากขอมูลท่ียังไมเปดเผยเพื่อแสวงหาผลประโยชนท้ังของตนเอง และ/หรือบุคคลอ่ืน ท้ัง
ทางตรงและทางออม 
เม่ือใดควรถือวาเปน “ขอมูลภายใน” 

 เม่ือขอมูลนั้นมีสาระสําคัญ หมายถึง ขอมูลท่ีมีความเปนไปไดอยางมากกวานักลงทุนท่ีมีเหตุมีผลจะถือ
เปนส่ิงสําคัญในการตัดสินใจทําการซ้ือขายหลักทรัพย 

 เม่ือขอมูลนั้น ไมเปนขอมูลสาธารณะ หมายถึง ขอมูลท่ียังไมไดรับการเปดเผยตอสาธารณะ รวมไปถึง
ขอมูลท่ีแมจะไดเปดเผยตอสาธารณะและรายงานโดยส่ือแลวก็ตาม แตยังไมไดใหนักลงทุนมีเวลา
ตอบสนองขอมูลพอสมควร (24 ช่ัวโมงหลังจากการใหขาวอยางเปนทางการ) 

การคุกคาม 

 เด็มโก ยึดม่ันในการสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน ใหเกิดประสิทธิภาพและปราศจากการคุกคาม
ใดๆ เด็มโก จะทําการสืบหาขอเท็จจริงอยางจริงจัง เม่ือไดรับรายงานถึงเหตุการณหรือพฤติกรรมใดท่ีขัดตอ
แนวปฏิบัตินี้ และหากเปนจริงจะสงผลตอการลงโทษทางวินัย 
รูปแบบตางๆ ของการคุกคาม ไดแก 

 การคุกคามทางวาจา เชน บิดเบือน ใสความ หรือทําใหเส่ือมเสียชื่อเสียง 
 การคุกคามทางกาย เชน การขมขู ทํารายรางกาย ขูจะทํารายรางกาย 
 การคุกคามท่ีมองเห็นได เชน การส่ือขอความกาวราว การแสดงอากัปกิริยา หรือรูปภาพท่ีกอใหเกิด

ความขุนเคือง เปนตน 
 การคุกคามทางเพศ เชน การเกี้ยวพาราสี การรองขอผลประโยชนทางเพศ หรือการลวงละเมิดทางเพศ

ดวยกาย และวาจาอ่ืนๆ 

การพนัน การดื่มแอลกอฮอล และส่ิงเสพติด 

 หามพนักงานเสพ ครอบครอง ซ้ือ ขาย ขนยาย ส่ิงเสพติด หรือสารควบคุม (ยกเวนยาตามใบส่ังของ
แพทย) ไมวาประเภทใดๆ และไมวาดวยวิธีการใดๆ  
 หามดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในระหวางปฏิบัติหนาท่ี เวนแตในงานเล้ียงสังสรรคหรือการตอนรับ
ลูกคาตามระเบียบปฏิบัติของเด็มโก และตองไมดื่มจนมึนเมาหรือขาดสติ 
 หามพนักงานเลนการพนันทุกประเภทในระหวางปฏิบัติหนาท่ี หรือในพ้ืนท่ีของเด็มโก 
 การเลนการพนัน การดื่มแอลกอฮอล หรือการใชส่ิงเสพติด ท่ีสงผลกระทบตอภาพลักษณของเด็มโก 
หรือมีผลใหการปฏิบัติในหนาท่ีของพนักงาน หรือทําใหทรัพยสินใดๆ ของเด็มโก เสียหาย จะถูกพิจารณาโทษ
ทางวินัย 
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การใหและรับของกํานัลและการเล้ียงรับรอง 

 เด็มโกมุงม่ันในการสรางความสัมพันธท่ีม่ันคงและยั่งยืนกับลูกคา ผูถือหุน คูคา และผูทําธุรกิจ
รวมกับเด็มโก คุณธรรมและช่ือเสียงท่ีดีของเด็มโก ยอมเปนรากฐานสําคัญสําหรับการสรางความสัมพันธ
ดังกลาว 
 พนักงานตองไมเรียกรองหรือแสดงอากัปกิริยาท่ีแสดงเจตนาท้ังทางตรงและทางออมวา ตองการรับ
เงิน และ/หรือทรัพยสิน และ/หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีอาจมีผลตอการตัดสินใจทางธุรกิจของพนักงานในนามเด็ม
โก เวนแตไดรับในโอกาสท่ีเปนพิธีการ หรือตามธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ินท่ีดีงาม หรือจารีตทางการคา 

 การแลกเปล่ียนของกํานัล หรือการเล้ียงตอบแทนตามประเพณีนิยม เชน การรับประทานอาหาร หรือ
การเล้ียงรับรองระหวางพนักงานกับบุคคลอ่ืน เปนตน สามารถทําไดตามความเหมาะสม เพื่อรักษาสัมพันธภาพ
ทางธุรกิจ 

ส่ิงท่ีควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติ 

 หลีกเล่ียงสถานการณท่ีอาจกระทบตอความต้ังใจ หรือความสามารถของทานท่ีจะทําประโยชนสูงสุด

ใหแกเด็มโกและผูถือหุน 

 ไมควรกระทําการใดๆ ท่ีแสดงใหเห็นวา ทานไดปฏิบัติเปนพิเศษกับบุคคลอ่ืนท่ีอยูท้ังภายในและ

ภายนอกกลุมธุรกิจของ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) หรือหนวยงานภายนอกท่ีทําธุรกิจกับเด็มโก 

 การรับรางวัลตอบแทน คาคอมมิชชั่น หรือคาใชจายในการเดินทางท่ีคูคาหรือบุคคลภายนอกออก

คาใชจายให สามารถกระทําไดภายใตการขออนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติท่ีเด็มโก กําหนด 

 เม่ือไมแนใจถึงความเหมาะสมในการรับของกํานัล การบริการ ผลประโยชน หรือการแสดงน้ําใจใดๆ 

ควรขอรับคําปรึกษาจากฝายกํากับและควบคุมหรือผูบังคับบัญชาโดยตรง 

 ควรละเวนการใหของกํานัลผูบังคับบัญชา หรือรับของกํานัลจากผูใตบังคับบัญชา ยกเวนเปนการให

ตามประเพณีนิยม 

ความขัดแยงทางผลประโยชน 

พนักงานทุกคนตองปฏิบัติงานโดยคํานึงผลประโยชนของเด็มโกเปนสําคัญและตองคํานึงอยูเสมอวา 
ในการปฏิบัติหนาท่ีตนเองจะตองไมมีสวนไดเสีย หรือผลประโยชนขัดกันกับผลประโยชนของเด็มโก และ
หลีกเล่ียงความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจมีข้ึนท้ังทางตรงทางออม 

แนวปฏิบัติ 
 ไมประกอบกิจการท่ีเปนการแขงขัน หรือมีลักษณะเดียวกับเด็มโก 
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 ไมเขาเปนหุนสวน หรือผูถือหุนท่ีมีอํานาจตัดสินใจหรือ กรรมการ หรือ ผูบริหารในกิจการท่ีเปนการ

แขงขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับเด็มโก  เวนแตไดรับอนุญาตจากเด็มโก 

 ไมใชขอมูลภายในเพื่อผลประโยชนของตนเองและพวกพอง 

 ตองเปดเผยสถานะสวนตัวหรือธุรกรรมใดๆ ท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน หรือทําให

เกิดความเขาใจวามีความขัดแยงทางผลประโยชน 

 การทําสัญญากับคูคาตองอยูบนพื้นฐานของการแขงขันท่ีเปนธรรมและเปดเผยโดยผูเสนอใหบริการ

หรือผูเสนอขายสินคาทุกราย จะตองไดรับการปฏิบัติท่ีเทาเทียมกัน การประเมินและการคัดเลือกตอง

ข้ึนอยูกับคุณภาพ ราคา การบริการ ความนาเช่ือถือ และปจจัยอ่ืนๆ ท่ีไดรับความเห็นชอบ และกระทํา

ภายใตแนวทางและกระบวนการทํางานท่ีกําหนดไว 

นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

กลุมธุรกิจของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) มีนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันทุกรูปแบบ 
พนักงานมีหนาท่ีในการศึกษา และทําความเขาใจกับนโยบายตอตานทุจริตคอรรัปช่ันของเด็มโก และ

ปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด 

ทรัพยสินของเด็มโก 

พนักงานทุกคนมีหนาท่ีในการดูแลรับผิดชอบตอทรัพยสินของเด็มโกมิใหสูญหาย เสียหาย หรือ
นําไปใชในทางท่ีผิด ความรับผิดชอบนี้ไมเพียงแคครอบคลุมถึงการปฏิบัติตนของพนักงานเทานั้น แตยังรวมถึง
การตองใสใจท่ีจะปฏิบัติตามข้ันตอนของการรักษาความปลอดภัย และการต่ืนตัวตอสถานการณ และเหตุการณ
ท่ีอาจเกิดข้ึน และทําใหทรัพยสินของเด็มโก เกิดความสูญหาย เสียหาย หรือถูกใชในทางท่ีผิดดวย 

ทรัพยสินของเด็มโกหมายความรวมถึงเงินสด เคร่ืองมือทางการเงิน ขอมูลของเด็มโก ทรัพยสินทาง
ปญญา โปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร ซอฟทแวร จดหมาย อิเล็กทรอนิกส เอกสาร เคร่ืองมือเคร่ืองใช ส่ิง
อํานวยความสะดวก ยานพาหนะ ช่ือเด็มโก เคร่ืองหมายสัญลักษณของเด็มโก และวัสดุอุปกรณ 

ทรัพยสินทางปญญาหมายความรวมถึงสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายทางการคา 
ความลับทางการคา หรือขอมูลอ่ืนใดท่ีเปนทรัพยสินมีคาของเด็มโก พนักงานมีหนาท่ีปกปองดูแลรักษา
ทรัพยสินทางปญญาของเด็มโกใหพนจากการนําไปใช หรือเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต และตองเคารพ
ลิขสิทธ์ิของเจาของทรัพยสินทางปญญานั้นๆ  

การปองกันการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

พนักงานตองยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย โดยจะไม
สนับสนุนหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของในการรับโอน หรือเปล่ียนสภาพทรัพยสินตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการกระทํา
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ความผิด เพื่อปองกันไมใหผูหนึ่งผูใดใชเด็มโกเปนชองทางหรือเปนเคร่ืองมือในการถายเท ปกปด หรืออําพราง
แหลงท่ีมาของทรัพยสินท่ีไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

การทํางานอ่ืนหรือกิจกรรมภายนอก 

พนักงานตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และความถูกตอง/ ซ่ือสัตยสุจริต 
รวมท้ังการปฏิบัติตามกฎเกณฑทางการและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ขอบังคับ นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติท่ีเด็ม
โกกําหนด 

พนักงานตองไมเปนพนักงานขององคกรอ่ืนท่ีไมใชองคกรในกลุมธุรกิจของ บริษัท เด็มโก จํากัด 
(มหาชน) หรือทํากิจกรรมภายนอกอ่ืนๆ ท่ีไมเกี่ยวของกับเด็มโกในระหวางการปฏิบัติหนาท่ี 

พนักงานท่ีจะไปเปนกรรมการ คณะทํางาน ท่ีปรึกษา วิทยากร หรือทํากิจกรรมภายนอกใหกับบุคคล
อื่นใดท่ีไมใชองคกรในกลุมธุรกิจของเด็มโก ตองไดรับการอนุมัติลวงหนาจากผูมีอํานาจอนุมัติท่ีเด็มโกกําหนด 
ตัวอยางงานท่ีสามารถทําไดนอกเวลางานควรมีลักษณะดังนี้ 

 ไมขัดตอกฎหมายและศีลธรรม 

 ไมขัดแยงกับผลประโยชน หรือระเบียบของเด็มโก และไมนํามาซ่ึงผลกระทบตอธุรกิจของเด็มโก 

 ไมเปนการแขงขันโดยตรง หรือโดยออมกับผลิตภัณฑ และบริการของเด็มโก หรือกิจกรรมท่ีมีสวน

เกี่ยวพันกับธุรกิจของคูคา หรือผูใหบริการกับเด็มโก 

 ไมทําใหเกิดความเสียหายตอภาพลักษณหรือช่ือเสียงของเด็มโก 

 ไมหาประโยชนจากการใชช่ือเคร่ืองหมายสัญลักษณ สถานท่ี ยานพาหนะ ขอมูลท่ีเปนความลับ หรือ

ทรัพยสินอ่ืนๆ ของเด็มโก 

 ไมกระทบตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

สิทธิมนุษยชนและกิจกรรมทางการเมือง 

เด็มโกจะยึดหลักสิทธิมนุษยชนเปนหลักปฏิบัติรวมกับพนักงานทุกคน โดยจะใหพนักงานเขาใจใน
หลักสิทธิมนุษยชน เพื่อนําไปเปนสวนหน่ึงในการปฏิบัติงานและไมสนับสนุนกิจการท่ีละเมิดหลักสิทธิ
มนุษยชน 

เด็มโกจะวางตัวเปนกลางทางการเมืองโดยไมทําการใดๆ อันเปนการฝกใฝ หรือสนับสนุนพรรค
การเมืองใด พรรคการเมืองหนึ่ง หรือสนับสนุนผูท่ีมีอํานาจทางการเมือง โดยเด็มโกจะใหความเคารพในสิทธิ
เสรีภาพทางการเมืองของพนักงาน แตท้ังนี้ ไมวาในโอกาสใด พนักงานจะตองระมัดระวังการแสดงความ
คิดเห็นทางการเมืองในสถานท่ีทํางานหรือในเวลางาน หรือในสถานท่ีใดๆ ท่ีอาจทําใหเขาใจไดวาเปนการ
แสดงความคิดเห็นในฐานะพนักงานเด็มโก 
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ชองทางรับขอรองเรียน (Whistleblower) 

เด็มโก มีชองทาง รับขอรองเรียน (Whistleblower) ใหพนักงานสามารถรองเรียนใหขอมูล หรือแจง
เบาะแสท่ีเกี่ยวของกับการทุจริต คอรรัปช่ัน รวมถึงการไมปฏิบัติตามขอบังคับ กฎระเบียบ และจรรยาบรรณ 
เพื่อความโปรงใสในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลผานชองทางตางๆ คือ 

(1) คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล   E-mail address : goodgovernance@demco.co.th  
(2) คณะกรรมการวินัย    E-mail address : discipline_committee@demco.co.th 
(3) เลขานุการบริษัทฯ    Email address :  paitoongcc@demco.co.th  
(4) เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล Email address :  wonruedee@demco.co.th 
(5) ตูรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ติดต้ัง ณ สํานักงานใหญ 

สงจดหมาย หรือชองทางอ่ืนตามสมควรและปลอดภยั  ถึง สํานักงานตรวจสอบ  บริษทั เด็มโก  จํากดั 
(มหาชน) เลขท่ี 59  ม.1  ต.สวนพริกไทย  อ.เมือง จ.ปทุมธานี  12000  หรือโทรสาร 02-9595811 ตอ 2018 

ซ่ึงเด็มโกมีมาตรการคุมครองผูรองเรียน โดยถือวาขอมูลท่ีเกี่ยวของเปนความลับและจะดําเนินการ
พิสูจนหาขอเท็จจริง เพื่อดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป 

มาตรการคุมครองผูท่ีรองเรียนหรือใหขอมูลดวยเจตนาสุจริต 

 ผูรายงาน ผูรองเรียน หรือผูท่ีใหความรวมมือสามารถเลือกท่ีจะไมเปดเผยตนเองได หากเห็นวาการ

เปดเผยนั้นจะทําใหเกิดความไมปลอดภัย หรือเกิดผลกระทบในทางลบใดๆ 

 เด็มโกถือวาขอมูลท่ีเกี่ยวของเปนความลับ และจะเปดเผยเทาท่ีจําเปนโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและ

ผลกระทบในทางลบของผูรายงานแหลงท่ีมาของขอมูลหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของเปนสําคัญ และผูท่ี

เกี่ยวของกับกระบวนการสอบสวนหรือหาขอเท็จจริง มีหนาท่ีในการรักษาความลับของผูใหขอมูล

อยางเครงครัด ผูใดฝาฝน เด็มโก จะถือเปนการกระทําผิดวินัยรายแรง 

 หากมีการกระทําท่ีไมเปนธรรมตอผูรองเรียน หรือผูแจงเบาะแส หรือผูท่ีเปนพยาน ถือเปนการกระทํา

ผิดวินัยรายแรง และอาจเปนความผิดตามกฎหมายได 

 กรณีท่ีผูรองเรียนเห็นวาตนอาจไดรับความไมปลอดภัย หรืออาจเกิดผลกระทบในทางลบ ผูรองเรียน

สามารถรองขอใหเด็มโกกําหนดมาตรการคุมครองที่เหมาะสมได หรือเด็มโกอาจกําหนดมาตรการ

คุมครองโดยผูรองเรียนไมตองรองขอ หากเห็นวาเปนเร่ืองท่ีมีแนวโนมท่ีจะเกิดผลกระทบในทางลบ

หรือความไมปลอดภัย 

 ผูท่ีไดรับผลกระทบในทางลบจะไดรับการบรรเทาความเดือดรอนดวยกระบวนการที่มีความเหมาะสม

และเปนธรรม 

 

mailto:goodgovernance@demco.co.th
mailto:discipline_committee@demco.co.th
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ขอแนะนํา 

จรรยาบรรณของเด็มโกนี้ ไมสามารถใหแนวทางท่ีครอบคลุมทุกสถานการณ หรือใหคําตอบกับทุก
คําถามท่ีอาจเกิดข้ึนได จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีเด็มโกจะตองพึ่งดุลยพินิจของพนักงานท่ีจะพิจารณาวา อะไรคือความ
ถูกตอง รวมถึงรูวาเม่ือใดควรปรึกษาหารือกับผูอ่ืน เพื่อใหเกิดแนวทางพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 

เม่ือเกิดความไมแนใจวาส่ิงใด “เปนส่ิงท่ีถูกตองท่ีควรปฏิบัติ” ใหถามคําถาม 5 ขอ ตอไปน้ี 
 ระเบียบวินัย/ กฎหมาย – ส่ิงท่ีขาพเจาจะปฏิบัติหรือละเวนปฏิบัตินั้นฝาฝนระเบียบวินัย / กฎหมาย

ใดๆ หรือไม 

 นโยบาย – ส่ิงท่ีขาพเจาจะปฏิบัติหรือละเวนปฏิบัตินั้น ขัดตอนโยบายตางๆ ของเด็มโกหรือไม 

เชน นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันของเด็มโกท่ีอนุมัติไวหรือไม 

 ความภาคภูมิใจ – หากส่ิงท่ีขาพเจาจะปฏิบัติหรือละเวนปฏิบัตินั้น เปนท่ีลวงรูถึงผูบังคับบัญชา 

หรือในหมูเพื่อนพนักงาน ขาพเจาจะเกิดความละอายหรือไม 

 ภาพลักษณ – ส่ิงท่ีขาพเจาเจตนาปฏิบัติหรือละเวนปฏิบัติ เปนการไมเหมาะสม ไมซ่ือสัตย หรือ

สงผลใหเกิดความเสียหายตอภาพลักษณเด็มโกหรือไม 

 ศีลธรรม / ขนบธรรมเนียม / จารีตประเพณี – ส่ิงท่ีขาพเจาจะปฏิบัติหรือละเวนปฏิบัตินั้น ฝาฝน

ศีลธรรม / ขนบธรรมเนียม / จารีตประเพณีใดๆ หรือไม  

หากคําตอบขอใดขอหนึ่งของคําถามขางตน คือ “ใช” เปนไปไดวาส่ิงท่ีทานปฏิบัติหรือไมปฏิบัตินั้น 
อาจเปนการฝาฝนหรือขัดตอจรรยาบรรณ หรือกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือไมแนใจ ควรหารือผูบังคับบัญชาของทาน 
หรือฝายกํากับและควบคุม 
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     ภาคผนวก 

     มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงาน  

(Ethical and Behavior of the Employee at all levels) 
 
1.  การเปดเผยขอมูลบริษัทและการประชาสัมพันธ 

1.1 พนักงานพึงคํานึงถึงการกลาวหรือใหขอความอันใดตอบุคคลภายนอกหรือส่ือมวลชน โดยจะตอง
ช้ีแจงใหชัดเจนถึงคุณวุฒิและคุณสมบัติของผูใหขอมูล การกลาวในฐานะสวนตัว หรือตําแหนงหนาท่ี
ใด  การมีสวนไดสวนเสียรวมกับบุคคลกลุมหนึ่งกลุมใดท่ีไดรับผลประโยชนจากขอมูลหรือขอความ 
หรือขอคิดเห็นนั้น ๆ  

1.2 พนักงานทุกคนเปนทรัพยากรขององคกร ดังนั้นพนักงานพึงระลึกวาการพูดกันระหวางเพ่ือน     
รวมงาน เพื่อนนอกองคกรหรือแมแตญาติ  ในเร่ืองท่ีตนเองไมรูจริงหรือพูดจากขอมูลท่ีไมถูกตอง     
นอกจากจะเปนการสรางความไมนาเช่ือถือแกตนเองแลว  ยังเปนการสรางความไมนาเช่ือถือตอองคกร
ดวย 

1.3 พนักงานควรมีหนาท่ีใหความชวยเหลือ ใหความกระจาง ความชัดเจนในเนื้อหาขอมูลของงานท่ี      
ตนกระทําหรือรับผิดชอบเพ่ือความโปรงใส โดยมีเงื่อนไขวาการใหขอมูลเหลานั้นจะตองไม         
กระทบกระเทือนบุคคลอ่ืน และสมควรเปดเผยได 

1.4 ไมควรใหขอมูลขาวสารใดๆ  ท่ีมิไดเปนขอมูลหรือขาวสารที่เกิดจากหนาท่ีความรับผิดชอบของ        
ตน  ยกเวนไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา 

1.5 หามพนักงานใหขอมูลขาวสารแกบุคคลหรือหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมหรือแผนงานทาง
ธุรกิจในอนาคตของบริษัท  และควรแนะนําใหบุคคลหรือหนวยงานนั้นติดตอขอขอมูลโดยตรงกับ
หนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการใหขอมูลขาวสาร 

1.6 หามพนักงานเปดเผยขอมูลท่ียังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ  
1.7 พนักงานท่ีมีหนาทีเปดเผยขอมูล ตองเปดเผยขอมูลอยางระมัดระวัง ถูกตองครบถวน  เปดเผยบน

พื้นฐานของความจริง ไมส่ือสารขอมูลท่ีบิดเบือน หรือส่ือสารในลักษณะแสดงความคิดเห็น การ
คาดคะเน หรือกลาวอางเกินความจริงทําใหผูอ่ืนสําคัญผิดในขอเท็จจริง 

2.  การขัดแยงผลประโยชน 
2.1 พนักงานทุกคนตองไมประกอบธุรกิจ ดําเนินการ หรือลงทุนใดๆ  อันเปนการแขงขันกับบริษัทไมวา

โดยตรงหรือโดยออม   
2.2 พนักงานตองไมใชขอมูลภายใน ขอมูลความลับของบริษัท เพื่อประโยชนสวนตัวหรือเปดเผยแก

บุคคลภายนอกหรือคูแขงโดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลท่ียังไมเปดเผยตอสาธารณะ    ตามระเบียบตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและกฎหมายท่ีเกี่ยวของในระหวางการจางของบริษัท หรือเม่ือออกจาก
การจางของบริษัทแลว โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากบริษัท เชน เร่ืองท่ีเกี่ยวกับการมี
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มติการประมูลราคา แผนงานรายได   แผนการตลาด การคาดการณลวงหนาเกี่ยวกับการเงินหรือธุรกิจ
ของบริษัท 

2.3 ในกรณีท่ีพนักงาน และหรือบุคคลในครอบครัวเขาไปมีสวนรวม หรือเปนผูถือหุน  และ/หรือเปน
กรรมการหรือท่ีปรึกษาในบริษัทอ่ืนนอกกลุมบริษัท จะตองไมขัดตอประโยชน   และการประกอบ
หนาท่ีโดยตรงในบริษัท รวมท้ังตองไดรับอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากบริษัทกอน 

2.4 พนักงานควรหลีกเล่ียงท้ังโดยตนเอง  หรือครอบครัว ในการติดตอการใหหรือรับส่ิงของหรือเงินหรือ
ประโยชนอยางอ่ืนจากบุคคลอ่ืนท่ีมีหนาท่ี หรือธุรกิจเกี่ยวของกับบริษัท   หรือคูคา  เวนแตในเทศกาล   
หรือประเพณีนิยมในมูลคาท่ีเหมาะสมและตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 

2.5 พนักงานเม่ือมีผลประโยชนสวนตัวอ่ืนใด   นอกเหนือไปจากท่ีไดรับจากบริษัทควรเปดเผยขอเท็จจริง
ตอบริษัททันที 

2.6 หลีกเล่ียงการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกับตนเองท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท 
2.7 หากมีความจําเปนตองทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันอันเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัท ใหกระทํารายการ

นั้นเสมือนกับทํารายการกับบุคคลภายนอก ท้ังนี้หามมิใหกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทท่ีมีสวนได
เสียในรายการนั้นมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ 

2.8 ไมหาผลประโยชนใสตนและผูท่ีเกี่ยวของ โดยนําสารสนเทศภายในท่ียังไมไดเปดเผยหรือท่ีเปน
ความลับไปใชหรือนําไปเปดเผยกับบุคคลภายนอก 

2.9 ไมใชเอกสารหรือขอมูลท่ีไดจากการเปนพนักงานของบริษัทในการทําธุรกิจท่ีแขงขันหรือเกี่ยวเนื่อง
กับบริษัท 

3.  การประพฤติปฏิบัติเก่ียวกับเงิน ของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ 
3.1  การรับประโยชนและการเกี่ยวของทางการเงินกับผูทําธุรกิจกับบริษัท 

3.1.1   พนักงาน ตองไมเรียกรองหรือยอมรับเงิน ส่ิงของ หรือประโยชนอ่ืนใดจากลูกคา ผูแทน
จําหนาย พอคา ผูรับเหมา ผูขายสินคาและบริการใหบริษัท หรือจากบุคคลอ่ืนใดท่ีทําธุรกิจกับ
บริษัท นอกจากนี้พนักงานไมพึงเขาไปเกี่ยวของกับการเงินเชน รวมทุนหรือรวมทําการคา 
ใหยืมหรือกูยืมเงิน เร่ียไร ใชเช็คแลกเงินสด ซ้ือสินคาเช่ือ ซ้ือขายเชา หรือใหเชา หรือกอภาระ
ผูกพันทางการเงินใด ๆ กับบุคคลดังกลาวขางตน 

3.1.2 การรับของกํานัลหรือการรับทรัพยสินอ่ืนใดจากญาติซ่ึงใหโดยเสนหาตามจํานวนท่ีเหมาะสม
ตามฐานานุรูป 

3.1.3 รับของกํานัลหรือการรับทรัพยสินอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับ
จากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท 

3.1.4 รับของกํานัลหรือการรับทรัพยสินอ่ืนใดท่ีการใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลท่ัวไป 
การรับของกํานัลหรือการรับทรัพยสินอ่ืนใดท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือมีราคาหรือมี
มูลคามากกวาสามพันบาทซ่ึงพนักงานไดรับมาแลวโดยมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองรับไวเพื่อ
รักษาไมตรี  มิตรภาพ  หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล  พนักงานผูนั้นตองแจง
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รายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับของกํานัลหรือการรับทรัพยสินนั้นตอผูบังคับบัญชาหรือ
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

3.1.5 การรับของขวัญในรูปของคานายหนา  เงินกูยืม  สวนแบงกําไร  ใบหุน  หรือส่ิงอ่ืน ๆ   ท่ี
เทียบเทาเปนส่ิงท่ีตองหามโดยเด็ดขาด 

3.2  การใหประโยชนและการเก่ียวของทางการเงินกับผูทําธุรกิจกับบริษัท      
3.2.1 บริษัทมีนโยบายท่ีจะไมใหมีการมอบของขวัญในรูปเงินสดในนามของบริษัท  เวนแต กรณีท่ี

ไดกําหนดไวอยางชัดเจน  เชน 
ก. ใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัท ในเร่ืองจรรยาบรรณ 
ข. เพื่อใหเกิดการตัดสินใจทางธุรกิจท่ีถูกตองและดีงาม 
ค. อยูภายใตกฎหมายท่ีใชบังคับ 
ง. อยูภายใตความประพฤติและจารีตประเพณีท่ีดีงาม  

3.2.2 ของขวัญหรือเงินสดท้ังหมด  ตองทําการเบิกเปนคาใชจายตามปกติในแบบการเบิกคาใชจาย
ของพนักงาน แตท้ังนี้ตองมีการบันทึกวัตถุประสงคของคาใชจายท่ีถูกตองและชัดเจน 

3.2.3 ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท   พนักงานอาจมีคาใชจายเพื่อการเล้ียงรับรองในมูลคา
พอประมาณ และอนุมัติโดยผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน รวมถึงสอดคลองกับประเพณี
นิยมในทองถ่ินนั้นๆ  โดยท่ัวๆ  ไปการเล้ียงรับรองไมควรจะกระทําบอยและควรจะอยูใน
ขอบขายท่ีเหมาะสมกับความรับผิดชอบทางธุรกิจของแตละบุคคล 

4.  การประพฤติปฏิบัติ 
4.1 ตอบริษัท  

4.1.1 พนักงาน ตองอุทิศตนใหงานบริษัทอยางเต็มท่ี  รักษาระเบียบวินัยตรงตอเวลาและซ่ือสัตย ยึด
ม่ันในนโยบายของบริษัทท่ีจะดําเนินธุรกิจใหมีความม่ันคงมีผลกําไรเพื่อสงผลดีตอผูถือหุน
ในระยะยาว 

4.1.2 พนักงาน ตองใชและรักษาทรัพยสิน/อุปกรณของบริษัท ใหเกิดประโยชนสูงสุด  และไม
นําไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือใชทํางานใหกับสถานประกอบการอ่ืนท้ังในเวลางานหรือ
นอกเวลางาน    ซ่ึงถึงแมสถานประกอบการอ่ืนนั้นจะดําเนินธุรกิจท่ีไมเกี่ยวของกับบริษัทก็
ตาม  พนักงานควรสรางจิตสํานึกในตนเองปลูกฝงใหมีความรักการประหยัดรวมท้ังใหความ
เอาใจใสและชวยดําเนินการใด ๆ  ท่ีจะรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความสะอาด 
ปลอดภัย  และนาร่ืนรมยอยูเสมอ 

4.1.3 พนักงานตองใชทรัพยสินของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความระมัดระวัง และดูแลรักษา
ไมใหชํารุดสูญหาย และหากเม่ือทรัพยสินชํารุดหรือสูญหายใหแจงหนวยงานท่ีดูแลทรัพยสิน
ทันที 

4.1.4 พนักงานตองไมนําทรัพยสินนําไปใชผิดวัตถุประสงคหรือสูญเสียโดยเปลาประโยชน และผิด
กฎหมาย 
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4.1.5 พนักงานควรหลีกเล่ียงและระมัดระวังการแสดงความคิดเห็น  การนําขอมูล หรือเร่ืองราวของ
พนักงานอ่ืน หรือผูบริหารทั้งในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเร่ืองสวนตัวไปเปดเผยหรือ
วิพากษวิจารณในลักษณะท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือน แกพนักงาน  
ผูบริหาร หรือภาพลักษณและช่ือเสียงโดยรวมของบริษัท 

4.1.6 พนักงานควรหม่ันแสวงหาเพิ่มพูนความรูเพื่อเปนบุคลากรที่เพียบพรอมดานคุณวุฒิและ
ประสบการณ  โดยต้ังม่ันอยูบนพื้นฐานของความเปนผูมีคุณธรรมและซ่ือสัตยสุจริต 

4.1.7 พนักงานพึงรักษาและรวมสรางสรรคใหเกิดความสามัคคีและความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันใน
หมูพนักงาน  สรางบรรยากาศของการทํางานท่ีเปดโอกาส ใหมีการเสนอขอคิดเห็นใหม ๆ 
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันได  รวมถึงการเอาใจใสอยางจริงจังและเครงครัดตอกิจกรรม
ท้ังปวงท่ีจะเสริมสรางคุณภาพ    ประสิทธิภาพ    และการพัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศ 

4.1.8 พนักงานพึงละเวนความสัมพันธเชิงเสนหา  อันจะนําไปสูการเอ้ือประโยชนกับผูรวมงาน
ผูใตบังคับบัญชา  ผูบังคับบัญชา   ซ่ึงจะกอใหเกิดผลเสียกับบริษัท 

4.1.9 บริษัทมีนโยบายวา พนักงานตองมีความรับผิดชอบตอองคกรรวมกัน  หมายถึงการไมนิ่งเฉย
เม่ือเห็นบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือสมาชิกในองคกรปฏิบัติหนาท่ีอยางไมถูกตอง  หรือกระทํา
การใด ๆ ท่ีจะเปนผลเสียตอองคกร ดวยการบอกกลาวตักเตือนพนักงานผูนั้นหาก ไมสามารถ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไดใหแจงผูบังคับบัญชาของตนตามลําดับช้ันโดยทันที 

4.1.10 บริษัทมีนโยบายวาพนักงานพึงระลึกอยูเสมอวาการเปนพนักงานขององคกรหรือการมา
ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายไมวางานนั้นจะมีความยากหรืองาย  พนักงานไมควรบอก
ปฏิเสธจนกวาจะไดมีการปฏิบัติหนาท่ีอยางสุดความสามารถและไดปรึกษาผูบังคับบัญชา
อยางตอเนื่อง 

4.1.11 พนักงานทุกคนพึงเคารพในองคกร หรือสถาบัน หรือนโยบายขององคกร  ไมวานโยบาย ของ
องคกรจะเปนอยางไรขอใหพึงระลึกอยูเสมอวา  นโยบายน้ันถูกกําหนดข้ึนบนพ้ืนฐานของ
ความเหมาะสมขององคกรและพนักงานโดยสวนรวม  เพื่อประโยชนสูงสุดของพนักงานโดย
สวนใหญและตองไมกลาวรายตอองคกร หรือนโยบายขององคกร  หรือในดานอ่ืนๆ โดย
ปราศจากขอมูลท่ีเปนจริง 

4.1.12 ใหพนักงานใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชนในการทํางาน ไมกระทําการอันเปน
การรบกวนระบบคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตของบริษัทหลีกเล่ียงการใชงานระบบฯท่ีอาจ
ละเมิดการใชงานตามปกติของผูอ่ืน หรืออาจกระทบกระเทือนตอประสิทธิภาพการทํางาน
ของระบบ 

4.1.13 พนักงานตองไมใชระบบคอมพิวเตอรของบริษัท เพื่อเขาถึงหรือเผยแพรขอมูลท่ีไมเหมาะสม 
มีเนื้อหาขัดตอศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี เกี่ยวกับการพนัน หรือละเมิด
กฎหมาย และไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน 

4.1.14 พนักงานตองใชงานระบบตามสิทธิท่ีไดรับอนุญาตจากบริษัทและตองเก็บรักษารหัสผานของ
ตนใหเปนความลับ เพื่อปองกันไมใหผูอ่ืนใชรหัสผานสําหรับเขาใชระบบ 
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4.1.15 ใหพนักงานใชอีเมลบริการอินเตอรเน็ตและอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีบริษัทอนุญาตใหใช 
หลีกเล่ียงการติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยตัวเอง และการแกไขเปล่ียนแปลงการตั้งคา
ระบบท่ีอาจมีผลตอความปลอดภัย หากพบปญหาในการใชงาน เหตุการณท่ีเกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยของระบบหรือความเสียหายใหแจงหนวยงานผูดูแลระบบฯทันที 

4.1.16 โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีพนักงานใชในบริษัทตองมีลิขสิทธ์ิถูกตอง หามติดต้ังหรือใชงาน
โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีลิขสิทธ์ิไมถูกตองในสํานักงานและอุปกรณของบริษัทโดยเด็ดขาด 

4.1.17 หลีกเล่ียงการใชอุปกรณบันทึกขอมูลท่ีเคยใชงานกับคอมพิวเตอรท่ีนาสงสัยวาอาจมีไวรัส
คอมพิวเตอร รวมถึงการเปดไฟลท่ีไมทราบแหลงท่ีมา อาจทําใหเกิดความไมปลอดภัยตอ
ระบบงานของบริษัท 

4.1.18 พนักงานทุกคนมีหนาท่ีตองปกปองดูแลรักษาทรัพยสินทางปญญาของบริษัท ไมใหถูกละเมิด
เปดเผย  ดัดแปลง ทําซํ้า หรือไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว โดยไมไดรับอนุญาตจากบริษัท 

4.1.19 พนักงานตองใหความเคารพ ไมละเมิด และหลีกเล่ียงการใชทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน โดย
ตองไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิอยางถูกตอง 

4.1.20 บริษัทอนุญาตใหพนักงานใชทรัพยสินทางปญญาของบริษัทเพื่อประโยชนในกิจการของ
บริษัทเทานั้น 

4.1.21 งานใดท่ีพนักงานไดรับมอบหมายจากบริษัทใหจัดทําข้ึน เปนงานท่ีใชขอมูลและทรัพยากร
ของบริษัท   หรืองานท่ีเรียนรูจากบริษัท ใหถือวาบริษัทเปนเจาของลิขสิทธ์ิและผลตอบแทนท่ี
ไดจากงานนั้น 

4.1.22 กรณีพบเห็นธุรกรรมท่ีไมปกติตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบโดยทันที 

4.2 ตอผูบังคับบัญชา 
4.2.1 พนักงานควรเคารพและใหเกียรติ  มีสัมมาคารวะตอผูบังคับบัญชา 
4.2.2 พนักงานควรรับฟงคําแนะนําจากผูบังคับบัญชา   และควรปฏิบัติงานตามลําดับข้ันการบังคับ

บัญชา 
4.2.3 พนักงาน ตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา  ซ่ึงส่ังโดยชอบดวยหนาท่ีแตหากมีเหตุผล

หรือเหตุการณใดๆ   ท่ีทําใหไมอาจปฏิบัติตามคําส่ังได   ตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบทันที 

4.3 ตอผูใตบังคับบัญชา 
4.3.1 พนักงาน ตองพิจารณาหรือปฏิบัติในเร่ืองตาง ๆ โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคลโดยรวมตอ

ผูใตบังคับบัญชาใหอยูบนพื้นฐานของความเปนธรรมและเหมาะสม 
4.3.2 พึงสงเสริมและพัฒนาทักษะความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตอผูใตบังคับบัญชา 
4.3.3 รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชาและพยายามประสานความคิดเพื่อ

นําไปใชในทางท่ีเปนประโยชนตอบริษัท 
4.3.4 เขาใจในสภาพการทํางาน วิธีการและข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนชวยแนะนํา

สนับสนุนและแกไขปญหาตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากการทํางานดวยความเต็มใจ 



                                                                                                บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ   :   ปรับปรุง พฤศจิกายน 2560                      หนาท่ี 34/59 

 

4.3.5 ปฏิบัติและใชวาจาตอผูใตบังคับบัญชาดวยความสุภาพ เคารพในความเปนปจเจกชนและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยไมดูถูกเหยียดหยามหรือปฏิบัติหรือใชวาจาท่ีจะกอใหเกิดความ
แตกแยกสามัคคี 

4.4 ตอเพื่อนรวมงาน   
4.4.1 ตองปรับตัวใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดพรอมท้ังใหเกียรติเคารพในสิทธิและรับฟงความ

คิดเห็นของเพ่ือนรวมงาน  
4.4.2 ตองเอาใจใสตองานในหนาท่ีและมีความรับผิดชอบตอผูเพ่ือนรวมงาน ตักเตือน หรือแนะนํา 

เม่ือเห็นเพื่อนรวมงานกระทําส่ิงท่ีไมถูกตองหรือไมเหมาะสมและอดกล้ัน  รูจักชวยเหลือซ่ึง
กันและกัน 

4.5 ตอผูมาติดตอ 
พนักงานตองอํานวยความสะดวกใหแกผูมาติดตองานดวยกิริยาวาจาสุภาพและให บริการดวยความ
รวดเร็ว  รวมถึงตองใหขอมูลขาวสารแกผูมาติดตออยางครบถวน ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง  
และหากเห็นวาเร่ืองใดไมสามารถปฏิบัติไดหรือไมอยูในอํานาจหนาท่ีของตน ใหช้ีแจงเหตุผลหรือ
แนะนําใหติดตอหนวยงานหรือผูท่ีเกี่ยวของ   

4.6 การปฏิบัติตอลูกคา 
4.6.1 พนักงานจะตองมุงพัฒนาการใหบริการลูกคาไดอยางรวดเร็ว มีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของลูกคา อยางเต็มท่ี ดวยดวยความซ่ือสัตย สุจริต  
4.6.2 พนักงาน ตองไมทําการใดอันเปนการหลอกลวง หรือทําใหหลงเช่ือในคุณภาพสินคา และ

บริการ ตนเองดําเนินการและตองสงเสริมความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสินคาและบริการแก
ลูกคา 

4.6.3 พนักงาน ตองมุงม่ันพัฒนาความปลอดภัยในการใหบริการกับลูกคา ความปลอดภัยของลูกคา
มีความสําคัญยิ่ง พนักงานตองสวมใสอุปกรณความปลอดภัยในขณะทํางานในสถาน
ประกอบการตามท่ีลูกคากําหนด 

4.7 ตอตนเอง 
พนักงานตองประพฤติปฏิบัติตนใหเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศ มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ฝกฝนพัฒนาตนเองใหมีความรอบรูในงานและการดํารงชีวิตท่ีดีอยูเสมอ มีจิตสํานึก
และความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดลอมรวมกันกับทางบริษัท ปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมในการใช
สิทธ์ิในระบอบประชาธิปไตย โดยพึงหลีกเล่ียงการกระทําท่ีทําใหผูอ่ืนเขาใจวากระทําในนามบริษัท 
เด็มโก จํากัด (มหาชน)  

4.8 ตอคูแขงทางการคา 
4.8.1 พนักงานทุกคนตองศึกษาและทําความเขาใจกฎหมายวาดวยการแขงขันและการตอตานการ

ผูกขาดใหถองแทกอนท่ีจะดําเนินการใดๆ 
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4.8.2 พนักงานตองไมทําความตกลงใดๆ กับคูแขงขันหรือบุคคลใด ท่ีมีลักษณะเปนการลดหรือ
จํากัดการแขงขันทางการคา หรือสงผลใหเกิดการแขงขันอยางไมเปนธรรม รวมถึงการกําหนด
ราคา การฉอโกง การประมูล การจัดสรรตลาด และขอตกลงในการจํากัดการจัดหา 

4.8.3 พนักงานจะตองไดรับอนุมัติจากผูบริหารระดับสูงในการใหหรือแลกเปล่ียนขอมูลความลับ
ทางธุรกิจของบริษัทแกพันธมิตรทางธุรกิจ หรือกิจการรวมคาเสมอ  

4.9. ตอคูคา 
4.9.1 พนักงานที่ตองจัดหาพัสดุตองคํานึงถึงความตองการ ความคุมคา ราคา และคุณภาพของสินคา

และบริการ กระบวนการจัดหาพัสดุตองดําเนินการถูกตองตามระเบียบ ขอกําหนด และ
หลักเกณฑตางๆ ท่ีบริษัทกําหนดไวอยางโปรงใส ใหขอมูลแกผูคาอยางเทาเทียม ถูกตอง ไมมี
อคติ ไมเลือกปฏิบัติตอผูคา สรางการแขงขันท่ีเปนธรรมระหวางผูคา วิธีการจัดหาพัสดุควร
อางอิงแนวทางปฏิบัติท่ีเปนสากล มีความรัดกุม สอดคลองกับสถานการณ 

4.9.2 พนักงานตองปฏิบัติอยางเสมอภาคตอผูคาของ เด็มโก พนักงานท่ีตองจัดหาพัสดุไมดําเนินการ
ในระยะเวลากระช้ันจนเกินไป ควรใหเวลาผูคาอยางพอเพียงในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน 
และเอกสารการเสนอราคาตางๆ ขอกําหนดหรือเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญา ไมควรเปน
การเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป และควรปรึกษาท่ีปรึกษากฎหมายในการทําสัญญา 

4.9.3 พนักงานตองไมเรียกรับประโยชนจากการจัดหาพัสดุ และตองวางตัวเปนกลาง ไมใกลชิดกับ
ผูคา จนทําใหผูคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และปฏิบัติตามขอปฏิบัติในจรรยาบรรณวาดวย
การมีสวนไดเสียและผลประโยชนขัดกันอยางเครงครัด 

4.9.4 พนักงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดหาพัสดุตองเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ เชน การอนุมัติ 
เอกสารการเสนอราคา การเจรจา สัญญา หรือการปฏิบัติตามสัญญาไวเปนหลักฐานอางอิงตาม
สมควรแกความจําเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

4.9.5 พนักงานตองปฏิบัติตามขอสัญญาอยางเครงครัด หากพบวา เด็มโกหรือผูคาไมอาจปฏิบัติตาม
สัญญา หรือเหตุอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาได หากเปนไปได และไมกอใหเกดิ
ความเสียหายแก เด็มโก ใหยุติการดําเนินการ และใหรายงานผูบังคับบัญชา เพื่อปรึกษา
ในทันที และหาแนวทางแกไขตอไป 

4.9.6 พนักงานของ เด็มโก ท่ีดําเนินการจัดหาพัสดุ มีหนาท่ีกํากับดูแลใหผูคาปฏิบัติตามแนวทางการ
ปฏิบัติอยางยั่งยืนของผูคา เด็มโก อยางเครงครัด 

4.10 ตอเจาหนี้ 
4.10.1 ปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาท่ีมีตอเจาหนี้อยางเครงครัด โปรงใส และเทาเทียมกัน ท้ังในแงการ

ชําระเงิน และเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีไดทําขอตกลงไวกับเจาหนี้ 
4.10.2 เปดเผยขอมูลฐานะทางการเงินแกเจาหนี้ ตามขอกําหนดในสัญญาอยางถูกตอง ครบถวน ตรง

ตามกําหนดเวลา  
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4.10.3 แจงใหเจาหนี้ทราบ ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญา และรวมกันหาแนว
ทางแกไขปญหาดังกลาว 

4.11 ตอขอมูลและทรัพยสิน 
4.11.1 ขอมูลสวนบุคคล 

1. พนักงานท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของพนักงานหรือผูท่ีเกี่ยวของในการดําเนิน
ธุรกิจ เชน ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพประวัติการทํางาน ขอมูลสําหรับติดตอ ขอมูลสวน
บุคคลอ่ืนๆ ตองเก็บรักษาไวเปนความลับ โดยไมเปดเผยหรือถายโอนใหแกบุคคลอ่ืนทีไ่ม
เกี่ยวของ โดยไมไดรับความยิมยอมจากเจาของขอมูลและไมเปนการละเมิดสิทธิตาม
กฎหมาย และจํากัดการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล เฉพาะบุคคลท่ีไดรับอนุญาตอยาง
เหมาะสมเทาท่ีจําเปนตามหนาท่ีงานปกติ เฉพาะเพ่ือวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยาง
ยุติธรรมและซ่ือสัตย 

2. พนักงานท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลตองเก็บขอมูลสวนบุคคลตามความจําเปน 
โดยเปนไปตามวัตถุประสงคดานกฎหมาย กฎระเบียบ หรือความตองการทางธุรกิจที่
เหมาะสม และการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลไวในคอมพิวเตอรหรืออุปกรณ
อิเล็คทรอนิกสอ่ืนๆ ตองทําดวยความระมัดระวัง คํานึงถึงความปลอดภัยและเปนสวนตัว 
และทําลายขอมูลสวนบุคคล ทําในระยะเวลาที่เหมาะสมตามเง่ือนไขและขอกําหนดของ
บริษัท หรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

4.11.2 การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาขอมูล 
1. การบันทึกขอมูลพนักงานตองทําดวยความซ่ือสัตย ถูกตองตามความเปนจริง ครบถวน 

ทันเวลา และสมเหตุผล ตามท่ีบริษัทกําหนดหรือท่ีกฎหมายกําหนด 
2. พนักงานตองรายงานขอมูลอยางถูกตอง และตรงไปตรงมาตามขอเท็จจริง 
3. พนักงานตองมีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ การลงบันทึกตางๆรวมท้ังขอมูลทางบัญชีและ

เอกสารหลักฐานใหครบถวนสมบูรณ ตองม่ันใจวามีการจัดเก็บอยางปลอดภัยและ
เหมาะสม สามารถนํามาใชอางอิงหรือใช ประโยชนกับบริษัทไดเมื่อตองการ 

4. การเก็บรักษาและทําลายขอมูลท้ังในรูปแบบเอกสารและอิเล็คทรอนิกสตองปฎิบัติตาม 
กําหนดเวลาและหลักเกณฑท่ีบริษัทกําหนด หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

5. พนักงานตองถือวาขอมูลหรือรายงานท่ีจัดทําข้ึนหรือไดรับขณะทํางานถือเปนกรรมสิทธ์ิ
ของบริษัท และตองจัดการ จัดเก็บและทําลายอยางเหมาะสมตามขอกําหนด 

4.11.3 การใชขอมูลภายในเพื่อการซ้ือขายหลักทรัพยและ/หรือ ใหคําแนะนําการซ้ือขายหลักทรัพย 
1. หามพนักงานทุกคน รวมท้ังคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว ใช

ขอมูลภายในท่ีเปนขอมูลสําคัญท่ียังไมเปดเผยตอสาธารณะ เพื่อทําการซ้ือขายโอนหรือ
รับโอน หลักทรัพยของบริษัท เปนการเอาเปรียบบุคคลภายนอก 
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2. หามพนักงานทุกคนใหคําแนะนําหรือความเห็นใหผูใดซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัท 
โดยใชขอมูลภายในของบริษัทท่ีรับรูมา 

3. หามพนักงานเปดเผยขอมูลภายในไปยังบุคคลที่ไมเกี่ยวของกับขอมูลนั้นเชน ครอบครัว 
ญาติพี่นอง เปนตน ขอมูลท่ียังไมเปดเผยตอสาธารณะสามารถใหขอมูลแกบุคคลภายใน
บริษัทตามความจําเปนหรือเกี่ยวของกับบุคคลนั้นๆเทานั้น 

5.  กิจกรรมนอกของพนักงาน 
5.1  พนักงานจะตองอุทิศเวลาใหกับการปฏิบัติงานของบริษัทอยางเต็มท่ี   การท่ีพนักงานจะเขารวม

กิจกรรมภายนอกของบริษัท จะตองระมัดระวังและหลีกเล่ียงกรณีท่ีอาจนําไปสูขอสงสัยในความ
ซ่ือสัตยสุจริต การแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลและการประกอบธุรกิจแขงขันกับบริษัทหรือ
ลูกคา 

5.2  การแสดงตนของพนักงานตอองคกรภายนอก พนักงานจะตองแสดงความชัดเจนวากระทําในนาม
สวนตัวหรือในฐานะตัวแทนบริษัท 

 5.3 การไดรับผลตอบแทนจากกิจกรรมภายนอกท่ีพนักงานเขารวมในฐานะตัวแทนของบริษัทจะตอง
แจงใหกรรมการผูจัดการไดรับทราบและใหอยูในดุลพินิจของกรรมการผูจัดการ 

6.  การติดตอกับองคกรกํากับดูแลภายนอก 
6.1  หนวยงานตางๆ  ในบริษัทตองใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกใหกับหนวยงานกํากับ    

ดูแลภายนอกในกรณีท่ีมีการขอขอมูลหรืออ่ืน ๆ  
6.2  การเปดเผยขอมูลหรือรายงานตางๆ  ตามท่ีองคกรกํากับดูแลภายนอกรองขอเปนคร้ังคราวควรแจง
ใหเจาหนาท่ีหนวยงานกํากับดูแลทราบดวยทุกคร้ังและตองจัดเก็บหลักฐานไวท่ีหนวยงานตนสังกัด
อยางนอยจํานวน 1 ชุด   เพื่อใหสามารถอางอิงไดภายหลัง 

7. การเก็บรักษาความลับของลูกคา 
     การเก็บรักษาความลับของลูกคาและหนวยงานภายในบริษัท เปนปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําให
บริษัทไดรับความเช่ือถือไววางใจจากลูกคาได  

บริษัทกําหนดหลักเกณฑใหถือปฏิบัติดังตอไปนี้ 
7.1  ตองจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารหลักฐานของลูกคาไวในท่ีปลอดภัยและจัดใหมีระบบควบคุมการเบิก

ใชเอกสารหลักฐานของลูกคาอยางรัดกุมและระมัดระวังไมใหขอมูลของลูกคาถูกเปดเผยโดยไมตั้งใจ 
  7.2  ตองไมเปดเผยขอมูลลูกคาใหพนักงานของหนวยงานอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนรับทราบอันอาจมีผล 

                  กระทบตอผลประโยชนหรือภาพลักษณของลูกคา  เวนแต 
1. ไดรับความยินยอมจากลูกคาเปนลายลักษณอักษรใหเปดเผยขอมูลได 
2. คําส่ังศาลหรือพนักงานเจาหนาท่ีผูมีอํานาจตามกฎหมายในประเทศไทยส่ังใหรายงานหรือ

เปดเผยขอมูล 
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3. การเปดเผยขอมูลนั้นกระทําไปเพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับบริษัท  อัน            
เนื่องมาจากการกระทําท่ีผิดกฎหมายของลูกคา หรือเปนการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม    
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

8.  วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการรับขอรองเรียนจากลูกคา 

      เพื่อใหการพิจารณาขอรองเรียนมีความยุติธรรมท้ังฝายผูรองเรียนและผูถูกรองเรียน ดังนั้นบริษัท      จึง
กําหนดกฎเกณฑใหถือปฏิบัติดังนี้ 

 8.1  บริษัทจะไมรับพิจารณาขอรองเรียนท่ีมีลักษณะเปนบัตรสนเทห  หรือหนังสือรองเรียนแทนผูอ่ืน 
 8.2   การรองเรียนของลูกคาจะตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร  โดยมีรายละเอียดอยางชัดเจนไดแก ช่ือ -

นามสกุล ของผูรองเรียนและผูถูกรองเรียน เหตุผลท่ีรองเรียนและส่ิงท่ีจะขอใหบริษัทดําเนิน การ 
รวมท้ังนําสงเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับผูรองเรียน (ถามี)  สงใหหนวยงานกํากับดูแล  

8.3  บริษัทจะจัดต้ังคณะกรรมการพิจารณาและดําเนินการตามความเหมาะสม 
8.4   หนวยงานกํากับดูแลจะรวบรวมหนังสือรองเรียนของลูกคา  และเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของ    

จัดเก็บรักษาไวเพื่อการอางอิงและตรวจสอบในอนาคต 

9.  การตอตานคอรรัปชั่น 
9.1  พนักงานของ เด็มโก ตองไมดําเนินการหรือเขาไปมีสวนรวมในการทุจริตคอรรัปช่ัน การให/รับ 

สินบนทุกรูปแบบ ท้ังทางตรงและทางออม โดยมีหนาท่ีปฏิบัติตามนโยบายตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน 
คูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ เด็ม
โก รวมท้ังระเบียบ และขอกําหนดอ่ืน ท่ีเกี่ยวของ 

9.2   พนักงาน กลุมบริษัท เด็มโก ทุกระดับ ตอง ปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันและ
จรรยาบรรณของกลุมบริษัทเด็มโก โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับเร่ืองทุจริตคอรรัปช่ัน ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม เพื่อมุงหวังประโยชนตอตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรูจัก 

9.3   พนักงานของบริษัท เด็มโก ไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทําท่ีเขาขายทุจริต และ
คอรรัปช่ันท่ีเกี่ยวของกับกลุมบริษัท เด็มโก   ตองแจงใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ
และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอสงสัยหรือขอซักถาม ใหปรึกษากับ
ผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่กําหนดใหทําหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของกลุมบริษัทเด็มโก ผานชองทางตางๆ ท่ีกําหนดไว 

9.4    พนักงานกลุมบริษัท เด็มโก   จะไดรับความเปนธรรมและคุมครองพนักงานท่ีปฏิเสธ เร่ืองทุจริต
คอรรัปช่ันท่ีเกี่ยวของกับ กลุมบริษัท เด็มโก   โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูท่ีใหความ
รวมมือในการรายงานการทุจริตคอรรัปช่ัน ตามท่ี บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)กําหนดไวใน 
มาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น อีกท้ัง ไมมีการดําเนินการใดๆ เพื่อลดตําแหนง ลงโทษ หรือ
ใหผลทางลบตอพนักงานของเด็มโก ท่ีปฏิเสธการคอรรัปช่ัน แมวา การกระทํานั้นจะทําใหบริษัท
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 
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9.5   พนักงานเด็มโก ท่ีกระทําการทุจริต คอรรัปช่ัน ถือเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณของกลุมบริษัทเด็ม
โก ซ่ึงจะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบท่ี กลุมบริษัท เด็มโก กําหนดไว นอกจากนี้ 
อาจจะไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย 

9.6    พนักงานเด็มโก  ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร ใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคลอ่ืนท่ี
ตองปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวของกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบตอบริษัทฯ ในเร่ืองท่ีตองปฏิบัติให
เปนไปตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันนี้ 

9.7 พนักงานกลุมบริษัท เด็มโก  มุงม่ันท่ีจะสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกรท่ียึดม่ันวาการทุจริต
คอรรัปช่ันเปนส่ิงท่ียอมรับไมได ท้ังการทําธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน 
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มาตรฐานการปฏิบตัิงานของผูบริหาร 
 (Ethical and Behavior of the Executive and Officers) 

 

ผูบริหารของบริษัทพึงปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียขององคกรท่ีตนเองมีบทบาทหนาท่ีอยู ดังนี้ 

1. ตอผูถือหุน 
1.1 ทําหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริตตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆดวยความบริสุทธ์ิใจและเปน

ธรรมตอผูถือหุนท้ังรายใหญและรายยอยเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม 
1.2 บริหารองคกรดวยความระมัดระวังและความรอบคอบ เพื่อปองกันความเสียหายตอผูถือหุน   
1.3 ทําหนาท่ีโดยการประยุกตความรูและทักษะการบริหารจัดการอยางสุดความสามารถในทุกกรณี 
1.4 จัดการดูแลมิใหสินทรัพยใด ๆ ขององคกรเส่ือมคาหรือสูญหายโดยมิชอบ 
1.5 จัดใหมีการรายงานสถานภาพขององคกรโดยสมํ่าเสมอ และครบถวนตามความเปนจริงและแจง

ใหผูถือหุนทุกรายทราบอยางเทาเทียมกันถึงแนวโนมในอนาคตขององคกรท้ังในดานบวกและ
ดานลบซ่ึงต้ังอยูบนพื้นฐานของความเปนไปไดและมีขอมูลสนับสนุนอยางเพียงพอ 

1.6 ไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูเกี่ยวของโดยใชขอมูลใด ๆ  ขององคกรซ่ึงยังไมได
เปดเผยตอสาธารณะ 

1.7 ไมเปดเผยขอมูลลับขององคกรตอบุคคลภายนอกรวมถึงบุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะไมเปดเผย
ขอมูลลับขององคกรตอคูแขงขัน 

1.8 ไมดําเนินการใด ๆ ในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอองคกร  
1.9 หากมีความจําเปนตองทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันอันเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัท ใหกระทํา

รายการนั้นเสมือนกับทํารายการกับบุคคลภายนอก ท้ังนี้หามมิใหผูบริหารของบริษัทท่ีมีสวนได
เสียในรายการนั้นมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ 

1.10 ไมใชเอกสารหรือขอมูลท่ีไดจากการเปน ผูบริหารของบริษัทในการทําธุรกิจท่ีแขงขันหรือ 
เกี่ยวเนื่องกับบริษัท 

1.11 จัดใหมีข้ันตอนเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการควบคุมภายในของกระบวนการทําบัญชีและการเก็บ
รักษาขอมูลไดรับการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการ     
ตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน และเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการบันทึกรายการทางการเงินมี
หลักฐานอยางเพียงพอเพื่อใชในการตรวจสอบ 

2 ตอพนักงาน 
2.1 จัดระบบการใหผลตอบแทนท่ีเปนธรรมและเสมอภาคแกพนักงาน 
2.2 สงเสริมการปลูกฝงจิตสํานึกในเร่ืองของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยใหกับผูรวมงานและ 

          ชุมชนรอบดาน โดยบริษัทจัดใหมีการ ประชาสัมพันธและส่ือสารเพ่ือสรางความรูความเขาใจ และ
เผยแพรขอมูลใหกับพนักงานของบริษัท พนักงานของผูรับจาง ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย 

           ท่ีเกี่ยวของ  
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2.3 จัดระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน แก
พนักงานและบุคคลภายนอกที่มาติดตอ  

2.4 จัดใหมีการแตงต้ัง โยกยายและการพิจารณาความดี ความชอบแกพนักงานโดยพิจารณาจากผล
การปฏิบัติงาน ความรูความสามารถ ศักยภาพและความมีคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน 

2.5 รับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะและขอรองทุกขจากพนักงานทุกระดับ มีการพิจารณาขอเท็จจริง
และแกไขปญหา เพื่อสรางเสริมแรงงานสัมพันธท่ีดี 

2.6 ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงาน โดยใหโอกาสพนักงานอยางเทา
เทียมและท่ัวถึงโดยปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ 

2.7 ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด 
2.8 บริหารงานโดยหลีกเล่ียงการกระทําใด ๆ ที่ไมเปนธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอความม่ันคงใน

หนาท่ีการงานของพนักงาน หรืออาจคุกคามและสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน 
2.9 ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพและใหความเคารพตอความเปนปจเจกชนและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย 
2.10 สรางความเขาใจใหพนักงานในเร่ืองจรรยาบรรณ หลักยึดม่ันในการตอตานทุจริต คอรรัปช่ัน 

การขัดแยงทางผลประโยชน และบทบาทซ่ึงพนักงานสามารถปฏิบัติไดเพื่อสงเสริมใหเกิด
พฤติกรรม ดานคุณธรรมแกพนักงานไดอยางท่ัวถึงท้ังองคกร 

2.11 จัดใหมีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีสะทอนถึงความมุงม่ันตอมาตรการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปช่ัน และมีนโยบายท่ีจะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบตอบุคลากรท่ี
ปฏิเสธ การทุจริตคอรรัปช่ัน และมีกระบวนการส่ือสารอยางชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายดังกลาว 

2.12 ผูบริหาร กลุมบริษัท เด็มโก   จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานท่ีปฏิเสธ เร่ืองทุจริต
คอรรัปช่ันท่ีเกี่ยวของกับ กลุมบริษัท เด็มโก   โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูท่ีให
ความรวมมือในการรายงานการทุจริตคอรรัปช่ัน ตามที่ บริษัท กําหนดไวใน มาตรการตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่น อีกท้ัง ไมมีการดําเนินการใดๆ เพ่ือลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบ
ตอบุคลากรของเด็มโก ท่ีปฏิเสธการคอรรัปช่ัน  

3.  ตอลูกคา 
3.1 นําเสนอผลิตภัณฑท่ีตรงกับความตองการของลูกคาและใหบริการท่ีมีคุณภาพ 
3.2 ดําเนินงานตามกระบวนการมาตรฐานคุณภาพของการใหบริการและพัฒนาคุณภาพของการ

บริการใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง 
3.3 เปดเผยขาวสารขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการอยางครบถวนถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง  

โดยคํานึงถึงประโยชนสําหรับลูกคาเปนลําดับแรก  
3.4 การนําเสนอผลิตภัณฑและบริการจะตองไมทําใหลูกคาเกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑและ

เง่ือนไขใด ๆ ของผลิตภัณฑหรือบริการนั้น 
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3.5 จัดระบบเพื่อใหลูกคาสามารถรองเรียนเกี่ยวกับการบริการ และดําเนินการอยางดีท่ีสุดเพื่อให
ลูกคาไดรับการตอบสนองผลอยางรวดเร็ว 

3.6 รักษาความลับของลูกคาอยางเครงครัดรวมถึงไมนํามาใชเพื่อประโยชนของตนเองและผูท่ี
เกี่ยวของโดยมิชอบ 

3.7 หาแนวทางลดตนทุนการผลิตโดยรักษามาตรฐานคุณภาพบริการ  เพื่อสามารถเพิ่มประโยชน
ใหกับลูกคาอยางตอเนื่อง 

3.8 รักษาสัญญาและปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมีตอลูกคาอยางเครงครัดในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตาม
เง่ือนไขขอใดไดตองรีบแจงใหลูกคาทราบลวงหนา   เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไข 

3.9 ไมคากําไรเกินควรเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินคาหรือบริการและไมกําหนดเง่ือนไข
การคาท่ีไมเปนธรรมกับลูกคา 

3.10 มุงม่ันพัฒนาบริการใหครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคา อยางตอเนื่อง ตองทุมเทเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา อยางเต็มท่ี ดวยราคาท่ี
สมเหตุสมผล ทันตอสถานการณ มีคุณภาพ ไมจํากัดสิทธิของลูกคา และมีเง่ือนไขท่ีเปนธรรม
สําหรับลูกคา 

3.11 ตองไมทําการใดอันเปนการหลอกลวง หรือทําใหหลงเช่ือในคุณภาพสินคา และบริการของเด็ม
โก ตองสงเสริมความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสินคาและบริการแกลูกคาท่ัวไป 

3.12 ตองกําหนดใหมีปายเตือนภัยหรืออุปกรณความปลอดภัยในสถานประกอบการ รณรงคและ
อบรมพนักงานในเร่ืองความปลอดภัยสําหรับลูกคาอยางเครงครัด และตอเนื่อง และยินดี
รับผิดชอบเม่ือเกิดอุบัติเหตุกับลูกคาจากการใชสินคาและบริการจาก เด็มโก หากมีการใชงาน
อยางถูกตอง 

4.  ตอคูคาและ/หรือเจาหนี้ 
4.1   ไมเรียกหรือไมรับหรือจายผลประโยชนใดๆ ท่ีไมสุจริตในการคากับคูคาและ/หรือเจาหนี้ 
4.2    กรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขขอใดได  ตองรีบแจงใหเจาหนี้ทราบลวงหนาเพื่อรวมกัน 

พิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา 
4.3 ถามีขอมูลวามีการเรียกหรือการรับหรือการจายผลประโยชนใดๆ ท่ีไมสุจริตเกิดข้ึน  พึงเปดเผย

รายละเอียดตอคูคาและ/หรือเจาหนี้และรวมกันแกไขปญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว 
4.4 ปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ท่ีมีตอคูคา และ/หรือเจาหนี้อยางเหมาะสมและเปนธรรม 
4.5 ปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาท่ีมีตอเจาหนี้อยางเครงครัด โปรงใส และเทาเทียมกัน ท้ังในแงการ

ชําระเงิน และเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีไดทําขอตกลงไวกับเจาหนี้ 
4.6 เปดเผยขอมูลฐานะทางการเงินแกเจาหนี้ ตามขอกําหนดในสัญญาอยางถูกตอง ครบถวน ตรง

ตามกําหนดเวลา  
4.7 แจงใหเจาหนี้ทราบ ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญา และรวมกันหาแนว

ทางแกไขปญหาดังกลาว 
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4.8 ตองจัดหาพัสดุตองคํานึงถึงความตองการ ความคุมคา ราคา และคุณภาพของสินคาและบริการ 
กระบวนการจัดหาพัสดุตองดําเนินการถูกตองตามระเบียบ ขอกําหนด และหลักเกณฑตางๆ ท่ี 
บริษัทกําหนดไวอยางโปรงใส ใหขอมูลแกผูคาอยางเทาเทียม ถูกตอง ไมมีอคติ ไมเลือกปฏิบัติ
ตอผูคา สรางการแขงขันท่ีเปนธรรมระหวางผูคา วิธีการจัดหาพัสดุควรอางอิงแนวทางปฏิบัติท่ี
เปนสากล มีความรัดกุม สอดคลองกับสถานการณ 

4.9 ปฏิบัติอยางเสมอภาคตอผูคาของ เด็มโก ท้ังการปฏิบัติระหวางผูคาเองและการปฏิบัติระหวาง
ผูคากับ เด็มโก กําหนดนโยบายใหหนวยงานของ เด็มโก ท่ีตองจัดหาพัสดุไมควรดําเนินการใน
ระยะเวลากระช้ันจนเกินไป ควรใหเวลาผูคาอยางพอเพียงในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน และ
เอกสารการเสนอราคาตางๆ ขอกําหนดหรือเง่ือนไขรายละเอียดของสัญญา ไมควรเปนการเอา
รัดเอาเปรียบจนเกินไป และควรปรึกษาท่ีปรึกษากฎหมายในการทําสัญญา 

4.10 ตองไมเรียกรับประโยชนจากการจัดหาพัสดุ ตองวางตัวเปนกลาง ไมใกลชิดกับผูคา จนทําให
ผูคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และปฏิบัติตามขอปฏิบัติในจรรยาบรรณวาดวยการมีสวนไดเสีย
และผลประโยชนขัดกันอยางเครงครัด 

4.11 กําหนดนโยบายใหหนวยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดหาพัสดุตองเก็บ
เอกสารหลักฐานตางๆ เชน การอนุมัติ เอกสารการเสนอราคา การเจรจา สัญญา หรือการปฏิบัติ
ตามสัญญาไวเปนหลักฐานอางอิงตามสมควรแกความจําเปนตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

4.12 ผูบริหารของ เด็มโก ท่ีดําเนินการจัดหาพัสดุ มีหนาท่ีกํากับดูแลใหผูคาปฏิบัติตามแนวทางการ
ปฏิบัติอยางยั่งยืนของผูคา เด็มโก อยางเครงครัด 

5.  ตอคูแขงทางการคา 
5.1  ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาการแขงขันท่ีดี 
5.2     ไมแสวงหาขอมูลท่ีเปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการท่ีไมสุจริตหรือไมเหมาะสมเชน 

การจายสินจางใหแกพนักงานของคูแขง 
5.3     ไมทําลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางรายโดยปราศจากซ่ึงมูลความจริง 
5.4 ผูบริหารและพนักงานทุกคนตองศึกษาและทําความเขาใจกฎหมายวาดวยการแขงขันและการ

ตอตานการผูกขาดใหถองแทกอนท่ีจะดําเนินการใดๆ 
5.5 ไมทําความตกลงใดๆ กับคูแขงขันหรือบุคคลใด ท่ีมีลักษณะเปนการลดหรือจํากัดการแขงขัน

ทางการคา หรือสงผลใหเกิดการแขงขันอยางไมเปนธรรม รวมถึงการกําหนดราคา การฉอโกง 
การประมูล การจัดสรรตลาด และขอตกลงในการจํากัดการจัดหา 

5.6 ตองไดรับอนุมัติจากผูบริหารระดับสูงในการใหหรือแลกเปล่ียนขอมูลความลับทางธุรกิจของ
บริษัทแกพันธมิตรทางธุรกิจ หรือกิจการรวมคาเสมอ  

6.  ตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
6.1 ไมกระทําการใด ๆ ท่ีจะมีผลเสียตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
6.2 ใหการสนับสนุนกิจกรรมท่ีมีสวนสรางสรรคสังคมและส่ิงแวดลอมอยางสมํ่าเสมอ   
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6.3 เสริมสรางจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมใหเกิดข้ึนในหมูพนักงานทุก
ระดับอยางตอเนื่องและจริงจัง  

6.4 ควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดย
หนวยงานกํากับดูแล    

6.5 ไมชวยเหลือหรือสนับสนุนใหเกิดการหลีกเล่ียงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบตาง ๆ 
6.6 ใหความรวมมือกับหนวยงานกํากับดูแลและรายงานขอมูลท่ีเกี่ยวกับการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติ

ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบตาง ๆ ตอหนวยงานนั้น 
6.7 ไมกระทําหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการใหสินบนหรือการฉอราษฎรบังหลวงหรือใชอํานาจ

หนาท่ีของตนแสวงหาผลประโยชนเพื่อสวนตัว 

7.  ตอขอมูลและทรัพยสินของบริษัท 
7.1 ขอมูลสวนบุคคล 
7.1.1 ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานและผูท่ีเกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ เชน ชีวประวัติ ประวัติ

สุขภาพ ประวัติการทํางาน ขอมูลสําหรับติดตอ ขอมูลสวนบุคคลอื่นๆ ตองกําหนดนโยบาย
เก็บรักษาไวเปนความลับ โดยไมเปดเผยหรือถายโอนใหแกบุคคลอ่ืนท่ีไมเกี่ยวของ โดยไมได
รับความยิมยอมจากเจาของขอมูลและไมเปนการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย 

7.1.2 กําหนดนโยบายจํากัดการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล เฉพาะบุคคลท่ีไดรับอนุญาตอยางเหมาะสม
เทาท่ีจําเปนตามหนาท่ีงานปกติ เฉพาะเพื่อวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางยุติธรรมและซ่ือสัตย 

7.1.3 กําหนดนโยบายการเก็บขอมูลสวนบุคคลตามความจําเปน โดยเปนไปตามวัตถุประสงคดาน
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือความตองการทางธุรกิจท่ีเหมาะสม 

7.1.4 กําหนดนโยบายการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลไวในคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอิเล็คทรอนิกส
อ่ืนๆ ตองทําดวยความระมัดระวัง คํานึงถึงความปลอดภัยและเปนสวนตัว 

7.2 การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาขอมูล 
7.2.1 กําหนดใหพนักงานรายงานขอมูลอยางถูกตอง และตรงไปตรงมาตามขอเท็จจริง 
7.2.2 กําหนดใหพนักงานจัดเก็บเอกสารสําคัญ การลงบันทึกตางๆรวมท้ังขอมูลทางบัญชีและ

เอกสารหลักฐานใหครบถวนสมบูรณ ตองม่ันใจวามีการจัดเก็บอยางปลอดภัยและเหมาะสม 
สามารถนํามาใชอางอิงหรือใช ประโยชนกับบริษัทไดเมื่อตองการ 

7.2.3 กําหนดใหพนักงานเก็บรักษาและทําลายขอมูลท้ังในรูปแบบเอกสารและอิเล็คทรอนิกสตอง
ปฎิบัติตาม กําหนดเวลาและหลักเกณฑท่ีบริษัทกําหนด หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

7.2.4 กําหนดใหขอมูลหรือรายงานที่จัดทําข้ึนหรือไดรับขณะทํางานถือเปนกรรมสิทธ์ิของบริษัท 
และตองจัดการ จัดเก็บและทําลายอยางเหมาะสมตามขอกําหนด 

7.3         การใชขอมูลภายในเพื่อการซ้ือขายหลักทรัพยและ/หรือ ใหคําแนะนําการซ้ือขายหลักทรัพย 
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7.3.1 หามผูบริหาร รวมท้ังคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว ใชขอมูล
ภายในท่ีเปนขอมูลสําคัญท่ียังไมเปดเผยตอสาธารณะ เพื่อทําการซ้ือขายโอนหรือรับโอน 
หลักทรัพยของบริษัท เปนการเอาเปรียบบุคคลภายนอก 

7.3.2 หามผูบริหารใหคําแนะนําหรือความเห็นใหผูใดซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัท โดยใช
ขอมูลภายในของบริษัทท่ีรับรูมา 

7.3.3 หามผูบริหารเปดเผยขอมูลภายในไปยังบุคคลท่ีไมเกี่ยวของกับขอมูลนั้นเชน ครอบครัว ญาติ
พี่นอง เปนตน ขอมูลท่ียังไมเปดเผยตอสาธารณะสามารถใหขอมูลแกบุคคลภายในบริษัทตาม
ความจําเปนหรือเกี่ยวของกับบุคคลนั้นๆเทานั้น 

7.4         การใชและดูแลทรัพยสินของบริษัท 
7.4.1 บริหารจัดการใหการใชทรัพยสินของบริษัทตองใชอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความระมัดระวัง 

และดูแลรักษาไมใหชํารุดสูญหาย การนําทรัพยสินไปใชตองไมใหผิดวัตถุประสงคหรือ
สูญเสียโดยเปลาประโยชน และไมผิดกฎหมาย   

7.5  การใชและดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 
7.5.1 สงเสริมใหใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการทํางาน ไมกระทําการอันเปน

การรบกวนระบบคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตของบริษัทหลีกเล่ียงการใชงานระบบฯท่ีอาจ
ละเมิดการใชงานตามปกติของผูอ่ืน หรืออาจกระทบกระเทือนตอประสิทธิภาพการทํางาน
ของระบบ 

7.5.2 กําหนดระเบียบหามพนักงานไมใหใชระบบคอมพิวเตอรของบริษัท เพื่อเขาถึงหรือเผยแพร
ขอมูลท่ีไมเหมาะสม มีเนื้อหาขัดตอศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี เกี่ยวกับการ
พนัน หรือละเมิดกฎหมาย และไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน 

7.5.3 กําหนดระเบียบใหพนักงานใชงานระบบตามสิทธิท่ีไดรับอนุญาตจากบริษัทและตองเก็บ
รักษารหัสผานของตนใหเปนความลับ เพื่อปองกันไมใหผูอ่ืนใชรหัสผานสําหรับเขาใชระบบ 

7.5.4 กําหนดระเบียบการใชอีเมล บริการอินเตอรเน็ตและอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีบริษัทอนุญาตให
ใช หลีกเล่ียงการติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยตัวเอง และการแกไขเปล่ียนแปลงการตั้งคา
ระบบท่ีอาจมีผลตอความปลอดภัย หากพบปญหาในการใชงาน เหตุการณท่ีเกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยของระบบหรือความเสียหายใหแจงหนวยงานผูดูแลระบบฯทันที 

7.6  การใชและการดูแลทรัพยสินทางปญญา 
7.6.1 ตองกําหนดระเบียบใหพนักงานปกปองดูแลรักษาทรัพยสินทางปญญาของบริษัท ไมใหถูก

ละเมิดเปดเผย  ดัดแปลง ทําซํ้า หรือไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว โดยไมไดรับอนุญาตจาก
บริษัท 

7.6.2 ผูบริหารตองใหความเคารพ ไมละเมิด และหลีกเล่ียงการใชทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน โดย
ตองไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิอยางถูกตอง 
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7.6.3 ผูบริหารตองใหใชทรัพยสินทางปญญาของบริษัทเพื่อประโยชนในกิจการของบริษัทเทานั้น 
7.6.4 ผูบริหารกระทํางานใดท่ีเปนงานท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทใหจัดทําข้ึน เปนงานท่ีใชขอมูล

และทรัพยากรของบริษัท   หรืองานท่ีเรียนรูจากบริษัท ใหบริษัทเปนเจาของลิขสิทธ์ิและ
ผลตอบแทนท่ีไดจากงานนั้น 

8. ตอหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานกํากับดูแล 
8.1         หามผูบริหารเปดเผยขอมูลสําคัญท่ียังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ บริษัทตองเปดเผยขอมูลอยาง

ระมัดระวัง ถูกตอง ครบถวนเพื่อใหแนใจวาผูมีสวนไดเสียไดรับขอมูลอยางเทาเทียมกันและ
ทันกาล 

8.2         การจะเปดเผยขอมูล แกบุคคลภายนอกตองกระทําโดยผูท่ีมีอํานาจหนาท่ีหรือผูบริหารท่ีไดรับ
มอบหมายเทานั้น 

8.3         ผูบริหารที่ไดรับมอบหมายใหเปดเผยขอมูลของบริษัทตองปฎิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
และขอกําหนดวาดวยการเปดเผยขอมูลของหนวยงานกํากับดูแลท่ีเกี่ยวของและมาตรฐานการ
เปดเผยขอมูลท่ีเปนสากลยอมรับโดยท่ัวไป 

 8.4       ผูบริหารท่ีเกี่ยวของกับการจัดเก็บและทําลายขอมูล จะตองกําหนดวิธีปฏิบัติและกระทําใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมตามเง่ือนไขและขอกําหนดของบริษัท หรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

8.5       ผูบริหารตองกําหนดใหการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในบริษัทตองมีลิขสิทธ์ิถูกตอง หาม
ติดต้ังหรือใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีลิขสิทธ์ิไมถูกตองในสํานักงานและอุปกรณของ
บริษัทโดยเด็ดขาด 

8.6      การทําธุรกรรมของผูบริหาร ตองคํานึงถึงกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีออกโดยหนวยงานรัฐ 
รวมถึงระเบียบและอํานาจในการดําเนินการ 

8.7     ผูบริหารตองดําเนินการกําหนดแนวปฎิบัติและกระบวนการในการพิจารณา อนุมัติการทํา
รายการระหวางกัน รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงผลประโยชน ตาม
หลักเกณฑท่ีหนวยงานกํากับกําหนด 

8.9     กอนทําธุรกรรมกับคูสัญญา ควรตรวจสอบใหแนใจวาแหลงท่ีมาของเงินไดมาโดยชอบดวย
กฎหมาย 
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คูมือวาดวยความขัดแยงทางผลประโยชน 
Guideline Conflict of Interest 
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     คํานํา 
  

คูมือวาดวยความขัดแยงทางผลประโยชนฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพื่อพัฒนาระบบการทํางานใหเปนไปตาม
มาตรฐานและสอดคลองกับแนวทางที่บริษัทกําหนดตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  และใชเปนแนวทางใน
การรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนโดยใหกรรมการและผูบริหาร และพนักงานไดเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ความขัดแยงทางผลประโยชน  เพื่อสนับสนุนระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในขององคกรใหมี
ประสิทธิภาพและมีความเขมแข็งมากยิ่งข้ึน 
  

สํานักงานตรวจสอบ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับผูปฏิบัติงานและ
ผูเกี่ยวของ รวมถึงผูท่ีมีความสนใจในการนําไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานตอไป 

 
 
 
 
 
 

สํานักงานตรวจสอบ 

บริษัท เด็มโก  จํากัด (มหาชน) 
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สารบัญ 
 
                      หนา 
หลักการและเหตุผล         36 
วัตถุประสงค          36 
ประโยชนท่ีไดรับ         36 
คํานิยาม           36 
ความหมายของความขัดแยงทางผลประโยชน      38 
รูปแบบของความขัดแยงทางผลประโยชน       38 
ขอปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน      38 
การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน       39 
หลักพิจารณาสําหรับผูปฏิบัติเพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน   40 
การจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน       41 
แนวปฏิบัตใินการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน     42 
การเก็บรักษารายงานเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชน     42 
ข้ันตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน    43 

ภาคผนวก 
แบบ CoI. 1 แบบแสดงการเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชนกรรมการและผูบริหาร 44 
แบบ CoI.2 แบบรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน     45 

 

กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 คําส่ังบริษัท เร่ือง หลักเกณฑวาดวยความขัดแยงทางผลประโยชน 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558) 
 ประมวลจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
 นโยบายการกาํกับดูแลกจิการท่ีดี ของ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
 นโยบายการควบคุมการใชขอมูลภายใน ของ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
 คูมือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน ของ บริษัท เดม็โก จํากัด (มหาชน) 
 คูมือการบริหารความเส่ียงดานการทุจริต ของ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 
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หลักการและเหตุผล 
 ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทควรขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต มีเหตุมีผล และเปนอิสระ รวมท้ังปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน เพื่อประโยชนของ
บริษัทโดยรวมเปนสําคัญ ซ่ึงผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนและอาจนําไปสูการถายเทผลประโยชนของบริษัท ดังนั้นเพื่อใหการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากร
ของ DEMCO เปนไปดวยความโปรงใส ไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และเปนประโยชนสูงสุด
แกบริษัท และผูถือหุนทุกราย สํานักงานตรวจสอบจึงเห็นควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผย
รายการความขัดแยงทางผลประโยชน ใหบุคลากรทุกระดับใน DEMCO ถือปฏิบัติ 
 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหนาท่ีของ DEMCO ใหเปนไปดวยความโปรงใส ไมกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน และเปนประโชนสูงสุดแกบริษัท และผูถือหุนทุกราย 

2. เพื่อพัฒนาระบบการทํางานใหเปนไปตามมาตรฐานและสอดคลองกับแนวทางที่สํานักงานกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยกําหนด 

3. เพื่อใหบุคคลากรของ DEMCO ใชเปนแนวทางในการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนโดยให
กรรมการ ผูบริหารและพนักงานไดเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน 

4. เพื่อสนับสนุนระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในขององคกรใหมีประสิทธิภาพและมีความ
แขมแข็งมากยิ่งข้ึน 

 
ประโยชนท่ีไดรับ 
1. DEMCO มีการดําเนินงานท่ีโปรงใส ตามหลักการการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สอดคลองกับแนวทาง ของ
สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

2. เจาหนาท่ีและผูท่ีเกี่ยวของมีการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันตามคูมือปฏิบัติงานท่ีกําหนด 
3. DEMCO ไดรับผลการประเมินในดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ในระดับท่ีดีข้ึนอยางสมํ่าเสมอ 
 
คํานิยาม 

แนวทางปฏิบัติเร่ืองความขัดแยงทางผลประโยชน หมายถึง แนวปฏิบัติท่ีดีตามนโยบายการปองกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชนท่ีกําหนดใหบุคลากรทุกระดับยึดถือเปนหลักปฏิบัติในการดําเนินงานภายใตมาตรฐาน
เดียวกัน และภายใตนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

ความขัดแยงทางผลประโยชน หมายถึง สถานการณหรือการกระทําท่ีพนักงานมีผลประโยชนสวนตนมากจนมี
ผลตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหนาท่ีของพนักงานน้ัน และสงผลกระทบตอประโยชน
ของ เด็มโก ไมวาจะทางตรงหรือทางออม 
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บริษัท หมายถึง บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

บริษัทยอย หมายถึง  
 1. บริษัทหรือนิติบุคคลท่ีบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) เปนเจาของหรือถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงใน
บริษัทหรือนิติบุคคลนั้นเกินกวารอยละ 50 ไมวาจะถือหุนเองโดยตรงหรือถือหุนโดยออม หรือ 
 2. บริษัทหรือนิติบุคคลท่ีบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) มีอํานาจควบคุมในเร่ืองการกําหนดนโยบาย
ทางการเงินและการดําเนินงานเพื่อใหไดมาซ่ึงประโยชนจากกิจกรรมตางๆ ของบริษัทหรือนิติบุคคลนั้น 

คณะกรรมการตรวจสอบ หมายถึง คณะกรรมการชุดยอยท่ีไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทเขามาชวย
คณะกรรมการในการสอบทานเพื่อใหมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัตงิานภายใน
ใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีระบบการจัดทํารายงานทางการเงินท่ีมีความสมบูรณ ถูกตอง เปนท่ีนาเช่ือถือ 
มีการเปดเผยขอมูลสําคัญโดยครบถวนและเปนไปตามหลักสากล มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในท่ีมีมาตรฐานรัดกุมเพียงพอ 

คณะกรรมการบริหาร หมายถึง ผูบริหารท่ีไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทใหมีอํานาจหนาท่ี
ควบคุมดูแล การบริหารจัดการงานภายในองคกรและดําเนินการตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
 
กรรมการ หมายถึง กรรมการของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ท่ีไดรับการแตงต้ังจากผูถือหุนเขามา
บริหารงานในฐานะผูแทนของผูถือหุน มีหนาท่ีรับผิดชอบในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ใหฝายจัดการ 
บริหารกิจการใหเปนไปเพื่อประโยชนท่ีดีท่ีสุดของผูถือหุน 

ผูบริหาร หมายถึง พนักงานระดับผูจัดการฝายหรือเทียบเทาข้ึนไป ท่ีมีขอบเขตความรับผิดชอบทางดาน
วางแผน บริหาร กําหนดแนวทางนโยบายและกลยุทธ มอบหมายงาน รวมถึงการดูแลควบคุม ใหคําแนะนํา 
ติดตามผล แกไขปญหาในการดําเนินงานของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามวัตถุประสงค ในท่ีนี้ไดแก 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  กรรมการผูจัดการ  รองกรรมการผูจัดการ  ผูชวยกรรมการผูจัดการและผูจัดการฝาย
หรือพนักงานของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ตั้งแตระดับ VP จนถึงระดับ President  

พนักงาน หมายถึง พนักงานท่ีบริษัทฯ ตกลงรับเขาทํางานท้ังท่ีไดรับการบรรจุเปนพนักงานประจํา และ
พนักงานทดลองงาน ใหดํารงตําแหนงตางๆ และไดรับคาจาง เงินเดือน และสวัสดิการตางๆ ตามท่ีกฎหมาย
แรงงานกําหนดตามแนวทางบริหารงานทรัพยากรบุคคลของบริษัท ในท่ีนี้ไดแก พนักงานของบริษัทเด็มโก 
จํากัด (มหาชน) ตั้งแตระดับ Staff 3 จนถึงระดับ AVP  
 
รายงานความขัดแยงทางผลประโยชน หมายถึงแบบของเอกสารในการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน 
(แบบ CoI.1 และ แบบ CoI 2)  
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ความหมายของความขัดแยงทางผลประโยชน 
 ความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of Interests) หมายถึง 
สถานการณ หรือการกระทําท่ีผูปฏิบัติงานมีประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติ
หนาท่ีในตําแหนงหนาท่ีท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวม เชน การท่ี
พนักงานตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงของตนอันกอใหเกิดผลประโยชนของตนเองหรือพวกพอง
มากกวาประโยชนของสวนรวม ซ่ึงการกระทํานั้นอาจเกิดข้ึนอยางรูตัว หรือไมรูตัว ท้ังเจตนาและไมเจตนา ซ่ึง
มีพฤติกรรมท่ีหลากหลาย และอาจกลายเปนส่ิงท่ีปฏิบัติกันท่ัวไปโดยไมเห็นวาเปนความผิด สงผลใหบุคคลนั้น
ขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก 
 จากนโยบายบริษัทและนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และคูมือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของ 
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดใหกรรมการและผูบริหารของบริษัท ละเวนการดําเนินการใดๆ ท่ีอาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท จึงไดกําหนดความหมายของ ความขัดแยงทางผลประโยชน 
คือ การขัดกันแหงประโยชนสวนตนกับผลประโยชนของบริษัทไมวาทางตรงหรือทางออม 

รูปแบบของความขัดแยงทางผลประโยชน 
เนื่องจากกรรมการและพนักงานของบริษัทอาจใชโอกาสจากการเปนกรรมการ ผูบริหารหรือพนักงาน

ของบริษัทแสวงหาผลประโยชนสวนตน  ซ่ึงอาจเขาขายความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนของบริษัท ซ่ึงผลกระทบตอการดําเนินงานดวยความโปรงใสของบริษัท อันเนื่องมาจากสาเหตุท่ี
สําคัญตอไปนี้  
 1. การทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกับตนเองท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
 2. การมีสวนพิจารณาอนุมัติในเร่ืองใดๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
 3. การนําสารสนเทศภายในบริษัทไปใชหรือนําไปเปดเผยกับบุคคลภายนอก 
 4. การประกอบธุรกิจ หรือเขาเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในกิจการอันเปนการแขงขันหรือ 
 เกี่ยวเนื่องกับบริษัท 
 5. การรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนจากการดํารงตําแหนง 
 6. การใชอิทธิพลหรืออํานาจหนาท่ีดํารงตําแหนงมารับจางทํางาน จางงาน หรือทํางาน  
 พิเศษใหแกบริษัท เพื่อประโยชนของตนเองหรือบุคคลในครอบครัว 
 7. การที่พนักงาน ลูกจางมีฐานะเปนพี่นอง บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ตองไมอยูในสวนงาน

เดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานท่ีมีบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนผูบังคับบัญชา 
 
ขอปฏิบัติสําหรับกรรมการ  ผูบริหารและพนักงานของบริษัท 
 เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย จึงถือเปนนโยบายของบริษัทท่ีจะปองกันการ
แสวงหาผลประโยชนสวนตนจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัท จึงไดมีการกําหนดขอ
ปฏิบัติสําหรับกรรมการและผูบริหารของบริษัท ดังนี้ 
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 1 .  ห ลีก เ ล่ี ย ง ก า ร ทํ า ร า ย ก า ร ท่ี เ กี่ ย ว โ ย งกั บตน เ อ ง ท่ี อ า จก อ ให เ กิ ด ค ว าม ขั ด แ ย ง ท า ง                
  ผลประโยชนกับบริษัท 
 2.   หากมีความจําเปนตองทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันอันเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัท ใหกระทํา
  รายการนั้นเสมือนกับทํารายการกับบุคคลภายนอก ท้ังนี้หามมิใหกรรมการหรือผูบริหารของ                
  บริษัทท่ีมีสวนไดเสียในรายการนั้นมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ 
 3.   ไมหาผลประโยชนใสตนและผูท่ีเกี่ยวของ โดยนําสารสนเทศภายในท่ียังไมไดเปดเผยหรือท่ี   
   เปนความลับไปใชหรือนําไปเปดเผยกับบุคคลภายนอก 

4 .   ไ ม ใ ช เ อ ก ส า รห รื อ ข อ มู ล ท่ี ไ ด จ า ก ก า ร เ ป น ก ร ร ม ก า ร  ผู บ ริ ห า ร ห รื อ พนั ก ง า น                
ของบริษัทในการทําธุรกิจท่ีแขงขันหรือเกี่ยวเนื่องกับบริษัท 

การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 
 เพื่อปองกันการขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการดําเนินการ ดังนี้ 
 1. มีโครงสรางการถือหุนท่ีชัดเจน  โปรงใส  ไมมีการถือหุนไขวกับผู ถือหุนรายใหญ  จึงไม          
  กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนแกฝายใดฝายหน่ึง โดยไดเปดเผยโครงสรางการถือหุน
  ของบริษัทและบริษัทยอยไวในรายงานประจําปอยางละเอียด  รวมถึงการเปดเผยการถือ          
  หลักทรัพยของคณะกรรมการบริษัทอยางครบถวน 
 2 .  มี ก า รแบ ง แ ยกหน า ท่ี ค ว าม รับ ผิดชอบอย า ง ชั ด เ จนระหว า งคณะกรรมการบ ริษั ท                
  กรรมการบริหาร ผูบริหารระดับสูง/ฝายจัดการ และผูถือหุน จึงทําใหปราศจากการกาวกาย     
  หนาท่ีความรับผิดชอบ ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทหรือผูบริหารคนใดคนหนึ่งมีสวนไดเสียกับ 
     ผลประโยชนในเร่ืองท่ีกําลังพิจารณา ผูมีสวนไดเสียนั้นก็จะไมเขารวมประชุมหรือออกเสียง  
  เพื่อใหการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารเปนไปอยางยุติธรรม เพื่อประโยชน
  ของผูถือหุนอยางแทจริง 
 3. มีนโยบายการกํากับดูแลและการใชขอมูลภายในไวในอํานาจดําเนินการและขอบังคับพนักงาน
  อยางเปนลายลักษอักษร โดยมีบทกําหนดโทษชัดเจน กรณีท่ีผูบริหารหรือพนักงานของบริษัท
  นําขอมูลบริษัทไปเปดเผยตอสาธารณะหรือใชประโยชนสวนตน 
 4. มีกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเร่ืองความขัดแยงทางผลประโยชน และการทํารายการท่ี
  เกี่ยวโยงกัน/รายการระหวางกัน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการทํารายการท่ีตองผานการ 
  กล่ันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและดูแลใหมีการปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑของ     
  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 5. กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานท่ีมีผลประโยชนเกี่ยวของกับธุรกรรมของบริษัท                  
  หรือบริษัทยอย  ตองไมมีสวนรวมในการพิจารณาหรืออนุมัติธุรกรรมดังกลาว  และใหการ       
  กําหนดราคาเปนไปอยางเหมาะสมยุติธรรมตามเง่ือนไขการคาท่ัวไปเสมือนการทํารายการกับ
  บุคคลท่ัวไป 
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 6. กําหนดใหมีการนําเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันตอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาแสดง
  ความเห็นกอนนําเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ
  หลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 
 7. กําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการ
  ท่ี เกี่ยวโยงกัน  หรือรายการระหวางกัน  ตามหลักเกณฑ ท่ี สํานักงานคณะกรรมการกํากับ           
  หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด โดยเปดเผยไวใน  
  แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป หรือแบบรายงานอ่ืนใด   
  ตามแตกรณี โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุนเปนสําคัญ 
 8. มีการกําหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมในจรรยาบรรณของบริษัท หามพนักงานบริษัทใช ทรัพยสิน 
  ของบริษัทหรือใชเวลาทํางานในการคนหาขอมูล ติดตอ หรือซ้ือขายหลักทรัพยอยางเปนประจํา 
  เพื่อประโยชนสําหรับตนเองหรือบุคคลอ่ืน โดยไมมีเหตุอันควรและไมเปนไปเพื่อประโยชน 
 ของบริษัท 
 9. พนักงานและครอบครัว ตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการขัดตอผลประโยชนของ บริษัทฯ  
   ไมวาจะเกิดจากการติดตอกับผูท่ีเกี่ยวของทางการคา เชน คูคา ลูกคา คูแขงขัน หรือจากการใช
  โอกาสหรือขอมูลท่ีไดจากการเปนพนักงานในการหาประโยชนสวนตน และในเร่ืองการทํา   
  ธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทหรือการทํางานอ่ืนนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ซ่ึงสงผลกระทบตอ
  การปฏิบัติงานของพนักงาน 
 10. ละเวนหรือหลีกเล่ียง การแสดงความคิดเห็นตอบุคคลภายนอก หรือส่ือมวลชนในเร่ืองท่ี      
  เกี่ยวของกับบริษัทฯ โดยตนเองไมมีอํานาจหนาท่ีหรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีอาจกระทบตอช่ือเสียงและ
  การดําเนินงานของบริษัทฯ 

หลักพิจารณาสําหรับผูปฏิบัติเพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 
 1. หลักการและขอปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทเพ่ือปองกันความ   
  ขัดแยงทางผลประโยชนจะไมมีประโยชน หากไมนําไปสูการปฏิบัติ 
 2. การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนถือเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ      
  ผูบริหารและพนักงานบริษัททุกคนท่ีจะตองทําความเขาใจยึดม่ันและปฏิบัติใหถูกตอง 
 3. บริษัทคาดหวังใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานบริษัทรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติท่ี     
  กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน หรือสงสัยวาจะขัดตอหลักการตางๆ ตอผูบังคับบัญชา
  หรือขอคําปรึกษาในเบ้ืองตนจากผูบังคับบัญชา ท้ังนี้ถือเปนหนาท่ีของผูบังคับบัญชาในการ   
  สอดสองดูแลและใหคําแนะนําตอผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหมีการปฏิบัติตามขอปฏิบัติและคําส่ัง
  ท่ีบริษัทกําหนด 
 4. กรณีมีขอสงสัยเกี่ยวกับขอปฏิบัติเพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน สามารถใชดุลพินิจ
  ของตนเองไดในเบื้องตนโดยการสอบถามตนเองกอนวา ส่ิงท่ีจะทํานั้นเปนส่ิงท่ีถูกตองหรือไม
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  เปนการกระทําท่ี เปนท่ียอมรับและสามารถเปดเผยตอสังคมไดหรือไม  มีผลกระทบตอ            
  ภาพลักษณและช่ือเสียงของบริษัทหรือไม 

การจัดการความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทไดสรางกลไกการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงานของ
องคกรใหครอบคลุมท่ัวท้ังองคกร โดยกําหนดใหมีการดําเนินการใน 2 ระดับ คือ 
 1. ความขัดแยงทางผลประโยชนสําหรับพนักงานต้ังแตระดับ Staff 3 ข้ึนไป 
 พนักงานบริษัทต้ังแตระดับ Staff 3 ข้ึนไปจนถึงระดับกรรมการบริษัท ใหเปดเผยความขัดแยงทาง
ผลประโยชนซ่ึงมีลักษณะ ดังนี้ 
 (1) การกระทําหรือเหตุการณท่ีถือเปนความขัดแยงทางผลประโยชน 

• การใชขอมูลของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชนใหตนเองหรือผูอ่ืน 
• การดํารงตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหาร/กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ

ผูชวย กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูถือหุนในกิจการท่ีเปนคูสัญญากับบริษัท หรือ
กิจการท่ีเปน การแขงขันกับบริษัท เวนแตการดํารงตําแหนงนั้นบริษัทไดมอบหมายเปน
ลายลักษณอักษร 

• การมีบุคคลในครอบครัวเปนผูดํารงตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหาร/กรรมการผูจัดการ 
รองกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูถือหุนในกิจการท่ีเปน
คูสัญญากับบริษัท หรือกิจการท่ีเปนการแขงขันกับบริษัท 

  (2) การใหหรือการรับของขวัญ ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด ท่ีถือเปนความขัดแยงทาง       
   ผลประโยชนตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท หรือตามประกาศคณะกรรมการปองกันและ
   ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

 2. ความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดจากลักษณะงานท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 
 (1) สายงานการบังคับบัญชาระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 
 (2) งานสรรหาและบรรจุพนักงาน 
 (3) งานแตงต้ัง โอนยาย เล่ือนข้ัน และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 (4) งานสงพนักงานศึกษาตอ หรือจัดสรรทุนการศึกษา 
 (5) งานสอบสวนความผิดทางวินัย 
 (6) งานจัดซ้ือ/จัดหา จัดจาง และงานประมูลทุกประเภท 
 (7)  งานควบคุมงานกอสราง หรือตรวจงานจาง หรือตรวจรับงานติดต้ังระบบคอมพิวเตอร 
 (8) งานจัดหาเงินทุน แหลงท่ีมาเงินทุน 
 (9) งานตรวจสอบภายใน 
 (10) งานลักษณะอ่ืนใดท่ีสามารถพิสูจนไดถึงเจตนาของการกระทํานั้นๆ 
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แนวปฏิบัติในการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน 

 กรรมการ 
 ใหทํารายงานตามแบบรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน (แบบ1) นําเสนอตอ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เปนประจําในเดือนธันวาคมของทุกป หรือเม่ือไดรับตําแหนงใหม หรือเม่ือมีความขัดแยงเกิดข้ึนใน
ระหวางป แลวแตกรณี 
 สําหรับกรณีท่ีกรรมการมีการกระทําท่ีเปนความขัดแยงทางผลประโยชน ใหกรรมการผูนั้นเปดเผย
ขอเท็จจริงตอ คณะกรรมการตรวจสอบ และใหกรรมการผูนั้นถอนตัวจากการมีสวนรวมในการนั้นๆ  
 ผูบริหาร/ผูจัดการฝาย/เทียบเทา “ผูบริหาร” 
 ใหทํารายงานตามแบบรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน (แบบ1) นําเสนอตอ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เปนประจําในเดือนธันวาคมของทุกป หรือเม่ือไดรับตําแหนงใหม หรือเม่ือมีความขัดแยงเกิดข้ึนใน
ระหวางป แลวแตกรณี 
 สําหรับกรณีท่ี ผูบริหาร/ผูจัดการฝาย/เทียบเทา “ผูบริหาร” มีการกระทําท่ีเปนความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ให “ผูบริหาร” ผูนั้นเปดเผยขอเท็จจริงตอ คณะกรรมการตรวจสอบ และใหผูบริหาร ผูนั้นถอนตัว
จากการมีสวนรวมในการนั้นๆ 
 
 พนักงานตั้งแตระดับ Staff 3 จนถึง AVP หรือเทียบเทา “พนักงาน” 
 สําหรับกรณีท่ีพนักงานต้ังแตระดับ Staff 3 จนถึง AVP หรือเทียบเทา “พนักงาน” มีการกระทําท่ีเปน
ความขัดแยงทางผลประโยชน ให “พนักงาน” ผูนั้นเปดเผยขอเท็จจริงตอผูบังคับบัญชาทันทีท่ีสามารถกระทํา
ได และทํารายงานความขัดแยงทางผลประโยชน (แบบ2) 
 ผูบังคับบัญชาเปนผูสอบทานความขัดแยงทางผลประโยชน 
 กรณีมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหผูบังคับบัญชาเปนผูวินิจฉัยและส่ังการ พรอมท้ังทําคําวินิจฉัย
โดยแนบรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน (แบบ2) นําเสนอตอ คณะกรรมการบริหาร และแจงใหพนักงาน
ท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชนทราบคําวินิจฉัยและใหถอนตัวจากการมีสวนรวมนั้นๆ  

การเก็บรักษารายงานความขัดแยงทางผลประโยชน 
 ผูอํานวยการสํานักงานกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัทเปนผูสรุปรวบรวม และเก็บรักษา
รายงานความขัดแยงทางผลประโยชนของกรรมการและผูบริหาร 
 สําหรับรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนของพนักงานต้ังแตระดับ Staff 3 จนถึง AVP หรือ
เทียบเทา ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยเปนผูรวบรวมและสรุปและนําสงแกผูอํานวยการสํานักงานกรรมการ
ผูจัดการและเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

ระยะเวลาการเก็บรักษารายงานความขัดแยงทางผลประโยชน  
 การเก็บรักษารายงานความขัดแยงทางผลประโยชน ตองเก็บรักษาเอกสารอยางนอย 3 ป หรือจนถึงวัน
ส้ินสุดสถานภาพการเปนกรรมการ หรือผูบริหารหรือพนักงานของบริษัท 
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ขั้นตอนการปฏิบัติเก่ียวกับการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

กรรมการ/ผูบริหาร ทํารายงานเปดเผยความ
ขัดแยงทางผลประโยชน ทุกเดือน ธ.ค. หรือ
รับตําแหนงใหม เสนอผูอํานวยการสํานักงาน
กรรมการผูจัดการ 

ผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจัดการ รวบรวม 
สอบทาน ตรวจสอบรายงานความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ สอบทานและ
รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน ขอถอนตัว
จากหนาท่ีในการตัดสินใจ หรือทํางานท่ีมี
ผลประโยชนทับซอน 

ผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจัดการเก็บรักษา
รายงาน และเปดเผยในรายงานประจําป 

ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบรายงานตอ Board 
เพื่อรับทราบ และกรรมการผูจัดการส่ังการ
ตอไป 

1. ความขัดแยงทางผลประโยชนสําหรับ    
     พนักงานระดับ Staff 3 ข้ึนไป 
2. ความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดจาก  
    ลักษณะงาน 

ผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจัดการ สรุป
รายงาน และเก็บรักษารายงานการเปดเผย
ความขัดแยงทางผลประโยชน 

มี 
ไมม ี
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แบบรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนของกรรมการและผูบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 

 

เรืยน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขาพเจา ช่ือ........................................................................................ ตําแหนง...............................................  
สังกัด .........................................................  ขอรายงานการเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชนสําหรับกรณีดังนี้ 
(โปรดทําเคร่ืองหมาย X ในชอง  ) 

                         รายงานคร้ังแรก                               รายงานประจําป                                      รายงานในระหวางป  

ขาพเจาขอเปดเผยวา ขาพเจา 
                       ไมมี  รายการท่ีอาจเปนผลประโยชนท่ีขัดกันกับผลประโยชนของกลุมบริษัท เดม็โก 

   มี       รายการท่ีอาจเปนผลประโยชนท่ีขัดกันกับผลประโยชนของกลุมบริษัท เด็มโก  โดยมีลักษณะของ
รายการ ดังตอไปนี้ 

 การดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการผูจัดการ รอง/ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูจัดการฝาย เปนผูมีสวนได
เสีย หรือเปนผูถือหุนสําคัญในกิจการท่ีเปน คูสัญญากับกลุมบริษัทเด็มโก กิจการท่ีมีลักษณะเปนการแขง
กันกับกลุมบริษัทเด็มโก หรือบริษัทผูเสนอราคา ในการจัดซ้ือ/จัดจาง/จางท่ีปรึกษากับกลุมบริษัทเด็มโก 

              การมีคูสมรส บิดา มารดา พี่นอง บุตร/บุตรบุญธรรม ตลอดจน คูสมรสของบุตร เปนผูดํารงตําแหนง
กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ เปนผูมีสวนไดเสีย หรือเปนผูถือหุนสําคัญในกิจการท่ีเปน
คูสัญญากับกลุมบริษัทเด็มโก กิจการท่ีมีลักษณะเปนการแขงกันกับกลุมบริษัทเด็มโก หรือบริษัทผูเสนอ
ราคาในการจัดซ้ือ/จัดจาง/จางท่ีปรึกษากับกลุม บริษัทเด็มโก โดยมีรายละเอียดดังนี้(กรุณาแนบเอกสาร
เพิ่มเติม ถามี) 

 

ช่ือ ..................................................................................  เกี่ยวของเปน ......................................  

บริษัท......................................................................................................................................... 

ขาพเจาขอรับรองวา รายงานฉบับนี้และเอกสารเพิ่มเติม (ถามี) เปนความจริงทุกประการ 

ลงช่ือ .......................................  
    วันท่ี ...................................  

แบบ CoI 1 
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 แบบ CoI 2 
แบบรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนของพนักงานระดับ Staff 3 จนถึง AVP  

 
 
 ขาพเจา...................................................ตําแหนง...............................สังกัด................................... 
  ผูชวยผูจัดการฝาย/เทียบเทา........................................................... 
  ผูจัดการสวน/เทียบเทา.......................................................... 
  หัวหนาสวน.......................................................................... 
  พนักงาน............................................................................... 
 
 ขาพเจาขอเปดเผยวา     ขาพเจาไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนใดๆ 
                ขาพเจามีความขัดแยงทางผลประโยชน คือ .......................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 ขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดตางๆ ท่ีใหไวนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
         ลงช่ือ................................................... 
                  (                                                 ) 
                   วันท่ี......................................... 

 
ความเห็นของผูบังคับบัญชา 

ทราบ และ สําหรับผูท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหถือปฏิบัติ ดังนี้ 
                    งดออกเสียงในวาระท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
                    ถอนตัวจากการมีสวนรวมในการนั้น 
                    อ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
 
                                                                                                 ลงช่ือ................................................ 
                                                                                                          (                                              ) 
                                                                                                          ตําแหนง.................................. 
                                                                                                          วันท่ี......................................... 
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