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ค านิยาม 

“ เด็มโก้ ” หมายถึง  บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 
“กลุ่มธุรกจิเด็มโก้ “  หมายถึง  บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ จ  ำกดั บริษทั เด็มโก ้

อินดสัตรี จ  ำกดั และบริษทั เด็มโก ้เดอลำว จ ำกดั 
 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ 
     บทน า   

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ ไดก้  ำหนดนโยบำยดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพื่อให้คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนักงำนทุกคนยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน เพื่อส่งเสริมให้  กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ เป็นบริษัทท่ีมี
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ มีกำรก ำกบัดูแลกิจกำร และปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ส ำหรับ
บริษทัจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) มีกำรบริหำรจดักำรท่ีเป็นเลิศ มีจริยธรรม คุณธรรมในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ มีควำมโปร่งใส และตรวจสอบได ้
 ในกำรทบทวน จดัท ำจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจน้ี ได้มีกำรพิจำรณำทบทวน 
และปรับปรุงสำระส ำคญัในคู่มือดงักล่ำวให้ทนัสมยั มีควำมเป็นสำกลมำกข้ึน อีกทั้งให้สอดคลอ้งกบันโยบำย
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี กบัหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน
และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์  ประกำศและแนวปฏิบติัของ
คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีมีกำรแก้ไขปรับปรุงในปี 2559-2560 โดยประกอบด้วย
นโยบำย หลกักำร มำตรฐำนทำงจริยธรรม และจรรยำบรรณกบัแนวปฏิบติัท่ีดีในดำ้นต่ำงๆ 15 ดำ้น ดงัน้ี 

1. เคำรพในสิทธิมนุษยชน 
2. ส่ิงแวดลอ้ม สุขภำพ และควำมปลอดภยั 
3. กำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ 
4. ของก ำนลั 
5. ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
6. กำรเมือง 
7. กำรปฏิบติัต่อขอ้มูลและทรัพยสิ์น 
 7.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
 7.2 กำรบนัทึก กำรรำยงำน และกำรเก็บรักษำขอ้มูล 
 7.3 กำรใชข้อ้มูลภำยในเพื่อกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์และ/หรือใหค้  ำแนะน ำกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์
 7.4 กำรใช ้และดูแลทรัพยสิ์นของบริษทั 
 7.5 กำรใช ้และดูแลระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศของบริษทั 
 7.6 กำรใช ้และกำรดูแลทรัพยสิ์นทำงปัญญำ 
8. กำรเปิดเผยขอ้มูล 
9. กำรท ำธุรกรรมระหวำ่งกนัของบริษทัในเครือ 
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10. กำรปฏิบติัต่อลูกคำ้ 
11. กำรจดัซ้ือ จดัหำ และปฏิบติัต่อคู่คำ้ 
12. กำรปฏิบติัต่อเจำ้หน้ี 
13. กำรประกอบธุรกิจในต่ำงประเทศ 
14. กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ 
15. กำรป้องกนักำรฟอกเงิน 

 
 เพื่อเป็นกำรแสดงถึงพนัธะสัญญำท่ีจะร่วมกนัยึดถือสำระส ำคญัในคู่มือฉบบัปรับปรุงน้ี เป็นแนวทำง
ในกำรปฏิบติังำน เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจว่ำ กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ จะพฒันำระบบกำรจดักำรให้เหมำะสม เน้นกำร
สร้ำงประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น ตลอดจนค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
จึงขอให้บุคลำกรทุกระดบัของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ท ำควำมเขำ้ใจ ลงนำมรับทรำบ และยอมรับเป็นหลกัปฏิบติั
เพื่อรักษำไวซ่ึ้งกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีเป็นเลิศของ เด็มโก ้ต่อไป 
 
 
................................................            ...................................................              ................................................   
(นำงประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ)์                    (นำยเสริมศกัด์ิ  จำรุมนสั)                            (นำยพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต)์                                                                
    ประธำนกรรมกำร         ประธำนกรรมกำรสรรหำ                      ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร
                พจิำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร 
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      สำรบญั 
            
1. เคำรพในสิทธิมนุษยชน        หนำ้ 6 
2. ส่ิงแวดลอ้ม สุขภำพ และควำมปลอดภยั      หนำ้ 6 
3. กำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่        หนำ้ 7 
4. ของก ำนลั         หนำ้ 10 
5. ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์       หนำ้ 10 
6. กำรเมือง         หนำ้ 11 
7. กำรปฏิบติัต่อขอ้มูลและทรัพยสิ์น       หนำ้ 11 
 7.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล        หนำ้ 11 
 7.2 กำรบนัทึก กำรรำยงำน และกำรเก็บรักษำขอ้มูล     หนำ้ 11 
 7.3 กำรใชข้อ้มูลภำยใน และ/หรือใหค้  ำแนะน ำเพื่อกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์  หนำ้ 12 
 7.4 กำรใช ้และดูแลทรัพยสิ์นของบริษทั      หนำ้ 12 
 7.5 กำรใช ้และดูแลระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศของบริษทั    หนำ้ 13 
 7.6 กำรใช ้และกำรดูแลทรัพยสิ์นทำงปัญญำ     หนำ้ 13 
8. กำรเปิดเผยขอ้มูล        หนำ้ 14 
9. กำรท ำธุรกรรมระหวำ่งกนัของบริษทัในเครือ     หนำ้ 14 
10. กำรปฏิบติัต่อลูกคำ้        หนำ้ 14 
11. กำรจดัซ้ือ จดัหำ และปฏิบติัต่อคู่คำ้      หนำ้ 15 
12. กำรปฏิบติัต่อเจำ้หน้ี        หนำ้ 16 
13. กำรประกอบธุรกิจในต่ำงประเทศ       หนำ้ 16 
14. กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้        หนำ้ 16 
15. กำรป้องกนักำรฟอกเงิน        หนำ้ 17 
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 เด็มโก ้ไดจ้ดัท ำจริยธรรมองคก์รหรือจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจฉบบัน้ีข้ึน เพื่อใหก้รรมกำร 
ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ยดึถือและปฏิบติัตำมมำตรฐำนดำ้นจริยธรรมท่ีสูงท่ีสุด 
เน่ืองจำกกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มีควำมเช่ือท่ีวำ่แนวทำงเก่ียวกบัจริยธรรม เป็นเคร่ืองมือส ำคญัในกำรน ำไปสู่ผลกำร
ปฏิบติังำนท่ีมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน ๆ 

1. เคารพในสิทธิมนุษยชน 
กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ เคำรพในสิทธิมนุษยชนท่ีประกำศในทัว่โลกซ่ึงรวมถึงร่ำงพระรำชบญัญัติสิทธิ

มนุษยชนและปฏิญญำสำกลว่ำดว้ยองค์กรดำ้นแรงงำนในดำ้นหลกักำรพื้นฐำนและสิทธิในสถำนท่ีท ำงำนซ่ึง
แสดงเสรีภำพในกำรร่วมมือระหว่ำงพนักงำนและบริษทั  กำรไม่เลือกปฏิบติั กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ น ำหลกักำร 
แนวทำงส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชนไปใชท้ัว่ทั้งกำรด ำเนินธุรกิจของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ โดยมี
นโยบำยท่ีจะไม่สนบัสนุนกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนใดๆ กบั คู่คำ้และผูร่้วมท ำธุรกิจ                                   

แนวทางการปฏิบัติ 
1. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เคำรพในสิทธิมนุษยชนด ำเนินกำรคดัเลือกบุคลำกรโดยไม่แบ่งแยกในเร่ือง เพศ 
เช้ือชำติและหรือศำสนำ 
2. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ค ำนึงถึงควำมสำมำรถของบุคลำกรโดยไม่อิงกบัเพศ เช้ือชำติและ/หรือศำสนำ 

  3. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จะไม่ร่วมท ำธุรกิจกบัคู่คำ้และหรือผูร่้วมท ำธุรกิจท่ีเป็นท่ีทรำบดีว่ำมีกำรละเมิด
สิทธิมนุษยชนหรือผดิกฏหมำยในดำ้นแรงงำนและสิทธิมนุษยชนสำกล                              

2. ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย 
ต่อชุมชม สังคม และส่ิงแวดล้อม 

แนวทางการปฏิบัติ 
1. กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ มุ่งมั่นด ำเนินธุรกิจตำมกฎหมำย มำตรฐำน ระเบียบปฏิบัติ บนพื้นฐำนควำม
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสร้ำงและรักษำภำพลกัษณ์และช่ือเสียงท่ีดี รวมทั้ง
ควำมน่ำเช่ือถือขององค์กร เพื่อให้ได้รับกำรยอมรับและควำมไวว้ำงใจจำกชุมชนและสังคม ใน
ภำพรวมอนัจะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จทำงธุรกิจ ตลอดจนกำรพฒันำและเติบโตอยำ่งย ัง่ยนืของกิจกำร 

2. ใหก้ำรสนบัสนุนและช่วยเหลือสังคมและชุมชน ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศตำมควำม 
      เหมำะสม 

3. มีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมอันเป็นกำรแสดงออกถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวติใหก้บัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

4. ส่งเสริมให้ผูบ้ริหำรและพนักงำนของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มีจิตส ำนึกท่ีดีและมีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

5. ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนก ำกับดูแล ในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน และรำยงำนข้อมูลท่ี
เก่ียวกบักำรฝ่ำฝืน หรือกำรไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบต่ำงๆ เพื่อช่วยป้องกนัหรือลด
ผลกระทบดำ้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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6. ประเมินควำมเส่ียงและผลกระทบในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อม สังคม สุขภำพ และควำม 
ปลอดภัย ก่อนเร่ิมกำรท ำงำน หรือกำรลงทุน หรือร่วมทุนในกิจกำรใด ๆ เพื่อวำงแผนหรือ
เตรียมกำรป้องกนัท่ีเหมำะสม 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

แนวทางการปฏิบัติ 
1. กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ด ำเนินงำนตำมกฏหมำย มำตรฐำน ระเบียบปฏิบัติ โดยจดัท ำข้อก ำหนดและ

มำตรฐำนทำงดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ท่ีมีมำตรกำรไม่
น้อยกว่ำท่ีกฎหมำยก ำหนด ตำมมำตรฐำนสำกล พนักงำนต้องศึกษำและปฏิบัติตำมกฎหมำย 
นโยบำย ขอ้ก ำหนดและมำตรฐำนทำงดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำร
ท ำงำนท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเคร่งครัด 

2. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จะด ำเนินกำรเพื่อควบคุมและป้องกนัควำมสูญเสียในรูปแบบต่ำงๆ อนัเน่ืองมำจำก
อุบัติเหตุ อคัคีภยั กำรบำดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน ทรัพยสิ์นสูญหำยหรือเสียหำย กำร
ละเมิดระบบรักษำควำมปลอดภยั กำรปฏิบัติงำนไม่ถูกวิธี และควำมผิดพลำดต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึน 
ตลอดจนรักษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ีปลอดภยัต่อพนกังำนของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จดัให้มี
อุปกรณ์ควำมปลอดภยั อยำ่งเพียงพอและเหมำะสม รวมถึงกำรซกัซ้อมแผนงำนดำ้นควำมปลอดภยั
เป็นประจ ำ ทั้ งน้ี ถือเป็นหน้ำท่ีรับผิดชอบของผูบ้ริหำรและพนักงำนในกำรรำยงำนอุบัติเหตุ 
อุบติักำรณ์ โดยปฏิบติัตำมขั้นตอนท่ีก ำหนดไว ้

3. ประเมินควำมเส่ียงก่อนเร่ิมกำรท ำงำน รวมถึงตอ้งศึกษำขอ้มูลต่ำง ๆ เก่ียวกบัสภำพกำรท ำงำนท่ีไม่
ปลอดภยั หรืออำจเป็นอนัตรำย เพื่อวำงแผนหรือเตรียมกำรป้องกนัท่ีเหมำะสม 

4. หำกพบเห็นส่ิงผิดปกติทั้ งจำกเคร่ืองจักร อุปกรณ์ และสถำนท่ีในบริเวณท่ีท ำงำน ให้ยุติกำร
ปฏิบติังำนเท่ำท่ีท ำได้ชั่วครำว เพื่อแจง้ผูร่้วมงำน ผูบ้งัคบับญัชำ และหน่วยงำนผูรั้บผิดชอบเพื่อ
ด ำเนินกำรแกไ้ขหรือวำงแผนแกไ้ขต่อไป 

5. ส่งเสริมกำรปลูกฝังจิตส ำนึกในเร่ืองของกำรดูแลสุขภำพและควำมปลอดภยัให้กบัผูร่้วมงำนและ
ชุมชนรอบดำ้น โดย กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จดัใหมี้กำร ประชำสัมพนัธ์และส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำม
เขำ้ใจและเผยแพร่ขอ้มูลให้กบัพนกังำนของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้พนกังำนของผูรั้บจำ้ง ตลอดจนผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.  การต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ กับผู ้เก่ียวข้องทำงธุรกิจ ต้องด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง 

ตรงไปตรงมำ โปร่งใส ซ่ือสัตย์ ตรวจสอบได้ และไม่คอร์รัปชัน โดยปฏิบัติตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง และ
นโยบำยต่อตำ้นคอร์รัปชนัของ เด็มโก ้รวมทั้งไม่ท ำให้เกิดขอ้ครหำ หรือเส่ือมเสียช่ือเสียงของ กลุ่มธุรกิจเด็ม
โก ้จึงก ำหนดนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ไว ้ดงัน้ี 



                                                                                                 บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 

จริยธรรมและจรรยำบรรณ   :   ทบทวน พฤศจิกำยน 2563                      หนำ้ท่ี 8/60 

 

1. บุคลำกรของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตอ้งไม่ด ำเนินกำรหรือเขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ กำร
ให้/รับ สินบนทุกรูปแบบ ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม โดยมีหน้ำท่ีปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นทุจริต
คอร์รัปชัน่ คู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำร มำตรฐำนทำงจริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ
ของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้รวมทั้งระเบียบ และขอ้ก ำหนดอ่ืน ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. บุคลำกรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ต้องปฏิบติัด้วยควำมระมดัระวงัเก่ียวกบักำรรับ กำรให้ของขวญั 
ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด รวมถึงค่ำบริกำรตอ้นรับ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ทั้งน้ี กำรให้หรือรับ
ของขวญัและกำรเล้ียงรับรอง ตอ้งเป็นไปเพื่อวตัถุประสงค์ทำงธุรกิจหรือตำมประเพณีนิยมเท่ำนั้น 
โดยมีมูลค่ำท่ีเหมำะสม และตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อกำรตดัสินใจในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 

3. กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล และกำรให้เงินสนับสนุนของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ มีขั้นตอนกำรตรวจสอบ 
อนุมติั และสอบทำน โดยตอ้งมีเอกสำรหลกัฐำนชดัเจนและสอดคลอ้งกบัระเบียบของ กลุ่มธุรกิจ
เด็มโก ้เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลหรือกำรให้เงินสนบัสนุนไม่ไดใ้ชเ้ป็นขอ้อำ้งส ำหรับ
กำรคอร์รัปชัน่ 

4. กลุ่มธุรกิจเด็มโก้  จัดให้มีกระบวนกำรตรวจสอบระบบและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนขำยและ
กำรตลำด รวมทั้งงำนจดัหำพสัดุและท ำสัญญำอยำ่งสม ่ำเสมอ รวมถึงกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำร
เกิดทุจริตคอร์รัปชัน่ และบริหำรจดักำรใหมี้วธีิกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสม 

5. กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ มีกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ท่ีสะท้อนถึงควำมมุ่งมัน่ต่อมำตรกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และมีนโยบำยท่ีจะไม่ลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อ
บุคลำกรท่ีปฏิเสธ กำรทุจริตคอร์รัปชั่น แม้ว่ำกำรกระท ำนั้นจะท ำให้ กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ สูญเสีย
โอกำสทำงธุรกิจ โดย กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มีกระบวนกำรส่ือสำรอยำ่งชดัเจนเก่ียวกบันโยบำยดงักล่ำว 

6. หน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องรำยงำนผลกำรประเมินกำรควบคุมด้วยตนเองต่อส ำนักงำน
ตรวจสอบ เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบหำกพบประเด็นท่ีมีกำรปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบันโยบำยกำร
ต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่จะตอ้งแจง้หน่วยงำนผูป้ฏิบติัเพื่อใหมี้กำรปรับปรุงมำตรกำรควบคุม 

7. กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ จัดให้มีขั้นตอนในกำรเก็บรักษำเอกสำรและบันทึกต่ำงๆ ให้พร้อมต่อกำร
ตรวจสอบเพื่อยืนยนัควำมถูกต้องและเหมำะสมของรำยกำรทำงกำรเงิน ตลอดจนขั้นตอนกำร
ปฏิบติัเพื่อใหม้ัน่ใจวำ่ไม่มีรำยกำรใดท่ีไม่ไดรั้บกำรบนัทึก หรือไม่สำมำรถอธิบำยได ้หรือรำยกำรท่ี
เป็นเทจ็ 

8. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จดัให้มีขั้นตอนเพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำกำรควบคุมภำยในของกระบวนกำรท ำ
บญัชีและกำรเก็บรักษำข้อมูลได้รับกำรตรวจสอบ เพื่อยืนยนัประสิทธิผลของกระบวนกำรตำม
มำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และเพื่อใหเ้กิดควำมมัน่ใจวำ่กำรบนัทึกรำยกำรทำงกำรเงินมี
หลกัฐำนอยำ่งเพียงพอเพื่อใชใ้นกำรตรวจสอบ 

9. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จดัให้มีกำรส่ือสำรและฝึกอบรมอย่ำงต่อเน่ืองแก่บุคลำกรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเขำ้ใจอย่ำงแท้จริงเก่ียวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ควำม
คำดหวงัของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้และบทลงโทษหำกไม่ปฏิบติัตำมมำตรกำรน้ี 
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10. เด็มโก้ ส่ือสำรนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและแนวปฏิบติัไปยงับริษทัย่อย บริษทัร่วม
บริษทัอ่ืนท่ี เด็มโก ้มีอ ำนำจในกำรควบคุม คู่คำ้ทำงธุรกิจ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั้งสำธำรณชน 
ผำ่นช่องทำงกำรส่ือสำรท่ีหลำกหลำย เพื่อทรำบและน ำมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ไป
ปฏิบติั 

11. บุคลำกรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบกำรกระท ำท่ีอำจฝ่ำฝืนมำตรกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นโดย เด็มโก้ จดัให้มีช่องทำงกำรแจง้เบำะแส และช่องทำงกำรให้
ค  ำปรึกษำเม่ือบุคลำกรต้องกำรค ำแนะน ำเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่ 

12. คณะท ำงำนดำ้นกำรพฒันำควำมย ัง่ยนืของ เด็มโก ้มีหนำ้ท่ีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นน้ีต่อ คณะกรรมกำรควำมย ัง่ยืน คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำ
ค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรบริษทั โดยสม ่ำเสมออยำ่งนอ้ยปีละคร้ัง 

13. ส ำนกังำนตรวจสอบสำมำรถรำยงำนประเด็นท่ีพบอย่ำงเร่งด่วนต่อประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรและ
กรรมกำรผูจ้ดักำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรเด็มโก ้ 

แนวทางการปฏิบัติ 
1. กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ทุกระดบั ตอ้งปฏิบติัตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่นและจรรยำบรรณของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ โดยต้องไม่เข้ำไปเก่ียวข้องกับเร่ืองทุจริต
คอร์รัปชั่น ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม เพื่อมุ่งหวงัประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคน
รู้จกั 

2. บุคลำกรของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นกำรกระท ำท่ีเขำ้ข่ำยทุจริต และ
คอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบั กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชำหรือบุคคลท่ีรับผดิชอบทรำบ และ
ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำงๆ หำกมีข้อสงสัยหรือข้อซักถำม ให้ปรึกษำกับ
ผู ้บังคับบัญชำ หรือบุคคลท่ีก ำหนดให้ท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ผำ่นช่องทำงต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดไว ้

3. กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ จะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงำนท่ีปฏิเสธ เร่ืองทุจริตคอร์รัปชั่นท่ี
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มธุรกิจเด็มโก้ โดยใช้มำตรกำรคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ควำมร่วมมือในกำร
รำยงำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ตำมท่ี เด็มโก ้ก ำหนดไวใ้น มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน อีกทั้ง 
ไม่มีกำรด ำเนินกำรใดๆ เพื่อลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อบุคลำกรของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ 
ท่ีปฏิเสธกำรคอร์รัปชัน่ แมว้ำ่ กำรกระท ำนั้นจะท ำใหบ้ริษทัสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ ทั้งน้ี  กลุ่มธุรกิจ
เด็มโก้ ได้ก ำหนดกระบวนกำร กำรปฏิบติังำนของแต่ละหน่วยงำนข้ึนเพื่อเป็นแนวปฏิบติัก ำหนด
บทบำทหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบ มีกระบวนกำรติดตำม ตรวจสอบได ้

 4. บุคลำกร กลุ่มบริษทั เด็มโก ้ท่ีกระท ำกำรทุจริต คอร์รัปชัน่ ถือเป็นกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณ กลุ่ม
บริษทั เด็มโก้ ซ่ึงจะต้องได้รับกำรพิจำรณำทำงวินัยตำมระเบียบท่ี กลุ่มบริษทั เด็มโก้ ก ำหนดไว ้
นอกจำกน้ี อำจจะไดรั้บโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนั้นผดิกฎหมำย 
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 5. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรเผยแพร่ ให้ควำมรู้ และท ำควำมเขำ้ใจกบับุคคลอ่ืนท่ี
ตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็มโก ้หรืออำจเกิดผลกระทบต่อเด็มโก ้ในเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติัให้เป็นไป
ตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่น้ี 

 6. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มุ่งมัน่ท่ีจะสร้ำงและรักษำวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมัน่วำ่กำรทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นส่ิงท่ี
ยอมรับไม่ได ้ทั้งกำรท ำธุรกรรมกบัภำครัฐและภำคเอกชน 

4. ของก านัล 
“ของก ำนลั” หมำยควำมวำ่ ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด ส่ิงท่ีมีมูลค่ำ เช่น กำรลดรำคำ กำรรับควำม

บนัเทิง กำรรับบริกำร หรือส่ิงอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั 
กำรรับของก ำนลัหรือกำรรับทรัพยสิ์นอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา หมำยควำมวำ่ กำรรับของก ำนลัหรือกำร

รับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกญำติหรือจำกบุคคลท่ีให้กนัในโอกำสต่ำง ๆ โดยปกติตำมขนบธรรมเนียม 
ประเพณี หรือวฒันธรรม หรือใหก้นัตำมมำรยำทท่ีปฏิบติักนัในสังคม 

แนวทางการปฏิบัติ 
พนกังำน กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จะรับของก ำนลัหรือกำรรับทรัพยสิ์นอ่ืนใดโดยธรรมจรรยำได ้ดงัต่อไปน้ี 
1. รับของก ำนลัหรือกำรรับทรัพยสิ์นอ่ืนใดจำกญำติซ่ึงให้โดยเสน่หำตำมจ ำนวนท่ีเหมำะสมตำม 
    ฐำนำนุรูป 
2. รับของก ำนลัหรือกำรรับทรัพยสิ์นอ่ืนใดจำกบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ญำติมีรำคำหรือมูลค่ำในกำรรับจำก 

     แต่ละบุคคล แต่ละโอกำสไม่เกินสำมพนับำท 
3.รับของก ำนลัหรือกำรรับทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีกำรให้นั้นเป็นกำรให้ในลกัษณะให้กบับุคคลทัว่ไป กำร
รับของก ำนลัหรือกำรรับทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ หรือมีรำคำหรือมีมูลค่ำมำกกวำ่
สำมพนับำทซ่ึงพนกังำนไดรั้บมำแลว้โดยมีควำมจ ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีตอ้งรับไวเ้พื่อรักษำไมตรี มิตรภำพ 
หรือควำมสัมพนัธ์อนัดีระหว่ำงบุคคล พนกังำนผูน้ั้นตอ้งแจง้รำยละเอียดขอ้เท็จจริงเก่ียวกบักำรรับ
ของก ำนลัหรือกำรรับทรัพยสิ์นนั้นต่อผูบ้งัคบับญัชำหรือผูบ้ริหำรสูงสุดของหน่วยงำน 

5.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย จึงถือเป็นนโยบำยของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ท่ีจะ
ป้องกนักำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนจำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
จึงไดมี้กำรก ำหนดขอ้ปฏิบติัส ำหรับกรรมกำรและผูบ้ริหำรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ดงัน้ี 
 1.  หลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบั 
  กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
 2. หำกมีควำมจ ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัอนัเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ให้

กระท ำรำยกำรนั้นเสมือนกบัท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก ทั้งน้ีห้ำมมิให้กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรของ
กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ท่ีมีส่วนไดเ้สียในรำยกำรนั้นมีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมติั 

              3.  ไม่หำผลประโยชน์ใส่ตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยน ำสำรสนเทศภำยในท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยหรือท่ีเป็น
ควำมลบัไปใชห้รือน ำไปเปิดเผยกบับุคคลภำยนอก 
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              4.  ไม่ใชเ้อกสำรหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือพนกังำนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ใน
กำรท ำธุรกิจท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

6.  การเมือง 
กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ก ำหนดนโยบำยในวำงตวัเป็นกลำงทำงกำรเมืองโดยไม่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำร

ฝักใฝ่หรือสนบัสนุนดำ้นกำรเงินหรือรูปแบบอ่ืนแก่พรรคกำรเมือง  

แนวทางปฏิบัติ  
1. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ใชสิ้ทธิทำงกำรเมืองไดใ้นนำมตนเอง และหลีกเล่ียงกำรกระท ำ ท่ีท ำใหผู้อ่ื้นเขำ้ใจ

วำ่กระท ำในนำม กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
2. พนกังำนกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไม่แสดงออกดว้ยวธิิใด ๆ ท่ีท ำใหผู้อ่ื้นเขำ้ใจวำ่กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เก่ียวขอ้ง

ฝักใฝ่หรือสนบัสนุนกำรด ำเนินกำรทำงกำรเมือง  
3.พนกังำนกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้พึงหลีกเล่ียงกำรแสดงออกหรือแสดงควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองในสถำนท่ี

ท ำงำน หรือในเวลำงำน  อนัอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ในกำรท ำงำนไดใ้นหมู่คณะ 

7.  การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน 
7.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังำนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินธุรกิจ เช่น ชีวประวติั ประวติัสุขภำพ

ประวติักำรท ำงำน ขอ้มูลส ำหรับติดต่อ ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนๆกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตอ้งเก็บรักษำไว้
เป็นควำมลบั โดยไม่เปิดเผยหรือถ่ำยโอนให้แก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง โดยไม่ไดรั้บควำมยิมยอม
จำกเจำ้ของขอ้มูลและไม่เป็นกำรละเมิดสิทธิตำมกฎหมำย 

2. จ  ำกดักำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล เฉพำะบุคคลท่ีไดรั้บอนุญำตอยำ่งเหมำะสมเท่ำท่ีจ  ำเป็นตำมหนำ้ท่ี
งำนปกติ เฉพำะเพื่อวตัถุประสงคท่ี์ก ำหนดไวอ้ยำ่งยติุธรรมและซ่ือสัตย ์

3. เก็บขอ้มูลส่วนบุคคลตำมควำมจ ำเป็น โดยเป็นไปตำมวตัถุประสงคด์ำ้นกฎหมำย กฎระเบียบ หรือ
ควำมตอ้งกำรทำงธุรกิจท่ีเหมำะสม 

4. กำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลไวใ้นคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อ่ืนๆ ตอ้งท ำดว้ยควำม
ระมดัระวงั ค  ำนึงถึงควำมปลอดภยัและเป็นส่วนตวั 

5. กำรจดัเก็บ ใช้ และท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคล ท ำในระยะเวลำท่ีเหมำะสมตำมเง่ือนไขและขอ้ก ำหนด
ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และสอดคล้องตำม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล 2562 

7.2 การบันทกึ การรายงาน และการเกบ็รักษาข้อมูล 
1. กำรบนัทึกข้อมูลต้องท ำด้วยควำมซ่ือสัตย ์ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง ครบถ้วน ทนัเวลำ และสม

เหตุผล ตำมท่ีบริษทัก ำหนดหรือท่ีกฎหมำยก ำหนด 
2. รำยงำนขอ้มูลอยำ่งถูกตอ้ง และตรงไปตรงมำตำมขอ้เทจ็จริง 
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3. กำรจดัเก็บเอกสำรส ำคัญ กำรลงบันทึกต่ำง ๆรวมทั้ งข้อมูลทำงบัญชีและเอกสำรหลักฐำนให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ตอ้งมัน่ใจว่ำมีกำรจดัเก็บอย่ำงปลอดภยัและเหมำะสม สำมำรถน ำมำใช้อำ้งอิง
หรือใชป้ระโยชน์กบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไดเ้ม่ือตอ้งกำร 

4. กำรเก็บรักษำและท ำลำยขอ้มูลทั้งในรูปแบบเอกสำรและอิเล็คทรอนิกส์ตอ้งปฎิบติัตำม ก ำหนดเวลำ
และหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก ำหนด หรือตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

5. ขอ้มูลหรือรำยงำนท่ีจดัท ำข้ึนหรือไดรั้บขณะท ำงำนถือเป็นกรรมสิทธ์ิของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้และ
ตอ้งจดักำรจดัเก็บและท ำลำยอยำ่งเหมำะสมตำมขอ้ก ำหนด 

7.3 การใช้ข้อมูลภายในเพือ่การซ้ือขายหลกัทรัพย์และ/หรือ ให้ค าแนะน าการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
  ขอ้มูลภำยใน หมำยถึง ขอ้มูลท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะทัว่ไปและถือเป็นขอ้มูลส ำคญั 

กำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ท่ีอำจมีผลกระทบท่ีมีนยัส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ
เด็มโก ้ต่อรำคำหลกัทรัพย ์หรือมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจของนกัลงทุน ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลในงบ
กำรเงิน กำรคำดกำรผลก ำไร กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญั ปัญหำเก่ียวกับสภำพคล่อง กำรลงทุนใหม่ 
ข้อมูลท่ีเก่ียวกับกำรประมูล คดีควำมท่ีเป็นสำระส ำคญั เป็นต้น โดยกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ได้ก ำหนด
ระเบียบปฏิบติัไวด้งัน้ี 

1. ห้ำมผูบ้ริหำรและพนักงำนทุกคน รวมทั้งคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่ำว ใช้ข้อมูล
ภำยในท่ีเป็นขอ้มูลส ำคญัท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ เพื่อท ำกำรซ้ือขำยโอนหรือรับโอน 
หลกัทรัพยข์องเด็มโก ้เป็นกำรเอำเปรียบบุคคลภำยนอก 

2. หำ้มผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคนให้ค  ำแนะน ำหรือควำมเห็นให้ผูใ้ดซ้ือหรือขำยหลกัทรัพย์
ของเด็มโก ้โดยใชข้อ้มูลภำยในของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ท่ีรับรู้มำ 

3. ห้ำมเปิดเผยขอ้มูลภำยในไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลนั้นเช่น ครอบครัว ญำติพี่น้อง 
เป็นตน้ ขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ สำมำรถให้ขอ้มูลแก่บุคคลภำยในบริษทั ตำม
ควำมจ ำเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบับุคคลนั้น ๆ เท่ำนั้น 

7.4 การใช้และดูแลทรัพย์สินของบริษัท 
1. ทรัพยสิ์นของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตอ้งใชอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ดว้ยควำมระมดัระวงั และดูแล

รักษำไม่ใหช้ ำรุดสูญหำย 
2. ทรัพยสิ์นน ำไปใช้ตอ้งไม่ให้ผิดวตัถุประสงค์หรือสูญเสียโดยเปล่ำประโยชน์ และไม่ผิด

กฎหมำย 
3. เม่ือทรัพยสิ์นช ำรุดหรือสูญหำยใหแ้จง้หน่วยงำนท่ีดูแลทรัพยสิ์นทนัที 
4. ใช้ทรัพย์สินของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ให้เป็นประโยชน์ในกำรท ำงำนอย่ำงเต็มท่ี ไม่ใช้

ทรัพยสิ์นของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรือเพื่อบุคคลอ่ืน 
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7.5  การใช้และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษัท 
1.  ส่งเสริมให้พนกังำนใชร้ะบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อประโยชน์ในกำรท ำงำน ไม่กระท ำกำร

อนัเป็นกำรรบกวนระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของบริษทั  หลีกเล่ียงกำรใชง้ำนระบบ 
ท่ีอำจละเมิดกำรใชง้ำนตำมปกติของผูอ่ื้นหรืออำจกระทบกระเทือนต่อประสิทธิภำพกำรท ำงำน
ของระบบ 

2. ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เพื่อเขำ้ถึงหรือเผยแพร่ขอ้มูลท่ีไม่เหมำะสม มี
เน้ือหำขัดต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจำรีตประเพณี เก่ียวกับกำรพนัน หรือละเมิด
กฎหมำย และไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 

3. พนกังำนตอ้งใชง้ำนระบบ ตำมสิทธิท่ีไดรั้บอนุญำตจำก กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ และตอ้งเก็บรักษำ
รหสัผำ่นของตนให้เป็นควำมลบั เพื่อป้องกนัไม่ใหผู้อ่ื้นใชร้หสัผำ่นส ำหรับเขำ้ใชร้ะบบ 

4. ให้พนักงำนใช้อีเมล บริกำรอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีบริษัทอนุญำตให้ใช ้
หลีกเล่ียงกำรติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตวัเอง และกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงกำรตั้งค่ำ
ระบบท่ีอำจมีผลต่อควำมปลอดภยั หำกพบปัญหำในกำรใชง้ำน เหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำม
ปลอดภยัของระบบหรือควำมเสียหำยใหแ้จง้หน่วยงำนผูดู้แลระบบฯทนัที 

5. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ใน กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตอ้งมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง ห้ำมติดตั้งหรือใช้งำน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีลิขสิทธ์ิไม่ถูกตอ้งในส ำนักงำนและอุปกรณ์ของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
โดยเด็ดขำด 

6. หลีกเล่ียงกำรใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลท่ีเคยใช้งำนกบัคอมพิวเตอร์ท่ีน่ำสงสัยว่ำอำจมีไวรัส
คอมพิวเตอร์ รวมถึงกำรเปิดไฟล์ท่ีไม่ทรำบแหล่งท่ีมำ อำจท ำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยต่อ
ระบบงำนของบริษทั 

7.6  การใช้และการดูแลทรัพย์สินทางปัญญา 
1. พนกังำนทุกคนมีหนำ้ท่ีตอ้งปกป้องดูแลรักษำทรัพยสิ์นทำงปัญญำของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไม่ให้

ถูกละเมิดเปิดเผย  ดดัแปลง ท ำซ ้ ำ หรือไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตวั โดยไม่ไดรั้บอนุญำตจำก 
กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

2. พนกังำนตอ้งให้ควำมเคำรพ ไม่ละเมิด และหลีกเล่ียงกำรใชท้รัพยสิ์นทำงปัญญำของผูอ่ื้น โดย
ตอ้งไดรั้บอนุญำตจำกเจำ้ของลิขสิทธ์ิอยำ่งถูกตอ้ง 

3. บริษทัอนุญำตให้พนกังำนใชท้รัพยสิ์นทำงปัญญำของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เพื่อประโยชน์ในกิจกำร
ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เท่ำนั้น 

4. งำนใดท่ีเป็นงำนท่ีไดรั้บมอบหมำยจำก กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ให้จดัท ำข้ึน เป็นงำนท่ีใชข้อ้มูลและ
ทรัพยำกรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้   หรืองำนท่ีเรียนรู้จำกกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ให้กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
เป็นเจำ้ของลิขสิทธ์ิและผลตอบแทนท่ีไดจ้ำกงำนนั้น 
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8. การเปิดเผยข้อมูล 
1. ขอ้มูลส ำคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งระมดัระวงั 

ถูกตอ้ง ครบถว้นเพื่อใหแ้น่ใจวำ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บขอ้มูลอยำ่งเท่ำเทียมกนัและทนักำล 
2. กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ จะเปิดเผยขอ้มูล แก่บุคคลภำยนอกตอ้งกระท ำโดยผูท่ี้มีอ ำนำจหน้ำท่ีหรือ

ไดรั้บมอบหมำยเท่ำนั้น 
3. กำรเปิดเผยขอ้มูลของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ให้เปิดเผยบนพื้นฐำนของควำมจริง ไม่ส่ือสำรขอ้มูลท่ี
บิดเบือน หรือส่ือสำรในลกัษณะแสดงควำมคิดเห็น กำรคำดคะเน หรือกล่ำวอำ้งเกินควำมจริงท ำ
ใหผู้อ่ื้นส ำคญัผดิในขอ้เทจ็จริง 

4. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ปฎิบติัตำมกฎหมำย กฎระเบียบและขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยกำรเปิดเผยขอ้มูลของ
หน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งและมำตรฐำนกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสำกลยอมรับโดยทัว่ไป 

9.  การท าธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในกลุ่มธุรกจิเด็มโก้ 
1. กำรท ำธุรกรรมระหวำ่งกนัของบริษทัในกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตอ้งค ำนึงถึงกฎหมำย และกฎระเบียบ

ท่ีออกโดยหน่วยงำนรัฐ รวมถึงระเบียบและอ ำนำจในกำรด ำเนินกำร 
2.กำรด ำเนินกำรในแนวปฎิบติัและกระบวนกำรในกำรพิจำรณำ อนุมติักำรท ำรำยกำรระหวำ่ง

กนั รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ผลประโยชน์ ตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนด 
3. ด ำเนินเร่ืองรำยกำรระหว่ำงกันอย่ำงเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่มีกำรถ่ำยเท

ผลประโยชน์ระหวำ่งบริษทัในกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ 

10. การปฏิบัติต่อลูกค้า 
 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ค ำนึงถึงควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกคำ้ ซ่ึงเป็นผูท่ี้ซ้ือสินคำ้และรับบริกำรจำกกลุ่ม
ธุรกิจเด็มโก ้โดย กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ให้บริกำรดว้ยรำคำท่ีเป็นธรรม มีคุณภำพและมีควำมรับผิดชอบต่อลูกคำ้
และตอ้งบริกำรลูกคำ้ ดว้ยควำมรวดเร็ว มีอธัยำศยั และไม่เลือกปฏิบติั 

แนวปฏิบัติทีด่ี 
1. กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ มุ่งพฒันำบริกำรให้ครบวงจร บริกำรรวดเร็ว มีคุณภำพ เพื่อตอบสนองควำม

ตอ้งกำรของลูกคำ้ อย่ำงต่อเน่ือง บุคลำกรของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ตอ้งทุ่มเทเพื่อตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้ อยำ่งเตม็ท่ี ดว้ยรำคำท่ีสมเหตุสมผล ทนัต่อสถำนกำรณ์ มีคุณภำพ ไม่จ  ำกดัสิทธิ
ของลูกคำ้ และมีเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมส ำหรับลูกคำ้ 

2. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จะไม่ท ำกำรใดอนัเป็นกำรหลอกลวง หรือท ำให้หลงเช่ือในคุณภำพสินคำ้ และ
บริกำรของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตอ้งส่งเสริมควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัสินคำ้และบริกำรแก่ลูกคำ้
ทัว่ไป 

3. กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ มุ่งมั่นพัฒนำควำมปลอดภัยในกำรให้บริกำรของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ควำม
ปลอดภยัของลูกคำ้มีควำมส ำคญัยิง่  กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ก ำหนดให้มีป้ำยเตือนภยัหรืออุปกรณ์ควำม
ปลอดภยัในสถำนประกอบกำร รณรงค์และอบรมพนักงำนในเร่ืองควำมปลอดภยัส ำหรับลูกคำ้
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อยำ่งเคร่งครัด และต่อเน่ือง กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ยินดีรับผิดชอบเม่ือเกิดอุบติัเหตุกบัลูกคำ้จำกกำรใช้
สินคำ้และบริกำรจำก กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หำกมีกำรใชง้ำนอยำ่งถูกตอ้ง 

11. การจัดซ้ือ จัดหา และปฏิบัติต่อคู่ค้า 
  กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ให้ควำมส ำคญักบักำรจดัหำพสัดุ  อุปกรณ์ ซ่ึงเป็นกระบวนกำรส ำคญัท่ีสนบัสนุน
กำรด ำเนินกิจกำรและธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และมีกำรตรวจสอบอย่ำง
รัดกุม กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ให้ควำมส ำคญักบัผูค้ำ้ โดยปฏิบติัต่อผูค้ำ้อย่ำงเสมอภำคบนพื้นฐำนของกำรแข่งขนัท่ี
เป็นธรรม โปร่งใส และเท่ำเทียม เพื่อก้ำวไปสู่กำรเป็นพนัธมิตรท่ีสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจระหว่ำงกนัใน
ระยะยำว กลุ่มธุรกิจเด็มโก้  จึงมีแนวทำงปฏิบติัอย่ำงย ัง่ยืนกบัผูค้ ้ำ ควบคู่ไปกับกำรบริหำรจดักำรห่วงโซ่
อุปทำน เพื่อให้ผูค้ำ้ ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มีกำรด ำเนินงำนอยำ่งมีจริยธรรม เคำรพสิทธิมนุษยชน มีกำรดูแล อำ
ชีวอนำมยั และควำมปลอดภยัของลูกจำ้ง รวมถึงกำรให้ควำมส ำคญัต่อกำรบริหำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มต่ำง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งอยำ่งย ัง่ยนื 

แนวปฏิบัติทีด่ี 
1. หน่วยงำนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ท่ีตอ้งจดัหำพสัดุ ตอ้งค ำนึงถึงควำมตอ้งกำร ควำมคุม้ค่ำ รำคำ และ

คุณภำพของสินค้ำและบริกำร กระบวนกำรจัดหำพัสดุต้องด ำเนินกำรถูกต้องตำมระเบียบ 
ขอ้ก ำหนด และหลกัเกณฑ์ต่ำงๆ ท่ีกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ก ำหนดไวอ้ยำ่งโปร่งใส ให้ขอ้มูลแก่ผูค้ำ้อยำ่ง
เท่ำเทียม ถูกตอ้ง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบติัต่อผูค้ำ้ สร้ำงกำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรม ระหวำ่งผูค้ำ้ วิธีกำร
จดัหำพสัดุควรอำ้งอิงแนวทำงปฏิบติัท่ีเป็นสำกล มีควำมรัดกุม สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ 

2. กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ สนบัสนุนกำรปฏิบติัอย่ำงเสมอภำคต่อผูค้ำ้ของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ทั้งกำรปฏิบติั
ระหวำ่งผูค้ำ้เองและกำรปฏิบติัระหวำ่งผูค้ำ้กบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หน่วยงำนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ท่ี
ตอ้งจดัหำพสัดุไม่ควรด ำเนินกำรในระยะเวลำกระชั้นจนเกินไป ควรให้เวลำผูค้ำ้อย่ำงพอเพียงใน
กำรจดัเตรียมเอกสำรหลกัฐำน และเอกสำรกำรเสนอรำคำต่ำง ๆ ขอ้ก ำหนดหรือเง่ือนไขรำยละเอียด
ของสัญญำ ไม่ควรเป็นกำรเอำรัดเอำเปรียบจนเกินไป และควรปรึกษำท่ีปรึกษำกฎหมำยในกำรท ำ
สัญญำ 

3. บุคลำกรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตอ้งไม่เรียกรับประโยชน์จำกกำรจดัหำพสัดุ ตอ้งวำงตวัเป็นกลำง ไม่
ใกลชิ้ดกบัผูค้ำ้ จนท ำให้ผูค้ำ้มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจ และปฏิบติัตำมขอ้ปฏิบติัในจรรยำบรรณว่ำ
ดว้ยกำรมีส่วนไดเ้สียและผลประโยชน์ขดักนัอยำ่งเคร่งครัด 

4.  หน่วยงำนหรือบุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรจดัหำพสัดุตอ้งเก็บเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ เช่น 
กำรอนุมติั เอกสำรกำรเสนอรำคำ กำรเจรจำ สัญญำ หรือกำรปฏิบัติตำมสัญญำไวเ้ป็นหลักฐ ำน
อำ้งอิงตำมสมควรแก่ควำมจ ำเป็นตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 

5. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตอ้งปฏิบติัตำมขอ้สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกพบว่ำ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไม่สำมำรถ
ปฏิบติัตำมสัญญำ หรือผูค้ำ้ไม่อำจปฏิบติัตำมสัญญำ หรือเหตุอ่ืนใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบติัตำม
สัญญำได ้หำกเป็นไปได ้และไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ให้ยุติกำรด ำเนินกำร
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และยุติกำรติดต่อกบัผูค้ำ้ทนัที ให้รำยงำนผูบ้งัคบับญัชำ เพื่อปรึกษำในทนัที และหำแนวทำงแกไ้ข
ต่อไป 

6.  บุคลำกรของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ท่ีด ำเนินกำรจดัหำพสัดุ มีหน้ำท่ีก ำกบัดูแลให้ผูค้ำ้ปฏิบติัตำมแนว
ทำงกำรปฏิบติัอยำ่งย ัง่ยนืของผูค้ำ้ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้อยำ่งเคร่งครัด 

12. การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ 

 แนวปฏิบัติทีด่ี 
1. ปฏิบติัตำมเง่ือนไขสัญญำท่ีมีต่อเจำ้หน้ีอย่ำงเคร่งครัด โปร่งใส และเท่ำเทียมกนั ทั้งในแง่กำรช ำระ

เงิน และเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีไดท้  ำขอ้ตกลงไวก้บัเจำ้หน้ี 
2. เปิดเผยขอ้มูลฐำนะทำงกำรเงินแก่เจำ้หน้ี ตำมขอ้ก ำหนดในสัญญำอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงตำม

ก ำหนดเวลำ  
3. แจง้ให้เจำ้หน้ีทรำบ ในกรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขในสัญญำ และร่วมกนัหำแนวทำงแกไ้ข

ปัญหำดงักล่ำว 

13. การประกอบธุรกจิในต่างประเทศ  
1. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จะปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัในแต่ละประเทศท่ีบริษทัเขำ้ไปประกอบธุรกิจ 
โดยค ำนึงถึงสังคม สภำพแวดลอ้ม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม และวถีิชีวติในแต่ละทอ้งถ่ิน 

2.  ปฏิเสธกำรด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีสุ่มเส่ียงเขำ้ข่ำยเป็นควำมผิดตำมกฎหมำยทอ้งถ่ิน และเม่ือเห็นวำ่มี กำร
ด ำเนินกำรท่ีไม่ชดัเจน ไม่เป็นไปตำมระเบียบ หรืออำจขดัหรือแยง้กบักฎหมำย หรือขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ิน ใหร้ำยงำนผูบ้งัคบับญัชำหรือหำรือท่ีปรึกษำกฎหมำย 

3. กำรจำ้งแรงงำนในแต่ละทอ้งถ่ินตอ้งปฏิบติัตำมท่ีกฎหมำยแรงงำนในแต่ละทอ้งถ่ินก ำหนดไว ้และ
ตอ้งมีกำรปฏิบติัต่อแรงงำนทอ้งถ่ินดว้ยควำมเท่ำเทียมและเป็นธรรม 

4. ติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของกฎหมำย หรือกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ในแต่ละประเทศท่ีเขำ้ไปประกอบธุรกิจ
อยำ่งสม ่ำเสมอ หำกไม่แน่ใจใหข้อค ำแนะน ำจำกท่ีปรึกษำกฎหมำย หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

14.  การแข่งขันทางการค้า 
1. ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคนตอ้งศึกษำและท ำควำมเขำ้ใจกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรแข่งขนัและกำรต่อตำ้น

กำรผกูขำดใหถ่้องแทก่้อนท่ีจะด ำเนินกำรใด ๆ 
2. ไม่ท ำควำมตกลงใดๆ กบัคู่แข่งขนัหรือบุคคลใด ท่ีมีลกัษณะเป็นกำรลดหรือจ ำกดักำรแข่งขนัทำง

กำรค้ำ หรือส่งผลให้เกิดกำรแข่งขนัอย่ำงไม่เป็นธรรม รวมถึงกำรก ำหนดรำคำ กำรฉ้อโกง กำร
ประมูล กำรจดัสรรตลำด และขอ้ตกลงในกำรจ ำกดักำรจดัหำ 

3. ตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกผูบ้ริหำรระดบัสูงในกำรให้หรือแลกเปล่ียนขอ้มูลควำมลบัทำงธุรกิจของ กลุ่ม
ธุรกิจเด็มโก ้แก่พนัธมิตรทำงธุรกิจ หรือกิจกำรร่วมคำ้   
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15.การป้องกนัการฟอกเงิน   
กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ ยดึถือและปฏิบติัตำมระเบียบหลกัเกณฑ ์และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรป้องกนักำรฟอก

เงิน และกำรปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำร
ร้ำย กล่ำวคือ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ จะไม่รับโอน หรือเปล่ียนสภำพทรัพยสิ์น หรือสนบัสนุนให้มีกำรรับโอน หรือ
เปล่ียนสภำพทรัพยสิ์นต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรกระท ำควำมผิด เพื่อป้องกนัไม่ให้ผูห้น่ึงผูใ้ดใช ้กลุ่มธุรกิจเด็ม
โก ้ เป็นช่องทำงหรือเป็นเคร่ืองมือในกำรถ่ำยเท ปกปิด หรืออ ำพรำงแหล่งท่ีมำของทรัพยสิ์นท่ีได้มำโดยไม่
ชอบดว้ยกฎหมำย 

แนวทางปฏิบัติ 
1. ก่อนท ำธุรกรรมกับคู่สัญญำ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำแหล่งท่ีมำของเงินได้มำโดยชอบด้วย

กฎหมำย 
2. ไม่โอนเงินไปยงับญัชีท่ีไม่เป็นท่ีรู้จกั หรือรับโอนเงินท่ีมีลกัษณะกำรจ่ำยท่ีผดิปกติ  
3. กรณีพบเห็นธุรกรรมท่ีไม่ปกติตอ้งรำยงำนใหผู้บ้งัคบับญัชำทรำบโดยทนัที 
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จริยธรรมและจรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน 
 

สารจากประธานกรรมการ 

 มำตรฐำนสูงสุดของควำมเป็นมืออำชีพและกำรมีจริยธรรมในกำรปฏิบติังำนท่ี บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั 
(มหำชน) และบริษทัในกลุ่ม เป็นส่ิงท่ี กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนตอ้งมุ่งมัน่ฟันฝ่ำ เพื่อไปให้ถึง 
เพรำะจรรยำบรรณไม่เพียงแต่วำงกรอบในเร่ืองมำตรฐำนดังกล่ำว แต่ยงัสะท้อนให้เห็นค่ำนิยมหลัก                
i DEMCO ขององคก์ร 

 ในฐำนะท่ีเป็นผูบ้ริหำร และพนกังำนของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้คณะกรรมกำรบริษทั คำดหวงัให้ท่ำน
ยดึถือและปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์ต่ำงๆ ท่ีระบุไวใ้นจรรยำบรรณน้ี  ซ่ึงครอบคลุมกำรกระท ำของท่ำนในทุก ๆ 
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ ดงันั้น ไม่วำ่ท่ำนจะกระท ำกำรใด ๆ ตอ้งค ำนึงถึงผลประโยชน์ของ กลุ่ม
ธุรกิจเด็มโก ้เป็นส ำคญั 

 ควำมร่วมมือและปณิธำนของท่ำนในกำรธ ำรงไวซ่ึ้งมำตรฐำนดงักล่ำว จะเป็นแรงผลกัดนัส ำคญัท่ีท ำ
ให้กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้สำมำรถบรรลุผลส ำเร็จตำมวิสัยทศัน์ท่ีวำงไวใ้นกำร มุ่งสู่กำรเป็นผูป้ระกอบกำรชั้นน ำ
ดำ้นวศิวกรรมไฟฟ้ำ พลงังำน และสำธำรณูปโภค ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศเพื่อนบำ้น 
 
 
 
        ........................................... 
        (ประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ)์ 
      ประธำนกรรมกำรบริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 
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บทน า 

วิสัยทัศน์ของ “เด็มโก้” คือ มุ่งสู่กำรเป็นผูป้ระกอบกำรชั้นน ำด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ พลังงำน และ
สำธำรณูปโภค ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศเพื่อนบำ้น โดยใช ้ควำมซ่ือสัตย ์ต่อลูกคำ้ ต่อวิชำชีพ ดว้ยควำม
มำนะมุ่งมั่น ตั้ งใจจริงท่ีจะประสบควำมส ำเร็จ ด้วยควำมเช่ือมั่นในกำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีมอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ดว้ยควำมรอบรู้ เช่ียวชำญ ให้คุณภำพท่ีดีแก่ลูกคำ้ สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม สร้ำงผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูถื้อ
หุ้นอยำ่งต่อเน่ือง มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม เป็นค่ำนิยม “i DEMCO” ท่ีจะช่วยผลกัดนัใดธุ้รกิจ
ของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้บรรลุวสิัยทศัน์ ดงักล่ำว 

 ในกำรด ำเนินกำรใด ๆ ของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จะให้ควำมเคำรพต่อกติกำของกฎหมำยและเกียรติภูมิ
ของแต่ละบุคคล รวมทั้งมุ่งมัน่ท่ีจะใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของเด็มโกอ้ยูบ่นมำตรฐำนจรรยำบรรณขั้นสูง 

 จรรยำบรรณของพนกังำนน้ีไดจ้ดัท ำเป็นคู่มือไวเ้พื่อเป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรและ
พนกังำนในกำรประพฤติตนอยำ่งมีจริยธรรม และเป็นกำรแสดงให้เห็นวำ่ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติั
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบั  นอกจำกน้ีจรรยำบรรณพนกังำนยงัเป็นส่ิงเตือนใจให้พนักงำนมีควำม
ระมดัระวงัในกำรประพฤติปฏิบติัตน และป้องกนัไม่ให้พนักงำนกระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมิดระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และวนิยั ท่ีจะน ำควำมเส่ือมเสียมำสู่ช่ือเสียงของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

 กำรประพฤติปฎิบติัอย่ำงมีจรรยำบรรณน้ี ไม่สำมำรถอธิบำยควำมชดัเจนได้ทุกกรณี  อย่ำงไรก็ตำม
ลกัษณะโดยทัว่ไป คือส่ิงท่ีเป็นค่ำนิยมท่ีดีของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ นัน่เอง ในฐำนะพนกังำนกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เรำ
จะยึดมัน่ในควำมซ่ือสัตย ์ต่อบริษทั ต่อเพื่อนพนกังำนและลูกคำ้  ตลอดจนกำรไดรั้บควำมไวว้ำงใจทั้งในกำร
พูดและกำรกระท ำ เรำจะต้องประพฤติตนอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ และกระท ำในส่ิงท่ีถูกต้อง ถึงแม้กำร
ตดัสินใจท่ีจะปฏิบติังำนใดๆ จะเป็นกำรกระท ำของแต่ละบุคคล ในขณะเดียวกนัตอ้งมีควำมรับผิดชอบท่ีจะ
ค ำนึงถึงองค์กรดว้ย กำรท่ีทุกคนมีภำระร่วมกนัน้ี มีควำมส ำคญัยิ่งในกำรสร้ำงเกียรติภูมิของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
ใหไ้ดรั้บควำมเช่ือถือและควำมไวว้ำงใจจำกทุกฝ่ำย เป็นองคก์รท่ีดีของสังคมต่อไป 
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จรรยาบรรณของกรรมการ 
 (Ethical and Responsible of the Board) 

ขอ้ก ำหนดด้ำนจริยธรรมน้ีเป็นบทบญัญติัด้ำนจริยธรรมส ำหรับคณะกรรมกำรกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
กรรมกำร กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตำมมำตรฐำนดำ้นจริยธรรมท่ีสูงท่ีสุด เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุ้น 
และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ ภำยใตห้ลกักำร ควำมซ่ือสัตย ์ยุติธรรม และคุณธรรม กำรด ำเนินธุรกิจส่วนตวั กำร
รักษำควำมลบั กำรเปิดเผยเร่ืองผลประโยชน์ กำรยึดถือปฏิบติัตำมกฎหมำย และกำรไม่ใช้ต  ำแหน่งหน้ำท่ีกำร
เป็นกรรมกำร เพื่อหำผลประโยชน์ส่วนตน ดงัต่อไปน้ี 
1. แสดงควำมเป็นผูน้ ำ ริเร่ิม และใช้ดุลยพินิจในกำรก ำกบัดูแลกิจกำร เพื่อน ำพำบริษทั สู่ควำมส ำเร็จอย่ำง

ต่อเน่ือง และสร้ำงผลประโยชน์ สร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอยำ่งย ัง่ยนื (Establish Clear Leadership Role and 
Responsibilities of the Board)  

2. ปฏิบติัหน้ำท่ีเพื่อรักษำสิทธิ และผลประโยชน์อนัชอบธรรมของผูถื้อหุ้นของบริษทั ดว้ยควำมรับผิดชอบ 
ด้วยควำมระมดัระวงั (Duty of Care) ปฏิบติัตำมวตัถุประสงค์ ข้อบังคบั  มติคณะกรรมกำรบริษทั มติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ (Duty of Obedience)  

3. ปฏิบติัหน้ำท่ีโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของพนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำ และผูมี้ส่วนได้เสียอ่ืน รวมทั้งสังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม โดยรวมดว้ย (Good Corporate Citizenship)  

4. ปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนด และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรเป็นกรรมกำร รวมถึงกำร
ละเวน้กำรกระท ำท่ีเป็นกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งไม่เป็นธรรม   ปฏิบติัตำมภำระหนำ้ท่ี และพนัธสัญญำท่ีท ำไว ้
(Ethical and Responsible Business)  

5. ยึดมัน่ต่อขอ้เท็จจริง และควำมซ่ือสัตย ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ และกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในฐำนะกรรมกำร (Duty 
of Loyalty)  

6. หลีกเล่ียงควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน หรือนิติบุคคล/บุคคล ท่ีตนมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบักำรกระท ำหนำ้ท่ีเพื่อบริษทั ในฐำนะกรรมกำร 

7. ไม่ใช้ขอ้มูลท่ีไดม้ำในฐำนะกรรมกำรในทำงท่ีไม่เหมำะสม และไม่เปิดเผย หรืออนุญำตให้มีกำรเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของบริษทั (Duty of Disclosure) กบัรักษำควำมน่ำเช่ือถือทำงกำรเงิน และกำรเปิดเผย
ขอ้มูลของบริษทั (Ensure Disclosure and Financial Integrity)  

8. ระมดัระวงั และไม่กระท ำกำรใด ๆ ท่ีเป็นกำรท ำลำยช่ือเสียงกรรมกำรบริษทั  ไม่กระท ำกำรใด ๆ ท่ีเป็น
ผลเสียต่อช่ือเสียง และผลประโยชน์ของบริษทั หรือคณะกรรมกำรบริษทั 

9. ติดตำม ศึกษำ และพฒันำควำมรู้เก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีดีของกรรมกำร และหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
(CG Code) อยูเ่สมอ 

10. ยึดมัน่มำตรฐำนสูงสุดในกำรปฏิบติังำน โดยตระหนกั และยึดมัน่ขอ้พึงปฏิบติัน้ี ทั้งโดยเจตนำรมณ์ และ
ลำยลักษณ์อักษร กับส่งเสริมในกรรมกำรอ่ืน ผูบ้ริหำรระดับสูง น ำไปปฏิบัติด้วย (Strengthen Board 
Effectiveness) 
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จรรยาบรรณของพนักงาน 
 (Ethical and Responsible of the Employees) 

 
ขอบเขต 
 จรรยำบรรณพนักงำนน้ีใช้บงัคบักบัพนักงำนทุกคนในกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้และกิจกำรอ่ืนๆ ท่ีเด็มโก้มี
อ ำนำจควบคุม  รวมทั้งกิจกำรในต่ำงประเทศ ทั้งน้ี “พนกังำน” ในควำมหมำยของจรรยำบรรณน้ี หมำยควำม
รวมถึง ผูบ้ริหำร  พนกังำนทุกระดบัชั้น พนกังำนตำมสัญญำจำ้งทุกคน ไม่วำ่จะเป็นพนกังำนท่ีมีสัญญำจำ้งตำม
ก ำหนดระยะเวลำหรือไม่มีก ำหนดระยะเวลำ 

การปฏิบัติตาม 

 พนกังำนทุกคนมีหนำ้ท่ีในกำรท ำควำมเขำ้ใจและปฏิบติัตำมขอ้บงัคบั ระเบียบ ค ำสั่ง และจรรยำบรรณ
พนกังำน ตลอดจนนโยบำยอ่ืน ๆ ไม่วำ่จะเป็นตำมจำรีตประเพณี หรือเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ไม่วำ่จะไดก้ ำหนด
ไวแ้ลว้ในขณะน้ี และ/หรือท่ีจะก ำหนดต่อไปในภำยหนำ้โดยเคร่งครัด 
 พนกังำนของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตอ้งปฏิบติัหน้ำท่ีในควำมรับผิดชอบอย่ำงสุดควำมสำมำรถ ซ่ือสัตย์
สุจริต ยดึมัน่ในคุณธรรม ไม่กระท ำกำรทุจริต 
 ผูบ้ริหำรพึงแสดงควำมยึดมัน่ต่อจรรยำบรรณพนักงำน โดยกำรปฏิบติัตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีส ำหรับ
พนกังำนอ่ืน เสริมสร้ำงบรรยำกำศ ของกำรท ำงำนให้เอ้ือต่อกำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ รวมทั้งตอ้งมุ่งมัน่ท่ีจะ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดกำรละเมิดจรรยำบรรณ 
 พนักงำนท่ีฝ่ำฝืนจรรยำบรรณ หรือนโยบำยของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ท่ี เก่ียวข้อง หรือยินยอมให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำฝ่ำฝืนจรรยำบรรณ จะถูกพิจำรณำลงโทษทำงวินยั กำรให้ชดเชยควำมเสียหำย และโทษทำง
แพง่หรือทำงอำญำ 

ตัวอย่างของการกระท าทีอ่าจน าไปสู่การลงโทษทางวนัิย 

 กำรประพฤติปฏิบติัท่ีฝ่ำฝืนต่อนโยบำย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค ำสั่ง จรรยำบรรณพนกังำน หรือกฎหมำย 
 กำรกระท ำท่ีฝ่ำฝืนนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่และสินบนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
 กำรกระท ำดว้ยประกำรใดๆ อนัเป็นผลให้มีกำรฝ่ำฝืนนโยบำย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค ำสั่ง จรรยำบรรณ

พนกังำน หรือฝ่ำฝืนกฎหมำย 
 กำรไม่รำยงำน กำรฝ่ำฝืน พฤติกรรมท่ีน่ำสงสัยว่ำจะมีกำรกระท ำท่ีเป็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำย ขอ้บงัคบั 

ระเบียบ ค ำสั่ง จรรยำบรรณพนกังำน หรือกฎหมำย อยำ่งทนัที 
 กำรไม่ใหค้วำมร่วมมือในกำรสอบสวนหำสำเหตุของกำรกระท ำท่ีอำจเป็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำย ขอ้บงัคบั 

ระเบียบ ค ำสั่ง จรรยำบรรณพนกังำน หรือกฎหมำย 
 กำรให้ร้ำยพนักงำนผูอ่ื้นโดยรำยงำนว่ำมีกำรฝ่ำฝืน หรือมีส่วนร่วมในกำรฝ่ำฝืน นโยบำย ขอ้บงัคบั 

ระเบียบ ค ำสั่ง จรรยำบรรณพนกังำน หรือกฎหมำยซ่ึงไม่เป็นควำมจริง 
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การรักษาผลประโยชน์กลุ่มธุรกจิเด็มโก้ 

 พนักงำนพึงปฏิบติัหน้ำท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม และรับผิดชอบตำมแนวทำง นโยบำย 
ระเบียบปฏิบติัท่ีกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไดก้ ำหนดไว ้โดยมุ่งมัน่ในกำรปฏิบติังำนอยำ่งเต็มควำมสำมำรถ ดว้ยควำม
ระมดัระวงัและไตร่ตรอง เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตำมวตัถุประสงค์ทำงธุรกิจ เพื่อกำรเติบโต
อยำ่งย ัง่ยนืทั้งของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ และสังคมต่อไป 
 กำรรักษำผลประโยชน์ของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ตอ้งเกิดจำกกำรกระท ำโดยชอบธรรม ไม่กระท ำกำร
ช่วยเหลือสนบัสนุนหรือยอมเป็นเคร่ืองมือท่ีจะท ำให้เกิดกำรหลีกเล่ียงกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบ
ต่ำงๆ ตำมหลกัธรรมำภิบำลของกำรด ำเนินธุรกิจ 
 ผลประโยชน์กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ นอกจำกหมำยถึงเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจแล้วยงัหมำยถึง
ภำพลกัษณ์ เกียรติภูมิ ช่ือเสียงอนัดีงำม 
 พนักงำนในฐำนะท่ีเป็นตวัแทน กลุ่มธุรกิจเด็มโก้  พึงระมดัระวงักำรกระท ำ หรือกำรแสดงออก ใน
ดำ้นต่ำงๆ ท่ีอำจส่งผลกระทบถึงภำพลกัษณ์ของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ได ้
 พนกังำนควรมีทศันคติท่ีดี มีควำมภูมิใจใน กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้โดยด ำรงไวซ่ึ้งช่ือเสียงอนัดีงำมของ กลุ่ม
ธุรกิจเด็มโก ้มุ่งรักษำช่ือเสียงของตนเอง และเกียรติของพนกังำน กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

ความเช่ือถือได้ของข้อมูล 

 ขอ้มูลทุกประเภทของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีเป็นจริงและถูกตอ้ง ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้น เจำ้หน้ี 
และหน่วยงำนก ำกับดูแลต่ำง ๆ ต้องอำศัยควำมถูกต้องของข้อมูล  กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ในกำรติดตำมกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้และในกำรตดัสินใจ ดงันั้น กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ จึงไวว้ำงใจวำ่ พนกังำนทุกคน
จะร่วมมือกันในกำรจัดท ำข้อมูลให้ถูกต้องโดยบันทึกข้อมูล และจัดท ำรำยงำนอย่ำงถูกต้อง และทันต่อ
เหตุกำรณ์ โดยรวบรวมรำยกำรทำงบัญชีต่ำง ๆ ทุกรำยกำร ไม่วำ่จะมีปริมำณมำกหรือน้อย ขอ้มูลทุกประเภท
ของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตอ้งกำรควำมถูกตอ้ง แม่นย  ำ และควำมโปร่งใส ในมำตรฐำนเดียวกนั ไม่วำ่จะเป็นกำร
ส่งขอ้มูลส่วนบุคคลให้กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรจดัท ำรำยงำนค่ำใช้จ่ำย กำรบนัทึกเวลำท ำงำน กำร
บนัทึกขอ้มูลลูกคำ้ กำรบนัทึกรำยได ้และรำยกำรต่ำงๆ กำรบนัทึกขอ้มูลดำ้นกำรลงทุนหรือขอ้มูลทำงกำรเงิน
โดยรวมของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

 ทั้งน้ี กำรบนัทึกและ/หรือกำรจดัท ำรำยงำนท่ีผิดพลำดหรือบิดเบือน โดยเจตนำหรือประมำทเลินเล่อ
อยำ่งร้ำยแรง ถือเป็นกำรฝ่ำฝืนจรรยำบรรณพนกังำน 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หวงัวำ่พนกังำนจะร่วมมืออยำ่งเตม็ควำมสำมำรถกบัผูต้รวจสอบภำยใน และภำยนอก
เม่ือไดรั้บกำรร้องขอ 

การรักษาความลบัของข้อมูล 

 พนักงำนจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้  ท่ียงัมิได้มีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณะ ยกเวน้
เป็นไปตำมกฎหมำย หรือไดรั้บอนุมติัจำกกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ กำรรักษำควำมลบัของขอ้มูลน้ีรวมถึงขอ้มูลของ
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ลูกคำ้ ผลิตภณัฑ์ บริกำร แผนงำน กลยุทธ์ วิธีกำรด ำเนินกำรและระบบงำน พนกังำนจะตอ้งไม่น ำขอ้มูลท่ีได้
ทรำบหรือจดัท ำข้ึนจำกหนำ้ท่ีงำนใน กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ ใชใ้นทำงอ่ืน นอกเหนือจำกงำนท่ีตนรับผิดชอบ และ
จะไม่น ำขอ้มูลไปใช้ในทำงท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอ่ืน ไม่ว่ำในขณะท่ี
เป็นพนกังำนอยู ่หรือพน้สภำพกำรเป็นพนกังำนแลว้ก็ตำม 
 กำรเก็บรักษำขอ้มูลของลูกคำ้ถือเป็นเร่ืองส ำคญัท่ีพนกังำนทุกคนตอ้งปฏิบติัโดยเคร่งครัด และห้ำมมิ
ให้พนักงำนเปิดเผยขอ้มูลใด ๆ ของลูกคำ้แก่บุคคลอ่ืน ไม่ว่ำด้วยวิธีกำรใด หรือส่ือใด ๆ เวน้แต่กำรเปิดเผย
ขอ้มูลของลูกคำ้ใหแ้ก่ผูท่ี้มีอ ำนำจตำมกฎหมำย หรือตำมค ำสั่งศำล 
 กำรรักษำควำมลบัของขอ้มูลน้ี รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคำ้ และของพนกังำน ซ่ึงหมำยควำมถึง
ขอ้มูลเก่ียวกบัรำยได้และผลประโยชน์ และขอ้มูลทำงกำรแพทยด์้วย ขอ้มูลดงักล่ำวจะสำมำรถเผยแพร่ให้
บุคคลภำยในหรือภำยนอกบริษทั เพื่อใชง้ำนได ้เม่ือมีควำมจ ำเป็นอยำ่งยิ่งเท่ำนั้น พนกังำนท่ีมีหน้ำท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี ตอ้งปฏิบติัตำมนโยบำยดังกล่ำว โดยใช้ควำมระมดัระวงัอย่ำงยิ่ง และพึงรักษำอย่ำง
เคร่งครัด 

การส่ือสารและการแสดงออกในนาม กลุ่มธุรกจิเด็มโก้ 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ ยึดมัน่ต่อกำรประกอบธุรกิจดว้ยควำมซ่ือสัตย ์และเปิดเผย กำรส่ือสำรทั้งภำยในและ
ภำยนอกองคก์ร จะตอ้งถูกตอ้ง เท่ียงตรง ตรงไปตรงมำ และมีกำรใชช่้องทำงในกำรส่ือสำรท่ีเหมำะสมในแต่ละ
สถำนกำรณ์ 
 กำรส่ือสำรและกำรเผยแพร่ขอ้มูลทุกคร้ังตอ้งใช้ภำษำและน ้ ำเสียง ท่ีสุภำพ และไม่ท ำให้ภำพลกัษณ์
และช่ือเสียงของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตอ้งเส่ือมเสีย 

 ห้ำมกำรส่ือสำร กำรตีพิมพ์ และประกำศทั้ งภำยใน และภำยนอกบริษัท ด้วยข้อมูลท่ีไม่เป็นจริง 
บิดเบือน ประสงคร้์ำย รวมถึงขอ้มูลท่ีอำจกระทบต่อช่ือเสียงของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ทั้งน้ีไม่วำ่จะเป็นกำร
ส่ือดว้ยวำจำหรือลำยลกัษณ์อกัษรก็ตำม 
 พนักงำนต้องระมัดระวงักำรใช้ Social Media เช่น Webboard  Facebook  Youtube  Instagram Line 
Whatsapp ฯลฯ เป็นตน้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรส่ือสำรดว้ยขอ้ควำม รูปภำพ หรือวีดีโอ เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดควำม
เสียหำยต่อตวับุคคล องคก์ร หรือผดิต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จำรีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมำย 
 กำรใชส่ื้อ หรือสัญลกัษณ์ ซ่ึงแสดงถึงกำรเป็นพนกังำน หรือเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
เช่น เคร่ืองแบบ นำมบตัร โบรชวัร์สินคำ้ หรือบริกำร เป็นตน้ พนกังำนจะตอ้งใชด้ว้ยควำมระมดัระวงั และเพื่อ
ประโยชน์ของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ เท่ำนั้น และจะตอ้งไม่ใช้ส่ือ หรือสัญลกัษณ์ ของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ในกำร
อวดอำ้ง หลอกลวง หรือกระท ำดว้ยประกำรใดๆ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อแสวงหำประโยชน์ให้กบัตนเองและ/
หรือบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ รวมทั้งจะตอ้งไม่ยนิยอมใหบุ้คคลอ่ืนน ำไปใชเ้พื่อกำรดงักล่ำวดว้ย 
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การใช้ข้อมูลภายในเพือ่การซ้ือขายหลกัทรัพย์ 

 หำ้มพนกังำนท่ีรู้ขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ ซ้ือขำยหุ้นหรือหลกัทรัพยอ่ื์นใดท่ีเก่ียวขอ้ง เปิดเผย
หรือใช้ประโยชน์จำกข้อมูลท่ียงัไม่เปิดเผยเพื่อแสวงหำผลประโยชน์ทั้งของตนเอง และ/หรือบุคคลอ่ืน ทั้ง
ทำงตรงและทำงออ้ม 
เม่ือใดควรถือวำ่เป็น “ขอ้มูลภำยใน” 

 เม่ือขอ้มูลนั้นมีสำระส ำคญั หมำยถึง ขอ้มูลท่ีมีควำมเป็นไปไดอ้ยำ่งมำกกวำ่นกัลงทุนท่ีมีเหตุมีผลจะถือ
เป็นส่ิงส ำคญัในกำรตดัสินใจท ำกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์

 เม่ือขอ้มูลนั้น ไม่เป็นขอ้มูลสำธำรณะ หมำยถึง ขอ้มูลท่ียงัไม่ไดรั้บกำรเปิดเผยต่อสำธำรณะ รวมไปถึง
ขอ้มูลท่ีแมจ้ะได้เปิดเผยต่อสำธำรณะและรำยงำนโดยส่ือแล้วก็ตำม แต่ยงัไม่ได้ให้นักลงทุนมีเวลำ
ตอบสนองขอ้มูลพอสมควร (24 ชัว่โมงหลงัจำกกำรใหข้่ำวอยำ่งเป็นทำงกำร) 

การคุกคาม 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ยึดมัน่ในกำรสร้ำงบรรยำกำศท่ีดีในกำรท ำงำน ให้เกิดประสิทธิภำพและปรำศจำก
กำรคุกคำมใด ๆ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ จะท ำกำรสืบหำขอ้เท็จจริงอย่ำงจริงจงั เม่ือไดรั้บรำยงำนถึงเหตุกำรณ์หรือ
พฤติกรรมใดท่ีขดัต่อแนวปฏิบติัน้ี และหำกเป็นจริงจะส่งผลต่อกำรลงโทษทำงวนิยั 
รูปแบบต่ำง ๆ ของกำรคุกคำม ไดแ้ก่ 

 กำรคุกคำมทำงวำจำ เช่น บิดเบือน ใส่ควำม หรือท ำใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียง 
 กำรคุกคำมทำงกำย เช่น กำรข่มขู่ ท  ำร้ำยร่ำงกำย ขู่จะท ำร้ำยร่ำงกำย 
 กำรคุกคำมท่ีมองเห็นได้ เช่น กำรส่ือขอ้ควำมกำ้วร้ำว กำรแสดงอำกปักิริยำ หรือรูปภำพท่ีก่อให้เกิด

ควำมขุ่นเคือง เป็นตน้ 
 กำรคุกคำมทำงเพศ เช่น กำรเก้ียวพำรำสี กำรร้องขอผลประโยชน์ทำงเพศ หรือกำรล่วงละเมิดทำงเพศ

ดว้ยกำย และวำจำอ่ืน ๆ 

การพนัน การดื่มแอลกอฮอล์ และส่ิงเสพติด 

 ห้ำมพนกังำนเสพ ครอบครอง ซ้ือ ขำย ขนยำ้ย ส่ิงเสพติด หรือสำรควบคุม (ยกเวน้ยำตำมใบสั่งของ
แพทย)์ ไม่วำ่ประเภทใด ๆ และไม่วำ่ดว้ยวธีิกำรใด ๆ  
 ห้ำมด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในระหว่ำงปฏิบติัหน้ำท่ี เวน้แต่ในงำนเล้ียงสังสรรค์หรือกำรตอ้นรับ
ลูกคำ้ตำมระเบียบปฏิบติัของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้และตอ้งไม่ด่ืมจนมึนเมำหรือขำดสติ 
 หำ้มพนกังำนเล่นกำรพนนัทุกประเภทในระหวำ่งปฏิบติัหนำ้ท่ี หรือในพื้นท่ีของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
 กำรเล่นกำรพนัน กำรด่ืมแอลกอฮอล์ หรือกำรใช้ส่ิงเสพติด ท่ีส่งผลกระทบต่อภำพลกัษณ์ของ กลุ่ม
ธุรกิจเด็มโก้ หรือมีผลให้กำรปฏิบติัในหน้ำท่ีของพนักงำน หรือท ำให้ทรัพยสิ์นใดๆ ของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
เสียหำย จะถูกพิจำรณำโทษทำงวนิยั 
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การให้และรับของก านัลและการเลีย้งรับรอง 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มุ่งมัน่ในกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีมัน่คงและย ัง่ยืนกบัลูกคำ้ ผูถื้อหุ้น คู่คำ้ และผูท้  ำ
ธุรกิจร่วมกบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้คุณธรรมและช่ือเสียงท่ีดีของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ย่อมเป็นรำกฐำนส ำคญัส ำหรับ
กำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ดงักล่ำว 
 พนกังำนตอ้งไม่เรียกร้องหรือแสดงอำกปักิริยำท่ีแสดงเจตนำทั้งทำงตรงและทำงออ้มว่ำ ตอ้งกำรรับ
เงิน และ/หรือทรัพยสิ์น และ/หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีอำจมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงธุรกิจของพนักงำนในนำม 
กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ เวน้แต่ไดรั้บในโอกำสท่ีเป็นพิธีกำร หรือตำมธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ินท่ีดีงำม หรือ
จำรีตทำงกำรคำ้ 

 กำรแลกเปล่ียนของก ำนลั หรือกำรเล้ียงตอบแทนตำมประเพณีนิยม เช่น กำรรับประทำนอำหำร หรือ
กำรเล้ียงรับรองระหวำ่งพนกังำนกบับุคคลอ่ืน เป็นตน้ สำมำรถท ำไดต้ำมควำมเหมำะสม เพื่อรักษำสัมพนัธภำพ
ทำงธุรกิจ 

ส่ิงทีค่วรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ 

 หลีกเล่ียงสถำนกำรณ์ท่ีอำจกระทบต่อควำมตั้งใจ หรือควำมสำมำรถของท่ำนท่ีจะท ำประโยชน์สูงสุด

ใหแ้ก่กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้และผูถื้อหุน้ 

 ไม่ควรกระท ำกำรใด ๆ ท่ีแสดงให้เห็นว่ำ ท่ำนได้ปฏิบติัเป็นพิเศษกบับุคคลอ่ืนท่ีอยู่ทั้ งภำยในและ

ภำยนอกกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หรือหน่วยงำนภำยนอกท่ีท ำธุรกิจกบั กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

 กำรรับรำงวลัตอบแทน ค่ำคอมมิชชั่น หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงท่ีคู่คำ้หรือบุคคลภำยนอกออก

ค่ำใชจ่้ำยให ้สำมำรถกระท ำไดภ้ำยใตก้ำรขออนุมติัจำกผูมี้อ  ำนำจอนุมติัท่ี กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ก ำหนด 

 เม่ือไม่แน่ใจถึงควำมเหมำะสมในกำรรับของก ำนลั กำรบริกำร ผลประโยชน์ หรือกำรแสดงน ้ำใจใด ๆ 

ควรขอรับค ำปรึกษำจำกหน่วยงำนก ำกับและควบคุม หรือหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือ

ผูบ้งัคบับญัชำโดยตรง 

 ควรละเวน้กำรให้ของก ำนลัผูบ้งัคบับญัชำ หรือรับของก ำนลัจำกผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ ยกเวน้เป็นกำรให้

ตำมประเพณีนิยม 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

พนกังำนทุกคนตอ้งปฏิบติังำนโดยค ำนึงผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ เป็นส ำคญัและตอ้งค ำนึง
อยู่เสมอว่ำ ในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีตนเองจะตอ้งไม่มีส่วนไดเ้สีย หรือผลประโยชน์ขดักนักบัผลประโยชน์ของ 
กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้และหลีกเล่ียงควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ท่ีอำจมีข้ึนทั้งทำงตรงทำงออ้ม 

แนวปฏิบติั 
 ไม่ประกอบกิจกำรท่ีเป็นกำรแข่งขนั หรือมีลกัษณะเดียวกบั กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
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 ไม่เขำ้เป็นหุ้นส่วน หรือผูถื้อหุ้นท่ีมีอ ำนำจตดัสินใจหรือ กรรมกำร หรือ ผูบ้ริหำรในกิจกำรท่ีเป็นกำร

แข่งขนั หรือมีลกัษณะเดียวกนักบั กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ เวน้แต่ไดรั้บอนุญำตจำก กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

 ไม่ใชข้อ้มูลภำยในเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพวกพอ้ง 

 ตอ้งเปิดเผยสถำนะส่วนตวัหรือธุรกรรมใด ๆ ท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ หรือท ำให้

เกิดควำมเขำ้ใจวำ่มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

 กำรท ำสัญญำกบัคู่คำ้ตอ้งอยู่บนพื้นฐำนของกำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรมและเปิดเผยโดยผูเ้สนอให้บริกำร

หรือผูเ้สนอขำยสินคำ้ทุกรำย จะตอ้งไดรั้บกำรปฏิบติัท่ีเท่ำเทียมกนั กำรประเมินและกำรคดัเลือกตอ้ง

ข้ึนอยูก่บัคุณภำพ รำคำ กำรบริกำร ควำมน่ำเช่ือถือ และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบ และกระท ำ

ภำยใตแ้นวทำงและกระบวนกำรท ำงำนท่ีก ำหนดไว ้

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ มีนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 
พนกังำนมีหน้ำท่ีในกำรศึกษำ และท ำควำมเขำ้ใจกบันโยบำยต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ของ กลุ่มธุรกิจ

เด็มโก ้และปฏิบติัตำมแนวทำงท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งเคร่งครัด 

ทรัพย์สินของ กลุ่มธุรกจิเด็มโก้ 

พนกังำนทุกคนมีหนำ้ท่ีในกำรดูแลรับผดิชอบต่อทรัพยสิ์นของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มิให้สูญหำย เสียหำย 
หรือน ำไปใชใ้นทำงท่ีผิด ควำมรับผิดชอบน้ีไม่เพียงแค่ครอบคลุมถึงกำรปฏิบติัตนของพนกังำนเท่ำนั้น แต่ยงั
รวมถึงกำรตอ้งใส่ใจท่ีจะปฏิบติัตำมขั้นตอนของกำรรักษำควำมปลอดภยั และกำรต่ืนตวัต่อสถำนกำรณ์ และ
เหตุกำรณ์ท่ีอำจเกิดข้ึน และท ำให้ทรัพยสิ์นของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เกิดควำมสูญหำย เสียหำย หรือถูกใชใ้นทำงท่ี
ผดิดว้ย 

ทรัพยสิ์นของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ หมำยควำมรวมถึง เงินสด เคร่ืองมือทำงกำรเงิน ขอ้มูลของกลุ่มธุรกิจ
เด็มโก ้ทรัพยสิ์นทำงปัญญำ โปรแกรมระบบงำนคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ จดหมำย อิเล็กทรอนิกส์ เอกสำร 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ยำนพำหนะ ช่ือกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เคร่ืองหมำยสัญลกัษณ์ของกลุ่ม
กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้และวสัดุอุปกรณ์ 

ทรัพย์สินทำงปัญญำหมำยควำมรวมถึงสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมำยทำงกำรค้ำ 
ควำมลบัทำงกำรคำ้ หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเป็นทรัพยสิ์นมีค่ำของ กลุ่มบริษทั เด็มโก ้พนกังำนมีหนำ้ท่ีปกป้องดูแล
รักษำทรัพยสิ์นทำงปัญญำของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ให้พน้จำกกำรน ำไปใช ้หรือเผยแพร่โดยไม่ไดรั้บอนุญำต และ
ตอ้งเคำรพลิขสิทธ์ิของเจำ้ของทรัพยสิ์นทำงปัญญำนั้นๆ  
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การป้องกนัการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

พนักงำนตอ้งยึดถือและปฏิบติัตำมระเบียบหลกัเกณฑ์และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย โดยจะไม่
สนบัสนุนหรือเขำ้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในกำรรับโอน หรือเปล่ียนสภำพทรัพยสิ์นต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรกระท ำ
ควำมผิด เพื่อป้องกนัไม่ใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดใชเ้ด็มโกเ้ป็นช่องทำงหรือเป็นเคร่ืองมือในกำรถ่ำยเท ปกปิด หรืออ ำพรำง
แหล่งท่ีมำของทรัพยสิ์นท่ีไดม้ำโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย 

การท างานอืน่หรือกจิกรรมภายนอก 

พนักงำนตอ้งปฏิบติัหน้ำท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ มีควำมระมดัระวงั และควำมถูกตอ้ง / ซ่ือสัตยสุ์จริต 
รวมทั้งกำรปฏิบติัตำมกฎเกณฑ์ทำงกำรและกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบั นโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบติัท่ี 
กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ก ำหนด 

พนักงำนต้องไม่เป็นพนักงำนขององค์กรอ่ืนท่ีไม่ใช่องค์กรในกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ หรือท ำกิจกรรม
ภำยนอกอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ในระหวำ่งกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 

พนกังำนท่ีจะไปเป็นกรรมกำร คณะท ำงำน ท่ีปรึกษำ วิทยำกร หรือท ำกิจกรรมภำยนอกให้กบับุคคล
อ่ืนใดท่ีไม่ใช่องคก์รในกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัล่วงหนำ้จำกผูมี้อ ำนำจอนุมติัท่ี กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
ก ำหนด 
ตวัอยำ่งงำนท่ีสำมำรถท ำไดน้อกเวลำงำนควรมีลกัษณะดงัน้ี 

 ไม่ขดัต่อกฎหมำยและศีลธรรม 

 ไม่ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ หรือระเบียบของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้และไม่น ำมำซ่ึงผลกระทบต่อธุรกิจของ 

กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

 ไม่เป็นกำรแข่งขนัโดยตรง หรือโดยออ้มกบัผลิตภณัฑ์ และบริกำรของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หรือกิจกรรม

ท่ีมีส่วนเก่ียวพนักบัธุรกิจของคู่คำ้ หรือผูใ้หบ้ริกำรกบั กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

 ไม่ท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อภำพลกัษณ์หรือช่ือเสียงของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

 ไม่หำประโยชน์จำกกำรใช้ช่ือเคร่ืองหมำยสัญลกัษณ์ สถำนท่ี ยำนพำหนะ ขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบั หรือ

ทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

 ไม่กระทบต่อผลกำรปฏิบติังำนของพนกังำน 

สิทธิมนุษยชนและกจิกรรมทางการเมือง 

กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จะยึดหลกัสิทธิมนุษยชนเป็นหลกัปฏิบติัร่วมกบัพนกังำนทุกคน โดยจะให้พนกังำน
เขำ้ใจในหลกัสิทธิมนุษยชน เพื่อน ำไปเป็นส่วนหน่ึงในกำรปฏิบติังำนและไม่สนบัสนุนกิจกำรท่ีละเมิดหลกั
สิทธิมนุษยชน 
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กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จะวำงตวัเป็นกลำงทำงกำรเมืองโดยไม่ท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรฝักใฝ่ หรือสนบัสนุน
พรรคกำรเมืองใด พรรคกำรเมืองหน่ึง หรือสนับสนุนผูท่ี้มีอ ำนำจทำงกำรเมือง โดย กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ จะให้
ควำมเคำรพในสิทธิเสรีภำพทำงกำรเมืองของพนกังำน แต่ทั้งน้ี ไม่วำ่ในโอกำสใด พนกังำนจะตอ้งระมดัระวงั
กำรแสดงควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองในสถำนท่ีท ำงำนหรือในเวลำงำน หรือในสถำนท่ีใด ๆ ท่ีอำจท ำใหเ้ขำ้ใจได้
วำ่เป็นกำรแสดงควำมคิดเห็นในฐำนะพนกังำน กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

 

ช่องทางรับข้อร้องเรียน (Whistleblower) 

กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ มีช่องทำง รับขอ้ร้องเรียน (Whistleblower) ให้พนกังำนสำมำรถร้องเรียนให้ขอ้มูล 
หรือแจ้งเบำะแสท่ีเก่ียวข้องกับกำรทุจริต คอร์รัปชั่น รวมถึงกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อบังคบั กฎระเบียบ และ
จรรยำบรรณ เพื่อควำมโปร่งใสในกำรปฏิบติัตำมหลกัธรรมำภิบำลผำ่นช่องทำงต่ำงๆ คือ 

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

 E-mail Address : goodgovernance@demco.co.th  
(3) เลขำนุกำรบริษทั E-mail Address :  Com_Secretary@demco.co.th  
(4) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  E-mail Address :  AC_Secetary@demco.co.th 
(5) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร  

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

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

ซ่ึง กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ มีมำตรกำรคุม้ครองผูร้้องเรียน โดยถือว่ำขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นควำมลบัและจะ
ด ำเนินกำรพิสูจน์หำขอ้เทจ็จริง เพื่อด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมต่อไป 

มาตรการคุ้มครองผู้ทีร้่องเรียนหรือให้ข้อมูลด้วยเจตนาสุจริต 

 ผูร้ำยงำน ผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ควำมร่วมมือสำมำรถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได้ หำกเห็นว่ำกำร

เปิดเผยนั้นจะท ำใหเ้กิดควำมไม่ปลอดภยั หรือเกิดผลกระทบในทำงลบใดๆ 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ถือว่ำขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นควำมลบั และจะเปิดเผยเท่ำท่ีจ  ำเป็นโดยค ำนึงถึงควำม

ปลอดภยัและผลกระทบในทำงลบของผูร้ำยงำนแหล่งท่ีมำของขอ้มูลหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นส ำคญั 

และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรสอบสวนหรือหำขอ้เท็จจริง มีหน้ำท่ีในกำรรักษำควำมลบัของผูใ้ห้

ขอ้มูลอยำ่งเคร่งครัด ผูใ้ดฝ่ำฝืน  กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ จะถือเป็นกำรกระท ำผดิวนิยัร้ำยแรง 

mailto:goodgovernance@demco.co.th
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 หำกมีกำรกระท ำท่ีไม่เป็นธรรมต่อผูร้้องเรียน หรือผูแ้จง้เบำะแส หรือผูท่ี้เป็นพยำน ถือเป็นกำรกระท ำ

ผดิวนิยัร้ำยแรง และอำจเป็นควำมผดิตำมกฎหมำยได ้

 กรณีท่ีผูร้้องเรียนเห็นว่ำตนอำจไดรั้บควำมไม่ปลอดภยั หรืออำจเกิดผลกระทบในทำงลบ ผูร้้องเรียน

สำมำรถร้องขอให้กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองท่ีเหมำะสมได ้หรือกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

อำจก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองโดยผูร้้องเรียนไม่ตอ้งร้องขอ หำกเห็นวำ่เป็นเร่ืองท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิด

ผลกระทบในทำงลบหรือควำมไม่ปลอดภยั 

 ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบในทำงลบจะไดรั้บกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนดว้ยกระบวนกำรท่ีมีควำมเหมำะสม

และเป็นธรรม 

ข้อแนะน า 

จรรยำบรรณของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ น้ี ไม่สำมำรถให้แนวทำงท่ีครอบคลุมทุกสถำนกำรณ์ หรือให้
ค  ำตอบกบัทุกค ำถำมท่ีอำจเกิดข้ึนได ้จึงจ ำเป็นอยำ่งยิ่งท่ี กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จะตอ้งพึ่งดุลยพินิจของพนกังำนท่ีจะ
พิจำรณำว่ำ อะไรคือควำมถูกตอ้ง รวมถึงรู้วำ่เม่ือใดควรปรึกษำหำรือกบัผูอ่ื้น เพื่อให้เกิดแนวทำงพฤติกรรมท่ี
เหมำะสม 

เม่ือเกิดควำมไม่แน่ใจวำ่ส่ิงใด “เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งท่ีควรปฏิบติั” ใหถ้ำมค ำถำม 5 ขอ้ ต่อไปน้ี 
 ระเบียบวินยั/ กฎหมำย – ส่ิงท่ีขำ้พเจำ้จะปฏิบติัหรือละเวน้ปฏิบติันั้นฝ่ำฝืนระเบียบวินยั / กฎหมำย

ใดๆ หรือไม่ 

 นโยบำย – ส่ิงท่ีขำ้พเจำ้จะปฏิบติัหรือละเวน้ปฏิบติันั้น ขดัต่อนโยบำยต่ำงๆ ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

หรือไม่ เช่น นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ท่ีอนุมติัไวห้รือไม่ 

 ควำมภำคภูมิใจ – หำกส่ิงท่ีขำ้พเจำ้จะปฏิบติัหรือละเวน้ปฏิบติันั้น เป็นท่ีล่วงรู้ถึงผูบ้งัคบับญัชำ 

หรือในหมู่เพื่อนพนกังำน ขำ้พเจำ้จะเกิดควำมละอำยหรือไม่ 

 ภำพลกัษณ์ – ส่ิงท่ีขำ้พเจำ้เจตนำปฏิบติัหรือละเวน้ปฏิบติั เป็นกำรไม่เหมำะสม ไม่ซ่ือสัตย ์หรือ

ส่งผลใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อภำพลกัษณ์ กลุ่มกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หรือไม่ 

 ศีลธรรม / ขนบธรรมเนียม / จำรีตประเพณี – ส่ิงท่ีขำ้พเจำ้จะปฏิบติัหรือละเวน้ปฏิบติันั้น ฝ่ำฝืน

ศีลธรรม / ขนบธรรมเนียม / จำรีตประเพณีใดๆ หรือไม่  

หำกค ำตอบขอ้ใดขอ้หน่ึงของค ำถำมขำ้งตน้ คือ “ใช่” เป็นไปไดว้ำ่ส่ิงท่ีท่ำนปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติันั้น 
อำจเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือขดัต่อจรรยำบรรณ หรือกรณีท่ีมีขอ้สงสัยหรือไม่แน่ใจ ควรหำรือผูบ้งัคบับญัชำของท่ำน 
หรือก ำกบัและควบคุม หรือตรวจสอบภำยใน 
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     ภาคผนวก 

     มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงาน  
(Ethical and Behavior of the Employee at all levels) 

 
1.  การเปิดเผยข้อมูลบริษัทและการประชาสัมพนัธ์ 

1.1 พนักงำนพึงค ำนึงถึงกำรกล่ำวหรือให้ขอ้ควำมอนัใดต่อบุคคลภำยนอกหรือส่ือมวลชน โดยจะตอ้ง
ช้ีแจงให้ชดัเจนถึงคุณวฒิุและคุณสมบติัของผูใ้ห้ขอ้มูล กำรกล่ำวในฐำนะส่วนตวั หรือต ำแหน่งหนำ้ท่ี
ใด  กำรมีส่วนไดส่้วนเสียร่วมกบับุคคลกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดท่ีไดรั้บผลประโยชน์จำกขอ้มูลหรือขอ้ควำม 
หรือขอ้คิดเห็นนั้น ๆ  

1.2 พนักงำนทุกคนเป็นทรัพยำกรขององค์กร ดังนั้ นพนักงำนพึงระลึกว่ำกำรพูดกันระหว่ำงเพื่อน     
ร่วมงำน เพื่อนนอกองค์กรหรือแม้แต่ญำติ  ในเร่ืองท่ีตนเองไม่รู้จริงหรือพูดจำกขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง     
นอกจำกจะเป็นกำรสร้ำงควำมไม่น่ำเช่ือถือแก่ตนเองแลว้  ยงัเป็นกำรสร้ำงควำมไม่น่ำเช่ือถือต่อองคก์ร
ดว้ย 

1.3 พนักงำนควรมีหน้ำท่ีให้ควำมช่วยเหลือ ให้ควำมกระจ่ำง ควำมชัดเจนในเน้ือหำข้อมูลของงำนท่ี      
ตนกระท ำหรือรับผิดชอบเพื่อควำมโปร่งใส โดยมีเง่ือนไขว่ำกำรให้ข้อมูลเหล่ำนั้ นจะต้องไม่         
กระทบกระเทือนบุคคลอ่ืน และสมควรเปิดเผยได ้

1.4 ไม่ควรให้ข้อมูลข่ำวสำรใดๆ  ท่ีมิได้เป็นข้อมูลหรือข่ำวสำรท่ีเกิดจำกหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของ        
ตน  ยกเวน้ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกผูบ้งัคบับญัชำ 

1.5 ห้ำมพนกังำนให้ขอ้มูลข่ำวสำรแก่บุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอกท่ีเก่ียวกบักิจกรรมหรือแผนงำนทำง
ธุรกิจในอนำคตของบริษทั  และควรแนะน ำให้บุคคลหรือหน่วยงำนนั้นติดต่อขอขอ้มูลโดยตรงกบั
หน่วยงำนท่ีมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรใหข้อ้มูลข่ำวสำร 

1.6 หำ้มพนกังำนเปิดเผยขอ้มูลท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะ  
1.7 พนักงำนท่ีมีหน้ำท่ีเปิดเผยข้อมูล ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงระมดัระวงั ถูกต้องครบถ้วน  เปิดเผยบน

พื้นฐำนของควำมจริง ไม่ส่ือสำรขอ้มูลท่ีบิดเบือน หรือส่ือสำรในลักษณะแสดงควำมคิดเห็น กำร
คำดคะเน หรือกล่ำวอำ้งเกินควำมจริงท ำใหผู้อ่ื้นส ำคญัผดิในขอ้เทจ็จริง 

2.  การขัดแย้งผลประโยชน์ 
2.1 พนกังำนทุกคนตอ้งไม่ประกอบธุรกิจ ด ำเนินกำร หรือลงทุนใดๆ  อนัเป็นกำรแข่งขนักบับริษทัไม่ว่ำ

โดยตรงหรือโดยออ้ม   
2.2 พนักงำนต้องไม่ใช้ข้อมูลภำยใน ข้อมูลควำมลับของบริษัท เพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรือเปิดเผยแก่

บุคคลภำยนอกหรือคู่แข่ง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ ตำมระเบียบตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งในระหวำ่งกำรจำ้งของบริษทั หรือเม่ือออกจำก
กำรจำ้งของบริษทัแลว้ โดยไม่ไดรั้บอนุญำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกบริษทั เช่น เร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรมี
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มติกำรประมูลรำคำ แผนงำนรำยได ้  แผนกำรตลำด กำรคำดกำรณ์ล่วงหนำ้เก่ียวกบักำรเงินหรือธุรกิจ
ของบริษทั 

2.3 ในกรณีท่ีพนักงำน และหรือบุคคลในครอบครัวเขำ้ไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผูถื้อหุ้น  และ/หรือเป็น
กรรมกำรหรือท่ีปรึกษำในบริษัทอ่ืนนอกกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ จะต้องไม่ขดัต่อประโยชน์   และกำร
ประกอบหน้ำท่ีโดยตรงในกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ รวมทั้งตอ้งได้รับอนุมติัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกกลุ่ม
ธุรกิจเด็มโก ้ก่อน 

2.4 พนกังำนควรหลีกเล่ียงทั้งโดยตนเอง  หรือครอบครัว ในกำรติดต่อกำรให้หรือรับส่ิงของหรือเงินหรือ
ประโยชน์อยำ่งอ่ืนจำกบุคคลอ่ืนท่ีมีหนำ้ท่ี หรือธุรกิจเก่ียวขอ้งกบับริษทั   หรือคู่คำ้  เวน้แต่ในเทศกำล   
หรือประเพณีนิยมในมูลค่ำท่ีเหมำะสมและตอ้งรำยงำนใหผู้บ้งัคบับญัชำทรำบ 

2.5 พนกังำนเม่ือมีผลประโยชน์ส่วนตวัอ่ืนใด   นอกเหนือไปจำกท่ีไดรั้บจำกบริษทัควรเปิดเผยขอ้เท็จจริง
ต่อบริษทัทนัที 

2.6 หลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทั 
2.7 หำกมีควำมจ ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั อนัเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ให้กระท ำรำยกำร

นั้นเสมือนกบัท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก ทั้งน้ีห้ำมมิให้กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
ท่ีมีส่วนไดเ้สียในรำยกำรนั้นมีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมติั 

2.8 ไม่หำผลประโยชน์ใส่ตนและผูท่ี้เก่ียวข้อง โดยน ำสำรสนเทศภำยในท่ียงัไม่ได้เปิดเผยหรือท่ีเป็น
ควำมลบัไปใชห้รือน ำไปเปิดเผยกบับุคคลภำยนอก 

2.9 ไม่ใชเ้อกสำรหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรเป็นพนกังำนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ในกำรท ำธุรกิจท่ีแข่งขนัหรือ
เก่ียวเน่ืองกบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

3.  การประพฤติปฏิบัติเกีย่วกบัเงิน ของขวญัและการเลีย้งรับรองทางธุรกจิ 
3.1  การรับประโยชน์และการเกีย่วข้องทางการเงินกบัผู้ท าธุรกจิกบักลุ่มธุรกจิเด็มโก้ 

3.1.1   พนักงำน ต้องไม่เรียกร้องหรือยอมรับเงิน ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใดจำกลูกค้ำ ผูแ้ทน
จ ำหน่ำย พอ่คำ้ ผูรั้บเหมำ ผูข้ำยสินคำ้และบริกำรให้กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หรือจำกบุคคลอ่ืนใดท่ีท ำ
ธุรกิจกบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้นอกจำกน้ีพนักงำนไม่พึงเขำ้ไปเก่ียวขอ้งกบักำรเงินเช่น ร่วมทุน
หรือร่วมท ำกำรคำ้ ให้ยืมหรือกูย้ืมเงิน เร่ียไร ใช้เช็คแลกเงินสด ซ้ือสินคำ้เช่ือ ซ้ือขำยเช่ำ หรือ
ใหเ้ช่ำ หรือก่อภำระผกูพนัทำงกำรเงินใด ๆ กบับุคคลดงักล่ำวขำ้งตน้ 

3.1.2 กำรรับของก ำนลัหรือกำรรับทรัพยสิ์นอ่ืนใดจำกญำติซ่ึงให้โดยเสน่หำตำมจ ำนวนท่ีเหมำะสม
ตำมฐำนำนุรูป 

3.1.3 รับของก ำนลัหรือกำรรับทรัพยสิ์นอ่ืนใดจำกบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ญำติมีรำคำหรือมูลค่ำในกำรรับ
จำกแต่ละบุคคล แต่ละโอกำสไม่เกินสำมพนับำท 

3.1.4 รับของก ำนลัหรือกำรรับทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีกำรให้นั้นเป็นกำรให้ในลกัษณะให้กบับุคคลทัว่ไป 
กำรรับของก ำนัลหรือกำรรับทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ หรือมีรำคำหรือมี
มูลค่ำมำกกวำ่สำมพนับำทซ่ึงพนกังำนไดรั้บมำแลว้โดยมีควำมจ ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีตอ้งรับไวเ้พื่อ
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รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล พนักงำนผู ้นั้ นต้องแจ้ง
รำยละเอียดขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบักำรรับของก ำนลัหรือกำรรับทรัพยสิ์นนั้นต่อผูบ้งัคบับญัชำหรือ
ผูบ้ริหำรสูงสุดของหน่วยงำน 

3.1.5 กำรรับของขวญัในรูปของค่ำนำยหน้ำ  เงินกู้ยืม  ส่วนแบ่งก ำไร  ใบหุ้น  หรือส่ิงอ่ืน ๆ   ท่ี
เทียบเท่ำเป็นส่ิงท่ีตอ้งหำ้มโดยเด็ดขำด 

3.2  การให้ประโยชน์และการเกีย่วข้องทางการเงินกบัผู้ท าธุรกจิกบักลุ่มธุรกจิเด็มโก้      
3.2.1 บริษทัมีนโยบำยท่ีจะไม่ใหมี้กำรมอบของขวญัในรูปเงินสดในนำมของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้  เวน้

แต่ กรณีท่ีไดก้ ำหนดไวอ้ยำ่งชดัเจน  เช่น 
ก. ใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ในเร่ืองจรรยำบรรณ 
ข. เพื่อใหเ้กิดกำรตดัสินใจทำงธุรกิจท่ีถูกตอ้งและดีงำม 
ค. อยูภ่ำยใตก้ฎหมำยท่ีใชบ้งัคบั 
ง. อยูภ่ำยใตค้วำมประพฤติและจำรีตประเพณีท่ีดีงำม  

3.2.2 ของขวญัหรือเงินสดทั้งหมด  ตอ้งท ำกำรเบิกเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมปกติในแบบกำรเบิกค่ำใชจ่้ำย
ของพนกังำน แต่ทั้งน้ีตอ้งมีกำรบนัทึกวตัถุประสงคข์องค่ำใชจ่้ำยท่ีถูกตอ้งและชดัเจน 

3.2.3 ในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้   พนักงำนอำจมีค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรเล้ียงรับรองใน
มูลค่ำพอประมำณ และอนุมติัโดยผูบ้งัคบับญัชำสูงสุดของหน่วยงำน รวมถึงสอดคลอ้งกบั
ประเพณีนิยมในทอ้งถ่ินนั้น ๆ  โดยทัว่ ๆ  ไปกำรเล้ียงรับรองไม่ควรจะกระท ำบ่อยและควรจะ
อยูใ่นขอบข่ำยท่ีเหมำะสมกบัควำมรับผดิชอบทำงธุรกิจของแต่ละบุคคล 

4.  การประพฤติปฏิบัติ 
4.1 ต่อบริษัท  

4.1.1 พนกังำน ตอ้งอุทิศตนให้งำนกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้อยำ่งเต็มท่ี  รักษำระเบียบวินยัตรงต่อเวลำและ
ซ่ือสัตย ์ยึดมัน่ในนโยบำยของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ท่ีจะด ำเนินธุรกิจให้มีควำมมัน่คงมีผลก ำไร
เพื่อส่งผลดีต่อผูถื้อหุน้ในระยะยำว 

4.1.2 พนักงำน ตอ้งใช้และรักษำทรัพยสิ์น/อุปกรณ์ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
และไม่น ำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือใช้ท ำงำนให้กบัสถำนประกอบกำรอ่ืนทั้งในเวลำ
งำนหรือนอกเวลำงำน  ซ่ึงถึงแมส้ถำนประกอบกำรอ่ืนนั้นจะด ำเนินธุรกิจท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั
กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ก็ตำม  พนักงำนควรสร้ำงจิตส ำนึกในตนเองปลูกฝังให้มีควำมรักกำร
ประหยดัรวมทั้งให้ควำมเอำใจใส่และช่วยด ำเนินกำรใด ๆ  ท่ีจะรักษำสภำพแวดลอ้มในกำร
ท ำงำนใหมี้ควำมสะอำด ปลอดภยั  และน่ำร่ืนรมยอ์ยูเ่สมอ 

4.1.3 พนักงำนตอ้งใช้ทรัพยสิ์นของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยควำมระมดัระวงั 
และดูแลรักษำไม่ให้ช ำรุดสูญหำย และหำกเม่ือทรัพยสิ์นช ำรุดหรือสูญหำยให้แจง้หน่วยงำนท่ี
ดูแลทรัพยสิ์นทนัที 
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4.1.4 พนกังำนตอ้งไม่น ำทรัพยสิ์นน ำไปใชผ้ดิวตัถุประสงคห์รือสูญเสียโดยเปล่ำประโยชน์ และผิด
กฎหมำย 

4.1.5 พนกังำนควรหลีกเล่ียงและระมดัระวงักำรแสดงควำมคิดเห็น  กำรน ำขอ้มูล หรือเร่ืองรำวของ
พนกังำนอ่ืน หรือผูบ้ริหำรทั้งในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรปฏิบติังำน และเร่ืองส่วนตวัไปเปิดเผยหรือ
วิพำกษ์วิจำรณ์ในลกัษณะท่ีจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยหรือกระทบกระเทือน แก่พนักงำน  
ผูบ้ริหำร หรือภำพลกัษณ์และช่ือเสียงโดยรวมของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

4.1.6 พนักงำนควรหมัน่แสวงหำเพิ่มพูนควำมรู้เพื่อเป็นบุคลำกรท่ีเพียบพร้อมด้ำนคุณวุฒิและ
ประสบกำรณ์  โดยตั้งมัน่อยูบ่นพื้นฐำนของควำมเป็นผูมี้คุณธรรมและซ่ือสัตยสุ์จริต 

4.1.7 พนกังำนพึงรักษำและร่วมสร้ำงสรรคใ์ห้เกิดควำมสำมคัคีและควำมเป็นน ้ ำหน่ึงใจเดียวกนัใน
หมู่พนักงำน  สร้ำงบรรยำกำศของกำรท ำงำนท่ีเปิดโอกำส ให้มีกำรเสนอขอ้คิดเห็นใหม่ ๆ 
และแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกนัได ้ รวมถึงกำรเอำใจใส่อยำ่งจริงจงัและเคร่งครัดต่อกิจกรรม
ทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้ำงคุณภำพ    ประสิทธิภำพ    และกำรพฒันำองคก์รไปสู่ควำมเป็นเลิศ 

4.1.8 พนักงำนพึงละเวน้ควำมสัมพนัธ์เชิงเสน่หำ  อนัจะน ำไปสู่กำรเอ้ือประโยชน์กบัผูร่้วมงำน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ  ผูบ้งัคบับญัชำ   ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลเสียกบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

4.1.9 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มีนโยบำยวำ่ พนกังำนตอ้งมีควำมรับผดิชอบต่อองคก์รร่วมกนั  หมำยถึงกำร
ไม่น่ิงเฉยเม่ือเห็นบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือสมำชิกในองค์กรปฏิบติัหน้ำท่ีอย่ำงไม่ถูกตอ้ง  
หรือกระท ำกำรใด ๆ ท่ีจะเป็นผลเสียต่อองคก์ร ดว้ยกำรบอกกล่ำวตกัเตือนพนกังำนผูน้ั้นหำก 
ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไดใ้หแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชำของตนตำมล ำดบัชั้นโดยทนัที 

4.1.10 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มีนโยบำยว่ำพนกังำนพึงระลึกอยูเ่สมอวำ่กำรเป็นพนกังำนขององคก์รหรือ
กำรมำปฏิบติัหน้ำท่ีตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยไม่ว่ำงำนนั้นจะมีควำมยำกหรือง่ำย  พนักงำนไม่
ควรบอกปฏิเสธจนกว่ำจะได้มีกำรปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงสุดควำมสำมำรถและได้ปรึกษำ
ผูบ้งัคบับญัชำอยำ่งต่อเน่ือง 

4.1.11 พนกังำนทุกคนพึงเคำรพในองคก์ร หรือสถำบนั หรือนโยบำยขององคก์ร  ไม่วำ่นโยบำย ของ
องค์กรจะเป็นอย่ำงไรขอให้พึงระลึกอยู่เสมอว่ำ  นโยบำยนั้นถูกก ำหนดข้ึนบนพื้นฐำนของ
ควำมเหมำะสมขององคก์รและพนกังำนโดยส่วนรวม  เพื่อประโยชน์สูงสุดของพนกังำนโดย
ส่วนใหญ่และต้องไม่กล่ำวร้ำยต่อองค์กร หรือนโยบำยขององค์กร  หรือในด้ำนอ่ืนๆ โดย
ปรำศจำกขอ้มูลท่ีเป็นจริง 

4.1.12 ใหพ้นกังำนใชร้ะบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อประโยชน์ในกำรท ำงำน ไม่กระท ำกำรอนัเป็น
กำรรบกวนระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของบริษทัหลีกเล่ียงกำรใช้งำนระบบ ท่ีอำจ
ละเมิดกำรใช้งำนตำมปกติของผูอ่ื้น หรืออำจกระทบกระเทือนต่อประสิทธิภำพกำรท ำงำน
ของระบบ 

4.1.13 พนกังำนตอ้งไม่ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เพื่อเขำ้ถึงหรือเผยแพร่ขอ้มูลท่ีไม่
เหมำะสม มีเน้ือหำขดัต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจำรีตประเพณี เก่ียวกบักำรพนนั หรือ
ละเมิดกฎหมำย และไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 



                                                                                                 บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 

จริยธรรมและจรรยำบรรณ   :   ทบทวน พฤศจิกำยน 2563                      หนำ้ท่ี 34/60 

 

4.1.14 พนกังำนตอ้งใช้งำนระบบตำมสิทธิท่ีไดรั้บอนุญำตจำกกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้และตอ้งเก็บรักษำ
รหสัผำ่นของตนใหเ้ป็นควำมลบั เพื่อป้องกนัไม่ใหผู้อ่ื้นใชร้หสัผำ่นส ำหรับเขำ้ใชร้ะบบ 

4.1.15 ให้พนกังำนใชอี้เมลบริกำรอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้อนุญำต
ให้ใช ้หลีกเล่ียงกำรติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ยตวัเอง และกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงกำรตั้ง
ค่ำระบบท่ีอำจมีผลต่อควำมปลอดภยั หำกพบปัญหำในกำรใช้งำน เหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมปลอดภยัของระบบหรือควำมเสียหำยใหแ้จง้หน่วยงำนผูดู้แลระบบทนัที 

4.1.16 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีพนกังำนใชใ้นกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตอ้งมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง หำ้มติดตั้งหรือ
ใชง้ำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีลิขสิทธ์ิไม่ถูกตอ้งในส ำนกังำนและอุปกรณ์ของกลุ่มธุรกิจเด็ม
โก ้โดยเด็ดขำด 

4.1.17 หลีกเล่ียงกำรใช้อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูลท่ีเคยใช้งำนกบัคอมพิวเตอร์ท่ีน่ำสงสัยว่ำอำจมีไวรัส
คอมพิวเตอร์ รวมถึงกำรเปิดไฟล์ท่ีไม่ทรำบแหล่งท่ีมำ อำจท ำให้เกิดควำมไม่ปลอดภยัต่อ
ระบบงำนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

4.1.18 พนกังำนทุกคนมีหนำ้ท่ีตอ้งปกป้องดูแลรักษำทรัพยสิ์นทำงปัญญำของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไม่ให้
ถูกละเมิดเปิดเผย  ดดัแปลง ท ำซ ้ ำ หรือไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวั โดยไม่ไดรั้บอนุญำตจำก
กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

4.1.19 พนกังำนตอ้งใหค้วำมเคำรพ ไม่ละเมิด และหลีกเล่ียงกำรใชท้รัพยสิ์นทำงปัญญำของผูอ่ื้น โดย
ตอ้งไดรั้บอนุญำตจำกเจำ้ของลิขสิทธ์ิอยำ่งถูกตอ้ง 

4.1.20 กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ อนุญำตให้พนักงำนใช้ทรัพย์สินทำงปัญญำของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ เพื่อ
ประโยชน์ในกิจกำรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เท่ำนั้น 

4.1.21 งำนใดท่ีพนกังำนไดรั้บมอบหมำยจำกกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ให้จดัท ำข้ึน เป็นงำนท่ีใชข้อ้มูลและ
ทรัพยำกรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ หรืองำนท่ีเรียนรู้จำกกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ใหถื้อวำ่กลุ่มธุรกิจเด็ม
โก ้เป็นเจำ้ของลิขสิทธ์ิและผลตอบแทนท่ีไดจ้ำกงำนนั้น 

4.1.22 กรณีพบเห็นธุรกรรมท่ีไม่ปกติตอ้งรำยงำนใหผู้บ้งัคบับญัชำทรำบโดยทนัที 

4.2 ต่อผู้บังคับบัญชา 
4.2.1 พนกังำนควรเคำรพและใหเ้กียรติ  มีสัมมำคำรวะต่อผูบ้งัคบับญัชำ 
4.2.2 พนกังำนควรรับฟังค ำแนะน ำจำกผูบ้งัคบับญัชำ   และควรปฏิบติังำนตำมล ำดบัขั้นกำรบงัคบั

บญัชำ 
4.2.3 พนกังำน ตอ้งปฏิบติัตำมค ำสั่งของผูบ้งัคบับญัชำ  ซ่ึงสั่งโดยชอบดว้ยหนำ้ท่ีแต่หำกมีเหตุผล

หรือเหตุกำรณ์ใด ๆ   ท่ีท ำใหไ้ม่อำจปฏิบติัตำมค ำสั่งได ้  ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชำทรำบทนัที 

4.3 ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
4.3.1 พนกังำน ตอ้งพิจำรณำหรือปฏิบติัในเร่ืองต่ำง ๆ โดยเฉพำะกำรบริหำรงำนบุคคลโดยรวมต่อ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำใหอ้ยูบ่นพื้นฐำนของควำมเป็นธรรมและเหมำะสม 
4.3.2 พึงส่งเสริมและพฒันำทกัษะควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำนต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 



                                                                                                 บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 

จริยธรรมและจรรยำบรรณ   :   ทบทวน พฤศจิกำยน 2563                      หนำ้ท่ี 35/60 

 

4.3.3 รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชำและพยำยำมประสำนควำมคิดเพื่อ
น ำไปใชใ้นทำงท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

4.3.4 เข้ำใจในสภำพกำรท ำงำน วิธีกำรและขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนช่วยแนะน ำ
สนบัสนุนและแกไ้ขปัญหำต่ำง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมำจำกกำรท ำงำนดว้ยควำมเตม็ใจ 

4.3.5 ปฏิบติัและใช้วำจำต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชำด้วยควำมสุภำพ เคำรพในควำมเป็นปัจเจกชนและ
ศกัด์ิศรีของควำมเป็นมนุษยไ์ม่ดูถูกเหยียดหยำมหรือปฏิบติัหรือใช้วำจำท่ีจะก่อให้เกิดควำม
แตกแยกสำมคัคี 

4.4 ต่อเพือ่นร่วมงาน   
4.4.1 ตอ้งปรับตวัให้สำมำรถท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นไดพ้ร้อมทั้งให้เกียรติเคำรพในสิทธิและรับฟังควำม

คิดเห็นของเพื่อนร่วมงำน  
4.4.2 ตอ้งเอำใจใส่ต่องำนในหนำ้ท่ีและมีควำมรับผิดชอบต่อผูเ้พื่อนร่วมงำน ตกัเตือน หรือแนะน ำ 

เม่ือเห็นเพื่อนร่วมงำนกระท ำส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมำะสม และอดกลั้น  รู้จกัช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนั 

4.5 ต่อผู้มาติดต่อ 
พนกังำนตอ้งอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูม้ำติดต่องำนดว้ยกิริยำวำจำสุภำพและให้ บริกำรด้วยควำม
รวดเร็ว  รวมถึงตอ้งให้ขอ้มูลข่ำวสำรแก่ผูม้ำติดต่ออยำ่งครบถว้น ถูกตอ้ง  และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง  
และหำกเห็นว่ำเร่ืองใดไม่สำมำรถปฏิบติัไดห้รือไม่อยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ีของตน ให้ช้ีแจงเหตุผลหรือ
แนะน ำใหติ้ดต่อหน่วยงำนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง   

4.6 การปฏิบัติต่อลูกค้า 
4.6.1 พนกังำนจะตอ้งมุ่งพฒันำกำรให้บริกำรลูกคำ้ไดอ้ยำ่งรวดเร็ว มีคุณภำพ เพื่อตอบสนองควำม

ตอ้งกำรของลูกคำ้ อยำ่งเตม็ท่ี ดว้ยดว้ยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต  
4.6.2 พนักงำน ตอ้งไม่ท ำกำรใดอนัเป็นกำรหลอกลวง หรือท ำให้หลงเช่ือในคุณภำพสินคำ้ และ

บริกำร ตนเองด ำเนินกำรและตอ้งส่งเสริมควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัสินคำ้และบริกำรแก่
ลูกคำ้ 

4.6.3 พนกังำน ตอ้งมุ่งมัน่พฒันำควำมปลอดภยัในกำรให้บริกำรกบัลูกคำ้ ควำมปลอดภยัของลูกคำ้
มีควำมส ำคัญยิ่ง พนักงำนต้องสวมใส่อุปกรณ์ควำมปลอดภัยในขณะท ำงำนในสถำน
ประกอบกำรตำมท่ีลูกคำ้ก ำหนด 

4.7 ต่อตนเอง 
พนักงำนต้องประพฤติปฏิบติัตนให้เป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศ มีควำมจงรักภกัดีต่อชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษตัริย ์ฝึกฝนพฒันำตนเองให้มีควำมรอบรู้ในงำนและกำรด ำรงชีวิตท่ีดีอยูเ่สมอ มีจิตส ำนึก
และควำมรับผิดชอบในกำรรักษำส่ิงแวดลอ้มร่วมกนักบัทำงกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ปฏิบติัตนท่ีเหมำะสมใน
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กำรใชสิ้ทธ์ิในระบอบประชำธิปไตย โดยพึงหลีกเล่ียงกำรกระท ำท่ีท ำให้ผูอ่ื้นเขำ้ใจว่ำกระท ำในนำม
กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ 

4.8 ต่อคู่แข่งทางการค้า 
4.8.1 พนกังำนทุกคนตอ้งศึกษำและท ำควำมเขำ้ใจกฎหมำยว่ำดว้ยกำรแข่งขนัและกำรต่อตำ้นกำร

ผกูขำดใหถ่้องแทก่้อนท่ีจะด ำเนินกำรใด ๆ 
4.8.2 พนกังำนตอ้งไม่ท ำควำมตกลงใด ๆ กบัคู่แข่งขนัหรือบุคคลใด ท่ีมีลกัษณะเป็นกำรลดหรือ

จ ำกดักำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ หรือส่งผลใหเ้กิดกำรแข่งขนัอยำ่งไม่เป็นธรรม รวมถึงกำรก ำหนด
รำคำ กำรฉอ้โกง กำรประมูล กำรจดัสรรตลำด และขอ้ตกลงในกำรจ ำกดักำรจดัหำ 

4.8.3 พนกังำนจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกผูบ้ริหำรระดบัสูงในกำรให้หรือแลกเปล่ียนขอ้มูลควำมลบั
ทำงธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้แก่พนัธมิตรทำงธุรกิจ หรือกิจกำรร่วมคำ้เสมอ  

4.9. ต่อคู่ค้า 
4.9.1 พนกังำนท่ีตอ้งจดัหำพสัดุตอ้งค ำนึงถึงควำมตอ้งกำร ควำมคุม้ค่ำ รำคำ และคุณภำพของสินคำ้

และบริกำร กระบวนกำรจดัหำพสัดุต้องด ำเนินกำรถูกต้องตำมระเบียบ ข้อก ำหนด และ
หลกัเกณฑต่์ำง ๆ ท่ีบริษทัก ำหนดไวอ้ยำ่งโปร่งใส ใหข้อ้มูลแก่ผูค้ำ้อยำ่งเท่ำเทียม ถูกตอ้ง ไม่มี
อคติ ไม่เลือกปฏิบติัต่อผูค้ำ้ สร้ำงกำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรมระหว่ำงผูค้ำ้ วิธีกำรจดัหำพสัดุควร
อำ้งอิงแนวทำงปฏิบติัท่ีเป็นสำกล มีควำมรัดกุม สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ 

4.9.2 พนกังำนตอ้งปฏิบติัอยำ่งเสมอภำคต่อผูค้ำ้ของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ พนกังำนท่ีตอ้งจดัหำพสัดุไม่
ด ำเนินกำรในระยะเวลำกระชั้นจนเกินไป ควรให้เวลำผูค้ ้ำอย่ำงพอเพียงในกำรจดัเตรียม
เอกสำรหลกัฐำน และเอกสำรกำรเสนอรำคำต่ำงๆ ขอ้ก ำหนดหรือเง่ือนไขรำยละเอียดของ
สัญญำ ไม่ควรเป็นกำรเอำรัดเอำเปรียบจนเกินไป และควรปรึกษำท่ีปรึกษำกฎหมำยในกำรท ำ
สัญญำ 

4.9.3 พนกังำนตอ้งไม่เรียกรับประโยชน์จำกกำรจดัหำพสัดุ และตอ้งวำงตวัเป็นกลำง ไม่ใกลชิ้ดกบั
ผูค้ำ้ จนท ำให้ผูค้ำ้มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจ และปฏิบติัตำมขอ้ปฏิบติัในจรรยำบรรณวำ่ดว้ย
กำรมีส่วนไดเ้สียและผลประโยชน์ขดักนัอยำ่งเคร่งครัด 

4.9.4 พนกังำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรจดัหำพสัดุตอ้งเก็บเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ เช่น กำรอนุมติั 
เอกสำรกำรเสนอรำคำ กำรเจรจำ สัญญำ หรือกำรปฏิบติัตำมสัญญำไวเ้ป็นหลกัฐำนอำ้งอิงตำม
สมควรแก่ควำมจ ำเป็นตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 

4.9.5 พนกังำนตอ้งปฏิบติัตำมขอ้สัญญำอยำ่งเคร่งครัด หำกพบวำ่ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หรือผูค้ำ้ไม่อำจ
ปฏิบติัตำมสัญญำ หรือเหตุอ่ืนใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบติัตำมสัญญำได ้หำกเป็นไปได ้และ
ไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ให้ยุติกำรด ำเนินกำร และให้รำยงำน
ผูบ้งัคบับญัชำ เพื่อปรึกษำในทนัที และหำแนวทำงแกไ้ขต่อไป 

4.9.6 พนกังำนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ท่ีด ำเนินกำรจดัหำพสัดุ มีหน้ำท่ีก ำกบัดูแลให้ผูค้ำ้ปฏิบติัตำม
แนวทำงกำรปฏิบติัอยำ่งย ัง่ยนืของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้อยำ่งเคร่งครัด 
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4.10 ต่อเจ้าหนี ้
4.10.1 ปฏิบติัตำมเง่ือนไขสัญญำท่ีมีต่อเจำ้หน้ีอยำ่งเคร่งครัด โปร่งใส และเท่ำเทียมกนั ทั้งในแง่กำร

ช ำระเงิน และเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีไดท้  ำขอ้ตกลงไวก้บัเจำ้หน้ี 
4.10.2 เปิดเผยขอ้มูลฐำนะทำงกำรเงินแก่เจำ้หน้ี ตำมขอ้ก ำหนดในสัญญำอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น ตรง

ตำมก ำหนดเวลำ  
4.10.3 แจง้ให้เจำ้หน้ีทรำบ ในกรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขในสัญญำ และร่วมกนัหำแนว

ทำงแกไ้ขปัญหำดงักล่ำว 

4.11 ต่อข้อมูลและทรัพย์สิน 
4.11.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. พนกังำนท่ีมีหนำ้ท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังำนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ เช่น ชีวประวติั ประวติัสุขภำพประวติักำรท ำงำน ขอ้มูลส ำหรับติดต่อ ขอ้มูลส่วน
บุคคลอ่ืนๆ ตอ้งเก็บรักษำไวเ้ป็นควำมลบั โดยไม่เปิดเผยหรือถ่ำยโอนใหแ้ก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่
เก่ียวขอ้ง โดยไม่ได้รับควำมยิมยอมจำกเจำ้ของขอ้มูลและไม่เป็นกำรละเมิดสิทธิตำม
กฎหมำย และจ ำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล เฉพำะบุคคลท่ีได้รับอนุญำตอย่ำง
เหมำะสมเท่ำท่ีจ  ำเป็นตำมหน้ำท่ีงำนปกติ เฉพำะเพื่อวตัถุประสงค์ท่ีก ำหนดไวอ้ย่ำง
ยติุธรรมและซ่ือสัตย ์

2. พนักงำนท่ีมีหน้ำท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลตำมควำมจ ำเป็น 
โดยเป็นไปตำมวตัถุประสงค์ด้ำนกฎหมำย กฎระเบียบ หรือควำมต้องกำรทำงธุรกิจท่ี
เหมำะสม  และกำรเก็บ รักษำข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในคอมพิวเตอร์ห รืออุปกรณ์
อิเล็คทรอนิกส์อ่ืน ๆ ตอ้งท ำดว้ยควำมระมดัระวงั ค  ำนึงถึงควำมปลอดภยัและเป็นส่วนตวั 
และท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคล ท ำในระยะเวลำท่ีเหมำะสมตำมเง่ือนไขและขอ้ก ำหนดของ
บริษทั หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.11.2 การบันทกึ การรายงาน และการเกบ็รักษาข้อมูล 
1. กำรบนัทึกขอ้มูลพนกังำนตอ้งท ำด้วยควำมซ่ือสัตย ์ถูกตอ้งตำมควำมเป็นจริง ครบถว้น 

ทนัเวลำ และสมเหตุผล ตำมท่ีบริษทัก ำหนดหรือท่ีกฎหมำยก ำหนด 
2. พนกังำนตอ้งรำยงำนขอ้มูลอยำ่งถูกตอ้ง และตรงไปตรงมำตำมขอ้เทจ็จริง 
3. พนักงำนตอ้งมีกำรจดัเก็บเอกสำรส ำคญั กำรลงบนัทึกต่ำงๆรวมทั้งขอ้มูลทำงบญัชีและ

เอกสำรหลักฐำนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต้องมั่นใจว่ำมีกำรจดัเก็บอย่ำงปลอดภัยและ
เหมำะสม สำมำรถน ำมำใชอ้ำ้งอิงหรือใช ้ประโยชน์กบับริษทัไดเ้ม่ือตอ้งกำร 

4. กำรเก็บรักษำและท ำลำยขอ้มูลทั้งในรูปแบบเอกสำรและอิเล็คทรอนิกส์ตอ้งปฎิบติัตำม 
ก ำหนดเวลำและหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก ำหนด หรือตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

5. พนกังำนตอ้งถือวำ่ขอ้มูลหรือรำยงำนท่ีจดัท ำข้ึนหรือไดรั้บขณะท ำงำนถือเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้และตอ้งจดักำร จดัเก็บและท ำลำยอยำ่งเหมำะสมตำมขอ้ก ำหนด 
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4.11.3 การใช้ข้อมูลภายในเพือ่การซ้ือขายหลกัทรัพย์และ/หรือ ให้ค าแนะน าการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 
1. ห้ำมพนกังำนทุกคน รวมทั้งคู่สมรสและบุตรของบุคคลดงักล่ำว ใช้ขอ้มูลภำยในท่ีเป็น

ขอ้มูลส ำคญัท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ เพื่อท ำกำรซ้ือขำยโอนหรือรับโอน หลกัทรัพย์
ของบริษทั เป็นกำรเอำเปรียบบุคคลภำยนอก 

2. ห้ำมพนกังำนทุกคนให้ค  ำแนะน ำหรือควำมเห็นให้ผูใ้ดซ้ือหรือขำยหลกัทรัพยข์องเด็มโก ้
โดยใชข้อ้มูลภำยในของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ท่ีรับรู้มำ 

3. ห้ำมพนกังำนเปิดเผยขอ้มูลภำยในไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลนั้นเช่น ครอบครัว 
ญำติพี่นอ้ง เป็นตน้ ขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะสำมำรถให้ขอ้มูลแก่บุคคลภำยใน
กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตำมควำมจ ำเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบับุคคลนั้น ๆ เท่ำนั้น 

5.  กจิกรรมนอกของพนักงาน 
5.1  พนกังำนจะตอ้งอุทิศเวลำให้กบักำรปฏิบติังำนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้อย่ำงเต็มท่ี   กำรท่ีพนกังำนจะ

เขำ้ร่วมกิจกรรมภำยนอกของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จะตอ้งระมดัระวงัและหลีกเล่ียงกรณีท่ีอำจน ำไปสู่ขอ้
สงสัยในควำมซ่ือสัตยสุ์จริต กำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนบุคคลและกำรประกอบธุรกิจแข่งขนักบั
กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หรือลูกคำ้ 

5.2  กำรแสดงตนของพนกังำนต่อองค์กรภำยนอก พนกังำนจะตอ้งแสดงควำมชดัเจนว่ำกระท ำในนำม
ส่วนตวัหรือในฐำนะตวัแทนกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

 5.3 กำรไดรั้บผลตอบแทนจำกกิจกรรมภำยนอกท่ีพนกังำนเขำ้ร่วมในฐำนะตวัแทนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
จะตอ้งแจง้ให้ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรหรือกรรมกำรผูจ้ดักำรไดรั้บทรำบและให้อยูใ่นดุลพินิจของ
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร 

6.  การติดต่อกบัองค์กรก ากบัดูแลภายนอก 
6.1  หน่วยงำนต่ำง ๆ  ในกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตอ้งให้ควำมร่วมมือและอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัหน่วยงำน

ก ำกบัดูแลภำยนอกในกรณีท่ีมีกำรขอขอ้มูลหรืออ่ืน ๆ  
6.2  กำรเปิดเผยขอ้มูลหรือรำยงำนต่ำง ๆ  ตำมท่ีองคก์รก ำกบัดูแลภำยนอกร้องขอเป็นคร้ังครำว ควรแจง้
ใหเ้จำ้หนำ้ท่ีหน่วยงำนก ำกบัและควบคุมทรำบดว้ยทุกคร้ัง และตอ้งจดัเก็บหลกัฐำนไวท่ี้หน่วยงำนตน้
สังกดัอยำ่งนอ้ยจ ำนวน 1 ชุด   เพื่อใหส้ำมำรถอำ้งอิงไดภ้ำยหลงั 

7. การเกบ็รักษาความลบัของลูกค้า 
     กำรเก็บรักษำควำมลบัของลูกคำ้และหน่วยงำนภำยในกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เป็นปัจจยัท่ีส ำคญัประกำรหน่ึง
ท่ีจะท ำใหก้ลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไดรั้บควำมเช่ือถือไวว้ำงใจจำกลูกคำ้ได ้ 

บริษทัก ำหนดหลกัเกณฑใ์หถื้อปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
7.1  ตอ้งจดัเก็บขอ้มูลหรือเอกสำรหลกัฐำนของลูกคำ้ไวใ้นท่ีปลอดภยัและจดัให้มีระบบควบคุมกำรเบิก

ใชเ้อกสำรหลกัฐำนของลูกคำ้อยำ่งรัดกุมและระมดัระวงัไม่ใหข้อ้มูลของลูกคำ้ถูกเปิดเผยโดยไม่ตั้งใจ 
  7.2  ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลลูกคำ้ใหพ้นกังำนของหน่วยงำนอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนรับทรำบอนัอำจมีผล 
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                  กระทบต่อผลประโยชน์หรือภำพลกัษณ์ของลูกคำ้  เวน้แต่ 
1. ไดรั้บควำมยนิยอมจำกลูกคำ้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรใหเ้ปิดเผยขอ้มูลได ้
2. ค ำสั่งศำลหรือพนักงำนเจำ้หน้ำท่ีผูมี้อ  ำนำจตำมกฎหมำยในประเทศไทยสั่งให้รำยงำนหรือ

เปิดเผยขอ้มูล 
3. กำรเปิดเผยขอ้มูลนั้นกระท ำไปเพื่อป้องกนัควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนกบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ 

อนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำยของลูกคำ้ หรือเป็นกำรรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนตำม     
หนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำย 

8.  วธีิปฏิบัติเกีย่วกบัการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า 

      เพื่อให้กำรพิจำรณำขอ้ร้องเรียนมีควำมยุติธรรมทั้งฝ่ำยผูร้้องเรียนและผูถู้กร้องเรียน ดงันั้นกลุ่มธุรกิจ
เด็มโก ้ จึงก ำหนดกฎเกณฑใ์หถื้อปฏิบติัดงัน้ี 

 8.1  บริษทัจะไม่รับพิจำรณำขอ้ร้องเรียนท่ีมีลกัษณะเป็นบตัรสนเท่ห์  หรือหนงัสือร้องเรียนแทนผูอ่ื้น 
 8.2   กำรร้องเรียนของลูกคำ้จะตอ้งจดัท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  โดยมีรำยละเอียดอยำ่งชดัเจนไดแ้ก่ ช่ือ -

นำมสกุล ของผูร้้องเรียนและผูถู้กร้องเรียน เหตุผลท่ีร้องเรียนและส่ิงท่ีจะขอให้กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
ด ำเนินกำร รวมทั้งน ำส่งเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูร้้องเรียน (ถำ้มี)  ส่งใหห้น่วยงำนก ำกบัดูแล 

8.3  เด็มโก ้จะจดัตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำและด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม 
8.4   หน่วยงำนก ำกบัและควบคุม จะรวบรวมหนงัสือร้องเรียนของลูกคำ้  และเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง    

จดัเก็บรักษำไวเ้พื่อกำรอำ้งอิงและตรวจสอบในอนำคต 

9.  การต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
9.1  พนกังำนของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตอ้งไม่ด ำเนินกำรหรือเขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ กำร

ให้/รับ สินบนทุกรูปแบบ ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม โดยมีหน้ำท่ีปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นทุจริต
คอร์รัปชั่น คู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี มำตรฐำนทำงจริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรด ำเนิน
ธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้รวมทั้งระเบียบ และขอ้ก ำหนดอ่ืน ท่ีเก่ียวขอ้ง 

9.2   พนกังำน กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ทุกระดบั ตอ้ง ปฏิบติัตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่และ
จรรยำบรรณของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้  โดยตอ้งไม่เขำ้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้ม เพื่อมุ่งหวงัประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จกั 

9.3   พนกังำนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นกำรกระท ำท่ีเขำ้ข่ำยทุจริต และ
คอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั เด็มโก ้  ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชำหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทรำบ
และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่ำงๆ หำกมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถำม ให้ปรึกษำกบั
ผูบ้ ังคับบัญชำ หรือบุคคลท่ีก ำหนดให้ท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ผำ่นช่องทำงต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดไว ้

9.4    พนักงำนกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ จะได้รับควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงำนท่ีปฏิเสธ เร่ืองทุจริต
คอร์รัปชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มธุรกิจเด็มโก้ โดยใช้มำตรกำรคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ควำม
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ร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ตำมท่ี กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ก ำหนดไวใ้น มาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ัน อีกทั้ง ไม่มีกำรด ำเนินกำรใดๆ เพื่อลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อ
พนกังำนของเด็มโก ้ท่ีปฏิเสธกำรคอร์รัปชัน่ แมว้ำ่ กำรกระท ำนั้นจะท ำให้บริษทัสูญเสียโอกำสทำง
ธุรกิจ 

9.5   พนกังำน กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ท่ีกระท ำกำรทุจริต คอร์รัปชัน่ ถือเป็นกำรกระท ำผดิจรรยำบรรณของกลุ่ม
ธุรกิจเด็มโก้  ซ่ึงจะต้องได้รับกำรพิจำรณำทำงวินัยตำมระเบียบท่ี กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ก ำหนดไว ้
นอกจำกน้ี อำจจะไดรั้บโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนั้นผดิกฎหมำย 

9.6    พนกังำน กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรเผยแพร่ ให้ควำมรู้ และท ำควำมเขำ้ใจกบั
บุคคลอ่ืนท่ีตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หรืออำจเกิดผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจเด็ม
โก ้ในเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่น้ี 

9.7 พนักงำนกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ มุ่งมั่นท่ีจะสร้ำงและรักษำวฒันธรรมองค์กรท่ียึดมั่นว่ำกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่เป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ได ้ทั้งกำรท ำธุรกรรมกบัภำครัฐและภำคเอกชน 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
 (Ethical and Behavior of the Executive and Officers) 

 

ผูบ้ริหำรของบริษทัพึงปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์รท่ีตนเองมีบทบำทหนำ้ท่ีอยู ่ดงัน้ี 

1. ต่อผู้ถือหุ้น 
1.1 ท ำหน้ำท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริตตลอดจนตดัสินใจด ำเนินกำรใด ๆดว้ยควำมบริสุทธ์ิใจและเป็น

ธรรมต่อผูถื้อหุน้ทั้งรำยใหญ่และรำยยอ่ยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นโดยรวม 
1.2 บริหำรองคก์รดว้ยควำมระมดัระวงัและควำมรอบคอบ เพื่อป้องกนัควำมเสียหำยต่อผูถื้อหุน้   
1.3 ท ำหนำ้ท่ีโดยกำรประยกุตค์วำมรู้และทกัษะกำรบริหำรจดักำร อยำ่งสุดควำมสำมำรถในทุกกรณี 
1.4 จดักำรดูแล มิใหสิ้นทรัพยใ์ด ๆ ขององคก์รเส่ือมค่ำหรือสูญหำยโดยมิชอบ 
1.5 จดัให้มีกำรรำยงำนสถำนภำพขององค์กรโดยสม ่ำเสมอ และครบถว้นตำมควำมเป็นจริงและแจง้

ให้ผูถื้อหุ้นทุกรำยทรำบอย่ำงเท่ำเทียมกนัถึงแนวโน้มในอนำคตขององค์กรทั้งในด้ำนบวกและ
ดำ้นลบซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐำนของควำมเป็นไปไดแ้ละมีขอ้มูลสนบัสนุนอยำ่งเพียงพอ 

1.6 ไม่แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้ก่ียวข้องโดยใช้ข้อมูลใด ๆ  ขององค์กรซ่ึงยงัไม่ได้
เปิดเผยต่อสำธำรณะ 

1.7 ไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัขององคก์รต่อบุคคลภำยนอก รวมถึงบุคคลในครอบครัวโดยเฉพำะไม่เปิดเผย
ขอ้มูลลบัขององคก์รต่อคู่แข่งขนั 

1.8 ไม่ด ำเนินกำรใด ๆ ในลกัษณะท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อองคก์ร  
1.9 หำกมีควำมจ ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัอนัเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ให้

กระท ำรำยกำรนั้นเสมือนกบัท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก ทั้งน้ีห้ำมมิให้ผูบ้ริหำรของกลุ่มธุรกิจ
เด็มโก ้ท่ีมีส่วนไดเ้สียในรำยกำรนั้นมีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมติั 

1.10 ไม่ใชเ้อกสำรหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรเป็น ผูบ้ริหำรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ในกำรท ำธุรกิจท่ีแข่งขนั
หรือ เก่ียวเน่ืองกบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

1.11 จดัใหมี้ขั้นตอนเพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจวำ่กำรควบคุมภำยในของกระบวนกำรท ำบญัชีและกำรเก็บ
รักษำขอ้มูลได้รับกำรตรวจสอบภำยในเพื่อยืนยนัประสิทธิผลของกระบวนกำรตำมมำตรกำร     
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำรบันทึกรำยกำรทำงกำรเงินมี
หลกัฐำนอยำ่งเพียงพอเพื่อใชใ้นกำรตรวจสอบ 

2 ต่อพนักงาน 
2.1 จดัระบบกำรใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเสมอภำคแก่พนกังำน 
2.2 ส่งเสริมกำรปลูกฝังจิตส ำนึกในเร่ืองของกำรดูแลสุขภำพและควำมปลอดภยัใหก้บัผูร่้วมงำนและ 

          ชุมชนรอบดำ้น โดยกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จดัใหมี้กำรประชำสัมพนัธ์และส่ือสำรเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำม
เขำ้ใจ และเผยแพร่ขอ้มูลให้กบัพนกังำนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้พนกังำนของผูรั้บจำ้ง ตลอดจนผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง  
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2.3 จดัระบบกำรดูแลรักษำ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  แก่
พนักงานและบุคคลภายนอกทีม่าติดต่อ  

2.4 จดัให้มีกำรแต่งตั้ง โยกยำ้ยและกำรพิจำรณำควำมดี ควำมชอบแก่พนกังำนโดยพิจำรณำจำกผล
กำรปฏิบติังำน ควำมรู้ควำมสำมำรถ ศกัยภำพและควำมมีคุณธรรม จริยธรรมของพนกังำน 

2.5 รับฟังขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะและขอ้ร้องทุกขจ์ำกพนกังำนทุกระดบั มีกำรพิจำรณำขอ้เท็จจริง
และแกไ้ขปัญหำ เพื่อสร้ำงเสริมแรงงำนสัมพนัธ์ท่ีดี 

2.6 ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนกังำน โดยให้โอกำสพนกังำนอยำ่งเท่ำ
เทียมและทัว่ถึงโดยปฏิบติัอยำ่งสม ่ำเสมอ 

2.7 ปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังำนอยำ่งเคร่งครัด 
2.8 บริหำรงำนโดยหลีกเล่ียงกำรกระท ำใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อควำมมัน่คงใน

หนำ้ท่ีกำรงำนของพนกังำน หรืออำจคุกคำมและสร้ำงควำมกดดนัต่อสภำพจิตใจของพนกังำน 
2.9 ปฏิบติัต่อพนกังำนดว้ยควำมสุภำพและให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชนและศกัด์ิศรีของ

ควำมเป็นมนุษย ์
2.10 สร้ำงควำมเข้ำใจให้พนักงำนในเร่ืองจรรยำบรรณ หลกัยึดมัน่ในกำรต่อตำ้นทุจริต คอร์รัปชั่น 

กำรขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และบทบำทซ่ึงพนักงำนสำมำรถปฏิบัติได้เพื่อส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรม ดำ้นคุณธรรมแก่พนกังำนไดอ้ยำ่งทัว่ถึงทั้งองคก์ร 

2.11 จดัให้มีกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ท่ีสะทอ้นถึงควำมมุ่งมัน่ต่อมำตรกำรต่อตำ้นกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่น และมีนโยบำยท่ีจะไม่ลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อบุคลำกรท่ี
ปฏิเสธ กำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และมีกระบวนกำรส่ือสำรอยำ่งชดัเจนเก่ียวกบันโยบำยดงักล่ำว 

2.12 ผูบ้ริหำร กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ จะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงำนท่ีปฏิเสธ เร่ืองทุจริต
คอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบั กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้โดยใชม้ำตรกำรคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วำม
ร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ตำมท่ีกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ก ำหนดไวใ้น มาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน อีกทั้ง ไม่มีกำรด ำเนินกำรใดๆ เพื่อลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผล
ทำงลบต่อบุคลำกรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ท่ีปฏิเสธกำรคอร์รัปชัน่  

3.  ต่อลูกค้า 
3.1 น ำเสนอผลิตภณัฑท่ี์ตรงกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และใหบ้ริกำรท่ีมีคุณภำพ 
3.2 ด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรมำตรฐำนคุณภำพของกำรให้บริกำรและพฒันำคุณภำพของกำร

บริกำรใหดี้ข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 
3.3 เปิดเผยข่ำวสำรขอ้มูลเก่ียวกบัสินคำ้และบริกำรอยำ่งครบถว้นถูกตอ้งและไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง  

โดยค ำนึงถึงประโยชน์ส ำหรับลูกคำ้เป็นล ำดบัแรก  
3.4 กำรน ำเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริกำรจะตอ้งไม่ท ำให้ลูกคำ้เกิดควำมเขำ้ใจผดิเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และ

เง่ือนไขใด ๆ ของผลิตภณัฑห์รือบริกำรนั้น 
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3.5 จดัระบบเพื่อให้ลูกคำ้สำมำรถร้องเรียนเก่ียวกบักำรบริกำร และด ำเนินกำรอย่ำงดีท่ีสุดเพื่อให้
ลูกคำ้ไดรั้บกำรตอบสนองผลอยำ่งรวดเร็ว 

3.6 รักษำควำมลับของลูกคำ้อย่ำงเคร่งครัดรวมถึงไม่น ำมำใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

3.7 หำแนวทำงลดตน้ทุนกำรผลิตโดยรักษำมำตรฐำนคุณภำพบริกำร   เพื่อสำมำรถเพิ่มประโยชน์
ใหก้บัลูกคำ้อยำ่งต่อเน่ือง 

3.8 รักษำสัญญำและปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีมีต่อลูกคำ้อย่ำงเคร่งครัดในกรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำม
เง่ือนไขขอ้ใดไดต้อ้งรีบแจง้ใหลู้กคำ้ทรำบล่วงหนำ้   เพื่อร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแกไ้ข 

3.9 ไม่คำ้ก ำไรเกินควรเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภำพของสินคำ้หรือบริกำรและไม่ก ำหนดเง่ือนไข
กำรคำ้ท่ีไม่เป็นธรรมกบัลูกคำ้ 

3.10 มุ่งมัน่พฒันำบริกำรให้ครบวงจร บริกำรรวดเร็ว มีคุณภำพ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้ อย่ำงต่อเน่ือง ตอ้งทุ่มเทเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ อย่ำงเต็มท่ี ด้วยรำคำท่ี
สมเหตุสมผล ทนัต่อสถำนกำรณ์ มีคุณภำพ ไม่จ  ำกดัสิทธิของลูกคำ้ และมีเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม
ส ำหรับลูกคำ้ 

3.11 ตอ้งไม่ท ำกำรใดอนัเป็นกำรหลอกลวง หรือท ำให้หลงเช่ือในคุณภำพสินคำ้ และบริกำรของเด็ม
โก ้ตอ้งส่งเสริมควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัสินคำ้และบริกำรแก่ลูกคำ้ทัว่ไป 

3.12 ตอ้งก ำหนดให้มีป้ำยเตือนภยัหรืออุปกรณ์ควำมปลอดภยัในสถำนประกอบกำร รณรงค์และ
อบรมพนักงำนในเร่ืองควำมปลอดภัยส ำหรับลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัด และต่อเน่ือง และยินดี
รับผดิชอบเม่ือเกิดอุบติัเหตุกบัลูกคำ้จำกกำรใชสิ้นคำ้และบริกำรจำก กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หำกมีกำร
ใชง้ำนอยำ่งถูกตอ้ง 

4.  ต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี ้
4.1   ไม่เรียกหรือไม่รับหรือจ่ำยผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตในกำรคำ้กบัคู่คำ้และ/หรือเจำ้หน้ี 
4.2    กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขขอ้ใดได ้ ตอ้งรีบแจง้ให้เจำ้หน้ีทรำบล่วงหน้ำเพื่อร่วมกนั 

พิจำรณำหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำ 
4.3 ถำ้มีขอ้มูลวำ่มีกำรเรียกหรือกำรรับหรือกำรจ่ำยผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน  พึงเปิดเผย

รำยละเอียดต่อคู่คำ้และ/หรือเจำ้หน้ีและร่วมกนัแกไ้ขปัญหำโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 
4.4 ปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีมีต่อคู่คำ้ และ/หรือเจำ้หน้ีอยำ่งเหมำะสมและเป็นธรรม 
4.5 ปฏิบติัตำมเง่ือนไขสัญญำท่ีมีต่อเจำ้หน้ีอย่ำงเคร่งครัด โปร่งใส และเท่ำเทียมกนั ทั้งในแง่กำร

ช ำระเงิน และเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีไดท้  ำขอ้ตกลงไวก้บัเจำ้หน้ี 
4.6 เปิดเผยขอ้มูลฐำนะทำงกำรเงินแก่เจำ้หน้ี ตำมขอ้ก ำหนดในสัญญำอย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น ตรง

ตำมก ำหนดเวลำ  
4.7 แจ้งให้เจ้ำหน้ีทรำบ ในกรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขในสัญญำ และร่วมกันหำแนว

ทำงแกไ้ขปัญหำดงักล่ำว 
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4.8 ตอ้งจดัหำพสัดุตอ้งค ำนึงถึงควำมตอ้งกำร ควำมคุม้ค่ำ รำคำ และคุณภำพของสินคำ้และบริกำร 
กระบวนกำรจดัหำพสัดุตอ้งด ำเนินกำรถูกตอ้งตำมระเบียบ ขอ้ก ำหนด และหลกัเกณฑ์ต่ำง ๆ ท่ี 
กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ก ำหนดไวอ้ยำ่งโปร่งใส ให้ขอ้มูลแก่ผูค้ำ้อย่ำงเท่ำเทียม ถูกตอ้ง ไม่มีอคติ ไม่
เลือกปฏิบัติต่อผูค้ ้ำ สร้ำงกำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรมระหว่ำงผูค้ ้ำ วิธีกำรจดัหำพสัดุควรอ้ำงอิง
แนวทำงปฏิบติัท่ีเป็นสำกล มีควำมรัดกุม สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ 

4.9 ปฏิบติัอยำ่งเสมอภำคต่อผูค้ำ้ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ทั้งกำรปฏิบติัระหวำ่งผูค้ำ้เองและกำรปฏิบติั
ระหวำ่งผูค้ำ้กบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ก ำหนดนโยบำยใหห้น่วยงำนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ท่ีตอ้งจดัหำ
พสัดุไม่ควรด ำเนินกำรในระยะเวลำกระชั้นจนเกินไป ควรให้เวลำผูค้ำ้อย่ำงพอเพียงในกำร
จดัเตรียมเอกสำรหลกัฐำน และเอกสำรกำรเสนอรำคำต่ำงๆ ขอ้ก ำหนดหรือเง่ือนไขรำยละเอียด
ของสัญญำ ไม่ควรเป็นกำรเอำรัดเอำเปรียบจนเกินไป และควรปรึกษำท่ีปรึกษำกฎหมำยในกำร
ท ำสัญญำ 

4.10 ตอ้งไม่เรียกรับประโยชน์จำกกำรจดัหำพสัดุ ตอ้งวำงตวัเป็นกลำง ไม่ใกลชิ้ดกบัผูค้ำ้ จนท ำให้
ผูค้ำ้มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจ และปฏิบติัตำมขอ้ปฏิบติัในจรรยำบรรณวำ่ดว้ยกำรมีส่วนไดเ้สีย
และผลประโยชน์ขดักนัอยำ่งเคร่งครัด 

4.11 ก ำหนดนโยบำยให้หน่วยงำนหรือบุคลำกรท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนกำรจดัหำพสัดุต้องเก็บ
เอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ เช่น กำรอนุมติั เอกสำรกำรเสนอรำคำ กำรเจรจำ สัญญำ หรือกำรปฏิบติั
ตำมสัญญำไวเ้ป็นหลกัฐำนอำ้งอิงตำมสมควรแก่ควำมจ ำเป็นตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 

4.12 ผูบ้ริหำรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ท่ีด ำเนินกำรจดัหำพสัดุ มีหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลให้ผูค้ำ้ปฏิบติัตำมแนว
ทำงกำรปฏิบติัอยำ่งย ัง่ยนืของผูค้ำ้กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้อยำ่งเคร่งครัด 

5.  ต่อคู่แข่งทางการค้า 
5.1  ประพฤติปฏิบติัภำยใตก้รอบกติกำกำรแข่งขนัท่ีดี 
5.2     ไม่แสวงหำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยวธีิกำรท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสมเช่น 

กำรจ่ำยสินจำ้งใหแ้ก่พนกังำนของคู่แข่ง 
5.3     ไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำยโดยปรำศจำกซ่ึงมูลควำมจริง 
5.4 ผูบ้ริหำรและพนักงำนทุกคนตอ้งศึกษำและท ำควำมเขำ้ใจกฎหมำยว่ำดว้ยกำรแข่งขนัและกำร

ต่อตำ้นกำรผกูขำดใหถ่้องแทก่้อนท่ีจะด ำเนินกำรใด ๆ 
5.5 ไม่ท ำควำมตกลงใด ๆ กบัคู่แข่งขนัหรือบุคคลใด ท่ีมีลกัษณะเป็นกำรลดหรือจ ำกดักำรแข่งขนั

ทำงกำรคำ้ หรือส่งผลให้เกิดกำรแข่งขนัอยำ่งไม่เป็นธรรม รวมถึงกำรก ำหนดรำคำ กำรฉ้อโกง 
กำรประมูล กำรจดัสรรตลำด และขอ้ตกลงในกำรจ ำกดักำรจดัหำ 

5.6 ตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกผูบ้ริหำรระดบัสูงในกำรให้หรือแลกเปล่ียนขอ้มูลควำมลบัทำงธุรกิจของ
บริษทัแก่พนัธมิตรทำงธุรกิจ หรือกิจกำรร่วมคำ้เสมอ  

6.  ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
6.1 ไม่กระท ำกำรใด ๆ ท่ีจะมีผลเสียต่อทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
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6.2 ใหก้ำรสนบัสนุนกิจกรรมท่ีมีส่วนสร้ำงสรรคส์ังคมและส่ิงแวดลอ้มอยำ่งสม ่ำเสมอ   
6.3 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมให้เกิดข้ึนในหมู่พนักงำนทุก

ระดบัอยำ่งต่อเน่ืองและจริงจงั  
6.4 ควบคุมให้มีกำรปฏิบติัอย่ำงเคร่งครัดตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีออกโดย

หน่วยงำนก ำกบัดูแล    
6.5 ไม่ช่วยเหลือหรือสนบัสนุนใหเ้กิดกำรหลีกเล่ียงกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบต่ำง ๆ 
6.6 ใหค้วำมร่วมมือกบัหน่วยงำนก ำกบัดูแลและรำยงำนขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักำรฝ่ำฝืนหรือกำรไม่ปฏิบติั

ตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบต่ำง ๆ ต่อหน่วยงำนนั้น 
6.7 ไม่กระท ำหรือเขำ้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรให้สินบนหรือกำรฉ้อรำษฎร์บงัหลวงหรือใชอ้ ำนำจ

หนำ้ท่ีของตนแสวงหำผลประโยชน์เพื่อส่วนตวั 

7.  ต่อข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัท 
7.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
7.1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงำนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินธุรกิจ เช่น ชีวประวติั ประวติั

สุขภำพ ประวติักำรท ำงำน ขอ้มูลส ำหรับติดต่อ ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ตอ้งก ำหนดนโยบำย
เก็บรักษำไวเ้ป็นควำมลบั โดยไม่เปิดเผยหรือถ่ำยโอนใหแ้ก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง โดยไม่ได้
รับควำมยมิยอมจำกเจำ้ของขอ้มูลและไม่เป็นกำรละเมิดสิทธิตำมกฎหมำย 

7.1.2 ก ำหนดนโยบำยจ ำกดักำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล เฉพำะบุคคลท่ีไดรั้บอนุญำตอยำ่งเหมำะสม
เท่ำท่ีจ  ำเป็นตำมหนำ้ท่ีงำนปกติ เฉพำะเพื่อวตัถุประสงคท่ี์ก ำหนดไวอ้ยำ่งยติุธรรมและซ่ือสัตย ์

7.1.3 ก ำหนดนโยบำยกำรเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลตำมควำมจ ำเป็น โดยเป็นไปตำมวตัถุประสงค์ดำ้น
กฎหมำย กฎระเบียบ หรือควำมตอ้งกำรทำงธุรกิจท่ีเหมำะสม 

7.1.4 ก ำหนดนโยบำยกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลไวใ้นคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
อ่ืน ๆ ตอ้งท ำดว้ยควำมระมดัระวงั ค  ำนึงถึงควำมปลอดภยัและเป็นส่วนตวั 

7.2 การบันทกึ การรายงาน และการเกบ็รักษาข้อมูล 
7.2.1 ก ำหนดใหพ้นกังำนรำยงำนขอ้มูลอยำ่งถูกตอ้ง และตรงไปตรงมำตำมขอ้เทจ็จริง 
7.2.2 ก ำหนดให้พนักงำนจดัเก็บเอกสำรส ำคญั กำรลงบนัทึกต่ำง ๆรวมทั้ งข้อมูลทำงบญัชีและ

เอกสำรหลกัฐำนให้ครบถว้นสมบูรณ์ ตอ้งมัน่ใจวำ่มีกำรจดัเก็บอยำ่งปลอดภยัและเหมำะสม 
สำมำรถน ำมำใชอ้ำ้งอิงหรือใช ้ประโยชน์กบับริษทัไดเ้ม่ือตอ้งกำร 

7.2.3 ก ำหนดให้พนกังำนเก็บรักษำและท ำลำยขอ้มูลทั้งในรูปแบบเอกสำรและอิเล็คทรอนิกส์ตอ้ง
ปฎิบติัตำม ก ำหนดเวลำและหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก ำหนด หรือตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

7.2.4 ก ำหนดให้ขอ้มูลหรือรำยงำนท่ีจดัท ำข้ึนหรือไดรั้บขณะท ำงำนถือเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั 
และตอ้งจดักำร จดัเก็บและท ำลำยอยำ่งเหมำะสมตำมขอ้ก ำหนด 
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7.3         การใช้ข้อมูลภายในเพือ่การซ้ือขายหลกัทรัพย์และ/หรือ ให้ค าแนะน าการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 
7.3.1 หำ้มผูบ้ริหำร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรของบุคคลดงักล่ำว ใชข้อ้มูลภำยในท่ีเป็นขอ้มูลส ำคญัท่ี

ยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ เพื่อท ำกำรซ้ือขำยโอนหรือรับโอน หลกัทรัพยข์องบริษทั เป็นกำร
เอำเปรียบบุคคลภำยนอก 

7.3.2 ห้ำมผูบ้ริหำรให้ค  ำแนะน ำหรือควำมเห็นให้ผูใ้ดซ้ือหรือขำยหลกัทรัพยข์องเด็มโก้ โดยใช้
ขอ้มูลภำยในของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ท่ีรับรู้มำ 

7.3.3 ห้ำมผูบ้ริหำรเปิดเผยขอ้มูลภำยในไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลนั้นเช่น ครอบครัว ญำติ
พี่นอ้ง เป็นตน้ ขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะสำมำรถให้ขอ้มูลแก่บุคคลภำยในกลุ่มธุรกิจ
เด็มโก ้ตำมควำมจ ำเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบับุคคลนั้น ๆ เท่ำนั้น 

7.4        การใช้และดูแลทรัพย์สินของกลุ่มธุรกจิบริษัท 
7.4.1 บริหำรจดักำรให้กำรใชท้รัพยสิ์นของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตอ้งใชอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ดว้ยควำม

ระมัดระว ัง และดูแลรักษำไม่ให้ช ำรุดสูญหำย กำรน ำทรัพย์สินไปใช้ต้องไม่ให้ผิด
วตัถุประสงคห์รือสูญเสียโดยเปล่ำประโยชน์ และไม่ผดิกฎหมำย   

7.5  การใช้และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษัท 
7.5.1 ส่งเสริมให้ใชร้ะบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อประโยชน์ในกำรท ำงำน ไม่กระท ำกำรอนัเป็น

กำรรบกวนระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของบริษทัหลีกเล่ียงกำรใช้งำนระบบท่ีอำจ
ละเมิดกำรใช้งำนตำมปกติของผูอ่ื้น หรืออำจกระทบกระเทือนต่อประสิทธิภำพกำรท ำงำน
ของระบบ 

7.5.2 ก ำหนดระเบียบห้ำมพนักงำนไม่ให้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั เพื่อเขำ้ถึงหรือเผยแพร่
ขอ้มูลท่ีไม่เหมำะสม มีเน้ือหำขดัต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจำรีตประเพณี เก่ียวกบักำร
พนนั หรือละเมิดกฎหมำย และไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 

7.5.3 ก ำหนดระเบียบให้พนกังำนใช้งำนระบบตำมสิทธิท่ีไดรั้บอนุญำตจำกกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้และ
ตอ้งเก็บรักษำรหสัผ่ำนของตนให้เป็นควำมลบั เพื่อป้องกนัไม่ให้ผูอ่ื้นใชร้หัสผำ่นส ำหรับเขำ้
ใชร้ะบบ 

7.5.4 ก ำหนดระเบียบกำรใช้อีเมล บริกำรอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีบริษทัอนุญำตให้
ใช ้หลีกเล่ียงกำรติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ยตวัเอง และกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงกำรตั้งค่ำ
ระบบท่ีอำจมีผลต่อควำมปลอดภยั หำกพบปัญหำในกำรใชง้ำน เหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำม
ปลอดภยัของระบบหรือควำมเสียหำยใหแ้จง้หน่วยงำนผูดู้แลระบบทนัที 

7.6  การใช้และการดูแลทรัพย์สินทางปัญญา 
7.6.1 ตอ้งก ำหนดระเบียบให้พนกังำนปกป้องดูแลรักษำทรัพยสิ์นทำงปัญญำของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

ไม่ให้ถูกละเมิดเปิดเผย  ดัดแปลง ท ำซ ้ ำ หรือไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่ได้รับ
อนุญำตจำกกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้



                                                                                                 บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 

จริยธรรมและจรรยำบรรณ   :   ทบทวน พฤศจิกำยน 2563                      หนำ้ท่ี 47/60 

 

7.6.2 ผูบ้ริหำรตอ้งใหค้วำมเคำรพ ไม่ละเมิด และหลีกเล่ียงกำรใชท้รัพยสิ์นทำงปัญญำของผูอ่ื้น โดย
ตอ้งไดรั้บอนุญำตจำกเจำ้ของลิขสิทธ์ิอยำ่งถูกตอ้ง 

7.6.3 ผูบ้ริหำรตอ้งให้ใช้ทรัพยสิ์นทำงปัญญำของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ เพื่อประโยชน์ในกิจกำรของ
บริษทัเท่ำนั้น 

7.6.4 ผูบ้ริหำรกระท ำงำนใดท่ีเป็นงำนท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ให้จดัท ำข้ึน เป็นงำน
ท่ีใชข้อ้มูลและทรัพยำกรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้  หรืองำนท่ีเรียนรู้จำกกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ใหก้ลุ่ม
ธุรกิจเด็มโก ้เป็นเจำ้ของลิขสิทธ์ิและผลตอบแทนท่ีไดจ้ำกงำนนั้น 

8. ต่อหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานก ากบัดูแล 
8.1         หำ้มผูบ้ริหำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะ บริษทัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลอยำ่ง

ระมดัระวงั ถูกตอ้ง ครบถว้นเพื่อให้แน่ใจวำ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บขอ้มูลอยำ่งเท่ำเทียมกนัและ
ทนักำล 

8.2         กำรจะเปิดเผยขอ้มูล แก่บุคคลภำยนอกตอ้งกระท ำโดยผูท่ี้มีอ ำนำจหนำ้ท่ีหรือผูบ้ริหำรท่ีไดรั้บ
มอบหมำยเท่ำนั้น 

8.3         ผูบ้ริหำรท่ีไดรั้บมอบหมำยให้เปิดเผยขอ้มูลของบริษทัตอ้งปฎิบติัตำมกฎหมำย กฎระเบียบ
และขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยกำรเปิดเผยขอ้มูลของหน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งและมำตรฐำนกำร
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสำกลยอมรับโดยทัว่ไป 

 8.4       ผูบ้ริหำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัเก็บและท ำลำยขอ้มูล จะตอ้งก ำหนดวิธีปฏิบติัและกระท ำใน
ระยะเวลำท่ีเหมำะสมตำมเง่ือนไขและข้อก ำหนดของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ หรือกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง 

8.5       ผูบ้ริหำรต้องก ำหนดให้กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในบริษทัตอ้งมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง ห้ำม
ติดตั้งหรือใช้งำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีลิขสิทธ์ิไม่ถูกตอ้งในส ำนักงำนและอุปกรณ์ของ
บริษทัโดยเด็ดขำด 

8.6      กำรท ำธุรกรรมของผูบ้ริหำร ตอ้งค ำนึงถึงกฎหมำย และกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงำนรัฐ 
รวมถึงระเบียบและอ ำนำจในกำรด ำเนินกำร 

8.7     ผูบ้ริหำรต้องด ำเนินกำรก ำหนดแนวปฎิบัติและกระบวนกำรในกำรพิจำรณำ อนุมติักำรท ำ
รำยกำรระหว่ำงกนั รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ผลประโยชน์ ตำม
หลกัเกณฑท่ี์หน่วยงำนก ำกบัก ำหนด 

8.9     ก่อนท ำธุรกรรมกบัคู่สัญญำ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำแหล่งท่ีมำของเงินไดม้ำโดยชอบด้วย
กฎหมำย 
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คู่มือวำ่ดว้ยควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
Guideline Conflict of Interest 
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     ค าน า 
  

คู่มือวำ่ดว้ยควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ฉบบัน้ี จดัท ำข้ึนเพื่อพฒันำระบบกำรท ำงำนให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนและสอดคลอ้งกบัแนวทำงท่ีกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ก ำหนดตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  และใชเ้ป็น
แนวทำงในกำรรำยงำนควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์โดยให้กรรมกำรและผูบ้ริหำร และพนักงำนไดเ้ปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  เพื่อสนบัสนุนระบบควบคุมภำยในและระบบตรวจสอบภำยใน
ขององคก์รใหมี้ประสิทธิภำพและมีควำมเขม้แขง็มำกยิง่ข้ึน 
  

ส ำนักงำนตรวจสอบ หวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ส ำหรับผู ้ปฏิบัติงำนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมถึงผูท่ี้มีควำมสนใจในกำรน ำไปประยกุตใ์ชก้บักำรปฏิบติังำนต่อไป 

 
 
 
 
 
 

ส ำนกังำนตรวจสอบ 

บริษทั เด็มโก ้ จ  ำกดั (มหำชน) 
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สารบัญ 
 
                      หนำ้ 
หลกักำรและเหตุผล         51 
วตัถุประสงค ์          51 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ         51 
ค ำนิยำม           51 
ควำมหมำยของควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์      53 
รูปแบบของควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์       53 
ขอ้ปฏิบติัส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน      54 
กำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์       54 
หลกัพิจำรณำส ำหรับผูป้ฏิบติัเพื่อป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์   55 
กำรจดักำรควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์       56 
แนวปฏิบติัในกำรรำยงำนควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์     57 
กำรเก็บรักษำรำยงำนเปิดเผยควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์     57 
ขั้นตอนกำรปฏิบติัเก่ียวกบักำรรำยงำนควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์    58 

ภาคผนวก 
แบบ CoI. 1 แบบแสดงกำรเปิดเผยควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กรรมกำรและผูบ้ริหำร 59 
แบบ CoI.2 แบบรำยงำนควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์     60 

 

กฎระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 

 ค ำสั่งบริษทั เร่ือง หลกัเกณฑ์วำ่ดว้ยควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
 พระรำชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวำ่ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 

พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558) 
 ประมวลจริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
 นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ 
 นโยบำยกำรควบคุมกำรใชข้อ้มูลภำยใน ของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
 คู่มือมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
 คู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต ของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
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หลกัการและเหตุผล 
 ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี บริษทัควรขจดัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อยำ่งรอบคอบดว้ยควำม
ซ่ือสัตยสุ์จริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระ รวมทั้งปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั เพื่อประโยชน์ของ
บริษทัโดยรวมเป็นส ำคญั ซ่ึงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม อำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์และอำจน ำไปสู่กำรถ่ำยเทผลประโยชน์ของบริษทั ดงันั้นเพื่อให้กำรปฏิบติัหน้ำท่ีของบุคลำกร
ของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เป็นไปดว้ยควำมโปร่งใส ไม่ก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้และผูถื้อหุ้นทุกรำย จึงเห็นควรก ำหนดหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และกำรเปิดเผยรำยกำร
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ใหบุ้คลำกรทุกระดบัในกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ถือปฏิบติั 
 
วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อยกระดบัมำตรฐำนกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ให้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิด
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และเป็นประโชน์สูงสุดแก่กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้และผูถื้อหุน้ทุกรำย 

2. เพื่อพฒันำระบบกำรท ำงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและสอดคลอ้งกบัแนวทำงท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)ก ำหนด 

3. เพื่อให้บุคคลำกรของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ใชเ้ป็นแนวทำงในกำรรำยงำนควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์โดยให้
กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

4. เพื่อสนับสนุนระบบควบคุมภำยในและระบบตรวจสอบภำยในขององค์กรให้มีประสิทธิภำพและมีควำม
แขม้แขง็มำกยิง่ข้ึน 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มีกำรด ำเนินงำนท่ีโปร่งใส ตำมหลกักำรกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี สอดคลอ้งกบัแนวทำง 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

2. เจำ้หนำ้ท่ีและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีกำรปฏิบติังำนท่ีเป็นมำตรฐำนเดียวกนัตำมคู่มือปฏิบติังำนท่ีก ำหนด 
3. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไดรั้บผลกำรประเมินในดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ในระดบัท่ีดีเยีย่มอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 
ค านิยาม 

แนวทางปฏิบัติเร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมำยถึง แนวปฏิบติัท่ีดีตำมนโยบำยกำรป้องกันควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ท่ีก ำหนดให้บุคลำกรทุกระดบัยดึถือเป็นหลกัปฏิบติัในกำรด ำเนินงำนภำยใตม้ำตรฐำน
เดียวกนั และภำยใตน้โยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมำยถึง สถำนกำรณ์หรือกำรกระท ำท่ีพนกังำนมีผลประโยชน์ส่วนตนมำกจนมี
ผลต่อกำรตดัสินใจหรือกำรปฏิบติัหน้ำท่ีในต ำแหน่งหน้ำท่ีของพนกังำนนั้น และส่งผลกระทบต่อประโยชน์
ของ เด็มโก ้ไม่วำ่จะทำงตรงหรือทำงออ้ม 
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บริษัท หมำยถึง บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 

บริษัทย่อย หมำยถึง  
 1. บริษทัหรือนิติบุคคลท่ีบริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) เป็นเจำ้ของหรือถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงใน
บริษทัหรือนิติบุคคลนั้นเกินกวำ่ร้อยละ 50 ไม่วำ่จะถือหุน้เองโดยตรงหรือถือหุ้นโดยออ้ม หรือ 
 2. บริษทัหรือนิติบุคคลท่ีบริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) มีอ ำนำจควบคุมในเร่ืองกำรก ำหนดนโยบำย
ทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงประโยชน์จำกกิจกรรมต่ำงๆ ของบริษทัหรือนิติบุคคลนั้น 

กลุ่มธุรกจิเด็มโก้ หมำยถึง บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน)  บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ จ  ำกดั บริษทั เด็มโก ้อินดสัตรี
จ ำกดั  และบริษทัเด็มโก ้เดอลำว จ ำกดั 

คณะกรรมการตรวจสอบ หมำยถึง คณะกรรมกำรชุดยอ่ยท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทัเขำ้มำช่วย
คณะกรรมกำรในกำรสอบทำนเพื่อใหมี้กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มีอ ำนำจหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนภำยใน
ให้มีประสิทธิภำพประสิทธิผล มีระบบกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีควำมสมบูรณ์ ถูกตอ้ง เป็นท่ีน่ำเช่ือถือ 
มีกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัโดยครบถว้น ทนัเวลำและเป็นไปตำมหลกัสำกล มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำร
ตรวจสอบภำยในท่ีมีมำตรฐำนรัดกุมเพียงพอ 

คณะกรรมการบริหาร หมำยถึง ผูบ้ริหำรท่ีได้รับกำรแต่งตั้ งจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้มีอ ำนำจหน้ำท่ี
ควบคุมดูแล กำรบริหำรจดักำรงำนภำยในองค์กรและด ำเนินกำรตำมนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบให้
บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
 
กรรมการ หมำยถึง กรรมกำรของบริษัท เด็มโก้ จ  ำกัด (มหำชน) ท่ีได้รับกำรแต่งตั้ งจำกผู ้ถือหุ้นเข้ำมำ
บริหำรงำนในฐำนะผูแ้ทนของผูถื้อหุ้น มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั ให้ฝ่ำยจดักำร 
บริหำรกิจกำรใหเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผูถื้อหุน้ 

ผู้บริหาร หมำยถึง พนักงำนระดบัผูจ้ดักำรหรือเทียบเท่ำข้ึนไป ท่ีมีขอบเขตควำมรับผิดชอบทำงดำ้นวำงแผน 
บริหำร ก ำหนดแนวทำงนโยบำยและกลยุทธ์ มอบหมำยงำน รวมถึงกำรดูแลควบคุม ให้ค  ำแนะน ำ ติดตำมผล 
แกไ้ขปัญหำในกำรด ำเนินงำนของผูใ้ตบ้งัคบับญัชำให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค ์ในท่ีน้ีไดแ้ก่ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำร  กรรมกำรผูจ้ดักำร  รองกรรมกำรผูจ้ดักำร  ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรและผูจ้ดักำรหรือพนกังำนของกลุ่ม
ธุรกิจเด็มโก ้ตั้งแต่ระดบั VP จนถึงระดบั President  

พนักงาน หมำยถึง พนกังำนท่ีบริษทั ตกลงรับเขำ้ท ำงำนทั้งท่ีไดรั้บกำรบรรจุเป็นพนกังำนประจ ำ และพนกังำน 
ทดลองงำน ให้ด ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ และไดรั้บค่ำจำ้ง เงินเดือน และสวสัดิกำรต่ำง ๆ ตำมท่ีกฎหมำยแรงงำน
ก ำหนด ตำมแนวทำงบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคลของบริษทั ในท่ีน้ีไดแ้ก่ พนกังำนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตั้งแต่
ระดบั Staff 3 จนถึงระดบั AVP หรือลูกจำ้งตำมสัญญำทั้งแบบระบุก ำหนดระยะเวลำส้ินสุดสัญญำจำ้งและไม่
ระบุ 
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รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมำยถึง แบบของเอกสำรในกำรรำยงำนควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(แบบ CoI.1 และ แบบ CoI 2)  
 
ความหมายของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interests) หมำยถึง 
สถำนกำรณ์ หรือกำรกระท ำท่ีผูป้ฏิบติังำนมีประโยชน์ส่วนตวัมำกจนมีผลต่อกำรตดัสินใจ หรือกำรปฏิบติั
หน้ำท่ีในต ำแหน่งหน้ำท่ีท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม เช่น กำรท่ี
พนักงำนตดัสินใจหรือปฏิบติัหน้ำท่ีในต ำแหน่งของตนอนัก่อให้เกิดผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพอ้ง
มำกกวำ่ประโยชน์ของส่วนรวม ซ่ึงกำรกระท ำนั้นอำจเกิดข้ึนอยำ่งรู้ตวั หรือไม่รู้ตวั ทั้งเจตนำและไม่เจตนำ ซ่ึง
มีพฤติกรรมท่ีหลำกหลำย และอำจกลำยเป็นส่ิงท่ีปฏิบติักนัทัว่ไปโดยไม่เห็นวำ่เป็นควำมผิด ส่งผลใหบุ้คคลนั้น
ขำดกำรตดัสินใจท่ีเท่ียงธรรม เน่ืองจำกยดึผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลกั 
 จำกนโยบำยบริษทัและนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร และคู่มือจริยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจของ 
กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไดก้ ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ละเวน้กำรด ำเนินกำรใดๆ ท่ีอำจ
ก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จึงได้ก ำหนดควำมหมำยของ ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ คือ การขัดกนัแห่งประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

รูปแบบของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เน่ืองจำกกรรมกำรและพนักงำนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้อำจใช้โอกำสจำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร

หรือพนกังำนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน ซ่ึงอำจเขำ้ข่ำยควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ ซ่ึงผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใสของกลุ่ม
ธุรกิจเด็มโก ้อนัเน่ืองมำจำกสำเหตุท่ีส ำคญัต่อไปน้ี  
 1. กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
 2. กำรมีส่วนพิจำรณำอนุมติัในเร่ืองใดๆ ท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
 3. กำรน ำสำรสนเทศภำยในบริษทัไปใชห้รือน ำไปเปิดเผยกบับุคคลภำยนอก 
 4. กำรประกอบธุรกิจ หรือเขำ้เป็นหุ้นส่วนหรือผูถื้อหุ้นในกิจกำรอนัเป็นกำรแข่งขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบั

กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
 5. กำรรับของขวญัหรือประโยชน์อ่ืนใดส ำหรับตนเองหรือผูอ่ื้นจำกกำรด ำรงต ำแหน่ง 
 6. กำรใช้อิทธิพลหรืออ ำนำจหน้ำท่ีด ำรงต ำแหน่งมำรับจำ้งท ำงำน จำ้งงำน หรือท ำงำนพิเศษให้แก่

บริษทั เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลในครอบครัว 
 7. กำรท่ีพนักงำน ลูกจ้ำงมีฐำนะเป็นพี่น้อง บิดำ มำรดำ บุตร สำมี ภรรยำ ต้องไม่อยู่ในส่วนงำน

เดียวกนั โดยเฉพำะอยำ่งยิง่หน่วยงำนท่ีมีบุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชำ 
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ข้อปฏิบัติส าหรับกรรมการ  ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มธุรกจิเด็มโก้ 

 เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย จึงถือเป็นนโยบำยของบริษทัท่ีจะป้องกนักำร
แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนจำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จึงไดมี้กำร
ก ำหนดขอ้ปฏิบติัส ำหรับกรรมกำรและผูบ้ริหำรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ดงัน้ี 
 1 . ห ลี ก เล่ี ย งก ำรท ำ ร ำย ก ำร ท่ี เก่ี ย ว โ ย งกั บ ต น เอ ง ท่ี อ ำจ ก่ อ ให้ เกิ ด ค ว ำม ขัด แ ย้งท ำง                          
  ผลประโยชน์กบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
 2.   หำกมีควำมจ ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัอนัเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ให้

กระท ำรำยกำรนั้นเสมือนกบัท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก ทั้งน้ีห้ำมมิให้กรรมกำรหรือผูบ้ริหำร
ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ท่ีมีส่วนไดเ้สียในรำยกำรนั้นมีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมติั 

 3.   ไม่หำผลประโยชน์ใส่ตนและผูท่ี้เก่ียวข้อง โดยน ำสำรสนเทศภำยในท่ียงัไม่ได้เปิดเผยหรือท่ี   
   เป็นควำมลบัไปใชห้รือน ำไปเปิดเผยกบับุคคลภำยนอก 

4 .  ไ ม่ ใ ช้ เอ ก ส ำ รห รื อ ข้ อ มู ล ท่ี ไ ด้ จ ำก ก ำ ร เป็ น ก ร ร ม ก ำร  ผู ้ บ ริ ห ำรห รื อ พ นั ก ง ำน                                                                                                                 
ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ในกำรท ำธุรกิจท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 เพื่อป้องกนักำรขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดใหมี้กำรด ำเนินกำร ดงัน้ี 
 1. มีโครงสร้ำงกำรถือหุ้น ท่ีชัดเจน โปร่งใส ไม่ มีกำรถือหุ้นไขว้กับผู ้ถือหุ้นรำยใหญ่  จึงไม่          
  ก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์แก่ฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึง โดยได้เปิดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุ้น
  ของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรำยงำนประจ ำปีอย่ำงละเอียด รวมถึงกำรเปิดเผยกำรถือ          
  หลกัทรัพยข์องคณะกรรมกำรบริษทัอยำ่งครบถว้น 
 2 . มี ก ำรแบ่ งแ ยกหน้ ำ ท่ี ค ว ำม รับ ผิ ด ช อบ อย่ ำ งชั ด เจน ระห ว่ ำงคณ ะก รรม ก ำรบ ริษัท                       
  กรรมกำรบริหำร ผู ้บริหำรระดับสูง/ฝ่ำยจัดกำร และผู ้ถือหุ้น จึงท ำให้ปรำศจำกกำรก้ำวก่ำย     
  หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ในกรณีท่ีกรรมกำรบริษัทหรือผูบ้ริหำรคนใดคนหน่ึงมีส่วนได้เสียกับ 
     ผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีก ำลังพิจำรณำ ผูมี้ส่วนได้เสียนั้ นก็จะไม่เข้ำร่วมประชุมหรือออกเสียง  
  เพื่อให้กำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษทั และผูบ้ริหำรเป็นไปอย่ำงยุติธรรม เพื่อประโยชน์
  ของผูถื้อหุน้อยำ่งแทจ้ริง 
 3. มีนโยบำยกำรก ำกบัดูแลและกำรใชข้อ้มูลภำยในไวใ้นอ ำนำจด ำเนินกำรและขอ้บงัคบัพนกังำนอยำ่ง

เป็นลำยลกัษ์อกัษร โดยมีบทก ำหนดโทษชดัเจน กรณีท่ีผูบ้ริหำรหรือพนกังำน ของกลุ่มธุรกิจเด็ม
โก ้น ำขอ้มูลกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไปเปิดเผยต่อสำธำรณะหรือใชป้ระโยชน์ส่วนตน 

4. มีก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบติัเร่ืองควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียว
โยงกนั/รำยกำรระหวำ่งกนั เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรท ำรำยกำรท่ีตอ้งผำ่นกำร กลัน่กรอง
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และดูแลให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 



                                                                                                 บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 

จริยธรรมและจรรยำบรรณ   :   ทบทวน พฤศจิกำยน 2563                      หนำ้ท่ี 55/60 

 

 5. ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำนท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมของบริษทั                   
  หรือบริษัทย่อย ต้องไม่ มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำหรืออนุมัติธุรกรรมดังกล่ำว และให้กำร       
  ก ำหนดรำคำเป็นไปอย่ำงเหมำะสมยุติธรรมตำมเง่ือนไขกำรค้ำทั่วไปเสมือนกำรท ำรำยกำรกับ
  บุคคลทัว่ไป 
 6. ก ำหนดให้มีกำรน ำเสนอรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำแสดง
  ควำมเห็นก่อนน ำเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมกำรบริษทั ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและ
  หลกัเกณฑท่ี์ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด 
 7. ก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ หรือรำยกำร
  ท่ี เก่ียวโยงกัน  หรือรำยกำรระหว่ำงกัน  ตำมหลัก เกณฑ์ ท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ           
  หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนก ำหนด โดยเปิดเผยไวใ้น  
  แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี / (แบบ 56-1 One Report) หรือแบบรำยงำนอ่ืนใด   
  ตำมแต่กรณี โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้เป็นส ำคญั 
 8. มีกำรก ำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมในจรรยำบรรณของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ห้ำมพนักงำนบริษัทใช ้

ทรัพยสิ์น ของบริษทัหรือใช้เวลำท ำงำนในกำรคน้หำขอ้มูล ติดต่อ หรือซ้ือขำยหลกัทรัพยอ์ย่ำงเป็น
ประจ ำ เพื่อประโยชน์ส ำหรับตนเองหรือบุคคลอ่ืน โดยไม่มีเหตุอนัควรและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์
ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

 9. พนกังำนและครอบครัว ตอ้งไม่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรขดัต่อผลประโยชน์ของ กลุ่มธุรกิจเด็ม
โก้ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรติดต่อกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทำงกำรคำ้ เช่น คู่คำ้ ลูกคำ้ คู่แข่งขนั หรือจำกกำรใช้
โอกำสหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรเป็นพนกังำนในกำรหำประโยชน์ส่วนตน และในเร่ืองกำรท ำธุรกิจท่ี
แข่งขนักบักลุ่มธุรกิจเด็มโก้ หรือกำรท ำงำนอ่ืนนอกเหนือจำกงำนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อกำรปฏิบติังำนของพนกังำน 

 10. ละเวน้หรือหลีกเล่ียง กำรแสดงควำมคิดเห็นต่อบุคคลภำยนอก หรือส่ือมวลชนในเร่ืองท่ี      
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้โดยตนเองไม่มีอ ำนำจหน้ำท่ีหรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีอำจกระทบต่อช่ือเสียง
และกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

หลกัพจิารณาส าหรับผู้ปฏิบัติเพือ่ป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 1. หลกักำรและขอ้ปฏิบติัส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำนของกลุ่มธุรกิจเด็มโกเ้พื่อป้องกนั

ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์จะไม่มีประโยชน์ หำกไม่น ำไปสู่กำรปฏิบติั 
 2. กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ถือเป็นหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร      
  ผูบ้ริหำรและพนกังำนกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ทุกคนท่ีจะตอ้งท ำควำมเขำ้ใจยดึมัน่และปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
 3. กลุ่มธุรกิจเด็มโก้คำดหวงัให้กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำน  รำยงำนโดยสุจริตถึงกำรปฏิบติัท่ี     
  ก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ หรือสงสัยว่ำจะขดัต่อหลักกำรต่ำงๆ ต่อผูบ้งัคบับญัชำ
  หรือขอค ำปรึกษำในเบ้ืองต้นจำกผูบ้ ังคับบัญชำ ทั้ งน้ีถือเป็นหน้ำท่ีของผู ้บังคับบัญชำในกำร   
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  สอดส่องดูแลและให้ค  ำแนะน ำต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชำเพื่อให้มีกำรปฏิบติัตำมข้อปฏิบัติและค ำสั่ง
  ท่ีกลุ่มธุรกิจเด็มโกก้ ำหนด 
 4. กรณีมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัข้อปฏิบติัเพื่อป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ สำมำรถใช้ดุลพินิจ
  ของตนเองได้ในเบ้ืองต้นโดยกำรสอบถำมตนเองก่อนว่ำ ส่ิงท่ีจะท ำนั้นเป็นส่ิงท่ีถูกต้องหรือไม่
  เป็นกำรกระท ำท่ี เป็น ท่ียอมรับและสำมำรถเปิดเผยต่อสังคมได้ห รือไม่  มีผลกระทบต่อ            
  ภำพลกัษณ์และช่ือเสียงของกลุ่มธุรกิจเด็มโกห้รือไม่ 

การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกจิเด็มโก้ 
 คณะกรรมกำรบริษทัได้สร้ำงกลไกกำรปฏิบติังำนเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
องคก์รใหค้รอบคลุมทัว่ทั้งองคก์ร โดยก ำหนดใหมี้กำรด ำเนินกำรใน 2 ระดบั คือ 
 1. ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ส ำหรับพนกังำนตั้งแต่ระดบั Staff 3 ข้ึนไป 
 พนักงำนกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ตั้ งแต่ระดบั Staff 3 ข้ึนไปจนถึงระดบักรรมกำรบริษทั ให้เปิดเผยควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ซ่ึงมีลกัษณะ ดงัน้ี 
 (1) กำรกระท ำหรือเหตุกำรณ์ท่ีถือเป็นควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

• กำรใชข้อ้มูลของกลุ่มธุรกิจเด็มโกเ้พื่อแสวงหำผลประโยชน์ใหต้นเองหรือผูอ่ื้น 
• กำรด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร/กรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร

ผูช่้วย กรรมกำรผูจ้ดักำร ผูจ้ดักำร หรือผูถื้อหุ้นในกิจกำรท่ีเป็นคู่สัญญำกบักลุ่มธุรกิจเด็ม
โก ้หรือกิจกำรท่ีเป็นกำรแข่งขนักบักลุ่มธุรกิจเด็มโก้ เวน้แต่กำรด ำรงต ำแหน่งนั้นกลุ่ม
ธุรกิจเด็มโกไ้ดม้อบหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

• กำรมีบุคคลในครอบครัวเป็นผูด้  ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร/กรรมกำรผูจ้ดักำร 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ผูจ้ดักำร หรือผูถื้อหุ้นในกิจกำรท่ีเป็น
คู่สัญญำกบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หรือกิจกำรท่ีเป็นกำรแข่งขนักบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

(2) กำรใหห้รือกำรรับของขวญั ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีถือเป็นควำมขดัแยง้ทำง ผลประโยชน์
ตำมจรรยำบรรณธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ หรือตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 

 2. ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดจำกลักษณะงำนท่ีอำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ 
 (1) สำยงำนกำรบงัคบับญัชำระหวำ่งผูบ้งัคบับญัชำและผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 
 (2) งำนสรรหำและบรรจุพนกังำน 
 (3) งำนแต่งตั้ง โอนยำ้ย เล่ือนขั้น และประเมินผลกำรปฏิบติังำน 
 (4) งำนส่งพนกังำนศึกษำต่อ หรือจดัสรรทุนกำรศึกษำ 
 (5) งำนสอบสวนควำมผดิทำงวนิยั 
 (6) งำนจดัซ้ือ/จดัหำ จดัจำ้ง และงำนประมูลทุกประเภท 
 (7)  งำนควบคุมงำนก่อสร้ำง หรือตรวจงำนจำ้ง หรือตรวจรับงำนติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 
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 (8) งำนจดัหำเงินทุน แหล่งท่ีมำเงินทุน 
 (9) งำนตรวจสอบภำยใน 
 (10) งำนลกัษณะอ่ืนใดท่ีสำมำรถพิสูจน์ไดถึ้งเจตนำของกำรกระท ำนั้นๆ 
 
แนวปฏิบัติในการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 กรรมการ 
 ให้ท ำรำยงำนตำมแบบรำยงำนควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ (แบบ1) น ำเสนอต่อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นประจ ำในเดือนธนัวำคมของทุกปี หรือเม่ือไดรั้บต ำแหน่งใหม่ หรือเม่ือมีควำมขดัแยง้เกิดข้ึนใน
ระหวำ่งปี แลว้แต่กรณี 
 ส ำหรับกรณีท่ีกรรมกำรมีกำรกระท ำท่ีเป็นควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ให้กรรมกำรผูน้ั้นเปิดเผย
ขอ้เทจ็จริงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ และใหก้รรมกำรผูน้ั้นถอนตวัจำกกำรมีส่วนร่วมในกำรนั้นๆ  
 ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/เทยีบเท่า “ผู้บริหาร” 
 ให้ท ำรำยงำนตำมแบบรำยงำนควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ (แบบ1) น ำเสนอต่อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นประจ ำในเดือนธนัวำคมของทุกปี หรือเม่ือไดรั้บต ำแหน่งใหม่ หรือเม่ือมีควำมขดัแยง้เกิดข้ึนใน
ระหวำ่งปี แลว้แต่กรณี 
 ส ำหรับกรณี ท่ี  ผู ้บ ริหำร/ผู ้จ ัดกำร/เทียบเท่ำ “ผู้บ ริหำร” มีกำรกระท ำท่ี เป็นควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ ให้ “ผูบ้ริหำร” ผูน้ั้นเปิดเผยขอ้เทจ็จริงต่อ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และใหผู้บ้ริหำร ผูน้ั้นถอนตวั
จำกกำรมีส่วนร่วมในกำรนั้นๆ 
 พนักงานตั้งแต่ระดับ Staff 3 จนถึง AVP หรือเทยีบเท่า “พนักงาน” 
 ส ำหรับกรณีท่ีพนักงำนตั้งแต่ระดบั Staff 3 จนถึง AVP หรือเทียบเท่ำ “พนกังำน” มีกำรกระท ำท่ีเป็น
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ให้ “พนกังำน” ผูน้ั้นเปิดเผยขอ้เท็จจริงต่อผูบ้งัคบับญัชำทนัที ท่ีสำมำรถกระท ำ
ได ้และท ำรำยงำนควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ (แบบ2) 
 ผูบ้งัคบับญัชำเป็นผูส้อบทำนควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
 กรณีมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ให้ผูบ้งัคบับญัชำเป็นผูว้ินิจฉยัและสั่งกำร พร้อมทั้งท ำค ำวินิจฉยั
โดยแนบรำยงำนควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ (แบบ2) น ำเสนอต่อ คณะกรรมกำรบริหำร และแจง้ให้พนกังำน
ท่ีมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ทรำบค ำวนิิจฉยัและใหถ้อนตวัจำกกำรมีส่วนร่วมนั้นๆ  

การเกบ็รักษารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 ส ำนักงำนกรรมกำรผูจ้ดักำรและเลขำนุกำรบริษทัเป็นผูส้รุปรวบรวม และเก็บรักษำรำยงำนควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ของกรรมกำรและผูบ้ริหำร ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 ส ำหรับรำยงำนควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ของพนักงำนตั้ งแต่ระดับ Staff 3 จนถึง AVP หรือ
เทียบเท่ำ ให้หน่วยงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล เป็นผูร้วบรวมและสรุปและน ำส่งแก่ ส ำนักงำนกรรมกำร
ผูจ้ดักำรและเลขำนุกำรบริษทั เพื่อรวบรวมและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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ระยะเวลาการเกบ็รักษารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 การเก็บรักษารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตอ้งเก็บรักษำเอกสำรอยำ่งนอ้ย 3 ปี หรือจนถึงวนั
ส้ินสุดสถำนภำพกำรเป็นกรรมกำร หรือผูบ้ริหำรหรือพนกังำนของบริษทั 

ขั้นตอนการปฏิบัติเกีย่วกบัการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

กรรมกำร/ผูบ้ริหำร ท ำรำยงำนเปิดเผยควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ทุกเดือน ธ.ค. หรือ
รับต ำแหน่งใหม่ เสนอส ำนักงำนกรรมกำร
ผูจ้ดักำรและเลขำนุกำรบริษทั 

ส ำนกักรรมกำรผูจ้ดักำรฯ  รวบรวม สอบทำน 
ต ร ว จส อ บ ร ำย ง ำน ค ว ำม ขั ด แ ย้ ง ท ำ ง
ผลประโยชน์ 

ส ำนักตรวจสอบ สอบทำนและรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนักงำน ขอถอนตวั
จำกหน้ำท่ีในกำรตัดสินใจ หรือท ำงำนท่ีมี
ผลประโยชน์ทบัซอ้น 

ส ำนกักรรมกำรผูจ้ดักำรฯ เก็บรักษำรำยงำน 
และเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปี 

ส ำนั กตรวจส อบ รำยงำน ต่อ  Board เพื่ อ
รับทรำบ และกรรมกำรผู ้จดักำรเพื่อสั่งกำร
ต่อไป 

1. ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ส ำหรับ    
     พนกังำนระดบั Staff 3 ข้ึนไป 
2. ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์เกิดจำก  
    ลกัษณะงำน 

ส ำนักกรรมกำรผูจ้ดักำรฯ สรุปรำยงำน และ
เก็บรักษำรำยงำนกำรเปิดเผยควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ 

มี 
ไม่มี 
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แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 

 

เรืยน ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ขำ้พเจำ้ ช่ือ ........................................................................................ ต ำแหน่ง ...............................................  
สังกดั  .........................................................  ขอรำยงำนกำรเปิดเผยควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ส ำหรับกรณีดงัน้ี 
(โปรดท ำเคร่ืองหมำย X ในช่อง  ) 

                         รำยงำนคร้ังแรก                               รำยงำนประจ ำปี                                      รำยงำนในระหวำ่งปี                                                                                                                              

ขำ้พเจำ้ขอเปิดเผยวำ่ ขำ้พเจำ้ 
                       ไม่มี  รำยกำรท่ีอำจเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนักบัผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

   มี       รำยกำรท่ีอำจเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนักบัผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจเด็มโกโ้ดยมีลกัษณะของ
รำยกำร ดงัต่อไปน้ี 
 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร รอง/ผูช่้วยกรรมกำร

ผูจ้ดักำร ผูจ้ดักำร เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือเป็นผูถื้อหุ้นส ำคญัในกิจกำรท่ีเป็น คู่สัญญำกบักลุ่มธุรกิจเด็ม
โก ้กิจกำรท่ีมีลกัษณะเป็นกำรแข่งกนักบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หรือบริษทัผูเ้สนอรำคำ ในกำรจดัซ้ือ/จดัจำ้ง/
จำ้งท่ีปรึกษำกบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

             กำรมีคู่สมรส บิดำ มำรดำ พี่น้อง บุตร/บุตรบุญธรรม ตลอดจน คู่สมรสของบุตร เป็นผูด้  ำรง
ต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
เป็นผูมี้ส่วนได้เสีย หรือเป็นผูถื้อหุ้นส ำคญัในกิจกำรท่ีเป็นคู่สัญญำกับกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ กิจกำรท่ีมี
ลกัษณะเป็นกำรแข่งกนักบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หรือบริษทัผูเ้สนอรำคำในกำรจดัซ้ือ/จดัจำ้ง/จำ้งท่ีปรึกษำกบั
กลุ่ม กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี (กรุณาแนบเอกสารเพ่ิมเติม ถ้ามี) 

 

ช่ือ ..................................................................................  เก่ียวขอ้งเป็น ......................................  

บริษทั ......................................................................................................................................... 

ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ รำยงำนฉบบัน้ีและเอกสำรเพิ่มเติม (ถ้ามี) เป็นควำมจริงทุกประกำร 

ลงช่ือ .......................................  
    วนัท่ี ...................................  

แบบ CoI 1 



                                                                                                 บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 

จริยธรรมและจรรยำบรรณ   :   ทบทวน พฤศจิกำยน 2563                      หนำ้ท่ี 60/60 

 

 
แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงานระดับ Staff 3 จนถึง AVP  

 
 
ขำ้พเจำ้...................................................ต  ำแหน่ง...............................สังกดั......................................................  

ขำ้พเจำ้ขอเปิดเผยวำ่     ขำ้พเจำ้ไม่มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใดๆ 
               ขำ้พเจำ้มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ คือ ............................................................... 
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่รำยละเอียดต่ำงๆ ท่ีใหไ้วน้ี้เป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
         ลงช่ือ................................................... 
                  (                                                 ) 
                   วนัท่ี......................................... 

 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

ทรำบ และ ส ำหรับผูท่ี้มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ให้ถือปฏิบติั ดงัน้ี 
                    งดออกเสียงในวำระท่ีมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
                    ถอนตวัจำกกำรมีส่วนร่วมในกำรนั้น 
                    อ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
 
                                                                                                 ลงช่ือ................................................ 
                                                                                                          (                                              ) 
                                                                                                          ต  ำแหน่ง.................................. 
                                                                                                          วนัท่ี......................................... 
 

 

แบบ CoI 2 


