จริยธรรมและจรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน
ของ

กลุ่มธุรกิจบริษัท เด็มโก้ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)

สารบัญ
1. สารจากประธานกรรมการ

หน้ า 3

2. บทนา

หน้ า 4

3. จรรยาบรรณของกรรมการ

หน้ า 5

4. จรรยาบรรณของพนักงาน

หน้ า 6

ภาคผนวก
 มาตรฐานการปฎิบัติงานของพนักงาน

หน้ า

16

 มาตรฐานการปฎิบัติงานของผู้บริหาร

หน้ า

27

จริ ยธรรมและจรรยำบรรณ : ทบทวน พฤศจิกำยน 2563

2

บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)

จริยธรรมและจรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน
สารจากประธานกรรมการ
มำตรฐำนสู งสุ ดของควำมเป็ นมืออำชี พและกำรมีจริ ยธรรมในกำรปฏิ บตั ิงำนที่ บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด
(มหำชน) และบริ ษทั ในกลุ่ม เป็ นสิ่ งที่ กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนต้องมุ่งมัน่ ฟันฝ่ ำ เพื่อไปให้ถึง
เพรำะจรรยำบรรณไม่ เพี ย งแต่ ว ำงกรอบในเรื่ อ งมำตรฐำนดัง กล่ ำ ว แต่ ย งั สะท้อ นให้ เห็ น ค่ ำ นิ ย มหลัก
i DEMCO ขององค์กร
ในฐำนะที่เป็ นผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของ กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ คณะกรรมกำรบริ ษทั คำดหวังให้ท่ำน
ยึดถือและปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ระบุไว้ในจรรยำบรรณนี้ ซึ่ งครอบคลุมกำรกระทำของท่ำนในทุก ๆ
เรื่ องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ดังนั้น ไม่วำ่ ท่ำนจะกระทำกำรใด ๆ ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของ กลุ่ม
ธุ รกิจเด็มโก้ เป็ นสำคัญ
ควำมร่ วมมือและปณิ ธำนของท่ำนในกำรธำรงไว้ซ่ ึ งมำตรฐำนดังกล่ำว จะเป็ นแรงผลักดันสำคัญที่ทำ
ให้กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ สำมำรถบรรลุผลสำเร็ จตำมวิสัยทัศน์ที่วำงไว้ในกำร มุ่งสู่ กำรเป็ นผูป้ ระกอบกำรชั้นนำ
ด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ พลังงำน และสำธำรณูปโภค ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้ำน

ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)

บทนา
วิสั ย ทัศ น์ ข อง “เด็ ม โก้” คื อ มุ่ งสู่ ก ำรเป็ นผู ป้ ระกอบกำรชั้น น ำ ด้ำนวิศ วกรรมไฟฟ้ ำ พลังงำนและ
สำธำรณู ปโภค ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยใช้ ควำมซื่อสัตย์ ต่อลูกค้ำ ต่อวิชำชีพ ด้วยควำมมำนะมุ่งมัน่
ตั้งใจจริ งที่จะประสบควำมสำเร็ จ ด้วยควำมเชื่อมัน่ ในกำรทำงำนร่ วมกันเป็ นทีมอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ด้วยควำม
รอบรู ้ เชี่ ยวชำญ ให้คุณภำพที่ดีแก่ลูกค้ำ สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม สร้ำงผลตอบแทนที่ดีแก่ผถู ้ ือหุ ้นอย่ำงต่อเนื่ อง มีควำม
รั บ ผิดชอบต่อสั งคม สิ่ งแวดล้อม เป็ นค่ำนิ ยม “I DEMCO” ที่ จะช่ วยผลัก ดันใด้ธุรกิ จของ กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ มโก้
บรรลุวสิ ัยทัศน์ ดังกล่ำว
ในกำรดำเนิ นกำรใด ๆ ของ กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ จะให้ควำมเคำรพต่อกติกำของกฎหมำยและเกี ยรติภูมิ
ของแต่ละบุคคล รวมทั้งมุ่งมัน่ ที่จะให้กำรดำเนินธุ รกิจของเด็มโก้อยูบ่ นมำตรฐำนจรรยำบรรณขั้นสู ง
จรรยำบรรณของพนักงำนนี้ ได้จดั ทำเป็ นคู่มือไว้เพื่อเป็ นมำตรฐำนในกำรปฏิ บตั ิงำนของผูบ้ ริ หำรและ
พนักงำนในกำรประพฤติตนอย่ำงมีจริ ยธรรม และเป็ นกำรแสดงให้เห็ นว่ำ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ มุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับ นอกจำกนี้ จรรยำบรรณพนักงำนยังเป็ นสิ่ งเตือนใจให้พนักงำนมีควำม
ระมัดระวังในกำรประพฤติปฏิ บตั ิตน และป้ องกันไม่ให้พนักงำนกระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรละเมิดระเบียบ
ข้อบังคับ และวินยั ที่จะนำควำมเสื่ อมเสี ยมำสู่ ชื่อเสี ยงของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
กำรประพฤติปฎิ บตั ิ อย่ำงมี จรรยำบรรณนี้ ไม่สำมำรถอธิ บำยควำมชัดเจนได้ทุกกรณี อย่ำงไรก็ตำม
ลักษณะโดยทัว่ ไป คือสิ่ งที่เป็ นค่ำนิยมที่ดีของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ นัน่ เอง ในฐำนะพนักงำนกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ เรำ
จะยึดมัน่ ในควำมซื่ อสัตย์ ต่อบริ ษทั ต่อเพื่อนพนักงำนและลูกค้ำ ตลอดจนกำรได้รับควำมไว้วำงใจทั้งในกำร
พู ด และกำรกระท ำ เรำจะต้องประพฤติ ตนอย่ำงมี ค วำมรั บ ผิ ดชอบ และกระท ำในสิ่ ง ที่ ถู ก ต้อ ง ถึ งแม้ก ำร
ตัดสิ นใจที่จะปฏิ บตั ิงำนใดๆ จะเป็ นกำรกระทำของแต่ละบุคคล ในขณะเดี ยวกันต้องมีควำมรับผิดชอบที่จะ
คำนึ งถึ งองค์กรด้วย กำรที่ทุกคนมีภำระร่ วมกันนี้ มีควำมสำคัญยิ่งในกำรสร้ ำงเกียรติภูมิของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้
ให้ได้รับควำมเชื่อถือและควำมไว้วำงใจจำกทุกฝ่ ำย เป็ นองค์กรที่ดีของสังคมต่อไป
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
จรรยาบรรณของกรรมการ
(Ethical and Responsible of the Board)
ข้อก ำหนดด้ำนจริ ยธรรมนี้ เป็ นบทบัญ ญัติด้ำนจริ ยธรรมส ำหรั บ คณะกรรมกำรกลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้
กรรมกำร กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ มุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนด้ำนจริ ยธรรมที่สูงที่สุด เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น ๆ ภำยใต้หลักกำร ควำมซื่ อสัตย์ ยุติธรรม และคุ ณธรรม กำรดำเนิ นธุ รกิ จส่ วนตัว กำร
รักษำควำมลับ กำรเปิ ดเผยเรื่ องผลประโยชน์ กำรยึดถื อปฏิ บตั ิตำมกฎหมำย และกำรไม่ใช้ตำแหน่งหน้ำที่กำร
เป็ นกรรมกำร เพื่อหำผลประโยชน์ส่วนตน ดังต่อไปนี้
1. แสดงควำมเป็ นผูน้ ำ ริ เริ่ ม และใช้ดุลยพินิจในกำรกำกับดู แลกิ จกำร เพื่อนำพำบริ ษทั สู่ ควำมสำเร็ จอย่ำง
ต่อเนื่ อง และสร้ำงผลประโยชน์ สร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยัง่ ยืน (Establish Clear Leadership Role and
Responsibilities of the Board)
2. ปฏิบตั ิหน้ำที่เพื่อรักษำสิ ทธิ และผลประโยชน์อ ันชอบธรรมของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ด้วยควำมรับผิดชอบ
ด้วยควำมระมัดระวัง (Duty of Care) ปฏิ บตั ิตำมวัตถุ ประสงค์ ข้อบังคับ มติ คณะกรรมกำรบริ ษทั มติ ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ (Duty of Obedience)
3. ปฏิ บ ตั ิ ห น้ำที่ โดยค ำนึ งถึ งผลประโยชน์ ข องพนัก งำน ลู ก ค้ำ คู่ ค ้ำ และผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยอื่ น รวมทั้งสั งคม
สิ่ งแวดล้อม โดยรวมด้วย (Good Corporate Citizenship)
4. ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้อกำหนด และข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีในกำรดำเนิ นธุ รกิจและกำรเป็ นกรรมกำร รวมถึงกำร
ละเว้นกำรกระทำที่เป็ นกำรดำเนินธุ รกิจอย่ำงไม่เป็ นธรรม ปฏิบตั ิตำมภำระหน้ำที่ และพันธสัญญำที่ทำไว้
(Ethical and Responsible Business)
5. ยึดมัน่ ต่อข้อเท็จจริ ง และควำมซื่ อสัตย์ ในกำรดำเนิ นธุ รกิจ และกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำร (Duty
of Loyalty)
6. หลี กเลี่ ยงควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน หรื อนิ ติบุคคล/บุคคล ที่ ตนมีส่วน
เกี่ยวข้องกับกำรกระทำหน้ำที่เพื่อบริ ษทั ในฐำนะกรรมกำร
7. ไม่ใช้ขอ้ มู ลที่ได้มำในฐำนะกรรมกำรในทำงที่ไม่เหมำะสม และไม่เปิ ดเผย หรื ออนุ ญำตให้มีกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เป็ นควำมลับของบริ ษทั (Duty of Disclosure) กับรักษำควำมน่ ำเชื่ อถือทำงกำรเงิน และกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลของบริ ษทั (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
8. ระมัดระวัง และไม่กระทำกำรใด ๆ ที่ เป็ นกำรทำลำยชื่ อเสี ยงกรรมกำรบริ ษทั ไม่กระทำกำรใด ๆ ที่เป็ น
ผลเสี ยต่อชื่อเสี ยง และผลประโยชน์ของบริ ษทั หรื อคณะกรรมกำรบริ ษทั
9. ติดตำม ศึกษำ และพัฒนำควำมรู ้ เกี่ ยวกับแนวปฏิ บตั ิที่ดีของกรรมกำร และหลักกำรกำกับดู แลกิ จกำรที่ ดี
(CG Code) อยูเ่ สมอ
10. ยึดมัน่ มำตรฐำนสู งสุ ดในกำรปฏิ บตั ิงำน โดยตระหนัก และยึดมัน่ ข้อพึงปฏิ บตั ิน้ ี ทั้งโดยเจตนำรมณ์ และ
ลำยลัก ษณ์ อ ัก ษร กับ ส่ ง เสริ ม ในกรรมกำรอื่ น ผู บ้ ริ ห ำรระดับ สู ง น ำไปปฏิ บ ัติ ด้วย (Strengthen Board
Effectiveness)
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
จรรยาบรรณของพนักงาน
(Ethical and Responsible of the Employees)
ขอบเขต
จรรยำบรรณพนักงำนนี้ ใช้บงั คับกับพนักงำนทุ กคนในกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ และกิ จกำรอื่นๆ ที่ เด็มโก้มี
อำนำจควบคุม รวมทั้งกิ จกำรในต่ำงประเทศ ทั้งนี้ “พนักงำน” ในควำมหมำยของจรรยำบรรณนี้ หมำยควำม
รวมถึง ผูบ้ ริ หำร พนักงำนทุกระดับชั้น พนักงำนตำมสัญญำจ้ำงทุกคน ไม่วำ่ จะเป็ นพนักงำนที่มีสัญญำจ้ำงตำม
กำหนดระยะเวลำหรื อไม่มีกำหนดระยะเวลำ
การปฏิบัติตาม
พนักงำนทุกคนมีหน้ำที่ในกำรทำควำมเข้ำใจและปฏิบตั ิตำมข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และจรรยำบรรณ
พนักงำน ตลอดจนนโยบำยอื่น ๆ ไม่วำ่ จะเป็ นตำมจำรี ตประเพณี หรื อเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร ไม่วำ่ จะได้กำหนด
ไว้แล้วในขณะนี้ และ/หรื อที่จะกำหนดต่อไปในภำยหน้ำโดยเคร่ งครัด
พนักงำนของ กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ต้องปฏิ บตั ิหน้ำที่ ในควำมรับผิดชอบอย่ำงสุ ดควำมสำมำรถ ซื่ อสัตย์
สุ จริ ต ยึดมัน่ ในคุณธรรม ไม่กระทำกำรทุจริ ต
ผูบ้ ริ หำรพึงแสดงควำมยึดมัน่ ต่อจรรยำบรรณพนักงำน โดยกำรปฏิ บตั ิตนเป็ นแบบอย่ำงที่ ดีสำหรั บ
พนักงำนอื่น เสริ มสร้ำงบรรยำกำศ ของกำรทำงำนให้เอื้อต่อกำรปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณ รวมทั้งต้องมุ่งมัน่ ที่จะ
ป้ องกันไม่ให้เกิดกำรละเมิดจรรยำบรรณ
พนั ก งำนที่ ฝ่ ำฝื นจรรยำบรรณ หรื อ นโยบำยของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ ที่ เกี่ ย วข้อ ง หรื อ ยิ น ยอมให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำฝ่ ำฝื นจรรยำบรรณ จะถูกพิจำรณำลงโทษทำงวินยั กำรให้ชดเชยควำมเสี ยหำย และโทษทำง
แพ่งหรื อทำงอำญำ
ตัวอย่ างของการกระทาทีอ่ าจนาไปสู่ การลงโทษทางวินัย
 กำรประพฤติปฏิบตั ิที่ฝ่ำฝื นต่อนโยบำย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง จรรยำบรรณพนักงำน หรื อกฎหมำย
 กำรกระทำที่ฝ่ำฝื นนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ และสิ นบนของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
 กำรกระทำด้วยประกำรใดๆ อันเป็ นผลให้มีกำรฝ่ ำฝื นนโยบำย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง จรรยำบรรณ
พนักงำน หรื อฝ่ ำฝื นกฎหมำย
 กำรไม่รำยงำน กำรฝ่ ำฝื น พฤติ กรรมที่ น่ำสงสัยว่ำจะมีกำรกระทำที่เป็ นกำรฝ่ ำฝื นนโยบำย ข้อบังคับ
ระเบียบ คำสัง่ จรรยำบรรณพนักงำน หรื อกฎหมำย อย่ำงทันที
 กำรไม่ให้ควำมร่ วมมือในกำรสอบสวนหำสำเหตุของกำรกระทำที่อำจเป็ นกำรฝ่ ำฝื นนโยบำย ข้อบังคับ
ระเบียบ คำสั่ง จรรยำบรรณพนักงำน หรื อกฎหมำย
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 กำรให้ร้ำยพนักงำนผูอ้ ื่นโดยรำยงำนว่ำมี กำรฝ่ ำฝื น หรื อมี ส่วนร่ วมในกำรฝ่ ำฝื น นโยบำย ข้อบังคับ
ระเบียบ คำสั่ง จรรยำบรรณพนักงำน หรื อกฎหมำยซึ่ งไม่เป็ นควำมจริ ง
การรักษาผลประโยชน์ กลุ่มธุรกิจเด็มโก้
พนักงำนพึงปฏิ บตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีคุณธรรม และรับผิดชอบตำมแนวทำง นโยบำย
ระเบียบปฏิบตั ิที่กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ได้กำหนดไว้ โดยมุ่งมัน่ ในกำรปฏิ บตั ิงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ด้วยควำม
ระมัดระวังและไตร่ ตรอง เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ตำมวัตถุ ประสงค์ทำงธุ รกิ จ เพื่อกำรเติบโต
อย่ำงยัง่ ยืนทั้งของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ และสังคมต่อไป
กำรรักษำผลประโยชน์ของ กลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้ ต้องเกิ ดจำกกำรกระท ำโดยชอบธรรม ไม่ กระทำกำร
ช่วยเหลือสนับสนุ นหรื อยอมเป็ นเครื่ องมือที่จะทำให้เกิดกำรหลีกเลี่ยงกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยหรื อกฎระเบียบ
ต่ำงๆ ตำมหลักธรรมำภิบำลของกำรดำเนินธุ รกิจ
ผลประโยชน์ ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ นอกจำกหมำยถึ ง เป้ ำ หมำยในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ แล้ว ยัง หมำยถึ ง
ภำพลักษณ์ เกียรติภูมิ ชื่อเสี ยงอันดีงำม
พนักงำนในฐำนะที่เป็ นตัวแทน กลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้ พึงระมัดระวังกำรกระทำ หรื อกำรแสดงออก ใน
ด้ำนต่ำงๆ ที่อำจส่ งผลกระทบถึงภำพลักษณ์ของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ได้
พนักงำนควรมีทศั นคติที่ดี มีควำมภูมิใจใน กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ โดยดำรงไว้ซ่ ึ งชื่อเสี ยงอันดีงำมของ กลุ่ม
ธุ รกิจเด็มโก้ มุ่งรักษำชื่อเสี ยงของตนเอง และเกียรติของพนักงำน กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
ความเชื่ อถือได้ ของข้ อมูล
ข้อมูลทุกประเภทของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ต้องเป็ นข้อมูลที่เป็ นจริ งและถูกต้อง ผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุ ้น เจ้ำหนี้
และหน่ ว ยงำนก ำกับ ดู แ ลต่ ำ ง ๆ ต้อ งอำศัย ควำมถู ก ต้อ งของข้อ มู ล กลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ ในกำรติ ด ตำมกำร
ดำเนิ นงำนของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ และในกำรตัดสิ นใจ ดังนั้น กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จึงไว้วำงใจว่ำ พนักงำนทุกคน
จะร่ วมมื อ กัน ในกำรจัด ท ำข้อ มู ล ให้ ถู ก ต้อ งโดยบัน ทึ ก ข้อ มู ล และจัด ท ำรำยงำนอย่ำงถู ก ต้อ ง และทัน ต่ อ
เหตุกำรณ์ โดยรวบรวมรำยกำรทำงบัญชี ต่ำง ๆ ทุกรำยกำร ไม่วำ่ จะมีปริ มำณมำกหรื อน้อย ข้อมูลทุกประเภท
ของ กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ต้องกำรควำมถูกต้อง แม่นยำ และควำมโปร่ งใส ในมำตรฐำนเดี ยวกัน ไม่วำ่ จะเป็ นกำร
ส่ งข้อมู ลส่ วนบุ คคลให้กลุ่ มบริ หำรทรัพยำกรบุ คคล กำรจัดทำรำยงำนค่ำใช้จ่ำย กำรบันทึ กเวลำทำงำน กำร
บันทึกข้อมูลลูกค้ำ กำรบันทึกรำยได้ และรำยกำรต่ำงๆ กำรบันทึกข้อมูลด้ำนกำรลงทุนหรื อข้อมูลทำงกำรเงิน
โดยรวมของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
ทั้งนี้ กำรบันทึกและ/หรื อกำรจัดทำรำยงำนที่ผิดพลำดหรื อบิดเบือน โดยเจตนำหรื อประมำทเลิ นเล่อ
อย่ำงร้ำยแรง ถือเป็ นกำรฝ่ ำฝื นจรรยำบรรณพนักงำน
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กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หวังว่ำพนักงำนจะร่ วมมืออย่ำงเต็มควำมสำมำรถกับผูต้ รวจสอบภำยใน และภำยนอก
เมื่อได้รับกำรร้องขอ
การรักษาความลับของข้ อมูล
พนักงำนจะต้องไม่ เปิ ดเผยข้อมู ลของกลุ่ มธุ รกิ จเด็ มโก้ ที่ ยงั มิ ได้มีก ำรเปิ ดเผยต่อสำธำรณะ ยกเว้น
เป็ นไปตำมกฎหมำย หรื อได้รับอนุ มตั ิจำกกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ กำรรักษำควำมลับของข้อมูลนี้ รวมถึ งข้อมูลของ
ลูกค้ำ ผลิตภัณฑ์ บริ กำร แผนงำน กลยุทธ์ วิธีกำรดำเนิ นกำรและระบบงำน พนักงำนจะต้องไม่นำข้อมูลที่ได้
ทรำบหรื อจัดทำขึ้นจำกหน้ำที่งำนใน กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ใช้ในทำงอื่น นอกเหนื อจำกงำนที่ตนรับผิดชอบ และ
จะไม่นำข้อมูลไปใช้ในทำงที่ก่อให้เกิ ดผลประโยชน์ส่วนตนหรื อเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น ไม่ว่ำในขณะที่
เป็ นพนักงำนอยู่ หรื อพ้นสภำพกำรเป็ นพนักงำนแล้วก็ตำม
กำรเก็บรักษำข้อมูลของลู กค้ำถื อเป็ นเรื่ องสำคัญที่พนักงำนทุกคนต้องปฏิ บตั ิโดยเคร่ งครัด และห้ำมมิ
ให้พ นักงำนเปิ ดเผยข้อมู ลใด ๆ ของลู ก ค้ำแก่ บุคคลอื่ น ไม่ว่ำด้วยวิธีกำรใด หรื อสื่ อใด ๆ เว้นแต่กำรเปิ ดเผย
ข้อมูลของลูกค้ำให้แก่ผทู ้ ี่มีอำนำจตำมกฎหมำย หรื อตำมคำสัง่ ศำล
กำรรักษำควำมลับของข้อมูลนี้ รวมถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้ำ และของพนักงำน ซึ่ งหมำยควำมถึง
ข้อมู ลเกี่ ยวกับ รำยได้และผลประโยชน์ และข้อมู ลทำงกำรแพทย์ด้วย ข้อมู ล ดังกล่ ำวจะสำมำรถเผยแพร่ ให้
บุคคลภำยในหรื อภำยนอกบริ ษทั เพื่อใช้งำนได้ เมื่อมีควำมจำเป็ นอย่ำงยิ่งเท่ำนั้น พนักงำนที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมู ลส่ วนบุ คคลนี้ ต้องปฏิ บ ตั ิ ตำมนโยบำยดังกล่ ำว โดยใช้ควำมระมัดระวังอย่ำงยิ่ง และพึ งรั กษำอย่ำง
เคร่ งครัด
การสื่ อสารและการแสดงออกในนาม กลุ่มธุรกิจเด็มโก้
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ยึดมัน่ ต่อกำรประกอบธุ รกิจด้วยควำมซื่ อสัตย์ และเปิ ดเผย กำรสื่ อสำรทั้งภำยในและ
ภำยนอกองค์กร จะต้องถูกต้อง เที่ยงตรง ตรงไปตรงมำ และมีกำรใช้ช่องทำงในกำรสื่ อสำรที่เหมำะสมในแต่ละ
สถำนกำรณ์
กำรสื่ อสำรและกำรเผยแพร่ ขอ้ มูลทุ กครั้งต้องใช้ภำษำและน้ ำเสี ยง ที่สุภำพ และไม่ทำให้ภำพลักษณ์
และชื่อเสี ยงของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ต้องเสื่ อมเสี ย
ห้ ำ มกำรสื่ อสำร กำรตี พิ ม พ์ และประกำศทั้ง ภำยใน และภำยนอกบริ ษ ัท ด้วยข้อมู ล ที่ ไ ม่ เป็ นจริ ง
บิดเบือน ประสงค์ร้ำย รวมถึงข้อมูลที่อำจกระทบต่อชื่ อเสี ยงของบุคคล หรื อกลุ่มบุคคล ทั้งนี้ ไม่วำ่ จะเป็ นกำร
สื่ อด้วยวำจำหรื อลำยลักษณ์อกั ษรก็ตำม
พนัก งำนต้อ งระมัด ระวัง กำรใช้ Social Media เช่ น Webboard Facebook Youtube Instagram Line
Whatsapp ฯลฯ เป็ นต้น ไม่ว่ำจะเป็ นกำรสื่ อสำรด้วยข้อควำม รู ปภำพ หรื อวีดีโอ เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิ ดควำม
เสี ยหำยต่อตัวบุคคล องค์กร หรื อผิดต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จำรี ตประเพณี หรื อละเมิดกฎหมำย
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กำรใช้สื่อ หรื อสัญลักษณ์ ซึ่ งแสดงถึ งกำรเป็ นพนักงำน หรื อเกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จของ กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้
เช่น เครื่ องแบบ นำมบัตร โบรชัวร์ สินค้ำ หรื อบริ กำร เป็ นต้น พนักงำนจะต้องใช้ดว้ ยควำมระมัดระวัง และเพื่อ
ประโยชน์ของ กลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้ เท่ำนั้น และจะต้องไม่ใช้สื่อ หรื อสัญลักษณ์ ของ กลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้ ในกำร
อวดอ้ำง หลอกลวง หรื อกระทำด้วยประกำรใดๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสวงหำประโยชน์ให้กบั ตนเองและ/
หรื อบุคคลอื่นโดยมิชอบ รวมทั้งจะต้องไม่ยนิ ยอมให้บุคคลอื่นนำไปใช้เพื่อกำรดังกล่ำวด้วย
การใช้ ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
ห้ำมพนักงำนที่รู้ขอ้ มูลที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ ซื้ อขำยหุ ้นหรื อหลักทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เปิ ดเผย
หรื อใช้ประโยชน์ จำกข้อมู ลที่ ยงั ไม่เปิ ดเผยเพื่อแสวงหำผลประโยชน์ท้ งั ของตนเอง และ/หรื อบุ คคลอื่ น ทั้ง
ทำงตรงและทำงอ้อม
เมื่อใดควรถือว่ำเป็ น “ข้อมูลภำยใน”
 เมื่อข้อมูลนั้นมีสำระสำคัญ หมำยถึง ข้อมูลที่มีควำมเป็ นไปได้อย่ำงมำกกว่ำนักลงทุนที่มีเหตุมีผลจะถือ
เป็ นสิ่ งสำคัญในกำรตัดสิ นใจทำกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์
 เมื่อข้อมูลนั้น ไม่เป็ นข้อมูลสำธำรณะ หมำยถึง ข้อมูลที่ยงั ไม่ได้รับกำรเปิ ดเผยต่อสำธำรณะ รวมไปถึง
ข้อมู ลที่ แม้จะได้เปิ ดเผยต่ อสำธำรณะและรำยงำนโดยสื่ อแล้วก็ตำม แต่ยงั ไม่ได้ให้นักลงทุ นมี เวลำ
ตอบสนองข้อมูลพอสมควร (24 ชัว่ โมงหลังจำกกำรให้ข่ำวอย่ำงเป็ นทำงกำร)
การคุกคาม
กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ยึดมัน่ ในกำรสร้ ำงบรรยำกำศที่ ดีในกำรทำงำน ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภำพและปรำศจำก
กำรคุกคำมใด ๆ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จะทำกำรสื บหำข้อเท็จจริ งอย่ำงจริ งจัง เมื่อได้รับรำยงำนถึ งเหตุกำรณ์ หรื อ
พฤติกรรมใดที่ขดั ต่อแนวปฏิบตั ิน้ ี และหำกเป็ นจริ งจะส่ งผลต่อกำรลงโทษทำงวินยั
รู ปแบบต่ำง ๆ ของกำรคุกคำม ได้แก่
 กำรคุกคำมทำงวำจำ เช่น บิดเบือน ใส่ ควำม หรื อทำให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง
 กำรคุกคำมทำงกำย เช่น กำรข่มขู่ ทำร้ำยร่ ำงกำย ขู่จะทำร้ำยร่ ำงกำย
 กำรคุ กคำมที่ มองเห็ นได้ เช่ น กำรสื่ อข้อควำมก้ำวร้ำว กำรแสดงอำกัปกิ ริยำ หรื อรู ปภำพที่ก่อให้เกิ ด
ควำมขุ่นเคือง เป็ นต้น
 กำรคุกคำมทำงเพศ เช่น กำรเกี้ยวพำรำสี กำรร้องขอผลประโยชน์ทำงเพศ หรื อกำรล่วงละเมิดทำงเพศ
ด้วยกำย และวำจำอื่น ๆ
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การพนัน การดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่ งเสพติด
ห้ำมพนักงำนเสพ ครอบครอง ซื้ อ ขำย ขนย้ำย สิ่ งเสพติด หรื อสำรควบคุ ม (ยกเว้นยำตำมใบสั่งของ
แพทย์) ไม่วำ่ ประเภทใด ๆ และไม่วำ่ ด้วยวิธีกำรใด ๆ
ห้ำมดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ในระหว่ำงปฏิ บ ตั ิ หน้ำที่ เว้นแต่ในงำนเลี้ ยงสังสรรค์หรื อกำรต้อนรั บ
ลูกค้ำตำมระเบียบปฏิบตั ิของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ และต้องไม่ดื่มจนมึนเมำหรื อขำดสติ
ห้ำมพนักงำนเล่นกำรพนันทุกประเภทในระหว่ำงปฏิบตั ิหน้ำที่ หรื อในพื้นที่ของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
กำรเล่นกำรพนัน กำรดื่ มแอลกอฮอล์ หรื อกำรใช้สิ่งเสพติด ที่ ส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์ ของ กลุ่ ม
ธุ รกิ จเด็ม โก้ หรื อมีผลให้กำรปฏิ บ ตั ิในหน้ำที่ของพนักงำน หรื อทำให้ทรัพย์สินใดๆ ของ กลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้
เสี ยหำย จะถูกพิจำรณำโทษทำงวินยั

การให้ และรับของกานัลและการเลีย้ งรับรอง
กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ มุ่งมัน่ ในกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ที่มนั่ คงและยัง่ ยืนกับลูกค้ำ ผูถ้ ื อหุ ้น คู่คำ้ และผูท้ ำ
ธุ รกิจร่ วมกับกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ คุณธรรมและชื่ อเสี ยงที่ดีของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ย่อมเป็ นรำกฐำนสำคัญสำหรับ
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ดงั กล่ำว
พนักงำนต้องไม่เรี ยกร้องหรื อแสดงอำกัปกิ ริยำที่แสดงเจตนำทั้งทำงตรงและทำงอ้อมว่ำ ต้องกำรรับ
เงิน และ/หรื อทรัพย์สิน และ/หรื อประโยชน์อื่นใดที่ อำจมี ผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงธุ รกิ จของพนักงำนในนำม
กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ เว้นแต่ได้รับในโอกำสที่เป็ นพิธีกำร หรื อตำมธรรมเนี ยมประเพณี ของท้องถิ่ นที่ดีงำม หรื อ
จำรี ตทำงกำรค้ำ
กำรแลกเปลี่ยนของกำนัล หรื อกำรเลี้ยงตอบแทนตำมประเพณี นิยม เช่น กำรรับประทำนอำหำร หรื อ
กำรเลี้ยงรับรองระหว่ำงพนักงำนกับบุคคลอื่น เป็ นต้น สำมำรถทำได้ตำมควำมเหมำะสม เพื่อรักษำสัมพันธภำพ
ทำงธุ รกิจ
สิ่ งทีค่ วรปฏิบัติและไม่ ควรปฏิบัติ
 หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ ที่อำจกระทบต่อควำมตั้งใจ หรื อควำมสำมำรถของท่ำนที่จะทำประโยชน์สูงสุ ด
ให้แก่กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ และผูถ้ ือหุน้
 ไม่ ควรกระท ำกำรใด ๆ ที่ แสดงให้เห็ นว่ำ ท่ ำนได้ป ฏิ บ ตั ิ เป็ นพิเศษกับบุ คคลอื่ นที่ อยู่ท้ งั ภำยในและ
ภำยนอกกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หรื อหน่วยงำนภำยนอกที่ทำธุ รกิจกับ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
 กำรรั บ รำงวัลตอบแทน ค่ำคอมมิ ช ชั่น หรื อค่ ำใช้จ่ำยในกำรเดิ นทำงที่ คู่คำ้ หรื อบุ คคลภำยนอกออก
ค่ำใช้จ่ำยให้ สำมำรถกระทำได้ภำยใต้กำรขออนุมตั ิจำกผูม้ ีอำนำจอนุมตั ิที่ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ กำหนด
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 เมื่อไม่แน่ใจถึงควำมเหมำะสมในกำรรับของกำนัล กำรบริ กำร ผลประโยชน์ หรื อกำรแสดงน้ ำใจใด ๆ
ควรขอรั บ ค ำปรึ ก ษำจำกหน่ ว ยงำนก ำกับ และควบคุ ม หรื อ หน่ ว ยงำนตรวจสอบภำยใน หรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชำโดยตรง
 ควรละเว้นกำรให้ของกำนัลผูบ้ งั คับบัญชำ หรื อรับของกำนัลจำกผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ ยกเว้นเป็ นกำรให้
ตำมประเพณี นิยม
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
พนักงำนทุกคนต้องปฏิบตั ิงำนโดยคำนึงผลประโยชน์ของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ เป็ นสำคัญและต้องคำนึ ง
อยู่เสมอว่ำ ในกำรปฏิ บตั ิ หน้ำที่ ตนเองจะต้องไม่มีส่วนได้เสี ย หรื อผลประโยชน์ขดั กันกับผลประโยชน์ของ
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ และหลีกเลี่ยงควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจมีข้ ึนทั้งทำงตรงทำงอ้อม
แนวปฏิบตั ิ
 ไม่ประกอบกิจกำรที่เป็ นกำรแข่งขัน หรื อมีลกั ษณะเดียวกับ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
 ไม่เข้ำเป็ นหุ ้นส่ วน หรื อผูถ้ ื อหุ ้นที่มีอำนำจตัดสิ นใจหรื อ กรรมกำร หรื อ ผูบ้ ริ หำรในกิ จกำรที่เป็ นกำร
แข่งขัน หรื อมีลกั ษณะเดียวกันกับ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำก กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
 ไม่ใช้ขอ้ มูลภำยในเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
 ต้องเปิ ดเผยสถำนะส่ วนตัวหรื อธุ รกรรมใด ๆ ที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรื อทำให้
เกิดควำมเข้ำใจว่ำมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
 กำรทำสัญญำกับคู่คำ้ ต้องอยู่บนพื้นฐำนของกำรแข่งขันที่เป็ นธรรมและเปิ ดเผยโดยผูเ้ สนอให้บริ กำร
หรื อผูเ้ สนอขำยสิ นค้ำทุกรำย จะต้องได้รับกำรปฏิ บตั ิที่เท่ำเทียมกัน กำรประเมินและกำรคัดเลือกต้อง
ขึ้นอยูก่ บั คุณภำพ รำคำ กำรบริ กำร ควำมน่ำเชื่ อถือ และปั จจัยอื่น ๆ ที่ได้รับควำมเห็นชอบ และกระทำ
ภำยใต้แนวทำงและกระบวนกำรทำงำนที่กำหนดไว้
นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ มีนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ
พนักงำนมีหน้ำที่ในกำรศึกษำ และทำควำมเข้ำใจกับนโยบำยต่อต้ำนทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของ กลุ่มธุ รกิ จ
เด็มโก้ และปฏิบตั ิตำมแนวทำงที่กำหนดไว้อย่ำงเคร่ งครัด
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ทรัพย์สินของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก้
พนักงำนทุกคนมีหน้ำที่ในกำรดูแลรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ มิให้สูญหำย เสี ยหำย
หรื อนำไปใช้ในทำงที่ผิด ควำมรับผิดชอบนี้ ไม่เพียงแค่ครอบคลุมถึงกำรปฏิ บตั ิตนของพนักงำนเท่ำนั้น แต่ยงั
รวมถึ งกำรต้องใส่ ใจที่จะปฏิ บตั ิตำมขั้นตอนของกำรรักษำควำมปลอดภัย และกำรตื่นตัวต่อสถำนกำรณ์ และ
เหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้น และทำให้ทรัพย์สินของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ เกิดควำมสู ญหำย เสี ยหำย หรื อถูกใช้ในทำงที่
ผิดด้วย
ทรัพย์สินของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หมำยควำมรวมถึง เงินสด เครื่ องมือทำงกำรเงิน ข้อมูลของกลุ่มธุ รกิจ
เด็มโก้ ทรัพย์สินทำงปั ญญำ โปรแกรมระบบงำนคอมพิ วเตอร์ ซอฟท์แวร์ จดหมำย อิเล็กทรอนิ กส์ เอกสำร
เครื่ องมื อเครื่ องใช้ สิ่ งอำนวยควำมสะดวก ยำนพำหนะ ชื่ อกลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้ เครื่ องหมำยสัญลักษณ์ ของกลุ่ ม
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ และวัสดุอุปกรณ์
ทรั พ ย์สิ น ทำงปั ญ ญำหมำยควำมรวมถึ ง สิ ท ธิ บ ัต ร อนุ สิ ท ธิ บ ัต ร ลิ ข สิ ท ธิ์ เครื่ อ งหมำยทำงกำรค้ำ
ควำมลับทำงกำรค้ำ หรื อข้อมูลอื่นใดที่เป็ นทรัพย์สินมีค่ำของ กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ พนักงำนมีหน้ำที่ปกป้ องดูแล
รักษำทรัพย์สินทำงปัญญำของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ให้พน้ จำกกำรนำไปใช้ หรื อเผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญำต และ
ต้องเคำรพลิขสิ ทธิ์ ของเจ้ำของทรัพย์สินทำงปั ญญำนั้นๆ
การป้ องกันการฟอกเงินและการต่ อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการร้ าย
พนักงำนต้องยึดถื อและปฏิ บ ตั ิ ตำมระเบี ยบหลัก เกณฑ์ และกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้องกับ กำรป้ องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย โดยจะไม่
สนับสนุ นหรื อเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรรับโอน หรื อเปลี่ยนสภำพทรัพย์สินต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรกระทำ
ควำมผิด เพื่อป้ องกันไม่ให้ผหู ้ นึ่ งผูใ้ ดใช้เด็มโก้เป็ นช่องทำงหรื อเป็ นเครื่ องมือในกำรถ่ำยเท ปกปิ ด หรื ออำพรำง
แหล่งที่มำของทรัพย์สินที่ได้มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย
การทางานอื่นหรื อกิจกรรมภายนอก
พนักงำนต้องปฏิ บตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ มีควำมระมัดระวัง และควำมถู กต้อง/ ซื่ อสัตย์สุจริ ต
รวมทั้งกำรปฏิ บตั ิ ตำมกฎเกณฑ์ทำงกำรและกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้อง ข้อบังคับ นโยบำยและระเบียบวิธีปฏิ บตั ิที่
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ กำหนด
พนัก งำนต้องไม่ เป็ นพนัก งำนขององค์ก รอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ องค์ก รในกลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ หรื อ ท ำกิ จกรรม
ภำยนอกอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ในระหว่ำงกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
พนักงำนที่จะไปเป็ นกรรมกำร คณะทำงำน ที่ปรึ กษำ วิทยำกร หรื อทำกิ จกรรมภำยนอกให้กบั บุคคล
อื่นใดที่ไม่ใช่องค์กรในกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ต้องได้รับกำรอนุ มตั ิล่วงหน้ำจำกผูม้ ีอำนำจอนุ มตั ิที่ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
กำหนด
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ตัวอย่ำงงำนที่สำมำรถทำได้นอกเวลำงำนควรมีลกั ษณะดังนี้
 ไม่ขดั ต่อกฎหมำยและศีลธรรม
 ไม่ขดั แย้งกับผลประโยชน์ หรื อระเบียบของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ และไม่นำมำซึ่ งผลกระทบต่อธุ รกิจของ
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
 ไม่เป็ นกำรแข่งขันโดยตรง หรื อโดยอ้อมกับผลิตภัณฑ์ และบริ กำรของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หรื อกิจกรรม
ที่มีส่วนเกี่ยวพันกับธุ รกิจของคู่คำ้ หรื อผูใ้ ห้บริ กำรกับ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
 ไม่ทำให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อภำพลักษณ์หรื อชื่อเสี ยงของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
 ไม่หำประโยชน์จำกกำรใช้ชื่อเครื่ องหมำยสัญลักษณ์ สถำนที่ ยำนพำหนะ ข้อมูลที่เป็ นควำมลับ หรื อ
ทรัพย์สินอื่นๆ ของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
 ไม่กระทบต่อผลกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำน
สิ ทธิมนุษยชนและกิจกรรมทางการเมือง
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จะยึดหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนเป็ นหลักปฏิบตั ิร่วมกับพนักงำนทุกคน โดยจะให้พนักงำน
เข้ำใจในหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน เพื่อนำไปเป็ นส่ วนหนึ่ งในกำรปฏิ บตั ิงำนและไม่สนับสนุ นกิ จกำรที่ละเมิดหลัก
สิ ทธิมนุษยชน
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จะวำงตัวเป็ นกลำงทำงกำรเมืองโดยไม่ทำกำรใด ๆ อันเป็ นกำรฝักใฝ่ หรื อสนับสนุน
พรรคกำรเมืองใด พรรคกำรเมืองหนึ่ ง หรื อสนับสนุ นผูท้ ี่มีอำนำจทำงกำรเมือง โดย กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ จะให้
ควำมเคำรพในสิ ทธิ เสรี ภำพทำงกำรเมืองของพนักงำน แต่ท้ งั นี้ ไม่วำ่ ในโอกำสใด พนักงำนจะต้องระมัดระวัง
กำรแสดงควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองในสถำนที่ทำงำนหรื อในเวลำงำน หรื อในสถำนที่ใด ๆ ที่อำจทำให้เข้ำใจได้
ว่ำเป็ นกำรแสดงควำมคิดเห็นในฐำนะพนักงำน กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
ช่ องทางรับข้ อร้ องเรียน (Whistleblower)
กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ มี ช่องทำง รับข้อร้ องเรี ยน (Whistleblower) ให้พนักงำนสำมำรถร้องเรี ยนให้ขอ้ มูล
หรื อแจ้ง เบำะแสที่ เกี่ ยวข้องกับ กำรทุ จริ ต คอร์ รัป ชั่น รวมถึ ง กำรไม่ ป ฏิ บ ัติ ตำมข้อบังคับ กฎระเบี ย บ และ
จรรยำบรรณ เพื่อควำมโปร่ งใสในกำรปฏิบตั ิตำมหลักธรรมำภิบำลผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ คือ
(1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ E-mail Address : Auditcom @demco.co.th
(2) คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำร
E-mail Address : goodgovernance@demco.co.th
(3) เลขำนุกำรบริ ษทั
E-mail Address : Com_Secretary@demco.co.th
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(4) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ E-mail Address : AC_Secetary@demco.co.th
(5) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำร
E-mail Address : Gov_Secetary@demco.co.th
(6) ตูร้ ับควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ติดตั้ง ณ สำนักงำนใหญ่
ส่ งจดหมำย หรื อช่องทำงอื่นตำมสมควรและปลอดภัย ถึง สำนักงำนตรวจสอบ บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด
(มหำชน) เลขที่ 59 ม.1 ต.สวนพริ กไทย อ.เมือง จ.ปทุมธำนี 12000 หรื อโทรสำร 02-9595811 ต่อ 2018
ซึ่ ง กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ มีมำตรกำรคุ ม้ ครองผูร้ ้ องเรี ยน โดยถื อว่ำข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องเป็ นควำมลับและจะ
ดำเนินกำรพิสูจน์หำข้อเท็จจริ ง เพื่อดำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมต่อไป
มาตรการคุ้มครองผู้ทรี่ ้ องเรียนหรื อให้ ข้อมูลด้ วยเจตนาสุ จริต
 ผูร้ ำยงำน ผูร้ ้ องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ ให้ควำมร่ วมมื อสำมำรถเลื อกที่ จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หำกเห็ นว่ำกำร
เปิ ดเผยนั้นจะทำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัย หรื อเกิดผลกระทบในทำงลบใดๆ
 กลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้ ถื อว่ำข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องเป็ นควำมลับ และจะเปิ ดเผยเท่ำที่ จำเป็ นโดยคำนึ งถึ งควำม
ปลอดภัยและผลกระทบในทำงลบของผูร้ ำยงำนแหล่งที่มำของข้อมูลหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็ นสำคัญ
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรสอบสวนหรื อหำข้อเท็จจริ ง มีหน้ำที่ในกำรรักษำควำมลับของผูใ้ ห้
ข้อมูลอย่ำงเคร่ งครัด ผูใ้ ดฝ่ ำฝื น กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จะถือเป็ นกำรกระทำผิดวินยั ร้ำยแรง
 หำกมีกำรกระทำที่ไม่เป็ นธรรมต่อผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูแ้ จ้งเบำะแส หรื อผูท้ ี่เป็ นพยำน ถือเป็ นกำรกระทำ
ผิดวินยั ร้ำยแรง และอำจเป็ นควำมผิดตำมกฎหมำยได้
 กรณี ที่ผูร้ ้องเรี ยนเห็ นว่ำตนอำจได้รับควำมไม่ปลอดภัย หรื ออำจเกิ ดผลกระทบในทำงลบ ผูร้ ้ องเรี ยน
สำมำรถร้องขอให้กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ กำหนดมำตรกำรคุ ม้ ครองที่เหมำะสมได้ หรื อกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้
อำจกำหนดมำตรกำรคุม้ ครองโดยผูร้ ้องเรี ยนไม่ตอ้ งร้องขอ หำกเห็ นว่ำเป็ นเรื่ องที่มีแนวโน้มที่จะเกิ ด
ผลกระทบในทำงลบหรื อควำมไม่ปลอดภัย
 ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบในทำงลบจะได้รับกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนด้วยกระบวนกำรที่มีควำมเหมำะสม
และเป็ นธรรม
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ข้ อแนะนา
จรรยำบรรณของกลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ นี้ ไม่ ส ำมำรถให้ แนวทำงที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก สถำนกำรณ์ หรื อให้
คำตอบกับทุกคำถำมที่อำจเกิดขึ้นได้ จึงจำเป็ นอย่ำงยิ่งที่ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จะต้องพึ่งดุลยพินิจของพนักงำนที่จะ
พิจำรณำว่ำ อะไรคือควำมถู กต้อง รวมถึงรู ้ วำ่ เมื่อใดควรปรึ กษำหำรื อกับผูอ้ ื่น เพื่อให้เกิ ดแนวทำงพฤติกรรมที่
เหมำะสม
เมื่อเกิดควำมไม่แน่ใจว่ำสิ่ งใด “เป็ นสิ่ งที่ถูกต้องที่ควรปฏิบตั ิ” ให้ถำมคำถำม 5 ข้อ ต่อไปนี้
 ระเบียบวินยั / กฎหมำย – สิ่ งที่ขำ้ พเจ้ำจะปฏิบตั ิหรื อละเว้นปฏิบตั ิน้ นั ฝ่ ำฝื นระเบียบวินยั / กฎหมำย
ใดๆ หรื อไม่
 นโยบำย – สิ่ งที่ขำ้ พเจ้ำจะปฏิบตั ิหรื อละเว้นปฏิบตั ิน้ นั ขัดต่อนโยบำยต่ำงๆ ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
หรื อไม่ เช่น นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ที่อนุมตั ิไว้หรื อไม่
 ควำมภำคภูมิใจ – หำกสิ่ งที่ ขำ้ พเจ้ำจะปฏิ บตั ิ หรื อละเว้นปฏิ บตั ิ น้ นั เป็ นที่ ล่วงรู ้ ถึงผูบ้ งั คับบัญชำ
หรื อในหมู่เพื่อนพนักงำน ข้ำพเจ้ำจะเกิดควำมละอำยหรื อไม่
 ภำพลักษณ์ – สิ่ งที่ขำ้ พเจ้ำเจตนำปฏิ บตั ิหรื อละเว้นปฏิ บตั ิ เป็ นกำรไม่เหมำะสม ไม่ซื่อสัตย์ หรื อ
ส่ งผลให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อภำพลักษณ์ กลุ่มกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หรื อไม่
 ศีลธรรม / ขนบธรรมเนี ยม / จำรี ตประเพณี – สิ่ งที่ ขำ้ พเจ้ำจะปฏิ บตั ิหรื อละเว้นปฏิ บตั ิ น้ นั ฝ่ ำฝื น
ศีลธรรม / ขนบธรรมเนียม / จำรี ตประเพณี ใดๆ หรื อไม่
หำกคำตอบข้อใดข้อหนึ่ งของคำถำมข้ำงต้น คือ “ใช่ ” เป็ นไปได้วำ่ สิ่ งที่ท่ำนปฏิ บตั ิหรื อไม่ปฏิ บตั ิน้ นั
อำจเป็ นกำรฝ่ ำฝื นหรื อขัดต่อจรรยำบรรณ หรื อกรณี ที่มีขอ้ สงสัยหรื อไม่แน่ใจ ควรหำรื อผูบ้ งั คับบัญชำของท่ำน
หรื อกำกับและควบคุม หรื อตรวจสอบภำยใน
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ภาคผนวก
มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงาน
(Ethical and Behavior of the Employee at all levels)
1. การเปิ ดเผยข้ อมูลบริษัทและการประชาสั มพันธ์
1.1 พนักงำนพึงคำนึ งถึ งกำรกล่ ำวหรื อให้ขอ้ ควำมอันใดต่อบุ คคลภำยนอกหรื อสื่ อมวลชน โดยจะต้อง
ชี้แจงให้ชดั เจนถึงคุณวุฒิและคุณสมบัติของผูใ้ ห้ขอ้ มูล กำรกล่ำวในฐำนะส่ วนตัว หรื อตำแหน่งหน้ำที่
ใด กำรมีส่วนได้ส่วนเสี ยร่ วมกับบุคคลกลุ่มหนึ่ งกลุ่มใดที่ได้รับผลประโยชน์จำกข้อมูลหรื อข้อควำม
หรื อข้อคิดเห็นนั้น ๆ
1.2 พนัก งำนทุ ก คนเป็ นทรั พ ยำกรขององค์ก ร ดัง นั้ น พนั ก งำนพึ ง ระลึ ก ว่ำ กำรพู ด กัน ระหว่ ำ งเพื่ อ น
ร่ วมงำน เพื่อนนอกองค์กรหรื อแม้แต่ญำติ ในเรื่ องที่ ตนเองไม่ รู้จริ งหรื อพู ดจำกข้อมู ลที่ ไม่ ถูกต้อง
นอกจำกจะเป็ นกำรสร้ำงควำมไม่น่ำเชื่อถือแก่ตนเองแล้ว ยังเป็ นกำรสร้ำงควำมไม่น่ำเชื่อถือต่อองค์กร
ด้วย
1.3 พนัก งำนควรมี ห น้ำที่ ให้ ค วำมช่ วยเหลื อ ให้ค วำมกระจ่ำง ควำมชัดเจนในเนื้ อหำข้อมู ล ของงำนที่
ตนกระท ำหรื อ รั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ควำมโปร่ ง ใส โดยมี เงื่ อ นไขว่ำ กำรให้ ข ้อ มู ล เหล่ ำ นั้น จะต้อ งไม่
กระทบกระเทือนบุคคลอื่น และสมควรเปิ ดเผยได้
1.4 ไม่ ค วรให้ข ้อมู ล ข่ ำวสำรใดๆ ที่ มิ ไ ด้เป็ นข้อมู ล หรื อข่ ำวสำรที่ เกิ ดจำกหน้ำที่ ค วำมรั บ ผิดชอบของ
ตน ยกเว้นได้รับควำมเห็นชอบจำกผูบ้ งั คับบัญชำ
1.5 ห้ำมพนักงำนให้ขอ้ มูลข่ำวสำรแก่บุคคลหรื อหน่ วยงำนภำยนอกที่เกี่ ยวกับกิจกรรมหรื อแผนงำนทำง
ธุ รกิ จในอนำคตของบริ ษทั และควรแนะนำให้บุคคลหรื อหน่ วยงำนนั้นติดต่อขอข้อมูลโดยตรงกับ
หน่วยงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรให้ขอ้ มูลข่ำวสำร
1.6 ห้ำมพนักงำนเปิ ดเผยข้อมูลที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ
1.7 พนัก งำนที่ มี หน้ำที่ เปิ ดเผยข้อมู ล ต้องเปิ ดเผยข้อมู ล อย่ำงระมัดระวัง ถู ก ต้องครบถ้วน เปิ ดเผยบน
พื้นฐำนของควำมจริ ง ไม่สื่ อสำรข้อมู ลที่ บิ ดเบื อน หรื อสื่ อสำรในลักษณะแสดงควำมคิ ดเห็ น กำร
คำดคะเน หรื อกล่ำวอ้ำงเกินควำมจริ งทำให้ผอู ้ ื่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริ ง
2. การขัดแย้งผลประโยชน์
2.1 พนักงำนทุกคนต้องไม่ประกอบธุ รกิ จ ดำเนิ นกำร หรื อลงทุนใดๆ อันเป็ นกำรแข่งขันกับบริ ษทั ไม่ว่ำ
โดยตรงหรื อโดยอ้อม
2.2 พนัก งำนต้องไม่ ใช้ข ้อมู ล ภำยใน ข้อมู ลควำมลับ ของบริ ษ ัท เพื่ อประโยชน์ ส่ วนตัวหรื อเปิ ดเผยแก่
บุค คลภำยนอกหรื อคู่แข่ง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้อมู ลที่ ยงั ไม่ เปิ ดเผยต่ อสำธำรณะ ตำมระเบี ยบตลำด
จริ ยธรรมและจรรยำบรรณ : ทบทวน พฤศจิกำยน 2563

16

บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)

2.3

2.4

2.5
2.6
2.7

2.8
2.9

หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและกฎหมำยที่เกี่ ยวข้องในระหว่ำงกำรจ้ำงของบริ ษทั หรื อเมื่อออกจำก
กำรจ้ำงของบริ ษทั แล้ว โดยไม่ได้รับอนุ ญำตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกบริ ษทั เช่น เรื่ องที่เกี่ยวกับกำรมี
มติกำรประมูลรำคำ แผนงำนรำยได้ แผนกำรตลำด กำรคำดกำรณ์ ล่วงหน้ำเกี่ยวกับกำรเงินหรื อธุ รกิจ
ของบริ ษทั
ในกรณี ที่ พ นักงำน และหรื อบุ คคลในครอบครัวเข้ำไปมี ส่ วนร่ วม หรื อเป็ นผูถ้ ื อหุ ้น และ/หรื อเป็ น
กรรมกำรหรื อ ที่ ป รึ ก ษำในบริ ษ ัท อื่ น นอกกลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ จะต้อ งไม่ ข ดั ต่ อ ประโยชน์ และกำร
ประกอบหน้ำที่โดยตรงในกลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้ รวมทั้งต้องได้รับ อนุ มตั ิ เป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรจำกกลุ่ ม
ธุ รกิจเด็มโก้ ก่อน
พนักงำนควรหลีกเลี่ยงทั้งโดยตนเอง หรื อครอบครัว ในกำรติดต่อกำรให้หรื อรับสิ่ งของหรื อเงินหรื อ
ประโยชน์อย่ำงอื่นจำกบุคคลอื่นที่มีหน้ำที่ หรื อธุ รกิจเกี่ยวข้องกับบริ ษทั หรื อคู่คำ้ เว้นแต่ในเทศกำล
หรื อประเพณี นิยมในมูลค่ำที่เหมำะสมและต้องรำยงำนให้ผบู ้ งั คับบัญชำทรำบ
พนักงำนเมื่อมีผลประโยชน์ส่วนตัวอื่นใด นอกเหนื อไปจำกที่ได้รับจำกบริ ษทั ควรเปิ ดเผยข้อเท็จจริ ง
ต่อบริ ษทั ทันที
หลีกเลี่ยงกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริ ษทั
หำกมีควำมจำเป็ นต้องทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน อันเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ให้กระทำรำยกำร
นั้นเสมือนกับทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก ทั้งนี้ ห้ำมมิให้กรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
ที่มีส่วนได้เสี ยในรำยกำรนั้นมีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
ไม่ ห ำผลประโยชน์ ใส่ ตนและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง โดยนำสำรสนเทศภำยในที่ ย งั ไม่ ไ ด้เปิ ดเผยหรื อที่ เป็ น
ควำมลับไปใช้หรื อนำไปเปิ ดเผยกับบุคคลภำยนอก
ไม่ใช้เอกสำรหรื อข้อมูลที่ได้จำกกำรเป็ นพนักงำนของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ในกำรทำธุ รกิจที่แข่งขันหรื อ
เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้

3. การประพฤติปฏิบัติเกีย่ วกับเงิน ของขวัญและการเลีย้ งรับรองทางธุรกิจ
3.1 การรับประโยชน์ และการเกีย่ วข้ องทางการเงินกับผู้ทาธุรกิจกับกลุ่มธุรกิจเด็มโก้
3.1.1 พนัก งำน ต้องไม่ เรี ยกร้ องหรื อ ยอมรั บ เงิ น สิ่ งของ หรื อประโยชน์ อื่น ใดจำกลู ก ค้ำ ผูแ้ ทน
จำหน่ำย พ่อค้ำ ผูร้ ับเหมำ ผูข้ ำยสิ นค้ำและบริ กำรให้กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หรื อจำกบุคคลอื่นใดที่ทำ
ธุ รกิ จกับกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ นอกจำกนี้ พนักงำนไม่พึงเข้ำไปเกี่ ยวข้องกับกำรเงิ นเช่ น ร่ วมทุ น
หรื อร่ วมทำกำรค้ำ ให้ยืมหรื อกูย้ ืมเงิน เรี่ ยไร ใช้เช็คแลกเงินสด ซื้ อสิ นค้ำเชื่ อ ซื้ อขำยเช่ำ หรื อ
ให้เช่ำ หรื อก่อภำระผูกพันทำงกำรเงินใด ๆ กับบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้น
3.1.2 กำรรับของกำนัลหรื อกำรรับทรัพย์สินอื่นใดจำกญำติซ่ ึ งให้โดยเสน่หำตำมจำนวนที่เหมำะสม
ตำมฐำนำนุรูป
3.1.3 รับของกำนัลหรื อกำรรับทรัพย์สินอื่นใดจำกบุคคลอื่นซึ่ งมิใช่ญำติมีรำคำหรื อมูลค่ำในกำรรับ
จำกแต่ละบุคคล แต่ละโอกำสไม่เกินสำมพันบำท
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3.1.4 รับของกำนัลหรื อกำรรับทรัพย์สินอื่นใดที่กำรให้น้ นั เป็ นกำรให้ในลักษณะให้กบั บุคคลทัว่ ไป
กำรรับ ของกำนัลหรื อกำรรับทรัพย์สินอื่ นใดที่ ไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ หรื อมี รำคำหรื อมี
มูลค่ำมำกกว่ำสำมพันบำทซึ่ งพนักงำนได้รับมำแล้วโดยมีควำมจำเป็ นอย่ำงยิง่ ที่ตอ้ งรับไว้เพื่อ
รั ก ษาไมตรี มิ ต รภาพ หรื อ ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งบุ ค คล พนั ก งำนผู ้น้ ั นต้อ งแจ้ง
รำยละเอียดข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับกำรรับของกำนัลหรื อกำรรับทรัพย์สินนั้นต่อผูบ้ งั คับบัญชำหรื อ
ผูบ้ ริ หำรสู งสุ ดของหน่วยงำน
3.1.5 กำรรับ ของขวัญในรู ป ของค่ำนำยหน้ำ เงิ นกู้ยืม ส่ วนแบ่ งกำไร ใบหุ ้น หรื อสิ่ งอื่ น ๆ ที่
เทียบเท่ำเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งห้ำมโดยเด็ดขำด
3.2 การให้ ประโยชน์ และการเกีย่ วข้ องทางการเงินกับผู้ทาธุรกิจกับกลุ่มธุรกิจเด็มโก้
3.2.1 บริ ษทั มีนโยบำยที่จะไม่ให้มีกำรมอบของขวัญในรู ปเงินสดในนำมของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ เว้น
แต่ กรณี ที่ได้กำหนดไว้อย่ำงชัดเจน เช่น
ก. ให้สอดคล้องกับนโยบำยของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ในเรื่ องจรรยำบรรณ
ข. เพื่อให้เกิดกำรตัดสิ นใจทำงธุ รกิจที่ถูกต้องและดีงำม
ค. อยูภ่ ำยใต้กฎหมำยที่ใช้บงั คับ
ง. อยูภ่ ำยใต้ควำมประพฤติและจำรี ตประเพณี ที่ดีงำม
3.2.2 ของขวัญหรื อเงิ นสดทั้งหมด ต้องทำกำรเบิกเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมปกติในแบบกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย
ของพนักงำน แต่ท้ งั นี้ตอ้ งมีกำรบันทึกวัตถุประสงค์ของค่ำใช้จ่ำยที่ถูกต้องและชัดเจน
3.2.3 ในกำรดำเนิ นธุ รกิ จของกลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ มโก้ พนัก งำนอำจมี ค่ำใช้จ่ำยเพื่ อกำรเลี้ ยงรับ รองใน
มูลค่ำพอประมำณ และอนุ มตั ิโดยผูบ้ งั คับบัญชำสู งสุ ดของหน่ วยงำน รวมถึ งสอดคล้องกับ
ประเพณี นิยมในท้องถิ่นนั้น ๆ โดยทัว่ ๆ ไปกำรเลี้ยงรับรองไม่ควรจะกระทำบ่อยและควรจะ
อยูใ่ นขอบข่ำยที่เหมำะสมกับควำมรับผิดชอบทำงธุ รกิจของแต่ละบุคคล
4. การประพฤติปฏิบัติ
4.1 ต่ อบริษัท
4.1.1 พนักงำน ต้องอุทิศตนให้งำนกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ อย่ำงเต็มที่ รักษำระเบียบวินยั ตรงต่อเวลำและ
ซื่ อสัตย์ ยึดมัน่ ในนโยบำยของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ที่จะดำเนิ นธุ รกิ จให้มีควำมมัน่ คงมีผลกำไร
เพื่อส่ งผลดีต่อผูถ้ ือหุ น้ ในระยะยำว
4.1.2 พนักงำน ต้องใช้และรักษำทรัพย์สิน/อุ ปกรณ์ ของกลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้ ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด
และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อใช้ทำงำนให้กบั สถำนประกอบกำรอื่นทั้งในเวลำ
งำนหรื อนอกเวลำงำน ซึ่ งถึ งแม้สถำนประกอบกำรอื่นนั้นจะดำเนิ นธุ รกิ จที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับ
กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ ก็ ต ำม พนัก งำนควรสร้ ำงจิ ต ส ำนึ ก ในตนเองปลู ก ฝั งให้ มี ค วำมรั ก กำร
ประหยัดรวมทั้งให้ควำมเอำใจใส่ และช่ วยดำเนิ นกำรใด ๆ ที่จะรักษำสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนให้มีควำมสะอำด ปลอดภัย และน่ำรื่ นรมย์อยูเ่ สมอ
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4.1.3 พนักงำนต้องใช้ทรัพย์สินของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ อย่ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ ด้วยควำมระมัดระวัง
และดูแลรักษำไม่ให้ชำรุ ดสู ญหำย และหำกเมื่อทรัพย์สินชำรุ ดหรื อสู ญหำยให้แจ้งหน่วยงำนที่
ดูแลทรัพย์สินทันที
4.1.4 พนักงำนต้องไม่นำทรัพย์สินนำไปใช้ผดิ วัตถุประสงค์หรื อสู ญเสี ยโดยเปล่ำประโยชน์ และผิด
กฎหมำย
4.1.5 พนักงำนควรหลีกเลี่ยงและระมัดระวังกำรแสดงควำมคิดเห็น กำรนำข้อมูล หรื อเรื่ องรำวของ
พนักงำนอื่น หรื อผูบ้ ริ หำรทั้งในเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำน และเรื่ องส่ วนตัวไปเปิ ดเผยหรื อ
วิพ ำกษ์วิจำรณ์ ในลัก ษณะที่ จะก่ อให้เกิ ดควำมเสี ยหำยหรื อกระทบกระเทื อน แก่ พ นัก งำน
ผูบ้ ริ หำร หรื อภำพลักษณ์และชื่อเสี ยงโดยรวมของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
4.1.6 พนัก งำนควรหมัน่ แสวงหำเพิ่ ม พู น ควำมรู ้ เพื่ อเป็ นบุ ค ลำกรที่ เพี ย บพร้ อมด้ำนคุ ณ วุฒิ และ
ประสบกำรณ์ โดยตั้งมัน่ อยูบ่ นพื้นฐำนของควำมเป็ นผูม้ ีคุณธรรมและซื่ อสัตย์สุจริ ต
4.1.7 พนักงำนพึงรักษำและร่ วมสร้ำงสรรค์ให้เกิดควำมสำมัคคีและควำมเป็ นน้ ำหนึ่ งใจเดียวกันใน
หมู่พนักงำน สร้ำงบรรยำกำศของกำรทำงำนที่เปิ ดโอกำส ให้มีกำรเสนอข้อคิ ดเห็ นใหม่ ๆ
และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันได้ รวมถึงกำรเอำใจใส่ อย่ำงจริ งจังและเคร่ งครัดต่อกิจกรรม
ทั้งปวงที่จะเสริ มสร้ำงคุณภำพ ประสิ ทธิภำพ และกำรพัฒนำองค์กรไปสู่ ควำมเป็ นเลิศ
4.1.8 พนักงำนพึ งละเว้นควำมสัม พันธ์ เชิ งเสน่ หำ อันจะนำไปสู่ กำรเอื้ อประโยชน์ กบั ผูร้ ่ วมงำน
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ ผูบ้ งั คับบัญชำ ซึ่ งจะก่อให้เกิดผลเสี ยกับกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
4.1.9 กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ มีนโยบำยว่ำ พนักงำนต้องมีควำมรับผิดชอบต่อองค์กรร่ วมกัน หมำยถึงกำร
ไม่ นิ่งเฉยเมื่ อเห็ นบุ คคลใดบุ ค คลหนึ่ ง หรื อสมำชิ กในองค์กรปฏิ บ ตั ิ หน้ำที่ อย่ำงไม่ถูก ต้อง
หรื อกระทำกำรใด ๆ ที่จะเป็ นผลเสี ยต่อองค์กร ด้วยกำรบอกกล่ำวตักเตือนพนักงำนผูน้ ้ นั หำก
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ให้แจ้งผูบ้ งั คับบัญชำของตนตำมลำดับชั้นโดยทันที
4.1.10 กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ มีนโยบำยว่ำพนักงำนพึงระลึกอยูเ่ สมอว่ำกำรเป็ นพนักงำนขององค์กรหรื อ
กำรมำปฏิ บตั ิหน้ำที่ ตำมที่ได้รับมอบหมำยไม่ว่ำงำนนั้นจะมีควำมยำกหรื อง่ำย พนักงำนไม่
ควรบอกปฏิ เสธจนกว่ ำ จะได้มี ก ำรปฏิ บ ัติ ห น้ ำ ที่ อ ย่ำ งสุ ด ควำมสำมำรถและได้ป รึ ก ษำ
ผูบ้ งั คับบัญชำอย่ำงต่อเนื่อง
4.1.11 พนักงำนทุกคนพึงเคำรพในองค์กร หรื อสถำบัน หรื อนโยบำยขององค์กร ไม่วำ่ นโยบำย ของ
องค์กรจะเป็ นอย่ำงไรขอให้พึงระลึ กอยู่เสมอว่ำ นโยบำยนั้นถู กกำหนดขึ้ นบนพื้นฐำนของ
ควำมเหมำะสมขององค์กรและพนักงำนโดยส่ วนรวม เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของพนักงำนโดย
ส่ วนใหญ่ และต้องไม่ก ล่ ำวร้ ำยต่อองค์กร หรื อนโยบำยขององค์กร หรื อในด้ำนอื่นๆ โดย
ปรำศจำกข้อมูลที่เป็ นจริ ง
4.1.12 ให้พนักงำนใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อประโยชน์ในกำรทำงำน ไม่กระทำกำรอันเป็ น
กำรรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ตของบริ ษทั หลีกเลี่ ยงกำรใช้งำนระบบ ที่อำจ
จริ ยธรรมและจรรยำบรรณ : ทบทวน พฤศจิกำยน 2563

19

บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)

4.1.13

4.1.14
4.1.15

4.1.16

4.1.17

4.1.18

4.1.19
4.1.20
4.1.21

4.1.22

ละเมิ ดกำรใช้งำนตำมปกติ ของผูอ้ ื่น หรื ออำจกระทบกระเทื อนต่อประสิ ทธิ ภำพกำรทำงำน
ของระบบ
พนักงำนต้องไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ เพื่อเข้ำถึงหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลที่ไม่
เหมำะสม มีเนื้ อหำขัดต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนี ยมและจำรี ตประเพณี เกี่ยวกับกำรพนัน หรื อ
ละเมิดกฎหมำย และไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น
พนักงำนต้องใช้งำนระบบตำมสิ ทธิ ที่ได้รับอนุ ญำตจำกกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ และต้องเก็บรักษำ
รหัสผ่ำนของตนให้เป็ นควำมลับ เพื่อป้ องกันไม่ให้ผอู ้ ื่นใช้รหัสผ่ำนสำหรับเข้ำใช้ระบบ
ให้พนักงำนใช้อีเมลบริ กำรอินเตอร์ เน็ตและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ อนุญำต
ให้ใช้ หลีกเลี่ยงกำรติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดว้ ยตัวเอง และกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรตั้ง
ค่ำระบบที่อำจมีผลต่อควำมปลอดภัย หำกพบปั ญหำในกำรใช้งำน เหตุกำรณ์ ที่เกี่ ยวข้องกับ
ควำมปลอดภัยของระบบหรื อควำมเสี ยหำยให้แจ้งหน่วยงำนผูด้ ูแลระบบทันที
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่พนักงำนใช้ในกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ต้องมีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้อง ห้ำมติดตั้งหรื อ
ใช้งำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ลิขสิ ทธิ์ ไม่ถูกต้องในสำนักงำนและอุปกรณ์ของกลุ่มธุ รกิจเด็ม
โก้ โดยเด็ดขำด
หลี กเลี่ ยงกำรใช้อุป กรณ์ บนั ทึ กข้อมู ลที่ เคยใช้งำนกับคอมพิวเตอร์ ที่น่ำสงสัยว่ำอำจมี ไวรั ส
คอมพิ วเตอร์ รวมถึ งกำรเปิ ดไฟล์ที่ ไม่ ทรำบแหล่ งที่ มำ อำจท ำให้เกิ ดควำมไม่ ป ลอดภัยต่ อ
ระบบงำนของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
พนักงำนทุกคนมีหน้ำที่ตอ้ งปกป้องดูแลรักษำทรัพย์สินทำงปัญญำของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ไม่ให้
ถูกละเมิดเปิ ดเผย ดัดแปลง ทำซ้ ำ หรื อไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่ได้รับอนุ ญำตจำก
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
พนักงำนต้องให้ควำมเคำรพ ไม่ละเมิด และหลีกเลี่ยงกำรใช้ทรัพย์สินทำงปั ญญำของผูอ้ ื่น โดย
ต้องได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของลิขสิ ทธิ์ อย่ำงถูกต้อง
กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ อนุ ญ ำตให้ พ นัก งำนใช้ท รั พ ย์สิ น ทำงปั ญ ญำของกลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ เพื่ อ
ประโยชน์ในกิจกำรของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ เท่ำนั้น
งำนใดที่พนักงำนได้รับมอบหมำยจำกกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ให้จดั ทำขึ้น เป็ นงำนที่ใช้ขอ้ มูลและ
ทรัพยำกรของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หรื องำนที่เรี ยนรู ้จำกกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ให้ถือว่ำกลุ่มธุ รกิจเด็ม
โก้ เป็ นเจ้ำของลิขสิ ทธิ์ และผลตอบแทนที่ได้จำกงำนนั้น
กรณี พบเห็นธุ รกรรมที่ไม่ปกติตอ้ งรำยงำนให้ผบู ้ งั คับบัญชำทรำบโดยทันที

4.2 ต่ อผู้บังคับบัญชา
4.2.1 พนักงำนควรเคำรพและให้เกียรติ มีสัมมำคำรวะต่อผูบ้ งั คับบัญชำ
4.2.2 พนักงำนควรรับฟั งคำแนะนำจำกผูบ้ งั คับบัญชำ และควรปฏิ บตั ิงำนตำมลำดับขั้นกำรบังคับ
บัญชำ
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4.2.3 พนักงำน ต้องปฏิ บตั ิตำมคำสั่งของผูบ้ งั คับบัญชำ ซึ่ งสั่งโดยชอบด้วยหน้ำที่แต่หำกมีเหตุผล
หรื อเหตุกำรณ์ใด ๆ ที่ทำให้ไม่อำจปฏิบตั ิตำมคำสั่งได้ ต้องแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชำทรำบทันที
4.3 ต่ อผู้ใต้ บังคับบัญชา
4.3.1 พนักงำน ต้องพิจำรณำหรื อปฏิบตั ิในเรื่ องต่ำง ๆ โดยเฉพำะกำรบริ หำรงำนบุคคลโดยรวมต่อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำให้อยูบ่ นพื้นฐำนของควำมเป็ นธรรมและเหมำะสม
4.3.2 พึงส่ งเสริ มและพัฒนำทักษะควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำนต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ
4.3.3 รับ ฟั งข้อคิดเห็ นและข้อเสนอแนะของผูใ้ ต้บงั คับบัญชำและพยำยำมประสำนควำมคิดเพื่ อ
นำไปใช้ในทำงที่เป็ นประโยชน์ต่อกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
4.3.4 เข้ำ ใจในสภำพกำรท ำงำน วิ ธี ก ำรและขั้น ตอนในกำรปฏิ บ ัติ ง ำน ตลอดจนช่ ว ยแนะน ำ
สนับสนุนและแก้ไขปั ญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมำจำกกำรทำงำนด้วยควำมเต็มใจ
4.3.5 ปฏิ บ ตั ิ และใช้วำจำต่ อผูใ้ ต้บงั คับบัญ ชำด้วยควำมสุ ภำพ เคำรพในควำมเป็ นปั จเจกชนและ
ศักดิ์ ศรี ของควำมเป็ นมนุ ษย์ไม่ดูถูกเหยียดหยำมหรื อปฏิ บตั ิหรื อใช้วำจำที่ จะก่อให้เกิ ดควำม
แตกแยกสำมัคคี
4.4 ต่ อเพื่อนร่ วมงาน
4.4.1 ต้องปรับตัวให้สำมำรถทำงำนร่ วมกับผูอ้ ื่นได้พร้อมทั้งให้เกียรติเคำรพในสิ ทธิ และรับฟังควำม
คิดเห็นของเพื่อนร่ วมงำน
4.4.2 ต้องเอำใจใส่ ต่องำนในหน้ำที่และมีควำมรับผิดชอบต่อผูเ้ พื่อนร่ วมงำน ตักเตือน หรื อแนะนำ
เมื่อเห็นเพื่อนร่ วมงำนกระทำสิ่ งที่ไม่ถูกต้องหรื อไม่เหมำะสม และอดกลั้น รู ้จกั ช่ วยเหลือซึ่ ง
กันและกัน
4.5 ต่ อผู้มาติดต่ อ
พนักงำนต้องอำนวยควำมสะดวกให้แก่ ผูม้ ำติดต่องำนด้วยกิ ริยำวำจำสุ ภำพและให้ บริ กำรด้วยควำม
รวดเร็ ว รวมถึงต้องให้ขอ้ มูลข่ำวสำรแก่ผมู ้ ำติดต่ออย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
และหำกเห็ นว่ำเรื่ องใดไม่สำมำรถปฏิ บตั ิได้หรื อไม่อยู่ในอำนำจหน้ำที่ ของตน ให้ช้ ี แจงเหตุผลหรื อ
แนะนำให้ติดต่อหน่วยงำนหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
4.6 การปฏิบัติต่อลูกค้ า
4.6.1 พนักงำนจะต้องมุ่งพัฒนำกำรให้บริ กำรลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ ว มีคุณภำพ เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ อย่ำงเต็มที่ ด้วยด้วยควำมซื่ อสัตย์ สุ จริ ต
4.6.2 พนักงำน ต้องไม่ทำกำรใดอันเป็ นกำรหลอกลวง หรื อทำให้หลงเชื่ อในคุ ณภำพสิ นค้ำ และ
บริ กำร ตนเองดำเนิ นกำรและต้องส่ งเสริ มควำมรู ้ ควำมเข้ำใจเกี่ ยวกับสิ นค้ำและบริ กำรแก่
ลูกค้ำ
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4.6.3 พนักงำน ต้องมุ่งมัน่ พัฒนำควำมปลอดภัยในกำรให้บริ กำรกับลูกค้ำ ควำมปลอดภัยของลูกค้ำ
มี ค วำมส ำคัญ ยิ่ ง พนั ก งำนต้อ งสวมใส่ อุ ป กรณ์ ค วำมปลอดภัย ในขณะท ำงำนในสถำน
ประกอบกำรตำมที่ลูกค้ำกำหนด
4.7 ต่ อตนเอง
พนักงำนต้องประพฤติ ป ฏิ บ ตั ิ ตนให้เป็ นพลเมื องที่ ดีของประเทศ มี ค วำมจงรั กภักดี ต่อชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริ ย ์ ฝึ กฝนพัฒนำตนเองให้มีควำมรอบรู ้ในงำนและกำรดำรงชี วิตที่ดีอยูเ่ สมอ มีจิตสำนึ ก
และควำมรับผิดชอบในกำรรักษำสิ่ งแวดล้อมร่ วมกันกับทำงกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ปฏิบตั ิตนที่เหมำะสมใน
กำรใช้สิทธิ์ ในระบอบประชำธิ ปไตย โดยพึงหลี กเลี่ยงกำรกระทำที่ทำให้ผูอ้ ื่นเข้ำใจว่ำกระทำในนำม
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
4.8 ต่ อคู่แข่ งทางการค้ า
4.8.1 พนักงำนทุกคนต้องศึกษำและทำควำมเข้ำใจกฎหมำยว่ำด้วยกำรแข่งขันและกำรต่อต้ำนกำร
ผูกขำดให้ถ่องแท้ก่อนที่จะดำเนินกำรใด ๆ
4.8.2 พนักงำนต้องไม่ทำควำมตกลงใด ๆ กับคู่แข่งขันหรื อบุ คคลใด ที่ มีลกั ษณะเป็ นกำรลดหรื อ
จำกัดกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ หรื อส่ งผลให้เกิดกำรแข่งขันอย่ำงไม่เป็ นธรรม รวมถึงกำรกำหนด
รำคำ กำรฉ้อโกง กำรประมูล กำรจัดสรรตลำด และข้อตกลงในกำรจำกัดกำรจัดหำ
4.8.3 พนักงำนจะต้องได้รับอนุ มตั ิจำกผูบ้ ริ หำรระดับสู งในกำรให้หรื อแลกเปลี่ยนข้อมูลควำมลับ
ทำงธุ รกิจของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ แก่พนั ธมิตรทำงธุ รกิจ หรื อกิจกำรร่ วมค้ำเสมอ
4.9. ต่ อคู่ค้า
4.9.1 พนักงำนที่ตอ้ งจัดหำพัสดุตอ้ งคำนึ งถึงควำมต้องกำร ควำมคุม้ ค่ำ รำคำ และคุณภำพของสิ นค้ำ
และบริ ก ำร กระบวนกำรจัด หำพัส ดุ ต้อ งด ำเนิ น กำรถู ก ต้อ งตำมระเบี ย บ ข้อ ก ำหนด และ
หลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่บริ ษทั กำหนดไว้อย่ำงโปร่ งใส ให้ขอ้ มูลแก่ผคู ้ ำ้ อย่ำงเท่ำเทียม ถูกต้อง ไม่มี
อคติ ไม่เลื อกปฏิ บตั ิต่อผูค้ ำ้ สร้ ำงกำรแข่งขันที่เป็ นธรรมระหว่ำงผูค้ ำ้ วิธีกำรจัดหำพัสดุ ควร
อ้ำงอิงแนวทำงปฏิบตั ิที่เป็ นสำกล มีควำมรัดกุม สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
4.9.2 พนักงำนต้องปฏิบตั ิอย่ำงเสมอภำคต่อผูค้ ำ้ ของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ พนักงำนที่ตอ้ งจัดหำพัสดุไม่
ดำเนิ น กำรในระยะเวลำกระชั้น จนเกิ น ไป ควรให้ เวลำผูค้ ้ำอย่ำงพอเพี ย งในกำรจัดเตรี ย ม
เอกสำรหลักฐำน และเอกสำรกำรเสนอรำคำต่ำงๆ ข้อกำหนดหรื อเงื่ อนไขรำยละเอียดของ
สัญญำ ไม่ควรเป็ นกำรเอำรัดเอำเปรี ยบจนเกินไป และควรปรึ กษำที่ปรึ กษำกฎหมำยในกำรทำ
สัญญำ
4.9.3 พนักงำนต้องไม่เรี ยกรับประโยชน์จำกกำรจัดหำพัสดุ และต้องวำงตัวเป็ นกลำง ไม่ใกล้ชิดกับ
ผูค้ ำ้ จนทำให้ผคู ้ ำ้ มีอิทธิ พลต่อกำรตัดสิ นใจ และปฏิ บตั ิตำมข้อปฏิ บตั ิในจรรยำบรรณว่ำด้วย
กำรมีส่วนได้เสี ยและผลประโยชน์ขดั กันอย่ำงเคร่ งครัด
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4.9.4 พนักงำนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรจัดหำพัสดุตอ้ งเก็บเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ เช่น กำรอนุ มตั ิ
เอกสำรกำรเสนอรำคำ กำรเจรจำ สัญญำ หรื อกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำไว้เป็ นหลักฐำนอ้ำงอิงตำม
สมควรแก่ควำมจำเป็ นตำมระยะเวลำที่กำหนด
4.9.5 พนักงำนต้องปฏิบตั ิตำมข้อสัญญำอย่ำงเคร่ งครัด หำกพบว่ำ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หรื อผูค้ ำ้ ไม่อำจ
ปฏิบตั ิตำมสัญญำ หรื อเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมสัญญำได้ หำกเป็ นไปได้ และ
ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ควำมเสี ยหำยแก่ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ ให้ ยุ ติ ก ำรด ำเนิ น กำร และให้ ร ำยงำน
ผูบ้ งั คับบัญชำ เพื่อปรึ กษำในทันที และหำแนวทำงแก้ไขต่อไป
4.9.6 พนักงำนของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ที่ดำเนิ นกำรจัดหำพัสดุ มีหน้ำที่กำกับดู แลให้ผคู ้ ำ้ ปฏิ บตั ิตำม
แนวทำงกำรปฏิบตั ิอย่ำงยัง่ ยืนของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ อย่ำงเคร่ งครัด
4.10 ต่ อเจ้ าหนี้
4.10.1 ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขสัญญำที่มีต่อเจ้ำหนี้ อย่ำงเคร่ งครัด โปร่ งใส และเท่ำเทียมกัน ทั้งในแง่กำร
ชำระเงิน และเงื่อนไขอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กบั เจ้ำหนี้
4.10.2 เปิ ดเผยข้อมูลฐำนะทำงกำรเงินแก่เจ้ำหนี้ ตำมข้อกำหนดในสัญญำอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ตรง
ตำมกำหนดเวลำ
4.10.3 แจ้งให้เจ้ำหนี้ ทรำบ ในกรณี ที่ ไม่สำมำรถปฏิ บตั ิ ตำมเงื่ อนไขในสัญญำ และร่ วมกันหำแนว
ทำงแก้ไขปั ญหำดังกล่ำว
4.11 ต่ อข้ อมูลและทรัพย์ สิน
4.11.1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. พนักงำนที่มีหน้ำที่เกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงำนหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องในกำรดำเนิ น
ธุ รกิ จ เช่ น ชี วประวัติ ประวัติสุขภำพประวัติกำรทำงำน ข้อมูลสำหรับติดต่อ ข้อมูลส่ วน
บุคคลอื่นๆ ต้องเก็บรักษำไว้เป็ นควำมลับ โดยไม่เปิ ดเผยหรื อถ่ำยโอนให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่
เกี่ ยวข้อง โดยไม่ ได้รับ ควำมยิม ยอมจำกเจ้ำของข้อมู ล และไม่ เป็ นกำรละเมิ ดสิ ท ธิ ตำม
กฎหมำย และจ ำกัด กำรเข้ำ ถึ ง ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล เฉพำะบุ ค คลที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ ำตอย่ำ ง
เหมำะสมเท่ ำที่ จ ำเป็ นตำมหน้ำ ที่ ง ำนปกติ เฉพำะเพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ที่ ก ำหนดไว้อย่ำ ง
ยุติธรรมและซื่อสัตย์
2. พนักงำนที่มีหน้ำที่ เกี่ ยวกับข้อมูลส่ วนบุ คคลต้องเก็บข้อมูลส่ วนบุ คคลตำมควำมจำเป็ น
โดยเป็ นไปตำมวัตถุ ป ระสงค์ด้ำนกฎหมำย กฎระเบี ยบ หรื อควำมต้องกำรทำงธุ รกิ จที่
เหมำะสม และกำรเก็ บ รั ก ษำข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลไว้ใ นคอมพิ ว เตอร์ ห รื ออุ ป กรณ์
อิเล็คทรอนิกส์อื่น ๆ ต้องทำด้วยควำมระมัดระวัง คำนึงถึงควำมปลอดภัยและเป็ นส่ วนตัว
และทำลำยข้อมูลส่ วนบุคคล ทำในระยะเวลำที่เหมำะสมตำมเงื่อนไขและข้อกำหนดของ
บริ ษทั หรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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4.11.2 การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้ อมูล
1. กำรบันทึกข้อมูลพนักงำนต้องทำด้วยควำมซื่ อสัตย์ ถูกต้องตำมควำมเป็ นจริ ง ครบถ้วน
ทันเวลำ และสมเหตุผล ตำมที่บริ ษทั กำหนดหรื อที่กฎหมำยกำหนด
2. พนักงำนต้องรำยงำนข้อมูลอย่ำงถูกต้อง และตรงไปตรงมำตำมข้อเท็จจริ ง
3. พนักงำนต้องมี กำรจัดเก็บเอกสำรสำคัญ กำรลงบันทึ กต่ำงๆรวมทั้งข้อมู ลทำงบัญชี และ
เอกสำรหลัก ฐำนให้ ค รบถ้วนสมบู ร ณ์ ต้อ งมั่น ใจว่ำ มี ก ำรจัด เก็ บ อย่ำ งปลอดภัย และ
เหมำะสม สำมำรถนำมำใช้อำ้ งอิงหรื อใช้ ประโยชน์กบั บริ ษทั ได้เมื่อต้องกำร
4. กำรเก็บรักษำและทำลำยข้อมูลทั้งในรู ปแบบเอกสำรและอิเล็คทรอนิ กส์ ตอ้ งปฎิ บตั ิตำม
กำหนดเวลำและหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กำหนด หรื อตำมที่กฎหมำยกำหนด
5. พนักงำนต้องถือว่ำข้อมูลหรื อรำยงำนที่จดั ทำขึ้นหรื อได้รับขณะทำงำนถือเป็ นกรรมสิ ทธิ์
ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ และต้องจัดกำร จัดเก็บและทำลำยอย่ำงเหมำะสมตำมข้อกำหนด
4.11.3 การใช้ ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรื อ ให้ คาแนะนาการซื้อขายหลักทรัพย์
1. ห้ำมพนักงำนทุกคน รวมทั้งคู่สมรสและบุ ตรของบุ คคลดังกล่ำว ใช้ขอ้ มูลภำยในที่ เป็ น
ข้อมูลสำคัญที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ เพื่อทำกำรซื้ อขำยโอนหรื อรับโอน หลักทรัพย์
ของบริ ษทั เป็ นกำรเอำเปรี ยบบุคคลภำยนอก
2. ห้ำมพนักงำนทุกคนให้คำแนะนำหรื อควำมเห็นให้ผใู ้ ดซื้ อหรื อขำยหลักทรัพย์ของเด็มโก้
โดยใช้ขอ้ มูลภำยในของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ที่รับรู ้มำ
3. ห้ำมพนักงำนเปิ ดเผยข้อมูลภำยในไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ ยวข้องกับข้อมูลนั้นเช่น ครอบครัว
ญำติพี่นอ้ ง เป็ นต้น ข้อมูลที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะสำมำรถให้ขอ้ มูลแก่บุคคลภำยใน
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ตำมควำมจำเป็ นหรื อเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น ๆ เท่ำนั้น
5. กิจกรรมนอกของพนักงาน
5.1 พนักงำนจะต้องอุทิศเวลำให้กบั กำรปฏิ บตั ิงำนของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ อย่ำงเต็มที่ กำรที่พนักงำนจะ
เข้ำร่ วมกิจกรรมภำยนอกของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จะต้องระมัดระวังและหลีกเลี่ยงกรณี ที่อำจนำไปสู่ ขอ้
สงสัยในควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต กำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนบุคคลและกำรประกอบธุ รกิจแข่งขันกับ
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หรื อลูกค้ำ
5.2 กำรแสดงตนของพนักงำนต่อองค์กรภำยนอก พนักงำนจะต้องแสดงควำมชัดเจนว่ำกระทำในนำม
ส่ วนตัวหรื อในฐำนะตัวแทนกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
5.3 กำรได้รับผลตอบแทนจำกกิจกรรมภำยนอกที่พนักงำนเข้ำร่ วมในฐำนะตัวแทนของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
จะต้องแจ้งให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรหรื อกรรมกำรผูจ้ ดั กำรได้รับทรำบและให้อยูใ่ นดุลพินิจของ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร และกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
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6. การติดต่ อกับองค์ กรกากับดูแลภายนอก
6.1 หน่วยงำนต่ำง ๆ ในกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ต้องให้ควำมร่ วมมือและอำนวยควำมสะดวกให้กบั หน่วยงำน
กำกับดูแลภำยนอกในกรณี ที่มีกำรขอข้อมูลหรื ออื่น ๆ
6.2 กำรเปิ ดเผยข้อมูลหรื อรำยงำนต่ำง ๆ ตำมที่องค์กรกำกับดูแลภำยนอกร้องขอเป็ นครั้งครำว ควรแจ้ง
ให้เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนกำกับและควบคุมทรำบด้วยทุกครั้ง และต้องจัดเก็บหลักฐำนไว้ที่หน่วยงำนต้น
สังกัดอย่ำงน้อยจำนวน 1 ชุด เพื่อให้สำมำรถอ้ำงอิงได้ภำยหลัง
7. การเก็บรักษาความลับของลูกค้ า
กำรเก็บรักษำควำมลับของลูกค้ำและหน่วยงำนภำยในกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ เป็ นปั จจัยที่สำคัญประกำรหนึ่ง
ที่จะทำให้กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ได้รับควำมเชื่อถือไว้วำงใจจำกลูกค้ำได้
บริ ษทั กำหนดหลักเกณฑ์ให้ถือปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
7.1 ต้องจัดเก็บข้อมูลหรื อเอกสำรหลักฐำนของลู กค้ำไว้ในที่ปลอดภัยและจัดให้มีระบบควบคุ มกำรเบิก
ใช้เอกสำรหลักฐำนของลูกค้ำอย่ำงรัดกุมและระมัดระวังไม่ให้ขอ้ มูลของลูกค้ำถูกเปิ ดเผยโดยไม่ต้ งั ใจ
7.2 ต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลลูกค้ำให้พนักงำนของหน่วยงำนอื่นหรื อบุคคลอื่นรับทรำบอันอำจมีผล
กระทบต่อผลประโยชน์หรื อภำพลักษณ์ของลูกค้ำ เว้นแต่
1. ได้รับควำมยินยอมจำกลูกค้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้เปิ ดเผยข้อมูลได้
2. คำสั่ งศำลหรื อพนัก งำนเจ้ำหน้ำที่ ผูม้ ี อำนำจตำมกฎหมำยในประเทศไทยสั่ งให้ รำยงำนหรื อ
เปิ ดเผยข้อมูล
3. กำรเปิ ดเผยข้อมู ลนั้นกระทำไปเพื่อป้ องกันควำมเสี ยหำยที่ อำจจะเกิ ดขึ้ นกับกลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้
อันเนื่ องมำจำกกำรกระทำที่ผิดกฎหมำยของลู กค้ำ หรื อเป็ นกำรรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนตำม
หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
8. วิธีปฏิบัติเกีย่ วกับการรับข้ อร้ องเรียนจากลูกค้ า
เพื่อให้กำรพิจำรณำข้อร้ องเรี ยนมีควำมยุติธรรมทั้งฝ่ ำยผูร้ ้ องเรี ยนและผูถ้ ู กร้ องเรี ยน ดังนั้นกลุ่มธุ รกิ จ
เด็มโก้ จึงกำหนดกฎเกณฑ์ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
8.1 บริ ษทั จะไม่รับพิจำรณำข้อร้องเรี ยนที่มีลกั ษณะเป็ นบัตรสนเท่ห์ หรื อหนังสื อร้องเรี ยนแทนผูอ้ ื่น
8.2 กำรร้องเรี ยนของลูกค้ำจะต้องจัดทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยมีรำยละเอียดอย่ำงชัดเจนได้แก่ ชื่ อ นำมสกุ ล ของผูร้ ้ องเรี ยนและผูถ้ ู ก ร้ องเรี ย น เหตุ ผลที่ ร้องเรี ย นและสิ่ งที่ จะขอให้ กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ มโก้
ดำเนินกำร รวมทั้งนำส่ งเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับผูร้ ้องเรี ยน (ถ้ำมี) ส่ งให้หน่วยงำนกำกับดูแล
8.3 เด็มโก้ จะจัดตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำและดำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม
8.4 หน่วยงำนกำกับและควบคุม จะรวบรวมหนังสื อร้องเรี ยนของลูกค้ำ และเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง
จัดเก็บรักษำไว้เพื่อกำรอ้ำงอิงและตรวจสอบในอนำคต
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9. การต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
9.1 พนักงำนของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ต้องไม่ดำเนิ นกำรหรื อเข้ำไปมีส่วนร่ วมในกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ กำร
ให้/รั บ สิ นบนทุ กรู ป แบบ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม โดยมี หน้ำที่ ป ฏิ บ ตั ิ ตำมนโยบำยต่อต้ำนทุ จริ ต
คอร์ รัปชั่น คู่มื อกำรกำกับดู แลกิ จกำรที่ ดี มำตรฐำนทำงจริ ยธรรม และจรรยำบรรณในกำรดำเนิ น
ธุ รกิจของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ รวมทั้งระเบียบ และข้อกำหนดอื่น ที่เกี่ยวข้อง
9.2 พนักงำน กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ทุกระดับ ต้อง ปฏิ บตั ิตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และ
จรรยำบรรณของกลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้ โดยต้องไม่เข้ำไปเกี่ ยวข้องกับเรื่ องทุจริ ตคอร์ รัป ชั่น ไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรื อทำงอ้อม เพื่อมุ่งหวังประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู ้จกั
9.3 พนักงำนของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็ นกำรกระทำที่เข้ำข่ำยทุจริ ต และ
คอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ต้องแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชำหรื อบุคคลที่รับผิดชอบทรำบ
และให้ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่ำงๆ หำกมีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถำม ให้ปรึ กษำกับ
ผูบ้ ัง คับ บัญ ชำ หรื อ บุ ค คลที่ ก ำหนดให้ ท ำหน้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ กำรติ ด ตำมกำรปฏิ บ ัติ ต ำม
จรรยำบรรณของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ที่กำหนดไว้
9.4 พนัก งำนกลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ จะได้รับ ควำมเป็ นธรรมและคุ ้มครองพนัก งำนที่ ป ฏิ เสธ เรื่ องทุ จริ ต
คอร์ รัปชั่นที่ เกี่ ยวข้องกับ กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ มโก้ โดยใช้มำตรกำรคุ ม้ ครองผูร้ ้ องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ ให้ควำม
ร่ วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตำมที่ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ กำหนดไว้ใน มาตรการต่ อต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชั่ น อีกทั้ง ไม่มีกำรดำเนิ นกำรใดๆ เพื่อลดตำแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ผลทำงลบต่อ
พนักงำนของเด็มโก้ ที่ปฏิเสธกำรคอร์ รัปชัน่ แม้วำ่ กำรกระทำนั้นจะทำให้บริ ษทั สู ญเสี ยโอกำสทำง
ธุ รกิจ
9.5 พนักงำน กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ที่กระทำกำรทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ ถือเป็ นกำรกระทำผิดจรรยำบรรณของกลุ่ม
ธุ รกิ จเด็ ม โก้ ซึ่ งจะต้อ งได้รับ กำรพิ จำรณำทำงวินัย ตำมระเบี ย บที่ กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ ก ำหนดไว้
นอกจำกนี้ อำจจะได้รับโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระทำนั้นผิดกฎหมำย
9.6 พนักงำน กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรเผยแพร่ ให้ควำมรู ้ และทำควำมเข้ำใจกับ
บุคคลอื่นที่ตอ้ งปฏิบตั ิหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หรื ออำจเกิดผลกระทบต่อกลุ่มธุ รกิจเด็ม
โก้ ในเรื่ องที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นี้
9.7 พนัก งำนกลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ มุ่ ง มั่น ที่ จ ะสร้ ำ งและรั ก ษำวัฒ นธรรมองค์ ก รที่ ยึ ด มั่น ว่ ำ กำรทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ เป็ นสิ่ งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งกำรทำธุ รกรรมกับภำครัฐและภำคเอกชน
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มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
(Ethical and Behavior of the Executive and Officers)
ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั พึงปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยขององค์กรที่ตนเองมีบทบำทหน้ำที่อยู่ ดังนี้
1. ต่ อผู้ถือหุ้น
1.1 ทำหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่ อสัตย์สุจริ ตตลอดจนตัดสิ นใจดำเนิ นกำรใด ๆด้วยควำมบริ สุทธิ์ ใจและเป็ น
ธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ ทั้งรำยใหญ่และรำยย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ ้นโดยรวม
1.2 บริ หำรองค์กรด้วยควำมระมัดระวังและควำมรอบคอบ เพื่อป้ องกันควำมเสี ยหำยต่อผูถ้ ือหุ น้
1.3 ทำหน้ำที่โดยกำรประยุกต์ควำมรู ้และทักษะกำรบริ หำรจัดกำร อย่ำงสุ ดควำมสำมำรถในทุกกรณี
1.4 จัดกำรดูแล มิให้สินทรัพย์ใด ๆ ขององค์กรเสื่ อมค่ำหรื อสู ญหำยโดยมิชอบ
1.5 จัดให้มีกำรรำยงำนสถำนภำพขององค์กรโดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตำมควำมเป็ นจริ งและแจ้ง
ให้ผูถ้ ื อหุ ้นทุ กรำยทรำบอย่ำงเท่ำเที ยมกันถึ งแนวโน้มในอนำคตขององค์กรทั้งในด้ำนบวกและ
ด้ำนลบซึ่ งตั้งอยูบ่ นพื้นฐำนของควำมเป็ นไปได้และมีขอ้ มูลสนับสนุนอย่ำงเพียงพอ
1.6 ไม่ แสวงหำผลประโยชน์ ให้ ตนเองและผูเ้ กี่ ย วข้องโดยใช้ข ้อมู ล ใด ๆ ขององค์ก รซึ่ ง ยัง ไม่ ไ ด้
เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ
1.7 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภำยนอก รวมถึงบุคคลในครอบครั วโดยเฉพำะไม่เปิ ดเผย
ข้อมูลลับขององค์กรต่อคู่แข่งขัน
1.8 ไม่ดำเนินกำรใด ๆ ในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อองค์กร
1.9 หำกมีควำมจำเป็ นต้องทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอันเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ให้
กระทำรำยกำรนั้นเสมือนกับทำรำยกำรกับบุ คคลภำยนอก ทั้งนี้ ห้ำมมิให้ผบู ้ ริ หำรของกลุ่มธุ รกิ จ
เด็มโก้ ที่มีส่วนได้เสี ยในรำยกำรนั้นมีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
1.10 ไม่ใช้เอกสำรหรื อข้อมูลที่ได้จำกกำรเป็ น ผูบ้ ริ หำรของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ในกำรทำธุ รกิจที่แข่งขัน
หรื อ เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
1.11 จัดให้มีข้ นั ตอนเพื่อให้เกิดควำมมัน่ ใจว่ำกำรควบคุมภำยในของกระบวนกำรทำบัญชีและกำรเก็บ
รัก ษำข้อมูล ได้รับ กำรตรวจสอบภำยในเพื่ อยืนยันประสิ ทธิ ผลของกระบวนกำรตำมมำตรกำร
ต่ อ ต้ำ นกำรทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น และเพื่ อ ให้ เกิ ด ควำมมั่น ใจว่ำ กำรบัน ทึ ก รำยกำรทำงกำรเงิ น มี
หลักฐำนอย่ำงเพียงพอเพื่อใช้ในกำรตรวจสอบ
2 ต่ อพนักงาน
2.1 จัดระบบกำรให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและเสมอภำคแก่พนักงำน
2.2 ส่ งเสริ มกำรปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่ องของกำรดูแลสุ ขภำพและควำมปลอดภัยให้กบั ผูร้ ่ วมงำนและ
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ชุมชนรอบด้ำน โดยกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์และสื่ อสำรเพื่อสร้ำงควำมรู ้ควำม
เข้ำใจ และเผยแพร่ ขอ้ มูลให้กบั พนักงำนของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ พนักงำนของผูร้ ับจ้ำง ตลอดจนผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้อง
2.3 จัดระบบกำรดู แ ลรั ก ษำ ความปลอดภั ย อาชี วอนามั ยและสภาพแวดล้ อ มในการท างาน แก่
พนักงานและบุคคลภายนอกทีม่ าติดต่ อ
2.4 จัดให้มีกำรแต่งตั้ง โยกย้ำยและกำรพิจำรณำควำมดี ควำมชอบแก่พนักงำนโดยพิจำรณำจำกผล
กำรปฏิบตั ิงำน ควำมรู ้ควำมสำมำรถ ศักยภำพและควำมมีคุณธรรม จริ ยธรรมของพนักงำน
2.5 รับฟั งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อร้องทุกข์จำกพนักงำนทุกระดับ มีกำรพิจำรณำข้อเท็จจริ ง
และแก้ไขปั ญหำ เพื่อสร้ำงเสริ มแรงงำนสัมพันธ์ที่ดี
2.6 ให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู ้ ควำมสำมำรถของพนักงำน โดยให้โอกำสพนักงำนอย่ำงเท่ำ
เทียมและทัว่ ถึงโดยปฏิบตั ิอย่ำงสม่ำเสมอ
2.7 ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงำนอย่ำงเคร่ งครัด
2.8 บริ หำรงำนโดยหลีกเลี่ยงกำรกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่ งอำจมีผลกระทบต่อควำมมัน่ คงใน
หน้ำที่กำรงำนของพนักงำน หรื ออำจคุกคำมและสร้ำงควำมกดดันต่อสภำพจิตใจของพนักงำน
2.9 ปฏิ บตั ิต่อพนักงำนด้วยควำมสุ ภำพและให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็ นปั จเจกชนและศักดิ์ ศรี ของ
ควำมเป็ นมนุษย์
2.10 สร้ ำงควำมเข้ำใจให้พนักงำนในเรื่ องจรรยำบรรณ หลักยึดมัน่ ในกำรต่อต้ำนทุจริ ต คอร์ รัปชั่น
กำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และบทบำทซึ่ งพนัก งำนสำมำรถปฏิ บ ัติได้เพื่ อส่ งเสริ ม ให้เกิ ด
พฤติกรรม ด้ำนคุณธรรมแก่พนักงำนได้อย่ำงทัว่ ถึงทั้งองค์กร
2.11 จัดให้มีกระบวนกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล ที่สะท้อนถึ งควำมมุ่งมัน่ ต่อมำตรกำรต่อต้ำนกำร
ทุ จริ ตคอร์ รัป ชัน่ และมี นโยบำยที่ จะไม่ลดตำแหน่ ง ลงโทษ หรื อให้ผลทำงลบต่อบุ คลำกรที่
ปฏิเสธ กำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และมีกระบวนกำรสื่ อสำรอย่ำงชัดเจนเกี่ยวกับนโยบำยดังกล่ำว
2.12 ผูบ้ ริ หำร กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ม โก้ จะให้ควำมเป็ นธรรมและคุ ้มครองพนัก งำนที่ ปฏิ เสธ เรื่ องทุ จริ ต
คอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ โดยใช้มำตรกำรคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ควำม
ร่ วมมื อในกำรรำยงำนกำรทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่น ตำมที่ ก ลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ก ำหนดไว้ใน มาตรการ
ต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่ น อีกทั้ง ไม่มีกำรดำเนิ นกำรใดๆ เพื่อลดตำแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ผล
ทำงลบต่อบุคลำกรของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ที่ปฏิเสธกำรคอร์ รัปชัน่
3. ต่ อลูกค้ า
3.1 นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำและให้บริ กำรที่มีคุณภำพ
3.2 ดำเนิ นงำนตำมกระบวนกำรมำตรฐำนคุ ณภำพของกำรให้บริ กำรและพัฒนำคุ ณภำพของกำร
บริ กำรให้ดีข้ ึนอย่ำงต่อเนื่อง
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3.3 เปิ ดเผยข่ำวสำรข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้ำและบริ กำรอย่ำงครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
โดยคำนึงถึงประโยชน์สำหรับลูกค้ำเป็ นลำดับแรก
3.4 กำรนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริ กำรจะต้องไม่ทำให้ลูกค้ำเกิดควำมเข้ำใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
เงื่อนไขใด ๆ ของผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำรนั้น
3.5 จัดระบบเพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับกำรบริ กำร และดำเนิ นกำรอย่ำงดี ที่สุดเพื่อให้
ลูกค้ำได้รับกำรตอบสนองผลอย่ำงรวดเร็ ว
3.6 รั ก ษำควำมลับ ของลู ก ค้ำอย่ำงเคร่ ง ครั ด รวมถึ งไม่ น ำมำใช้เพื่ อประโยชน์ ข องตนเองและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3.7 หำแนวทำงลดต้นทุนกำรผลิตโดยรักษำมำตรฐำนคุณภำพบริ กำร เพื่อสำมำรถเพิ่มประโยชน์
ให้กบั ลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง
3.8 รักษำสัญญำและปฏิ บตั ิตำมเงื่ อนไขที่มีต่อลู กค้ำอย่ำงเคร่ งครัดในกรณี ที่ไม่สำมำรถปฏิ บตั ิตำม
เงื่อนไขข้อใดได้ตอ้ งรี บแจ้งให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำ เพื่อร่ วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไข
3.9 ไม่ คำ้ กำไรเกิ นควรเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ คุ ณภำพของสิ นค้ำหรื อบริ กำรและไม่กำหนดเงื่ อนไข
กำรค้ำที่ไม่เป็ นธรรมกับลูกค้ำ
3.10 มุ่งมัน่ พัฒนำบริ กำรให้ครบวงจร บริ กำรรวดเร็ ว มี คุณภำพ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลู กค้ำ อย่ำงต่อเนื่ อง ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลู กค้ำ อย่ำงเต็มที่ ด้วยรำคำที่
สมเหตุสมผล ทันต่อสถำนกำรณ์ มีคุณภำพ ไม่จำกัดสิ ทธิ ของลู กค้ำ และมีเงื่ อนไขที่เป็ นธรรม
สำหรับลูกค้ำ
3.11 ต้องไม่ทำกำรใดอันเป็ นกำรหลอกลวง หรื อทำให้หลงเชื่ อในคุณภำพสิ นค้ำ และบริ กำรของเด็ม
โก้ ต้องส่ งเสริ มควำมรู ้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสิ นค้ำและบริ กำรแก่ลูกค้ำทัว่ ไป
3.12 ต้องกำหนดให้มี ป้ำยเตื อนภัยหรื ออุ ป กรณ์ ควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำร รณรงค์และ
อบรมพนัก งำนในเรื่ อ งควำมปลอดภัย ส ำหรั บ ลู ก ค้ำ อย่ำ งเคร่ ง ครั ด และต่ อ เนื่ อ ง และยิน ดี
รับผิดชอบเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุกบั ลูกค้ำจำกกำรใช้สินค้ำและบริ กำรจำก กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หำกมีกำร
ใช้งำนอย่ำงถูกต้อง
4. ต่ อคู่ค้าและ/หรื อเจ้ าหนี้
4.1 ไม่เรี ยกหรื อไม่รับหรื อจ่ำยผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริ ตในกำรค้ำกับคู่คำ้ และ/หรื อเจ้ำหนี้
4.2 กรณี ที่ไม่สำมำรถปฏิ บตั ิตำมเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรี บแจ้งให้เจ้ำหนี้ ทรำบล่วงหน้ำเพื่อร่ วมกัน
พิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปั ญหำ
4.3 ถ้ำมีขอ้ มูลว่ำมีกำรเรี ยกหรื อกำรรับหรื อกำรจ่ำยผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริ ตเกิดขึ้น พึงเปิ ดเผย
รำยละเอียดต่อคู่คำ้ และ/หรื อเจ้ำหนี้และร่ วมกันแก้ไขปั ญหำโดยยุติธรรมและรวดเร็ ว
4.4 ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่มีต่อคู่คำ้ และ/หรื อเจ้ำหนี้อย่ำงเหมำะสมและเป็ นธรรม
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4.5 ปฏิ บตั ิ ตำมเงื่ อนไขสัญญำที่ มีต่อเจ้ำหนี้ อย่ำงเคร่ งครัด โปร่ งใส และเท่ำเที ยมกัน ทั้งในแง่กำร
ชำระเงิน และเงื่อนไขอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กบั เจ้ำหนี้
4.6 เปิ ดเผยข้อมูลฐำนะทำงกำรเงินแก่เจ้ำหนี้ ตำมข้อกำหนดในสัญญำอย่ำงถู กต้อง ครบถ้วน ตรง
ตำมกำหนดเวลำ
4.7 แจ้งให้เจ้ำหนี้ ท รำบ ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ำมำรถปฏิ บ ตั ิ ตำมเงื่ อนไขในสั ญ ญำ และร่ วมกัน หำแนว
ทำงแก้ไขปั ญหำดังกล่ำว
4.8 ต้องจัดหำพัสดุ ตอ้ งคำนึ งถึงควำมต้องกำร ควำมคุ ม้ ค่ำ รำคำ และคุณภำพของสิ นค้ำและบริ กำร
กระบวนกำรจัดหำพัสดุตอ้ งดำเนิ นกำรถูกต้องตำมระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่
กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ กำหนดไว้อย่ำงโปร่ งใส ให้ขอ้ มูลแก่ผูค้ ำ้ อย่ำงเท่ำเทียม ถู กต้อง ไม่มีอคติ ไม่
เลื อกปฏิ บ ัติต่อ ผูค้ ้ำ สร้ ำ งกำรแข่ ง ขัน ที่ เป็ นธรรมระหว่ำงผูค้ ้ำ วิธี ก ำรจัด หำพัส ดุ ค วรอ้ำ งอิ ง
แนวทำงปฏิบตั ิที่เป็ นสำกล มีควำมรัดกุม สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
4.9 ปฏิบตั ิอย่ำงเสมอภำคต่อผูค้ ำ้ ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ทั้งกำรปฏิบตั ิระหว่ำงผูค้ ำ้ เองและกำรปฏิบตั ิ
ระหว่ำงผูค้ ำ้ กับกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ กำหนดนโยบำยให้หน่วยงำนของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ที่ตอ้ งจัดหำ
พัส ดุ ไม่ ควรดำเนิ นกำรในระยะเวลำกระชั้นจนเกิ น ไป ควรให้เวลำผูค้ ำ้ อย่ำงพอเพี ยงในกำร
จัดเตรี ยมเอกสำรหลักฐำน และเอกสำรกำรเสนอรำคำต่ำงๆ ข้อกำหนดหรื อเงื่อนไขรำยละเอียด
ของสัญญำ ไม่ควรเป็ นกำรเอำรัดเอำเปรี ยบจนเกินไป และควรปรึ กษำที่ปรึ กษำกฎหมำยในกำร
ทำสัญญำ
4.10 ต้องไม่เรี ยกรับประโยชน์จำกกำรจัดหำพัสดุ ต้องวำงตัวเป็ นกลำง ไม่ใกล้ชิดกับผูค้ ำ้ จนทำให้
ผูค้ ำ้ มีอิทธิ พลต่อกำรตัดสิ นใจ และปฏิบตั ิตำมข้อปฏิบตั ิในจรรยำบรรณว่ำด้วยกำรมีส่วนได้เสี ย
และผลประโยชน์ขดั กันอย่ำงเคร่ งครัด
4.11 ก ำหนดนโยบำยให้ ห น่ วยงำนหรื อ บุ ค ลำกรที่ เกี่ ย วข้อ งกับ กระบวนกำรจัดหำพัส ดุ ต้อ งเก็ บ
เอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ เช่ น กำรอนุ มตั ิ เอกสำรกำรเสนอรำคำ กำรเจรจำ สัญญำ หรื อกำรปฏิบตั ิ
ตำมสัญญำไว้เป็ นหลักฐำนอ้ำงอิงตำมสมควรแก่ควำมจำเป็ นตำมระยะเวลำที่กำหนด
4.12 ผูบ้ ริ หำรของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ที่ดำเนิ นกำรจัดหำพัสดุ มีหน้ำที่กำกับดูแลให้ผคู ้ ำ้ ปฏิบตั ิตำมแนว
ทำงกำรปฏิบตั ิอย่ำงยัง่ ยืนของผูค้ ำ้ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ อย่ำงเคร่ งครัด
5. ต่ อคู่แข่ งทางการค้ า
5.1 ประพฤติปฏิบตั ิภำยใต้กรอบกติกำกำรแข่งขันที่ดี
5.2 ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็ นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมำะสมเช่น
กำรจ่ำยสิ นจ้ำงให้แก่พนักงำนของคู่แข่ง
5.3 ไม่ทำลำยชื่อเสี ยงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำยโดยปรำศจำกซึ่ งมูลควำมจริ ง
5.4 ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนทุ กคนต้องศึกษำและทำควำมเข้ำใจกฎหมำยว่ำด้วยกำรแข่งขันและกำร
ต่อต้ำนกำรผูกขำดให้ถ่องแท้ก่อนที่จะดำเนินกำรใด ๆ
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5.5 ไม่ทำควำมตกลงใด ๆ กับคู่แข่งขันหรื อบุคคลใด ที่มีลกั ษณะเป็ นกำรลดหรื อจำกัดกำรแข่งขัน
ทำงกำรค้ำ หรื อส่ งผลให้เกิดกำรแข่งขันอย่ำงไม่เป็ นธรรม รวมถึงกำรกำหนดรำคำ กำรฉ้อโกง
กำรประมูล กำรจัดสรรตลำด และข้อตกลงในกำรจำกัดกำรจัดหำ
5.6 ต้องได้รับอนุ มตั ิจำกผูบ้ ริ หำรระดับสู งในกำรให้หรื อแลกเปลี่ยนข้อมูลควำมลั บทำงธุ รกิ จของ
บริ ษทั แก่พนั ธมิตรทำงธุ รกิจ หรื อกิจกำรร่ วมค้ำเสมอ
6. ต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม
6.1 ไม่กระทำกำรใด ๆ ที่จะมีผลเสี ยต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม
6.2 ให้กำรสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้ำงสรรค์สังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่ำงสม่ำเสมอ
6.3 เสริ มสร้ ำงจิตสำนึ กในกำรรับผิ ดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมให้เกิ ดขึ้ นในหมู่พ นักงำนทุ ก
ระดับอย่ำงต่อเนื่องและจริ งจัง
6.4 ควบคุ มให้มีกำรปฏิ บตั ิ อย่ำงเคร่ งครั ดตำมเจตนำรมณ์ ของกฎหมำยและกฎระเบี ยบที่ ออกโดย
หน่วยงำนกำกับดูแล
6.5 ไม่ช่วยเหลือหรื อสนับสนุนให้เกิดกำรหลีกเลี่ยงกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยหรื อกฎระเบียบต่ำง ๆ
6.6 ให้ควำมร่ วมมือกับหน่วยงำนกำกับดูแลและรำยงำนข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรฝ่ ำฝื นหรื อกำรไม่ปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำยหรื อกฎระเบียบต่ำง ๆ ต่อหน่วยงำนนั้น
6.7 ไม่กระทำหรื อเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรให้สินบนหรื อกำรฉ้อรำษฎร์ บงั หลวงหรื อใช้อำนำจ
หน้ำที่ของตนแสวงหำผลประโยชน์เพื่อส่ วนตัว
7. ต่ อข้ อมูลและทรัพย์ สินของบริษัท
7.1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
7.1.1 ข้อมู ลส่ วนบุคคลของพนักงำนและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องในกำรดำเนิ นธุ รกิ จ เช่ น ชี วประวัติ ประวัติ
สุ ขภำพ ประวัติกำรทำงำน ข้อมูลสำหรับติดต่อ ข้อมูลส่ วนบุคคลอื่น ๆ ต้องกำหนดนโยบำย
เก็บรักษำไว้เป็ นควำมลับ โดยไม่เปิ ดเผยหรื อถ่ำยโอนให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้
รับควำมยิมยอมจำกเจ้ำของข้อมูลและไม่เป็ นกำรละเมิดสิ ทธิ ตำมกฎหมำย
7.1.2 กำหนดนโยบำยจำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคล เฉพำะบุคคลที่ได้รับอนุ ญำตอย่ำงเหมำะสม
เท่ำที่จำเป็ นตำมหน้ำที่งำนปกติ เฉพำะเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่ำงยุติธรรมและซื่ อสัตย์
7.1.3 กำหนดนโยบำยกำรเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลตำมควำมจำเป็ น โดยเป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ดำ้ น
กฎหมำย กฎระเบียบ หรื อควำมต้องกำรทำงธุ รกิจที่เหมำะสม
7.1.4 กำหนดนโยบำยกำรเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลไว้ในคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์อิเล็คทรอนิ กส์
อื่น ๆ ต้องทำด้วยควำมระมัดระวัง คำนึงถึงควำมปลอดภัยและเป็ นส่ วนตัว
7.2 การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้ อมูล
7.2.1 กำหนดให้พนักงำนรำยงำนข้อมูลอย่ำงถูกต้อง และตรงไปตรงมำตำมข้อเท็จจริ ง
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7.2.2 กำหนดให้ พ นักงำนจัดเก็บ เอกสำรส ำคัญ กำรลงบัน ทึ ก ต่ ำง ๆรวมทั้งข้อมู ลทำงบัญ ชี และ
เอกสำรหลักฐำนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต้องมัน่ ใจว่ำมีกำรจัดเก็บอย่ำงปลอดภัยและเหมำะสม
สำมำรถนำมำใช้อำ้ งอิงหรื อใช้ ประโยชน์กบั บริ ษทั ได้เมื่อต้องกำร
7.2.3 กำหนดให้พนักงำนเก็บรักษำและทำลำยข้อมูลทั้งในรู ปแบบเอกสำรและอิเล็คทรอนิ กส์ ตอ้ ง
ปฎิบตั ิตำม กำหนดเวลำและหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กำหนด หรื อตำมที่กฎหมำยกำหนด
7.2.4 กำหนดให้ขอ้ มูลหรื อรำยงำนที่จดั ทำขึ้ นหรื อได้รับขณะทำงำนถื อเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั
และต้องจัดกำร จัดเก็บและทำลำยอย่ำงเหมำะสมตำมข้อกำหนด
7.3 การใช้ ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรื อ ให้ คาแนะนาการซื้อขายหลักทรัพย์
7.3.1 ห้ำมผูบ้ ริ หำร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่ำว ใช้ขอ้ มูลภำยในที่เป็ นข้อมูลสำคัญที่
ยังไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ เพื่อทำกำรซื้ อขำยโอนหรื อรับโอน หลักทรัพย์ของบริ ษทั เป็ นกำร
เอำเปรี ยบบุคคลภำยนอก
7.3.2 ห้ำมผูบ้ ริ หำรให้คำแนะนำหรื อควำมเห็ นให้ผูใ้ ดซื้ อหรื อขำยหลักทรั พย์ของเด็ มโก้ โดยใช้
ข้อมูลภำยในของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ที่รับรู ้มำ
7.3.3 ห้ำมผูบ้ ริ หำรเปิ ดเผยข้อมูลภำยในไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นเช่น ครอบครัว ญำติ
พี่นอ้ ง เป็ นต้น ข้อมูลที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะสำมำรถให้ขอ้ มูลแก่บุคคลภำยในกลุ่มธุ รกิจ
เด็มโก้ ตำมควำมจำเป็ นหรื อเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น ๆ เท่ำนั้น
7.4 การใช้ และดูแลทรัพย์ สินของกลุ่มธุรกิจบริษัท
7.4.1 บริ หำรจัดกำรให้กำรใช้ทรัพย์สินของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ต้องใช้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ด้วยควำม
ระมั ด ระวัง และดู แ ลรั ก ษำไม่ ใ ห้ ช ำรุ ดสู ญหำย กำรน ำทรั พ ย์สิ นไปใช้ ต้ อ งไม่ ใ ห้ ผิ ด
วัตถุประสงค์หรื อสู ญเสี ยโดยเปล่ำประโยชน์ และไม่ผดิ กฎหมำย
7.5
การใช้ และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
7.5.1 ส่ งเสริ มให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อประโยชน์ในกำรทำงำน ไม่กระทำกำรอันเป็ น
กำรรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ตของบริ ษทั หลี กเลี่ยงกำรใช้งำนระบบที่อำจ
ละเมิดกำรใช้งำนตำมปกติข องผูอ้ ื่น หรื ออำจกระทบกระเทื อนต่อประสิ ทธิ ภำพกำรทำงำน
ของระบบ
7.5.2 กำหนดระเบียบห้ำมพนักงำนไม่ให้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั เพื่อเข้ำถึ งหรื อเผยแพร่
ข้อมูลที่ไม่เหมำะสม มีเนื้ อหำขัดต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนี ยมและจำรี ตประเพณี เกี่ยวกับกำร
พนัน หรื อละเมิดกฎหมำย และไม่ละเมิดสิ ทธิของผูอ้ ื่น
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7.5.3 กำหนดระเบียบให้พนักงำนใช้งำนระบบตำมสิ ทธิ ที่ได้รับอนุ ญำตจำกกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ และ
ต้องเก็บรักษำรหัสผ่ำนของตนให้เป็ นควำมลับ เพื่อป้ องกันไม่ให้ผูอ้ ื่นใช้รหัสผ่ำนสำหรับเข้ำ
ใช้ระบบ
7.5.4 กำหนดระเบียบกำรใช้อีเมล บริ กำรอินเตอร์ เน็ตและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ที่บริ ษทั อนุ ญำตให้
ใช้ หลีกเลี่ยงกำรติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดว้ ยตัวเอง และกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรตั้งค่ำ
ระบบที่อำจมีผลต่อควำมปลอดภัย หำกพบปั ญหำในกำรใช้งำน เหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับควำม
ปลอดภัยของระบบหรื อควำมเสี ยหำยให้แจ้งหน่วยงำนผูด้ ูแลระบบทันที
7.6
การใช้ และการดูแลทรัพย์ สินทางปัญญา
7.6.1 ต้องกำหนดระเบียบให้พนักงำนปกป้ องดู แลรักษำทรัพย์สินทำงปั ญญำของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
ไม่ ใ ห้ ถู ก ละเมิ ด เปิ ดเผย ดัด แปลง ท ำซ้ ำ หรื อ ไปใช้เพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นตัว โดยไม่ ไ ด้รั บ
อนุญำตจำกกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
7.6.2 ผูบ้ ริ หำรต้องให้ควำมเคำรพ ไม่ละเมิด และหลีกเลี่ยงกำรใช้ทรัพย์สินทำงปัญญำของผูอ้ ื่น โดย
ต้องได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของลิขสิ ทธิ์ อย่ำงถูกต้อง
7.6.3 ผูบ้ ริ หำรต้องให้ใช้ทรัพย์สินทำงปั ญญำของกลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้ เพื่อประโยชน์ ในกิ จกำรของ
บริ ษทั เท่ำนั้น
7.6.4 ผูบ้ ริ หำรกระทำงำนใดที่เป็ นงำนที่ได้รับมอบหมำยจำกกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ให้จดั ทำขึ้น เป็ นงำน
ที่ใช้ขอ้ มูลและทรัพยำกรของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หรื องำนที่เรี ยนรู ้จำกกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ให้กลุ่ม
ธุ รกิจเด็มโก้ เป็ นเจ้ำของลิขสิ ทธิ์ และผลตอบแทนที่ได้จำกงำนนั้น
8. ต่ อหน่ วยงานของรัฐ หรื อหน่ วยงานกากับดูแล
8.1 ห้ำมผูบ้ ริ หำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ บริ ษทั ต้องเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำง
ระมัดระวัง ถู กต้อง ครบถ้วนเพื่อให้แน่ ใจว่ำผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกันและ
ทันกำล
8.2 กำรจะเปิ ดเผยข้อมูล แก่บุคคลภำยนอกต้องกระทำโดยผูท้ ี่มีอำนำจหน้ำที่หรื อผูบ้ ริ หำรที่ได้รับ
มอบหมำยเท่ำนั้น
8.3
ผูบ้ ริ หำรที่ได้รับมอบหมำยให้เปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ต้องปฎิบตั ิตำมกฎหมำย กฎระเบียบ
และข้อกำหนดว่ำด้วยกำรเปิ ดเผยข้อมูลของหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและมำตรฐำนกำร
เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสำกลยอมรับโดยทัว่ ไป
8.4 ผูบ้ ริ หำรที่ เกี่ ยวข้องกับกำรจัดเก็บและทำลำยข้อมู ล จะต้องกำหนดวิธีปฏิ บตั ิและกระทำใน
ระยะเวลำที่ เหมำะสมตำมเงื่ อนไขและข้อก ำหนดของกลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ หรื อกฎระเบี ย บที่
เกี่ยวข้อง
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บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
ผูบ้ ริ หำรต้องก ำหนดให้กำรใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ในบริ ษ ทั ต้องมี ลิขสิ ท ธิ์ ถู ก ต้อง ห้ำม
ติ ดตั้งหรื อใช้งำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ ลิขสิ ท ธิ์ ไม่ ถูกต้องในส ำนักงำนและอุ ปกรณ์ ของ
บริ ษทั โดยเด็ดขำด
8.6 กำรทำธุ รกรรมของผูบ้ ริ หำร ต้องคำนึ งถึ งกฎหมำย และกฎระเบี ยบที่ ออกโดยหน่ วยงำนรั ฐ
รวมถึงระเบียบและอำนำจในกำรดำเนินกำร
8.7 ผูบ้ ริ ห ำรต้องดำเนิ นกำรก ำหนดแนวปฎิ บ ัติและกระบวนกำรในกำรพิ จำรณำ อนุ มตั ิ ก ำรท ำ
รำยกำรระหว่ำงกัน รำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อรำยกำรที่ อำจมี ควำมขัดแย้งผลประโยชน์ ตำม
หลักเกณฑ์ที่หน่วยงำนกำกับกำหนด
8.9 ก่ อนทำธุ รกรรมกับคู่สัญญำ ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่ำแหล่ งที่ มำของเงิ นได้มำโดยชอบด้วย
กฎหมำย
8.5
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