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จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบตั ิคู่ค้า
บทนํา

กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ มีความมุ่งมัน่ ในการดําเนิ นธุ รกิจให้เติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ด้วยความโปร่ งใส
สุ จ ริ ต เป็ นไปตามกฎหมาย รวมถึ ง ให้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ หลัก การกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ตลอดจนคํา นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น พนักงาน คู่คา้ ชุ มชน สังคม คู่สัญญาทางการค้า ลูกค้า ประชาชนทัว่ ไปและผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย การสร้างจิตสํานึกที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย
ความซื่ อสัตย์สุจริ ตเป็ นปั จจัยสําคัญที่ ช่วยจรรโลงชื่ อเสี ยงและเกื้ อหนุ นกิ จการของกลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้ จึงได้
กําหนดจรรยาบรรณของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ตลอดจนมาตรฐานสากลซึ่ งจะช่วยผลักดันให้คู่คา้ ของกลุ่มธุ รกิจเด็ม
โก้ดาํ เนิ นธุ รกิจอย่างมีจริ ยธรรม คํานึ งถึงสิ ทธิ มนุ ษยชนเกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมถึ ง
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อมเพื่อสร้างความยัง่ ยืนในการดําเนิ นธุ รกิจตลาด
ห่วงโซ่อุปทาน และเสริ มสร้างการเติบโตในระยะยาวไปด้วยกัน
คํานิยาม
กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ หมายถึง

คู่ค้า

หมายถึง

กลุ่มบริ ษทั ซึ่งประกอบด้วย บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม และกิจการร่ วมค้า ที่เด็มโก้มีอาํ นาจควบคุมในการบริ หาร
จัดการ
ผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้า ผูร้ ับจ้าง และหรื อผูใ้ ห้บริ การ ผูใ้ ห้เช่าหรื อผูใ้ ห้เช่ าซื้ อ
ให้แก่กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้

ขอบเขตและแนวปฏิบัติ
1. ด้ านจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ เชื่ อมัน่ ว่าการดําเนิ นธุ รกิจให้เติบโตได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ต้องอยู่บนพื้นฐานของ
จริ ยธรรมอันดี กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จึงสนับสนุนให้ คู่คา้ ซึ่ งเป็ นกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่สาํ คัญ ยึดถือแนวทางใน
การดําเนิ นธุ รกิจอย่างมีจริ ยธรรม และส่ งเสริ มให้กลุ่มนี้ มีนโยบายการจัดซื้ อจัดจ้างอย่างยัง่ ยืนสําหรับคู่คา้ ของ
ตน เพื่อร่ วมสร้างการเติบโตที่ยง่ั ยืนไปด้วยกัน
1.1 ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต คู่ ค ้า ต้อ งดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ยึ ด มั่น ในความถู ก ต้อ ง
มีจริ ยธรรม และมีความโปร่ งใส อีกทั้งต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ไม่กระทําการใด ๆ ที่เป็ นหรื อส่ อไปในทางทุจริ ตคอร์ รัปชัน ติดสิ นบน ไม่เสนอของขวัญ ทรัพย์สิน
การเลี้ยงรับรอง การอํานวยความสะดวก การสนับสนุ น ผลประโยชน์ หรื อการกระทําใด ๆ ที่จูงใจ
หรื ออาจนํามาซึ่ งความได้เปรี ยบทั้งต่อตนเองและพวกพ้อง อันเป็ นผลประโยชน์ที่ไม่สมควรได้ กับ
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1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

บุคลากรรวมทั้งครอบครัวของบุคลากรของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ เพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ ทธิ พิเศษจากกลุ่ม
ธุ รกิจเด็มโก้
ความมีคุณธรรม คู่คา้ ต้องดําเนินธุ รกิจบริ หารจัดการสิ นค้าและการบริ การแก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐาน
โดยคํานึงถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ทุกฝ่ ายด้วยความมีคุณธรรม
การแข่ งขันอย่ างยุติธรรม คู่คา้ ต้องไม่ให้ความร่ วมมือกับผูแ้ ข่งขันรายอื่นกระทําการไม่ถูกกฎหมาย
รวมถึ ง การร่ ว มกัน กํา หนดราคาประมู ล เพื่ อ ให้ ต นหรื อ ฝ่ ายตนได้รั บ เลื อ ก การกํา หนดราคา
การจัดสรรตลาด หรื อ ข้อห้ามในการเลือกปฏิบตั ิที่จาํ กัดอิสระและการแข่งขันอย่างยุติธรรม
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คู่คา้ ต้องไม่เกี่ยวข้องหรื อมีความสัมพันธ์กบั บุคลากรของกลุ่มธุ รกิจ
เด็มโก้ ที่อาจนํามาซึ่ งการครหา หรื อมีความทับซ้อนทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั และคู่คา้ จะต้อง
รายงานหรื อแจ้งให้กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ทราบหากพบว่ามีการดําเนิ นการใด ๆ ที่เป็ นการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรื อหากมีความสัมพันธ์ส่วนตัวใด ๆ ระหว่างบุคลากรคู่คา้ และบุคลากรของกลุ่ ม
ธุ รกิจเด็มโก้หรื อเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการคัดเลือกให้มีอาํ นาจดําเนิ นการ
การปฏิบัติตามกฎหมาย คู่คา้ ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่บญั ญัติข้ ึนทั้งในระดับประเทศ
และระดับท้องถิ่ น ได้แก่ สิ นค้า แรงงาน รวมถึ งแรงงานด้านจรรยาบรรณทางธุ รกิ จ ความมัน่ คง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น รวมถึงมีใบอนุ ญาตที่จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิงาน
และประกอบธุ รกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้ อ มู ล และการรั ก ษาความลับ คู่ค ้า จะต้องเปิ ดเผยข้อมู ล อย่า งถู ก ต้องครบถ้ว นตาม
ข้อตกลงระหว่างกัน รวมถึ งต้องเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด และต้องไม่เปิ ดเผยหรื อนําข้อมู ล
ความลับ ของบริ ษ ทั มี ส่ วนเกี่ ย วข้องข้อมู ล ลู ก ค้า คู่ค ้า ราคา ต้นทุ น วิธี ก าร กลยุท ธ์ แผนงาน
กระบวนการและวิธีปฏิบตั ิไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่ได้รับความ
ยินยอมโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับคํายินยอมของกลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้ หากคู่คา้ ฝ่ าฝื นทําให้เกิ ดความ
เสี ยหายจากการกระทําดังกล่าวถือเป็ นความรับผิดชอบของคู่คา้ ทั้งหมด ทั้งนี้ให้ปฏิบตั ิตามนโยบาย
การทําสัญญาปกปิ ดความลับอย่างเคร่ งครัด
การต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั น คู่คา้ ตระหนักดีวา่ การให้สินบนและการคอร์ รัปชันเป็ นภัยร้ายแรง
ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติและสังคม รวมทั้งสร้างความไม่เป็ น
ธรรมทางธุ รกิ จ คู่คา้ จะต้องรณรงค์การป้ องการการทุจริ ตให้แก่บุคลากรในองค์กรและเล็งเห็ น
ความสําคัญของการป้ องกันการทุจริ ตและการป้ องกันการคอร์ รัปชันทุกรู ปแบบและมุ่งหมายให้ทุก
คนในองค์กรได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการป้ องการการทุจริ ต เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุ รกิจ
ที่ใสสะอาด

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบตั ิคู่คา้ : พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 3/7

บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

2. ด้ านแรงงานและหลักสิ ทธิมนุษยชน (Labor and Human Rights)
คู่คา้ จะต้องตระหนัก และให้ความสําคัญกับการเคารพต่อสิ ทธิ มนุษยชนโดยมีการส่ งเสริ มและคุม้ ครอง
สิ ทธิ เสรี ภาพตลอดจนปฏิบตั ิต่อกันด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่เลือก
ปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ อายุ สี ผวิ ศาสนา สภาพร่ างกาย ฐานะ และชาติตระกูล และไม่กระทําการใด ๆ
ที่เป็ นการละเมิ ดสิ ทธิ เสรี ภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยไม่เข้าไปมี ส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิ ดสิ ทธิ
มนุษยชน ดังนี้
2.1 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม คู่คา้ ต้องปฏิบตั ิต่อบุคลากรของคู่คา้ ด้วยความเคารพในเกียรติ
ศักดิ์ศรี และสิ ทธิ ส่วนบุคคล พร้อมตระหนักอยูเ่ สมอว่าบุคลากร ชุ มชน สังคม คู่สัญญาทางการค้า
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มเป็ นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุด และเป็ นปั จจัยแห่ งความสําเร็ จของการ
บรรลุเป้ าหมาย
2.2 การไม่ เลือกปฏิบัติ คู่คา้ ต้องปฏิ บตั ิต่อลูกจ้างโดยเท่าเทียมกัน ไม่เลื อกปฏิ บตั ิเพราะความแตกต่าง
ทางด้านร่ างกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา สังกัดทางการเมือง รสนิยมทาง
เพศ หรื อการเป็ นสมาชิกสหภาพใด ๆ
2.3 การคุ้มครองแรงงงาน คู่คา้ ต้องไม่ใช้แรงงานเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด หากมีการใช้
แรงงานเด็ก คู่คา้ ต้องจัดให้มีความคุม้ ครองการใช้แรงงานเด็กตามที่กฎหมายกําหนด และสามารถ
ตรวจสอบได้ และต้องไม่ให้ลูกจ้างที่ เป็ นหญิ ง ทํางานในลักษณะที่ อาจเป็ นอันตรายต่ อสุ ข ภาพ
ความปลอดภัย หากลู กจ้างเป็ นหญิ ง มี ค รรภ์ต้องได้รับความคุ ม้ ครองและสิ ทธิ ป ระโยชน์ ตามที่
กฎหมายกําหนด หรื อหากมีการจ้างแรงงานต่างด้าว คู่ค่าต้องปฏิ บตั ิตามที่กฎหมายกําหนดอย่าง
ครบถ้วน
2.4 การไม่ บังคับใช้ แรงงาน คู่คา้ ต้องใช้แรงงานโดยคํานึ งถึ งศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ และต้องไม่ใช้
แรงงานในลักษณะที่เป็ นการบังคับ การขู่เข็ญ การกักขัง การลิ ดรอนสิ ทธิ การล่วงละเมิด การค้า
มนุ ษย์ และต้องไม่บงั คับการใช้แรงงานที่ไม่เหมาะสมกับสภาพร่ างกาย รวมถึงการใช้ความรุ นแรง
ในทุ ก รู ป แบบ โดยคู่ ค ้า สามารถศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ได้จ ากนโยบายและแนวปฏิ บ ตั ิ ด้า นการเคารพ
กฎหมายและหลักสิ ทธิ มนุษยชนของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.demco.co.th)
2.5 การจ่ ายค่ าจ้ างและผลประโยชน์ คู่คา้ ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ต้องจ่ายค่าจ้าง ค่าทํางานล่วงเวลา ค่าจ้าง
ในวันหยุด รวมถึ ง ผลประโยชน์ ที่ ลู กจ้า งพึ งได้รับ ตามกฎหมาย ให้แก่ ลู ก จ้า งไม่ต่ าํ กว่า อัตราที่
กฎหมายกําหนด
2.6 ระยะเวลาการทํางาน คู่คา้ ต้องไม่ให้ลูกจ้างทํางานเป็ นระยะเวลานานเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด
ทั้งนี้ในการทํางานล่วงเวลาหรื อการทํางานในวันหยุดต้องเป็ นความสมัครใจของลูกจ้าง และต้องจัด
ให้ลูกจ้างมีวนั หยุดและวันลาไม่นอ้ ยกว่าอัตราที่กฎหมายกําหนด
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3. ด้ านความรับผิดชอบต่ อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้ อม ( Responsibility for Occupational
Safety, Health and Environment)
คู่คา้ ต้องให้ความสําคัญและต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและแนวปฏิ บตั ิใน
ด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด และต้องร่ วมกันสอดส่ องดู แล กรณี ที่พบเห็ น
ความไม่ปลอดภัยต่อชีวติ สุ ขอนามัย ทรัพย์สินและสิ่ งแวดล้อม เพื่อนําไปสู่ การดําเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม
3.1 สภาพแวดล้ อมในการทํางานทีป่ ลอดภัย คู่คา้ ต้องจัดการดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ให้มีความปลอดภัยต่อชี วิตและทรัพย์สินของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้อง ทั้งเรื่ องโครงสร้างพื้นฐาน
ต่าง ๆ ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและสุ ขอนามัย รวมถึงการเตรี ยมความพร้ อมรับมื อต่อ
เหตุการณ์ฉุกเฉิ น
3.2 ความปลอดภัยส่ วนบุคคล คู่คา้ ต้องประเมินความเสี่ ยงทั้งก่อนและระหว่างดําเนิ นงาน ในด้านความ
พร้ อมของบุ คลากร และจัดให้มีอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลอย่างเพียงพอและเหมาะสม
ตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายได้รับความปลอดภัยในการทํางาน
3.3 การรั กษาสิ่ งแวดล้ อม คู่คา้ ต้องดําเนิ นงานด้วยความใส่ ใจดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม การใช้ทรัพยากร
ทางธรรมชาติให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด และต้องส่ งผลกระทบต่อชุ มชน และสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด
ต้อ งแยกแยะและควบคุ ม ของเสี ย ของเสี ย อัน ตรายรวมถึ ง เฝ้ า ระวัง ควบคุ ม มลพิ ษ ที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการดําเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อมภายนอก
4. ความรับผิดชอบต่ อชุ มชนและสั งคม
คู่คา้ ควรดําเนิ นธุ รกิ จโดยใส่ ใจถึ งผลกระทบต่อชุ มชนและสังคมจากการดําเนิ นของตน ต้องเคารพใน
วัฒนธรรม ประเพณี ทอ้ งถิ่น รวมถึงให้ความร่ วมมือต่อชุ มชน และร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งในการพัฒนาชุ มชนและ
สังคมตามโอกาสและความเหมาะสม
4.1 ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
คู่คา้ จะต้องรั บผิดชอบต่อสังคมในการใช้ทรั พยากรและมุ่งสร้ างความเจริ ญให้สังคมและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรอบด้วยดีวา่ เราเปรี ยบเสมือนส่ วนหนึ่งของสังคมที่จะร่ วมก้าวเดินไปสู่ การ
พัฒนาสังคมเพื่อความยัง่ ยืนสื บไป กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้มีนโยบายการดําเนิ นงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจนและยึดถือปฏิ บตั ิภายในองค์กร เคารพต่อขนบธรรมเนี ยม ประเพณี
และวัฒนธรรมสังคมของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ที่สร้างสรรค์สังคม ชุมชนอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้ชุมชนที่
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ต้ งั อยูม่ ีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนทั้งที่ดาํ เนิ นการเอง และร่ วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ
ภาคเอกชนและชุมชน
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4.2 การร่ วมพัฒนาชุ มชน
คู่คา้ จะต้องให้ความสําคัญของการรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน
และสังคมโดยสนับสนุ นกิจกรรมช่วยเหลื อสังคม พัฒนาคุ ณภาพชี วิตของคนในชุ มชน ส่ งเสริ ม
การดํา เนิ นงานด้า นจิ ต อาสาที่ เกี่ ย วข้องกับ การพัฒ นาชุ ม ชนและสั ง คมอย่า งต่ อเนื่ องและปลู ก
จิตสํานึกด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม
การร้ องเรียน
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ เปิ ดโอกาสให้คู่คา้ ได้ร่วมกันสอดส่ องดูแลให้ขอ้ มูลแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยน เมื่อพบ
เห็นการกระทําที่ทุจริ ต คอร์ รัปชัน ความไม่เป็ นธรรมในการปฏิบตั ิงาน การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และจรรยาบรรณคู่คา้ ของกลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้ สามารถดําเนิ นการโดยร้ องเรี ยนหรื อแจ้งเบาะแสไปยังผูร้ ั บข้อ
ร้องเรี ยนผ่านทางช่องทางที่กาํ หนด ตามกระบวนการที่บริ ษทั กําหนดไว้ในคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์
รัปชันและสิ นบนเรื่ องช่ องทางการร้ องเรี ยน/แจ้งเบาะแส หรื อส่ งจดหมาย หรื อช่ องทางอื่ นตามสมควรและ
ปลอดภัย ถึ ง สํา นัก งานตรวจสอบ บริ ษ ทั เด็ มโก้ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 59 ม.1 ต.สวนพริ กไทย อ.เมื อง จ.
ปทุมธานี 12000 หรื อโทรสาร 02-9595811 ต่อ 2018
การแจ้ งเบาะแสอันเป็ นเท็จ
ผูแ้ จ้ง เบาะแสหรื อผูร้ ้ องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ ใ ห้ค วามร่ วมมื อในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง สามารถร้ องขอ
มาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสม ย่อมตระหนักและเข้าใจเป็ นอย่างดีวา่ การแจ้งเบาะแสจะต้องกระทําโดยสุ จริ ตไม่
มีเจตนากลัน่ แกล้งองค์กรหรื อบุคคล หรื อโดยมีเจตนาไม่สุจริ ต ไม่เป็ นธรรม หากผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน
หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งได้ให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้จะดําเนิ นการตาม
ขั้นตอนของกลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้ หรื อตามระเบียบของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผูแ้ จ้ง
เบาะแส ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ต่อไป
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรียน
กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้ องเรี ยน และผูถ้ ู กร้ องเรี ยน ไว้เป็ น
ความลับ และจะเปิ ดเผยข้อมูลเท่าที่จาํ เป็ นโดยคํานึ งถึงความปลอดภัย ความเสี ยหายของผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผู ้
ร้องเรี ยน และผูถ้ ูกร้องเรี ยน ที่รายงานแหล่งที่มาของข้อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะได้รับการบรรเทาความ
เสี ยหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็ นธรรม ทั้งนี้สามารถร้องขอมาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสม หากเห็น
ว่าเป็ นเรื่ องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสี ยหายหรื อความไม่ปลอดภัย
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(สําเนา)

ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ
จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตคิ ู่ค้า
ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ และรับทราบ จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบตั ิคู่คา้ ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ และตกลง
ที่จะปฏิบตั ิตามข้อตกลงดังกล่าวนี้ในทุกประเด็นที่การดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ข้าพเจ้าเกี่ยวข้อง โดยจะแจ้งให้
ลูกจ้างของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบและเก็บข้อมูล ซึ่งเป็ นหลักฐานการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนี้ไว้ และส่ ง
มอบให้ตามที่กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ร้องขอ รวมทั้งยินยอมให้กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้เข้าประเมินการดําเนิ นการของคู่คา้
เพื่อให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบตั ิคู่คา้ ฉบับนี้

คู่ค้าลงนามรับรองและประทับตราบริษัท (ถ้ ามี)
ชื่อบริ ษทั คู่คา้ /Company Name : ………………………………………………………………………………..
ที่อยู่ / Address : ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ / Signature…………………….…………
(……………………………………….)
ตําแหน่ง/Position…………………….…………
วันที่ /Date ………/…………/………

หมายเหตุ : หากลงนามและประทับตราในแบบฟอร์ มนีแ้ ล้ ว กรุ ณาสแกนและนําส่ งกลับทางอีเมล์ ให้ กับ
หน่ วยงานจัดซื ้อ
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