
 

 

 

 

 

 

 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏบิตัิคู่ค้า 

ของกลุ่มธุรกจิเดม็โก้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    
              บรษัิท เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 
 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบติัคู่คา้ : พฤศจิกายน 2564          หนา้ท่ี 2/7 

 

 

จรรยาบรรณและแนวทางปฏบัิติคู่ค้า 

 

บทนํา 

กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มีความมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมัน่คงและย ัง่ยืน ดว้ยความโปร่งใส 

สุจริตเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงให้ความสําคัญต่อหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น พนกังาน คู่คา้ ชุมชน สังคม คู่สัญญาทางการคา้ ลูกคา้ ประชาชนทัว่ไปและผูมี้ส่วน

ไดเ้สีย การสร้างจิตสาํนึกท่ีดีเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย

ความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นปัจจยัสําคญัท่ีช่วยจรรโลงช่ือเสียงและเก้ือหนุนกิจการของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ จึงได้

กาํหนดจรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตลอดจนมาตรฐานสากลซ่ึงจะช่วยผลกัดนัใหคู้่คา้ของกลุ่มธุรกิจเด็ม

โกด้าํเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม คาํนึงถึงสิทธิมนุษยชนเกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึง

ปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มเพื่อสร้างความย ัง่ยนืในการดาํเนินธุรกิจตลาด

ห่วงโซ่อุปทาน และเสริมสร้างการเติบโตในระยะยาวไปดว้ยกนั 

 

คํานิยาม   

กลุ่มธุรกจิเด็มโก้  หมายถึง กลุ่มบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย          

บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ ท่ีเด็มโกมี้อาํนาจควบคุมในการบริหาร

จดัการ 

คู่ค้า    หมายถึง ผูจ้าํหน่ายสินคา้ ผูรั้บจา้ง และหรือผูใ้หบ้ริการ ผูใ้หเ้ช่าหรือผูใ้หเ้ช่าซ้ือ 

ใหแ้ก่กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

 

ขอบเขตและแนวปฏิบัติ 

1. ด้านจริยธรรมทางธุรกจิ (Business Ethics) 

กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เช่ือมัน่ว่าการดาํเนินธุรกิจให้เติบโตไดอ้ย่างมัน่คงและย ัง่ยืน ตอ้งอยู่บนพื้นฐานของ

จริยธรรมอนัดี กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จึงสนบัสนุนให ้คู่คา้ ซ่ึงเป็นกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีสาํคญั ยดึถือแนวทางใน

การดาํเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม และส่งเสริมให้กลุ่มน้ี มีนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งอยา่งย ัง่ยนืสําหรับคู่คา้ของ

ตน เพื่อร่วมสร้างการเติบโตท่ีย ัง่ยนืไปดว้ยกนั 

1.1 ความซ่ือสัตย์สุจริต คู่ค้าต้องดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในความถูกต้อง                    

มีจริยธรรม และมีความโปร่งใส อีกทั้งตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง

ไม่กระทาํการใด ๆ ท่ีเป็นหรือส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชนั ติดสินบน ไม่เสนอของขวญั ทรัพยสิ์น 

การเล้ียงรับรอง การอาํนวยความสะดวก การสนบัสนุน ผลประโยชน์ หรือการกระทาํใด ๆ ท่ีจูงใจ

หรืออาจนาํมาซ่ึงความไดเ้ปรียบทั้งต่อตนเองและพวกพอ้ง อนัเป็นผลประโยชน์ท่ีไม่สมควรได ้กบั
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บุคลากรรวมทั้งครอบครัวของบุคลากรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสิทธิพิเศษจากกลุ่ม

ธุรกิจเด็มโก ้

1.2 ความมีคุณธรรม คู่คา้ตอ้งดาํเนินธุรกิจบริหารจดัการสินคา้และการบริการแก่ลูกคา้อยา่งมีมาตรฐาน 

โดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทุกฝ่ายดว้ยความมีคุณธรรม 

1.3 การแข่งขันอย่างยุติธรรม คู่คา้ตอ้งไม่ใหค้วามร่วมมือกบัผูแ้ข่งขนัรายอ่ืนกระทาํการไม่ถูกกฎหมาย 

รวมถึงการร่วมกันกําหนดราคาประมูลเพื่อให้ตนหรือฝ่ายตนได้รับเลือก การกําหนดราคา                       

การจดัสรรตลาด หรือ   ขอ้หา้มในการเลือกปฏิบติัท่ีจาํกดัอิสระและการแข่งขนัอยา่งยติุธรรม  

1.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คู่คา้ตอ้งไม่เก่ียวขอ้งหรือมีความสัมพนัธ์กบับุคลากรของกลุ่มธุรกิจ

เด็มโก ้   ท่ีอาจนาํมาซ่ึงการครหา หรือมีความทบัซ้อนทางผลประโยชน์กบับริษทั และคู่คา้จะตอ้ง

รายงานหรือแจง้ให้กลุ่มธุรกิจเด็มโกท้ราบหากพบว่ามีการดาํเนินการใด ๆ ท่ีเป็นการขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ หรือหากมีความสัมพนัธ์ส่วนตวัใด ๆ ระหว่างบุคลากรคู่คา้และบุคลากรของกลุ่ม

ธุรกิจเด็มโกห้รือเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหมี้อาํนาจดาํเนินการ 

1.5 การปฏิบัติตามกฎหมาย คู่คา้ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีบญัญติัข้ึนทั้งในระดบัประเทศ

และระดบัทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ สินคา้ แรงงาน รวมถึงแรงงานดา้นจรรยาบรรณทางธุรกิจ ความมัน่คง 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ รวมถึงมีใบอนุญาตท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังาน

และประกอบธุรกิจท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 

1.6 การเปิดเผยข้อมูลและการรักษาความลับ คู่ค้าจะต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนตาม

ขอ้ตกลงระหว่างกนั รวมถึงตอ้งเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด และตอ้งไม่เปิดเผยหรือนาํข้อมูล

ความลับของบริษทั  มีส่วนเก่ียวข้องข้อมูลลูกค้า คู่ค้า ราคา ต้นทุน วิธีการ กลยุทธ์ แผนงาน 

กระบวนการและวิธีปฏิบติัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวัของบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยไม่ไดรั้บความ

ยินยอมโดยเด็ดขาด เวน้แต่ได้รับคาํยินยอมของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หากคู่คา้ฝ่าฝืนทาํให้เกิดความ

เสียหายจากการกระทาํดงักล่าวถือเป็นความรับผดิชอบของคู่คา้ทั้งหมด ทั้งน้ีใหป้ฏิบติัตามนโยบาย

การทาํสญัญาปกปิดความลบัอยา่งเคร่งครัด 

1.7 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คู่คา้ตระหนกัดีวา่การใหสิ้นบนและการคอร์รัปชนัเป็นภยัร้ายแรง

ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศชาติและสังคม รวมทั้งสร้างความไม่เป็น

ธรรมทางธุรกิจ    คู่คา้จะตอ้งรณรงค์การป้องการการทุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กรและเล็งเห็น

ความสาํคญัของการป้องกนัการทุจริตและการป้องกนัการคอร์รัปชนัทุกรูปแบบและมุ่งหมายให้ทุก

คนในองคก์รไดมี้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการป้องการการทุจริต เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจ

ท่ีใสสะอาด 
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2. ด้านแรงงานและหลักสิทธิมนุษยชน (Labor and Human Rights) 

คู่คา้จะตอ้งตระหนกั และให้ความสําคญักบัการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนโดยมีการส่งเสริมและคุม้ครอง

สิทธิเสรีภาพตลอดจนปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ไม่เลือก

ปฏิบติั   ไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ เพศ อาย ุสีผวิ ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ และชาติตระกูล และไม่กระทาํการใด ๆ 

ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยไม่เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการล่วงละเมิดสิทธิ

มนุษยชน ดงัน้ี 

2.1 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม คู่คา้ตอ้งปฏิบติัต่อบุคลากรของคู่คา้ดว้ยความเคารพในเกียรติ 

ศกัด์ิศรี และสิทธิส่วนบุคคล พร้อมตระหนกัอยูเ่สมอวา่บุคลากร ชุมชน สังคม คู่สัญญาทางการคา้ 

และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าท่ีสุด และเป็นปัจจยัแห่งความสําเร็จของการ

บรรลุเป้าหมาย 

2.2 การไม่เลือกปฏิบัติ คู่คา้ตอ้งปฏิบติัต่อลูกจา้งโดยเท่าเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบติัเพราะความแตกต่าง

ทางดา้นร่างกาย จิตใจ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อาย ุการศึกษา สังกดัทางการเมือง รสนิยมทาง

เพศ หรือการเป็นสมาชิกสหภาพใด ๆ 

2.3 การคุ้มครองแรงงงาน คู่คา้ตอ้งไม่ใชแ้รงงานเด็กท่ีอายุไม่ถึงเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนด หากมีการใช้

แรงงานเด็ก คู่คา้ตอ้งจดัให้มีความคุม้ครองการใช้แรงงานเด็กตามท่ีกฎหมายกาํหนด และสามารถ

ตรวจสอบได้ และตอ้งไม่ให้ลูกจา้งท่ีเป็นหญิงทาํงานในลกัษณะท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

ความปลอดภยั หากลูกจา้งเป็นหญิงมีครรภ์ต้องได้รับความคุม้ครองและสิทธิประโยชน์ตามท่ี

กฎหมายกาํหนด หรือหากมีการจา้งแรงงานต่างดา้ว คู่ค่าตอ้งปฏิบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนดอย่าง

ครบถว้น 

2.4 การไม่บังคับใช้แรงงาน คู่คา้ตอ้งใช้แรงงานโดยคาํนึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และตอ้งไม่ใช้

แรงงานในลกัษณะท่ีเป็นการบงัคบั การขู่เข็ญ การกกัขงั การลิดรอนสิทธิ การล่วงละเมิด การคา้

มนุษย ์และตอ้งไม่บงัคบัการใชแ้รงงานท่ีไม่เหมาะสมกบัสภาพร่างกาย รวมถึงการใชค้วามรุนแรง

ในทุกรูปแบบ โดยคู่ค้าสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากนโยบายและแนวปฏิบติัด้านการเคารพ

กฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้บนเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.demco.co.th) 

2.5 การจ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์  คู่คา้ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตอ้งจ่ายค่าจา้ง ค่าทาํงานล่วงเวลา ค่าจา้ง

ในวนัหยุด รวมถึงผลประโยชน์ท่ีลูกจ้างพึงได้รับตามกฎหมาย ให้แก่ลูกจ้างไม่ตํ่ากว่าอตัราท่ี

กฎหมายกาํหนด 

2.6 ระยะเวลาการทํางาน คู่คา้ตอ้งไม่ให้ลูกจา้งทาํงานเป็นระยะเวลานานเกินกว่าท่ีกฎหมายกาํหนด 

ทั้งน้ีในการทาํงานล่วงเวลาหรือการทาํงานในวนัหยดุตอ้งเป็นความสมคัรใจของลูกจา้ง และตอ้งจดั

ใหลู้กจา้งมีวนัหยดุและวนัลาไม่นอ้ยกวา่อตัราท่ีกฎหมายกาํหนด 
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3. ด้านความรับผดิชอบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม ( Responsibility for Occupational 

Safety, Health and Environment) 

คู่คา้ตอ้งให้ความสําคญัและตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบายและแนวปฏิบติัใน

ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด และตอ้งร่วมกนัสอดส่องดูแล กรณีท่ีพบเห็น

ความไม่ปลอดภยัต่อชีวติ สุขอนามยั ทรัพยสิ์นและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อนาํไปสู่การดาํเนินการแกไ้ขอยา่งเหมาะสม  

3.1 สภาพแวดล้อมในการทาํงานทีป่ลอดภัย คู่คา้ตอ้งจดัการดูแลและรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน

ให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งเร่ืองโครงสร้างพื้นฐาน

ต่าง ๆ ระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยั รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือต่อ

เหตุการณ์ฉุกเฉิน 

3.2 ความปลอดภัยส่วนบุคคล คู่คา้ตอ้งประเมินความเส่ียงทั้งก่อนและระหวา่งดาํเนินงาน ในดา้นความ

พร้อมของบุคลากร และจดัให้มีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลอย่างเพียงพอและเหมาะสม

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดรั้บความปลอดภยัในการทาํงาน  

3.3 การรักษาส่ิงแวดล้อม คู่คา้ตอ้งดาํเนินงานดว้ยความใส่ใจดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม การใช้ทรัพยากร

ทางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตอ้งส่งผลกระทบต่อชุมชน และส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด 

ต้องแยกแยะและควบคุมของเสีย ของเสียอันตรายรวมถึงเฝ้าระวงัควบคุมมลพิษท่ีเกิดจาก

กระบวนการดาํเนินงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอก  

 

4. ความรับผดิชอบต่อชุมชนและสังคม 

คู่คา้ควรดาํเนินธุรกิจโดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมจากการดาํเนินของตน ตอ้งเคารพใน

วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน รวมถึงให้ความร่วมมือต่อชุมชน และร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาชุมชนและ

สังคมตามโอกาสและความเหมาะสม 

4.1 ความรับผดิชอบต่อสังคม 

คู่คา้จะตอ้งรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากรและมุ่งสร้างความเจริญให้สังคมและ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยรอบดว้ยดีวา่เราเปรียบเสมือนส่วนหน่ึงของสังคมท่ีจะร่วมกา้วเดินไปสู่การ

พฒันาสังคมเพื่อความย ัง่ยืนสืบไป  กลุ่มธุรกิจเด็มโกมี้นโยบายการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบ

ต่อสังคม (CSR) อย่างชดัเจนและยึดถือปฏิบติัภายในองค์กร  เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี

และวฒันธรรมสังคมของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ท่ีสร้างสรรคส์ังคม ชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใหชุ้มชนท่ี

กลุ่มธุรกิจเด็มโกต้ั้งอยูมี่คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนทั้งท่ีดาํเนินการเอง และร่วมมือกบัหน่วยงานของภาครัฐ 

ภาคเอกชนและชุมชน 
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4.2 การร่วมพฒันาชุมชน 

คู่คา้จะตอ้งให้ความสําคญัของการรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน

และสังคมโดยสนบัสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม  พฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริม

การดาํเนินงานด้านจิตอาสาท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาชุมชนและสังคมอย่างต่อเน่ืองและปลูก

จิตสาํนึกดา้นความรับผดิชอบต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 

การร้องเรียน 

กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เปิดโอกาสให้คู่คา้ไดร่้วมกนัสอดส่องดูแลให้ขอ้มูลแจง้เบาะแสหรือร้องเรียน เม่ือพบ

เห็นการกระทาํท่ีทุจริต คอร์รัปชนั ความไม่เป็นธรรมในการปฏิบติังาน การไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

และจรรยาบรรณคู่คา้ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ สามารถดาํเนินการโดยร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสไปยงัผูรั้บขอ้

ร้องเรียนผา่นทางช่องทางท่ีกาํหนด ตามกระบวนการท่ีบริษทักาํหนดไวใ้นคู่มือมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์

รัปชนัและสินบนเร่ืองช่องทางการร้องเรียน/แจง้เบาะแส หรือส่งจดหมาย หรือช่องทางอ่ืนตามสมควรและ

ปลอดภยั ถึงสํานักงานตรวจสอบ  บริษทั เด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) เลขท่ี 59 ม.1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.

ปทุมธานี 12000 หรือโทรสาร 02-9595811 ต่อ 2018 

 

การแจ้งเบาะแสอนัเป็นเทจ็ 

ผูแ้จ้งเบาะแสหรือผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอ

มาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสม ยอ่มตระหนกัและเขา้ใจเป็นอยา่งดีวา่การแจง้เบาะแสจะตอ้งกระทาํโดยสุจริตไม่

มีเจตนากลัน่แกลง้องคก์รหรือบุคคล หรือโดยมีเจตนาไม่สุจริต ไม่เป็นธรรม หากผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน 

หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงไดใ้หข้อ้มูลอนัเป็นเท็จ กลุ่มธุรกิจเด็มโกจ้ะดาํเนินการตาม

ขั้นตอนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หรือตามระเบียบของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้และตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูแ้จง้

เบาะแส ตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณีต่อไป 

 

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน 

กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จะเก็บขอ้มูลและตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน และผูถู้กร้องเรียน ไวเ้ป็น

ความลบั  และจะเปิดเผยขอ้มูลเท่าท่ีจาํเป็นโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั ความเสียหายของผูแ้จง้เบาะแส หรือผู ้

ร้องเรียน และผูถู้กร้องเรียน ท่ีรายงานแหล่งท่ีมาของขอ้มูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะไดรั้บการบรรเทาความ

เสียหายดว้ยกระบวนการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งน้ีสามารถร้องขอมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสม หากเห็น

วา่เป็นเร่ืองท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภยั  
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(สาํเนา) 

 

ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัต ิ

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัตคู่ิค้า 

 

ขา้พเจา้ไดอ่้าน เขา้ใจ และรับทราบ จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบติัคู่คา้ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้และตกลง

ท่ีจะปฏิบติัตามขอ้ตกลงดงักล่าวน้ีในทุกประเด็นท่ีการดาํเนินธุรกิจของบริษทัขา้พเจา้เก่ียวขอ้ง โดยจะแจง้ให้

ลูกจา้งของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งทุกคนรับทราบและเก็บขอ้มูล ซ่ึงเป็นหลกัฐานการปฏิบติัตามขอ้ตกลงน้ีไว ้และส่ง

มอบใหต้ามท่ีกลุ่มธุรกิจเด็มโกร้้องขอ รวมทั้งยินยอมให้กลุ่มธุรกิจเด็มโกเ้ขา้ประเมินการดาํเนินการของคู่คา้

เพื่อใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบติัคู่คา้ฉบบัน้ี 

 

 

คู่ค้าลงนามรับรองและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 

ช่ือบริษทัคู่คา้ /Company Name : ……………………………………………………………………………….. 

ท่ีอยู ่/ Address : ………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

      ลงช่ือ / Signature…………………….………… 

       (……………………………………….) 

      ตาํแหน่ง/Position…………………….………… 

       วนัท่ี /Date ………/…………/……… 

 

 

 

หมายเหตุ : หากลงนามและประทับตราในแบบฟอร์มนีแ้ล้ว กรุณาสแกนและนาํส่งกลับทางอีเมล์ให้กับ

หน่วยงานจัดซ้ือ 


