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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 
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8. กำรเปิดเผยขอ้มูล 
9. กำรท ำธุรกรรมระหวำ่งกนัของบริษทัในเครือ 
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
                พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร 
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      สำรบญั 
            
1. เคำรพในสิทธิมนุษยชน        หนำ้ 5 
2. ส่ิงแวดลอ้ม สุขภำพ และควำมปลอดภยั      หนำ้ 5 
3. กำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่        หนำ้ 7 
4. ของก ำนลั         หนำ้ 9 
5. ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์       หนำ้ 9 
6. กำรเมือง         หนำ้ 10 
7. กำรปฏิบติัต่อขอ้มูลและทรัพยสิ์น       หนำ้ 10 
 7.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล        หนำ้ 10 
 7.2 กำรบนัทึก กำรรำยงำน และกำรเก็บรักษำขอ้มูล     หนำ้ 11 
 7.3 กำรใชข้อ้มูลภำยใน และ/หรือใหค้  ำแนะน ำเพื่อกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์  หนำ้ 11 
 7.4 กำรใช ้และดูแลทรัพยสิ์นของบริษทั      หนำ้ 11 
 7.5 กำรใช ้และดูแลระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศของบริษทั    หนำ้ 12 
 7.6 กำรใช ้และกำรดูแลทรัพยสิ์นทำงปัญญำ     หนำ้ 12 
8. กำรเปิดเผยขอ้มูล        หนำ้ 13 
9. กำรท ำธุรกรรมระหวำ่งกนัของบริษทัในเครือ     หนำ้ 13 
10. กำรปฏิบติัต่อลูกคำ้        หนำ้ 13 
11. กำรจดัซ้ือ จดัหำ และปฏิบติัต่อคู่คำ้      หนำ้ 14 
12. กำรปฏิบติัต่อเจำ้หน้ี        หนำ้ 15 
13. กำรประกอบธุรกิจในต่ำงประเทศ       หนำ้ 15 
14. กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้        หนำ้ 15 
15. กำรป้องกนักำรฟอกเงิน        หนำ้ 16 
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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 
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5. ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนก ำกับดูแล ในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน และรำยงำนข้อมูลท่ี
เก่ียวกบักำรฝ่ำฝืน หรือกำรไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบต่ำงๆ เพื่อช่วยป้องกนัหรือลด
ผลกระทบดำ้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

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  
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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 

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
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มำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และเพื่อใหเ้กิดควำมมัน่ใจวำ่กำรบนัทึกรำยกำรทำงกำรเงินมี
หลกัฐำนอยำ่งเพียงพอเพื่อใชใ้นกำรตรวจสอบ 

9. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จดัให้มีกำรส่ือสำรและฝึกอบรมอย่ำงต่อเน่ืองแก่บุคลำกรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเขำ้ใจอย่ำงแท้จริงเก่ียวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ควำม
คำดหวงัของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้และบทลงโทษหำกไม่ปฏิบติัตำมมำตรกำรน้ี 

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
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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 

 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 ้
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 2. หำกมีควำมจ ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัอนัเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ให้
กระท ำรำยกำรนั้นเสมือนกบัท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก ทั้งน้ีห้ำมมิให้กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรของ
กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ท่ีมีส่วนไดเ้สียในรำยกำรนั้นมีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมติั 

              3.  ไม่หำผลประโยชน์ใส่ตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยน ำสำรสนเทศภำยในท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยหรือท่ีเป็น
ควำมลบัไปใชห้รือน ำไปเปิดเผยกบับุคคลภำยนอก 

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

เหตุผล ตำมท่ีบริษทัก ำหนดหรือท่ีกฎหมำยก ำหนด 
2. รำยงำนขอ้มูลอยำ่งถูกตอ้ง และตรงไปตรงมำตำมขอ้เทจ็จริง 
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 การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพย์และ/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 



 

 

       บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 
 

12 
 

จริยธรรมและจรรยำบรรณ : ทบทวน พฤศจิกำยน 2563 

4. ใช้ทรัพย์สินของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ให้เป็นประโยชน์ในกำรท ำงำนอย่ำงเต็มท่ี ไม่ใช้
ทรัพยสิ์นของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรือเพื่อบุคคลอ่ืน 

 

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 
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4. งำนใดท่ีเป็นงำนท่ีไดรั้บมอบหมำยจำก กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ให้จดัท ำข้ึน เป็นงำนท่ีใชข้อ้มูลและ
ทรัพยำกรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้   หรืองำนท่ีเรียนรู้จำกกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ให้กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
เป็นเจำ้ของลิขสิทธ์ิและผลตอบแทนท่ีไดจ้ำกงำนนั้น 

 

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 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตอ้งทุ่มเทเพื่อตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้ อยำ่งเตม็ท่ี ดว้ยรำคำท่ีสมเหตุสมผล ทนัต่อสถำนกำรณ์ มีคุณภำพ ไม่จ  ำกดัสิทธิ
ของลูกคำ้ และมีเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมส ำหรับลูกคำ้ 
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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
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 
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4.  หน่วยงำนหรือบุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรจดัหำพสัดุตอ้งเก็บเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ เช่น 
กำรอนุมติั เอกสำรกำรเสนอรำคำ กำรเจรจำ สัญญำ หรือกำรปฏิบัติตำมสัญญำไวเ้ป็นหลักฐำน
อำ้งอิงตำมสมควรแก่ควำมจ ำเป็นตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 

5. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตอ้งปฏิบติัตำมขอ้สัญญำอย่ำงเคร่งครัด หำกพบว่ำ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไม่สำมำรถ
ปฏิบติัตำมสัญญำ หรือผูค้ำ้ไม่อำจปฏิบติัตำมสัญญำ หรือเหตุอ่ืนใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบติัตำม
สัญญำได ้หำกเป็นไปได ้และไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ให้ยุติกำรด ำเนินกำร
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 
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2. ไม่ท ำควำมตกลงใดๆ กบัคู่แข่งขนัหรือบุคคลใด ท่ีมีลกัษณะเป็นกำรลดหรือจ ำกดักำรแข่งขนัทำง
กำรค้ำ หรือส่งผลให้เกิดกำรแข่งขนัอย่ำงไม่เป็นธรรม รวมถึงกำรก ำหนดรำคำ กำรฉ้อโกง กำร
ประมูล กำรจดัสรรตลำด และขอ้ตกลงในกำรจ ำกดักำรจดัหำ 

3. ตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกผูบ้ริหำรระดบัสูงในกำรให้หรือแลกเปล่ียนขอ้มูลควำมลบัทำงธุรกิจของ กลุ่ม
ธุรกิจเด็มโก ้แก่พนัธมิตรทำงธุรกิจ หรือกิจกำรร่วมคำ้   

 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


