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จริยธรรมและจรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน 
 

สารจากประธานกรรมการ 

 มาตรฐานสูงสุดของความเป็นมืออาชีพและการมีจริยธรรมในการปฏิบติังานท่ี บริษทั เด็มโก ้จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัในกลุ่ม เป็นส่ิงท่ี กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งมุ่งมัน่ฟันฝ่า เพื่อไปให้ถึง 

เพราะจรรยาบรรณไม่เพียงแต่วางกรอบในเร่ืองมาตรฐานดังกล่าว แต่ยงัสะท้อนให้เห็นค่านิยมหลัก                

I DEMCO ขององคก์ร 

 ในฐานะท่ีเป็นผูบ้ริหาร และพนกังานของ กลุ่มบริษทัเด็มโก ้คณะกรรมการบริษทั คาดหวงัให้ท่าน

ยดึถือและปฏิบติัตามหลกัเกณฑต่์าง ๆ ท่ีระบุไวใ้นจรรยาบรรณน้ี  ซ่ึงครอบคลุมการกระทาํของท่านในทุก ๆ 

เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัเด็มโก ้ ดงันั้น ไม่วา่ท่านจะกระทาํการใด ๆ ตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชน์ของกลุ่ม

บริษทัเด็มโก ้เป็นสาํคญั 

 ความร่วมมือและปณิธานของท่านในการธาํรงไวซ่ึ้งมาตรฐานดงักล่าว จะเป็นแรงผลกัดนัสาํคญัท่ีทาํ

ให้กลุ่มบริษทัเด็มโก ้สามารถบรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทศัน์ท่ีวางไวใ้นการ มุ่งสู่การเป็นผูป้ระกอบการชั้นนาํ

ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า พลังงาน และสาธารณูปโภค ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยนวตักรรมและ

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

 

 

 

         

         นางประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ ์
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       บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 
 

 
4 

 
 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ : ทบทวน กมุภาพนัธ์ 2565 

บทนํา 

วิสัยทศัน์ของ บริษทัเด็มโก้ จาํกดั (มหาชน) (“เด็มโก้”) คือ มุ่งสู่การเป็นผูป้ระกอบการชั้นนําด้าน

วิศวกรรมไฟฟ้า พลงังาน และสาธารณูปโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยั โดยใช ้ความซ่ือสัตย ์ต่อลูกคา้ ต่อวชิาชีพ ดว้ยความมานะมุ่งมัน่ ตั้งใจจริงท่ีจะประสบความสําเร็จ ดว้ย

ความเช่ือมัน่ในการทาํงานร่วมกนัเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ดว้ยความรอบรู้ เช่ียวชาญ ให้คุณภาพท่ีดีแก่

ลูกคา้ สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูถื้อหุ้นอย่างต่อเน่ือง มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม 

เป็นค่านิยม “I DEMCO” ท่ีจะช่วยผลกัดนัใหธุ้รกิจของ กลุ่มบริษทัเด็มโก ้บรรลุวสิัยทศัน์ ดงักล่าว 

 ในการดาํเนินการใด ๆ ของ กลุ่มบริษทัเด็มโก ้จะให้ความเคารพต่อกติกาของกฎหมายและเกียรติภูมิ

ของแต่ละบุคคล รวมทั้งมุ่งมัน่ท่ีจะใหก้ารดาํเนินธุรกิจของเด็มโกอ้ยูบ่นมาตรฐานจรรยาบรรณขั้นสูง 

 จรรยาบรรณของพนกังานน้ีไดจ้ดัทาํเป็นคู่มือไวเ้พื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและ

พนกังานในการประพฤติตนอยา่งมีจริยธรรม และเป็นการแสดงให้เห็นวา่ กลุ่มบริษทัเด็มโก ้มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติั

ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบั  นอกจากน้ีจรรยาบรรณพนกังานยงัเป็นส่ิงเตือนใจให้พนักงานมีความ

ระมดัระวงัในการประพฤติปฏิบติัตน และป้องกนัไม่ให้พนักงานกระทาํการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดระเบียบ 

ขอ้บงัคบั และวนิยั ท่ีจะนาํความเส่ือมเสียมาสู่ช่ือเสียงของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้

 การประพฤติปฎิบติัอย่างมีจรรยาบรรณน้ี ไม่สามารถอธิบายความชดัเจนได้ทุกกรณี  อย่างไรก็ตาม

ลกัษณะโดยทัว่ไป คือส่ิงท่ีเป็นค่านิยมท่ีดีของ กลุ่มบริษทัเด็มโก ้นัน่เอง ในฐานะพนกังานกลุ่มบริษทัเด็มโก ้

เราจะยึดมัน่ในความซ่ือสัตย ์ต่อบริษทั ต่อเพื่อนพนกังานและลูกคา้  ตลอดจนการไดรั้บความไวว้างใจทั้งใน

การพูดและการกระทาํ เราจะตอ้งประพฤติตนอย่างมีความรับผิดชอบ และกระทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ถึงแมก้าร

ตดัสินใจท่ีจะปฏิบติังานใด ๆ จะเป็นการกระทาํของแต่ละบุคคล ในขณะเดียวกนัตอ้งมีความรับผิดชอบท่ีจะ

คาํนึงถึงองคก์รดว้ย การท่ีทุกคนมีภาระร่วมกนัน้ี มีความสําคญัยิ่งในการสร้างเกียรติภูมิของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้

ใหไ้ดรั้บความเช่ือถือและความไวว้างใจจากทุกฝ่าย เป็นองคก์รท่ีดีของสังคมต่อไป 
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จรรยาบรรณของกรรมการ 

 (Ethical and Responsible of the Board) 

ขอ้กาํหนดด้านจริยธรรมน้ีเป็นบทบญัญติัด้านจริยธรรมสําหรับคณะกรรมการกลุ่มบริษทัเด็มโก ้

กรรมการกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ีสูงท่ีสุด เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุ้น 

และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ ภายใตห้ลกัการ ความซ่ือสัตย ์ยุติธรรม และคุณธรรม การดาํเนินธุรกิจส่วนตวั การ

รักษาความลบั การเปิดเผยเร่ืองผลประโยชน์ การยึดถือปฏิบติัตามกฎหมาย และการไม่ใชต้าํแหน่งหน้าท่ีการ

เป็นกรรมการ เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตน ดงัต่อไปน้ี 

1. แสดงความเป็นผูน้าํ ริเร่ิม และใช้ดุลยพินิจในการกาํกบัดูแลกิจการ เพื่อนาํพาบริษทั สู่ความสําเร็จอย่าง

ต่อเน่ือง และสร้างผลประโยชน์ สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื (Establish Clear Leadership Role and 

Responsibilities of the Board)  

2. ปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อรักษาสิทธิ และผลประโยชน์อนัชอบธรรมของผูถื้อหุ้นของบริษทั ดว้ยความรับผดิชอบ 

ด้วยความระมดัระวงั (Duty of Care) ปฏิบติัตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั  มติคณะกรรมการบริษทั มติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (Duty of Obedience)  

3. ปฏิบติัหน้าท่ีโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผูมี้ส่วนได้เสียอ่ืน รวมทั้งสังคม 

ส่ิงแวดลอ้ม โดยรวมดว้ย (Good Corporate Citizenship)  

4. ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีในการดาํเนินธุรกิจและการเป็นกรรมการ รวมถึงการ

ละเวน้การกระทาํท่ีเป็นการดาํเนินธุรกิจอยา่งไม่เป็นธรรม   ปฏิบติัตามภาระหนา้ท่ี และพนัธสัญญาท่ีทาํไว ้

(Ethical and Responsible Business)  

5. ยึดมัน่ต่อขอ้เท็จจริง และความซ่ือสัตย ์ในการดาํเนินธุรกิจ และการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการ (Duty 

of Loyalty)  

6. หลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน หรือนิติบุคคล/บุคคล ท่ีตนมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัการกระทาํหนา้ท่ีเพื่อบริษทั ในฐานะกรรมการ 

7. ไม่ใช้ขอ้มูลท่ีไดม้าในฐานะกรรมการในทางท่ีไม่เหมาะสม และไม่เปิดเผย หรืออนุญาตให้มีการเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทั (Duty of Disclosure) กบัรักษาความน่าเช่ือถือทางการเงิน และการเปิดเผย

ขอ้มูลของบริษทั (Ensure Disclosure and Financial Integrity)  

8. ระมดัระวงั และไม่กระทาํการใด ๆ ท่ีเป็นการทาํลายช่ือเสียงกรรมการบริษทั  ไม่กระทาํการใด ๆ ท่ีเป็น

ผลเสียต่อช่ือเสียง และผลประโยชน์ของบริษทั หรือคณะกรรมการบริษทั 

9. ติดตาม ศึกษา และพฒันาความรู้เก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีดีของกรรมการ และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

(CG Code) อยูเ่สมอ 

10. ยึดมัน่มาตรฐานสูงสุดในการปฏิบติังาน โดยตระหนกั และยึดมัน่ขอ้พึงปฏิบติัน้ี ทั้งโดยเจตนารมณ์ และ

ลายลักษณ์อักษร กับส่งเสริมในกรรมการอ่ืน ผูบ้ริหารระดับสูง นําไปปฏิบัติด้วย (Strengthen Board 

Effectiveness) 
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จรรยาบรรณของพนักงาน 

 (Ethical and Responsible of the Employees) 

 

คํานิยาม 

“เด็มโก้”  หมายถึง บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 

“กลุ่มบริษัทเด็มโก้”  หมายถึง  บริษทั เด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) (เด็มโก้) บริษทั เด็มโก้ เพาเวอร์ จาํกัด (DP)   

บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จาํกัด (DDL) และบริษัท เด็มโก้ เอ็นเนอจี แอนด ์

ยทิูลิต้ี จาํกดั (DEU) 

 “กลุ่มบริษัทเด็มโก้” หมายถึง กลุ่มบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย บริษทั

ร่วมและกิจการร่วมคา้  ท่ีเด็มโกมี้อาํนาจควบคุมในการบริหารจดัการ 

“พนักงาน”  หมายถึง พนกังานกลุ่มบริษทัเด็มโก ้

ขอบเขต 

 จรรยาบรรณพนกังานน้ีใชบ้งัคบักบัพนกังานทุกคนในกลุ่มบริษทัเด็มโก ้และกิจการอ่ืนๆ ท่ีเด็มโกมี้

อาํนาจควบคุม  รวมทั้งกิจการในต่างประเทศ ทั้งน้ี “พนกังาน” ในความหมายของจรรยาบรรณน้ี หมายความ

รวมถึง ผูบ้ริหาร  พนกังานทุกระดบัชั้น พนกังานตามสัญญาจา้งทุกคน ไม่วา่จะเป็นพนกังานท่ีมีสัญญาจา้งตาม

กาํหนดระยะเวลาหรือไม่มีกาํหนดระยะเวลา 

การปฏิบัติตาม 

 พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีในการทาํความเขา้ใจและปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ คาํสั่ง และจรรยาบรรณ

พนกังาน ตลอดจนนโยบายอ่ืน ๆ ไม่วา่จะเป็นตามจารีตประเพณี หรือเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไม่วา่จะไดก้าํหนด

ไวแ้ลว้ในขณะน้ี และ/หรือท่ีจะกาํหนดต่อไปในภายหนา้โดยเคร่งครัด 

 พนกังานของ กลุ่มบริษทัเด็มโกต้อ้งปฏิบติัหน้าท่ีในความรับผิดชอบอย่างสุดความสามารถ ซ่ือสัตย์

สุจริต ยดึมัน่ในคุณธรรม ไม่กระทาํการทุจริต 

 ผูบ้ริหารพึงแสดงความยึดมัน่ต่อจรรยาบรรณพนักงาน โดยการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีสําหรับ

พนกังานอ่ืน เสริมสร้างบรรยากาศ ของการทาํงานให้เอ้ือต่อการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ รวมทั้งตอ้งมุ่งมัน่ท่ีจะ

ป้องกนัไม่ใหเ้กิดการละเมิดจรรยาบรรณ 

 พนักงานท่ีฝ่าฝืนจรรยาบรรณ หรือนโยบายของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ท่ี เก่ียวข้อง หรือยินยอมให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาฝ่าฝืนจรรยาบรรณ จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินยั การให้ชดเชยความเสียหาย และโทษทาง

แพง่หรือทางอาญา 
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ตัวอย่างของการกระทาํทีอ่าจนําไปสู่การลงโทษทางวนัิย 

• การประพฤติปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนต่อนโยบาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ คาํสั่ง จรรยาบรรณพนกังาน หรือกฎหมาย 

• การกระทาํท่ีฝ่าฝืนนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัและสินบนของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้

• การกระทาํดว้ยประการใด ๆ อนัเป็นผลให้มีการฝ่าฝืนนโยบาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ คาํสั่ง จรรยาบรรณ

พนกังาน หรือฝ่าฝืนกฎหมาย 

• การไม่รายงาน การฝ่าฝืน พฤติกรรมท่ีน่าสงสัยว่าจะมีการกระทาํท่ีเป็นการฝ่าฝืนนโยบาย ขอ้บงัคบั 

ระเบียบ คาํสั่ง จรรยาบรรณพนกังาน หรือกฎหมาย อยา่งทนัที 

• การไม่ใหค้วามร่วมมือในการสอบสวนหาสาเหตุของการกระทาํท่ีอาจเป็นการฝ่าฝืนนโยบาย ขอ้บงัคบั 

ระเบียบ คาํสั่ง จรรยาบรรณพนกังาน หรือกฎหมาย 

• การให้ร้ายพนักงานผูอ่ื้นโดยรายงานว่ามีการฝ่าฝืน หรือมีส่วนร่วมในการฝ่าฝืน นโยบาย ขอ้บงัคบั 

ระเบียบ คาํสั่ง จรรยาบรรณพนกังาน หรือกฎหมายซ่ึงไม่เป็นความจริง 

การรักษาผลประโยชน์กลุ่มบริษัทเด็มโก้ 

 พนักงานพึงปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม และรับผิดชอบตามแนวทาง นโยบาย 

ระเบียบปฏิบติัท่ีกลุ่มบริษทัเด็มโกไ้ดก้าํหนดไว ้โดยมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถ ดว้ยความ

ระมดัระวงัและไตร่ตรอง เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ตามวตัถุประสงค์ทางธุรกิจ เพื่อการเติบโต

อยา่งย ัง่ยนืทั้งของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้และสังคมต่อไป 

 การรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ตอ้งเกิดจากการกระทาํโดยชอบธรรม ไม่กระทาํการ

ช่วยเหลือสนบัสนุนหรือยอมเป็นเคร่ืองมือท่ีจะทาํให้เกิดการหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ

ต่าง ๆ ตามหลกัธรรมาภิบาลของการดาํเนินธุรกิจ 

 ผลประโยชน์กลุ่มบริษัทเด็มโก้ นอกจากหมายถึงเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจแล้วยงัหมายถึง

ภาพลกัษณ์ เกียรติภูมิ ช่ือเสียงอนัดีงาม 

 พนกังานในฐานะท่ีเป็นตวัแทน กลุ่มบริษทัเด็มโกพ้ึงระมดัระวงัการกระทาํ หรือการแสดงออก ในดา้น

ต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบถึงภาพลกัษณ์ของ กลุ่มบริษทัเด็มโก ้

 พนกังานควรมีทศันคติท่ีดี มีความภูมิใจในกลุ่มบริษทัเด็มโก ้โดยดาํรงไวซ่ึ้งช่ือเสียงอนัดีงามของ กลุ่ม

บริษทัเด็มโก ้มุ่งรักษาช่ือเสียงของตนเอง และเกียรติของพนกังาน กลุ่มบริษทัเด็มโก ้

ความเช่ือถือได้ของข้อมูล 

 ขอ้มูลทุกประเภทของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีเป็นจริงและถูกตอ้ง ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น เจา้หน้ี 

และหน่วยงานกํากับดูแลต่าง ๆ ต้องอาศัยความถูกต้องของข้อมูล กลุ่มบริษัทเด็มโก้ ในการติดตามการ

ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้และในการตดัสินใจ ดงันั้น กลุ่มบริษทัเด็มโกจึ้งไวว้างใจวา่ พนกังานทุกคน

จะร่วมมือกันในการจัดทําข้อมูลให้ถูกต้องโดยบันทึกข้อมูล และจัดทาํรายงานอย่างถูกต้อง และทันต่อ
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เหตุการณ์ โดยรวบรวมรายการทางบญัชีต่าง ๆ ทุกรายการ ไม่วา่จะมีปริมาณมากหรือน้อย ขอ้มูลทุกประเภท

ของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ตอ้งการความถูกตอ้ง แม่นยาํ และความโปร่งใส ในมาตรฐานเดียวกนั ไม่วา่จะเป็นการ

ส่งขอ้มูลส่วนบุคคลให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล การจดัทาํรายงานค่าใช้จ่าย การบนัทึกเวลาทาํงาน การ

บนัทึกขอ้มูลลูกคา้ การบนัทึกรายได ้และรายการต่าง ๆ การบนัทึกขอ้มูลดา้นการลงทุนหรือขอ้มูลทางการเงิน

โดยรวมของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้

 ทั้งน้ี การบนัทึกและ/หรือการจดัทาํรายงานท่ีผิดพลาดหรือบิดเบือน โดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ

อยา่งร้ายแรง ถือเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณพนกังาน 

 กลุ่มบริษัทเด็มโก้ หวงัว่าพนักงานจะร่วมมืออย่างเต็มความสามารถกับผูต้รวจสอบภายใน และ

ภายนอกเม่ือไดรั้บการร้องขอ 

การรักษาความลบัของข้อมูล 

 พนักงานจะตอ้งไม่เปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษทัเด็มโก้ ท่ียงัมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ยกเวน้

เป็นไปตามกฎหมาย หรือไดรั้บอนุมติัจากกลุ่มบริษทัเด็มโก ้การรักษาความลบัของขอ้มูลน้ีรวมถึงขอ้มูลของ

ลูกคา้ ผลิตภณัฑ์ บริการ แผนงาน กลยุทธ์ วิธีการดาํเนินการและระบบงาน พนกังานจะตอ้งไม่นาํขอ้มูลท่ีได้

ทราบหรือจดัทาํข้ึนจากหนา้ท่ีงานในกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ใชใ้นทางอ่ืน นอกเหนือจากงานท่ีตนรับผดิชอบ และจะ

ไม่นาํขอ้มูลไปใชใ้นทางท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอ่ืน ไม่วา่ในขณะท่ีเป็น

พนกังานอยูห่รือพน้สภาพการเป็นพนกังานแลว้ก็ตาม 

 การเก็บรักษาขอ้มูลของลูกคา้ถือเป็นเร่ืองสําคญัท่ีพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัโดยเคร่งครัด และห้ามมิ

ให้พนักงานเปิดเผยขอ้มูลใด ๆ ของลูกคา้แก่บุคคลอ่ืน ไม่ว่าด้วยวิธีการใด หรือส่ือใด ๆ เวน้แต่การเปิดเผย

ขอ้มูลของลูกคา้ใหแ้ก่ผูท่ี้มีอาํนาจตามกฎหมาย หรือตามคาํสั่งศาล 

 การรักษาความลบัของขอ้มูลน้ี รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ และของพนกังาน ซ่ึงหมายความถึง

ขอ้มูลเก่ียวกบัรายได้และผลประโยชน์ และขอ้มูลทางการแพทยด์ว้ย ขอ้มูลดงักล่าวจะสามารถเผยแพร่ให้

บุคคลภายในหรือภายนอกบริษทั เพื่อใชง้านได ้เม่ือมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งเท่านั้น พนกังานท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายดังกล่าว โดยใช้ความระมดัระวงัอย่างยิ่ง และพึงรักษาอย่าง

เคร่งครัด 

การส่ือสาร และการแสดงออกในนามกลุ่มบริษัทเด็มโก้ 

 กลุ่มบริษทัเด็มโก ้ยึดมัน่ต่อการประกอบธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์และเปิดเผย การส่ือสารทั้งภายในและ

ภายนอกองคก์ร จะตอ้งถูกตอ้ง เท่ียงตรง ตรงไปตรงมา และมีการใชช่้องทางในการส่ือสารท่ีเหมาะสมในแต่ละ

สถานการณ์ 

 การส่ือสารและการเผยแพร่ขอ้มูลทุกคร้ังตอ้งใช้ภาษาและนํ้ าเสียง ท่ีสุภาพ และไม่ทาํให้ภาพลกัษณ์

และช่ือเสียงของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ตอ้งเส่ือมเสีย 
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 ห้ามการส่ือสาร การตีพิมพ์ และประกาศทั้ งภายใน และภายนอกบริษัท ด้วยข้อมูลท่ีไม่เป็นจริง 

บิดเบือน ประสงคร้์าย รวมถึงขอ้มูลท่ีอาจกระทบต่อช่ือเสียงของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ทั้งน้ีไม่วา่จะเป็นการ

ส่ือดว้ยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษรก็ตาม 

 พนกังานตอ้งระมดัระวงัการใช้ Social Media เช่น Webboard,  Facebook,  Youtube,  Instagram, Line 

และ Whatsapp ฯลฯ เป็นตน้ ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารด้วยขอ้ความ รูปภาพ หรือวีดีโอ เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิด

ความเสียหายต่อตวับุคคล องคก์ร หรือผดิต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย 

 การใช้ส่ือ หรือสัญลกัษณ์ ซ่ึงแสดงถึงการเป็นพนกังาน หรือเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้

เช่น เคร่ืองแบบ นามบตัร โบรชวัร์สินคา้ หรือบริการ เป็นตน้ พนกังานจะตอ้งใชด้ว้ยความระมดัระวงั และเพื่อ

ประโยชน์ของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้เท่านั้น และจะตอ้งไม่ใช้ส่ือ หรือสัญลกัษณ์ ของกลุ่มบริษทัเด็มโก้ ในการ

อวดอา้ง หลอกลวง หรือกระทาํดว้ยประการใด ๆ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสวงหาประโยชน์ให้กบัตนเองและ/

หรือบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ รวมทั้งจะตอ้งไม่ยนิยอมใหบุ้คคลอ่ืนนาํไปใชเ้พือ่การดงักล่าวดว้ย 

การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 

 หา้มพนกังานท่ีรู้ขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซ้ือขายหุ้นหรือหลกัทรัพยอ่ื์นใดท่ีเก่ียวขอ้ง เปิดเผย

หรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลท่ียงัไม่เปิดเผยเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทั้งของตนเอง และ/หรือบุคคลอ่ืน ทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม 

เม่ือใดควรถือวา่เป็น “ขอ้มูลภายใน” 

• เม่ือขอ้มูลนั้นมีสาระสาํคญั หมายถึง ขอ้มูลท่ีมีความเป็นไปไดอ้ยา่งมากกวา่นกัลงทุนท่ีมีเหตุมีผลจะถือ

เป็นส่ิงสาํคญัในการตดัสินใจทาํการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

• เม่ือขอ้มูลนั้น ไม่เป็นขอ้มูลสาธารณะ หมายถึง ขอ้มูลท่ียงัไม่ไดรั้บการเปิดเผยต่อสาธารณะ รวมไปถึง

ขอ้มูลท่ีแมจ้ะได้เปิดเผยต่อสาธารณะและรายงานโดยส่ือแล้วก็ตาม แต่ยงัไม่ได้ให้นักลงทุนมีเวลา

ตอบสนองขอ้มูลพอสมควร (24 ชัว่โมงหลงัจากการใหข่้าวอยา่งเป็นทางการ) 

การคุกคาม 

 กลุ่มบริษทัเด็มโกย้ึดมัน่ในการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทาํงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและปราศจาก

การคุกคามใด ๆ กลุ่มบริษทัเด็มโก ้จะทาํการสืบหาขอ้เท็จจริงอยา่งจริงจงั เม่ือไดรั้บรายงานถึงเหตุการณ์หรือ

พฤติกรรมใดท่ีขดัต่อแนวปฏิบติัน้ี และหากเป็นจริงจะส่งผลต่อการลงโทษทางวนิยั 

รูปแบบต่าง ๆ ของการคุกคาม ไดแ้ก่ 

• การคุกคามทางวาจา เช่น บิดเบือน ใส่ความ หรือทาํใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียง 

• การคุกคามทางกาย เช่น การข่มขู่ ทาํร้ายร่างกาย ขู่จะทาํร้ายร่างกาย 
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• การคุกคามท่ีมองเห็นได้ เช่น การส่ือขอ้ความกา้วร้าว การแสดงอากปักิริยา หรือรูปภาพท่ีก่อให้เกิด

ความขุ่นเคือง เป็นตน้ 

• การคุกคามทางเพศ เช่น การเก้ียวพาราสี การร้องขอผลประโยชน์ทางเพศ หรือการล่วงละเมิดทางเพศ

ดว้ยกาย และวาจาอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

การพนัน การด่ืมแอลกอฮอล์ และส่ิงเสพติด 

 ห้ามพนกังานเสพ ครอบครอง ซ้ือ ขาย ขนยา้ย ส่ิงเสพติด หรือสารควบคุม (ยกเวน้ยาตามใบสั่งของ

แพทย)์ ไม่วา่ประเภทใด ๆ และไม่วา่ดว้ยวธีิการใด ๆ  

 ห้ามด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในระหว่างปฏิบติัหน้าท่ี เวน้แต่ในงานเล้ียงสังสรรค์หรือการตอ้นรับ

ลูกคา้ตามระเบียบปฏิบติัของ กลุ่มบริษทัเด็มโกแ้ละตอ้งไม่ด่ืมจนมึนเมาหรือขาดสติ 

 ห้ามพนักงานเล่นการพนันทุกประเภทในระหว่างปฏิบติัหน้าท่ี หรือในพื้นท่ีของกลุ่มบริษทั เด็มโก ้

การเล่นการพนนั การด่ืมแอลกอฮอล ์หรือการใชส่ิ้งเสพติด ท่ีส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้

หรือมีผลให้การปฏิบติัในหน้าท่ีของพนกังาน หรือทาํให้ทรัพยสิ์นใด ๆ ของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้เสียหาย จะถูก

พิจารณาโทษทางวนิยั 

การให้และรับของกาํนัลและการเลีย้งรับรอง 

 กลุ่มบริษทัเด็มโก ้มุ่งมัน่ในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีมัน่คงและย ัง่ยืนกบัลูกคา้ ผูถื้อหุ้น คู่คา้ และผูท้าํ

ธุรกิจร่วมกบักลุ่มบริษทัเด็มโก ้คุณธรรมและช่ือเสียงท่ีดีของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ยอ่มเป็นรากฐานสําคญัสําหรับ

การสร้างความสัมพนัธ์ดงักล่าว 

 พนกังานตอ้งไม่เรียกร้องหรือแสดงอากปักิริยาท่ีแสดงเจตนาทั้งทางตรงและทางออ้มว่า ตอ้งการรับ

เงิน และ/หรือทรัพยสิ์น และ/หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจทางธุรกิจของพนักงานในนาม 

กลุ่มบริษทัเด็มโก ้เวน้แต่ไดรั้บในโอกาสท่ีเป็นพิธีการ หรือตามธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ินท่ีดีงาม หรือ

จารีตทางการคา้ 

 การแลกเปล่ียนของกาํนลั หรือการเล้ียงตอบแทนตามประเพณีนิยม เช่น การรับประทานอาหาร หรือ

การเล้ียงรับรองระหวา่งพนกังานกบับุคคลอ่ืน เป็นตน้ สามารถทาํไดต้ามความเหมาะสม เพื่อรักษาสมัพนัธภาพ

ทางธุรกิจ 

ส่ิงทีค่วรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ 

• หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีอาจกระทบต่อความตั้งใจ หรือความสามารถของท่านท่ีจะทาํประโยชน์สูงสุด

ใหแ้ก่กลุ่มบริษทัเด็มโก ้และผูถื้อหุน้ 

• ไม่ควรกระทาํการใด ๆ ท่ีแสดงให้เห็นว่า ท่านได้ปฏิบติัเป็นพิเศษกบับุคคลอ่ืนท่ีอยู่ทั้ งภายในและ

ภายนอกกลุ่มบริษทัเด็มโก ้หรือหน่วยงานภายนอกท่ีทาํธุรกิจกบั กลุ่มบริษทัเด็มโก ้
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• การรับรางวลัตอบแทน ค่าคอมมิชชั่น หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่ีคู่คา้หรือบุคคลภายนอกออก

ค่าใชจ่้ายให ้สามารถกระทาํไดภ้ายใตก้ารขออนุมติัจากผูมี้อาํนาจอนุมติัท่ี กลุ่มบริษทัเด็มโกก้าํหนด 

• เม่ือไม่แน่ใจถึงความเหมาะสมในการรับของกาํนลั การบริการ ผลประโยชน์ หรือการแสดงนํ้าใจใด ๆ 

ควรขอรับคําปรึกษาจากหน่วยงานกํากับและควบคุม  หรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ

ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง 

• ควรละเวน้การให้ของกาํนลัผูบ้งัคบับญัชา หรือรับของกาํนลัจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ยกเวน้เป็นการให้

ตามประเพณีนิยม 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

พนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติังานโดยคาํนึงผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้เป็นสําคญัและตอ้งคาํนึง

อยู่เสมอว่า ในการปฏิบติัหน้าท่ีตนเองจะตอ้งไม่มีส่วนไดเ้สีย หรือผลประโยชน์ขดักนักบัผลประโยชน์ของ 

กลุ่มบริษทัเด็มโก ้และหลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจมีข้ึนทั้งทางตรงทางออ้ม 

แนวปฏิบติั 

• ไม่ประกอบกิจการท่ีเป็นการแข่งขนั หรือมีลกัษณะเดียวกบั กลุ่มบริษทัเด็มโก ้

• ไม่เขา้เป็นหุ้นส่วน หรือผูถื้อหุ้นท่ีมีอาํนาจตดัสินใจหรือ กรรมการ หรือ ผูบ้ริหารในกิจการท่ีเป็นการ

แข่งขนั หรือมีลกัษณะเดียวกนักบั กลุ่มบริษทัเด็มโก ้เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจาก กลุ่มบริษทัเด็มโก ้ไม่ใช้

ขอ้มูลภายในเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพวกพอ้ง 

• ตอ้งเปิดเผยสถานะส่วนตวัหรือธุรกรรมใด ๆ ท่ีอาจทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือทาํให้

เกิดความเขา้ใจวา่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

• การทาํสัญญากบัคู่คา้ตอ้งอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมและเปิดเผยโดยผูเ้สนอให้บริการ

หรือผูเ้สนอขายสินคา้ทุกราย จะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนั การประเมินและการคดัเลือกตอ้ง

ข้ึนอยูก่บัคุณภาพ ราคา การบริการ ความน่าเช่ือถือ และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบ และกระทาํ

ภายใตแ้นวทางและกระบวนการทาํงานท่ีกาํหนดไว ้

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน 

กลุ่มบริษทัเด็มโก ้มีนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัและสินบนทุกรูปแบบ 

พนกังานมีหน้าท่ีในการศึกษา และทาํความเขา้ใจกบันโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนัและสินบนของ 

กลุ่มบริษทัเด็มโก ้และปฏิบติัตามแนวทางท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ 

พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีในการดูแลรับผดิชอบต่อทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้มิให้สูญหาย เสียหาย 

หรือนาํไปใชใ้นทางท่ีผิด ความรับผิดชอบน้ีไม่เพียงแค่ครอบคลุมถึงการปฏิบติัตนของพนกังานเท่านั้น แต่ยงั
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รวมถึงการตอ้งใส่ใจท่ีจะปฏิบติัตามขั้นตอนของการรักษาความปลอดภยั และการต่ืนตวัต่อสถานการณ์ และ

เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน และทาํให้ทรัพยสิ์นของ กลุ่มบริษทัเด็มโก ้เกิดความสูญหาย เสียหาย หรือถูกใชใ้นทาง

ท่ีผดิดว้ย 

ทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัเด็มโก้ หมายความรวมถึง เงินสด เคร่ืองมือทางการเงิน ข้อมูลของกลุ่ม

บริษทัเด็มโก้  ทรัพยสิ์นทางปัญญา โปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ 

เอกสาร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ส่ิงอาํนวยความสะดวก ยานพาหนะ ช่ือกลุ่มบริษทัเด็มโก้ เคร่ืองหมายสัญลกัษณ์

ของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้และวสัดุอุปกรณ์ 

ทรัพย์สินทางปัญญาหมายความรวมถึงสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายทางการค้า 

ความลบัทางการคา้ หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเป็นทรัพยสิ์นมีค่าของ กลุ่มบริษทัเด็มโกพ้นกังานมีหน้าท่ีปกป้องดูแล

รักษาทรัพยสิ์นทางปัญญาของ กลุ่มบริษทัเด็มโก้ ให้พน้จากการนาํไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต 

และตอ้งเคารพลิขสิทธ์ิของเจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญานั้น ๆ  

การป้องกนัการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

พนักงานตอ้งยึดถือและปฏิบติัตามระเบียบหลกัเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยจะไม่

สนบัสนุนหรือเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในการรับโอน หรือเปล่ียนสภาพทรัพยสิ์นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํ

ความผิด เพื่อป้องกนัไม่ใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดใชเ้ด็มโกเ้ป็นช่องทางหรือเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายเท ปกปิด หรืออาํพราง

แหล่งท่ีมาของทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

การทาํงานอ่ืนหรือกจิกรรมภายนอก 

พนักงานตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ มีความระมดัระวงั และความถูกตอ้ง/ ซ่ือสัตยสุ์จริต 

รวมทั้งการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ทางการและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบั นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติัท่ี 

กลุ่มบริษทัเด็มโก ้กาํหนด 

พนักงานตอ้งไม่เป็นพนักงานขององค์กรอ่ืนท่ีไม่ใช่องค์กรในกลุ่มบริษัทเด็มโก้ หรือทาํกิจกรรม

ภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั ในระหวา่งการปฏิบติัหนา้ท่ี 

พนกังานท่ีจะไปเป็นกรรมการ คณะทาํงาน ท่ีปรึกษา วิทยากร หรือทาํกิจกรรมภายนอกให้กบับุคคล

อ่ืนใดท่ีไม่ใช่องคก์รในกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ตอ้งไดรั้บการอนุมติัล่วงหน้าจากผูมี้อาํนาจอนุมติัท่ี กลุ่มบริษทัเด็ม

โก ้กาํหนด 
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ตวัอยา่งงานท่ีสามารถทาํไดน้อกเวลางานควรมีลกัษณะดงัน้ี 

• ไม่ขดัต่อกฎหมายและศีลธรรม 

• ไม่ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ หรือระเบียบของ กลุ่มบริษทัเด็มโก ้และไม่นาํมาซ่ึงผลกระทบต่อธุรกิจของ 

กลุ่มบริษทัเด็มโก ้

• ไม่เป็นการแข่งขนัโดยตรง หรือโดยออ้มกบัผลิตภณัฑ ์และบริการของ กลุ่มบริษทัเด็มโก ้หรือกิจกรรม

ท่ีมีส่วนเก่ียวพนักบัธุรกิจของคู่คา้ หรือผูใ้หบ้ริการกบั กลุ่มบริษทัเด็มโก ้

• ไม่ทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อภาพลกัษณ์หรือช่ือเสียงของ กลุ่มบริษทัเด็มโก ้

• ไม่หาประโยชน์จากการใช้ช่ือเคร่ืองหมายสัญลกัษณ์ สถานท่ี ยานพาหนะ ขอ้มูลท่ีเป็นความลบั หรือ

ทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ของ กลุ่มบริษทัเด็มโก ้

• ไม่กระทบต่อผลการปฏิบติังานของพนกังาน 

สิทธิมนุษยชนและกจิกรรมทางการเมือง 

กลุ่มบริษทัเด็มโก ้จะยึดหลกัสิทธิมนุษยชนเป็นหลกัปฏิบติัร่วมกบัพนกังานทุกคน โดยจะให้พนกังาน

เขา้ใจในหลกัสิทธิมนุษยชน เพื่อนาํไปเป็นส่วนหน่ึงในการปฏิบติังานและไม่สนบัสนุนกิจการท่ีละเมิดหลกั

สิทธิมนุษยชน 

กลุ่มบริษทัเด็มโก ้จะวางตวัเป็นกลางทางการเมืองโดยไม่ทาํการใด ๆ อนัเป็นการฝักใฝ่ หรือสนบัสนุน

พรรคการเมืองใด พรรคการเมืองหน่ึง หรือสนับสนุนผูท่ี้มีอาํนาจทางการเมือง โดย กลุ่มบริษทัเด็มโก ้จะให้

ความเคารพในสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของพนกังาน แต่ทั้งน้ี ไม่วา่ในโอกาสใด พนกังานจะตอ้งระมดัระวงั

การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานท่ีทาํงานหรือในเวลางาน หรือในสถานท่ีใด ๆ ท่ีอาจทาํใหเ้ขา้ใจได้

วา่เป็นการแสดงความคิดเห็นในฐานะพนกังาน กลุ่มบริษทัเด็มโก ้

ช่องทางรับข้อร้องเรียน (Whistleblower) 

กลุ่มบริษทัเด็มโก ้มีช่องทาง รับขอ้ร้องเรียน (Whistleblower) ให้พนกังานสามารถร้องเรียนให้ขอ้มูล 

หรือแจ้งเบาะแสท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชัน รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคบั กฎระเบียบ และ

จรรยาบรรณ เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลผา่นช่องทางต่างๆ คือ 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ E-mail Address :  Auditcom@demco.co.th 

(2) คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและความย ัง่ยนื 

 E-mail Address : goodgovernance@demco.co.th  

(3) เลขานุการบริษทั E-mail Address :  Com_Secretary@demco.co.th  

(4) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  E-mail Address :  AC_Secretary@demco.co.th 

(5) เลขานุการคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและความย ัง่ยนื 

E-mail Address :  Gov_Secretary@demco.co.th 

(6) ตูรั้บความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ติดตั้ง ณ สาํนกังานใหญ่ 

mailto:goodgovernance@demco.co.th


 
 
       บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 
 

 
14 

 
 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ : ทบทวน กมุภาพนัธ์ 2565 

ส่งจดหมาย หรือช่องทางอ่ืนตามสมควรและปลอดภยั  ถึง สาํนกังานตรวจสอบ  บริษทั เด็มโก ้ จาํกดั 

(มหาชน) เลขท่ี 59  ม.1  ต.สวนพริกไทย  อ.เมือง จ.ปทุมธานี  12000  หรือโทรสาร 02-9595811 ต่อ 2018 

ซ่ึงกลุ่มบริษทัเด็มโก้ มีมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน โดยถือว่าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นความลบัและจะ

ดาํเนินการพิสูจน์หาขอ้เทจ็จริง เพื่อดาํเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

มาตรการคุ้มครองผู้ทีร้่องเรียนหรือให้ข้อมูลด้วยเจตนาสุจริต 

• ผูร้ายงาน ผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการ

เปิดเผยนั้นจะทาํใหเ้กิดความไม่ปลอดภยั หรือเกิดผลกระทบในทางลบใด ๆ 

• กลุ่มบริษทัเด็มโก ้ถือว่าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าท่ีจาํเป็นโดยคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัและผลกระทบในทางลบของผูร้ายงานแหล่งท่ีมาของขอ้มูลหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นสําคญั 

และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักระบวนการสอบสวนหรือหาขอ้เท็จจริง มีหน้าท่ีในการรักษาความลบัของผูใ้ห้

ขอ้มูลอยา่งเคร่งครัด ผูใ้ดฝ่าฝืนกลุ่มบริษทัเด็มโก ้จะถือเป็นการกระทาํผดิวนิยัร้ายแรง 

• หากมีการกระทาํท่ีไม่เป็นธรรมต่อผูร้้องเรียน หรือผูแ้จง้เบาะแส หรือผูท่ี้เป็นพยาน ถือเป็นการกระทาํ

ผดิวนิยัร้ายแรง และอาจเป็นความผดิตามกฎหมายได ้

• กรณีท่ีผูร้้องเรียนเห็นว่าตนอาจไดรั้บความไม่ปลอดภยั หรืออาจเกิดผลกระทบในทางลบ ผูร้้องเรียน

สามารถร้องขอให้กลุ่มบริษทัเด็มโก ้กาํหนดมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมได ้หรือกลุ่มบริษทัเด็มโก ้

อาจกาํหนดมาตรการคุม้ครองโดยผูร้้องเรียนไม่ตอ้งร้องขอ หากเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิด

ผลกระทบในทางลบหรือความไม่ปลอดภยั 

• ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบในทางลบจะไดรั้บการบรรเทาความเดือดร้อนดว้ยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสม

และเป็นธรรม 

ข้อแนะนํา 

จรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทเด็มโก้น้ี ไม่สามารถให้แนวทางท่ีครอบคลุมทุกสถานการณ์ หรือให้

คาํตอบกบัทุกคาํถามท่ีอาจเกิดข้ึนได ้จึงจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ี กลุ่มบริษทัเด็มโกจ้ะตอ้งพึ่งดุลยพินิจของพนกังานท่ีจะ

พิจารณาว่า อะไรคือความถูกตอ้ง รวมถึงรู้วา่เม่ือใดควรปรึกษาหารือกบัผูอ่ื้น เพื่อให้เกิดแนวทางพฤติกรรมท่ี

เหมาะสม 

เม่ือเกิดความไม่แน่ใจวา่ส่ิงใด “เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งท่ีควรปฏิบติั” ใหถ้ามคาํถาม 5 ขอ้ ต่อไปน้ี 

• ระเบียบวินยั/ กฎหมาย – ส่ิงท่ีขา้พเจา้จะปฏิบติัหรือละเวน้ปฏิบติันั้นฝ่าฝืนระเบียบวินยั / กฎหมาย

ใดๆ หรือไม่ 
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• นโยบาย – ส่ิงท่ีขา้พเจา้จะปฏิบติัหรือละเวน้ปฏิบติันั้น ขดัต่อนโยบายต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้

หรือไม่ เช่นนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชันและสินบนของกลุ่มบริษทัเด็มโก้ ท่ีอนุมติัไว้

หรือไม่ 

• ความภาคภูมิใจ – หากส่ิงท่ีขา้พเจา้จะปฏิบติัหรือละเวน้ปฏิบติันั้น เป็นท่ีล่วงรู้ถึงผูบ้งัคบับญัชา 

หรือในหมู่เพื่อนพนกังาน ขา้พเจา้จะเกิดความละอายหรือไม่ 

• ภาพลกัษณ์ – ส่ิงท่ีขา้พเจา้เจตนาปฏิบติัหรือละเวน้ปฏิบติั เป็นการไม่เหมาะสม ไม่ซ่ือสัตย ์หรือ

ส่งผลใหเ้กิดความเสียหายต่อภาพลกัษณ์ กลุ่มบริษทัเด็มโก ้หรือไม่ 

• ศีลธรรม / ขนบธรรมเนียม / จารีตประเพณี – ส่ิงท่ีขา้พเจา้จะปฏิบติัหรือละเวน้ปฏิบติันั้น ฝ่าฝืน

ศีลธรรม / ขนบธรรมเนียม / จารีตประเพณีใด ๆ หรือไม่  

หากคาํตอบขอ้ใดขอ้หน่ึงของคาํถามขา้งตน้ คือ “ใช่” เป็นไปไดว้า่ส่ิงท่ีท่านปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติันั้น 

อาจเป็นการฝ่าฝืนหรือขดัต่อจรรยาบรรณ หรือกรณีท่ีมีขอ้สงสัยหรือไม่แน่ใจ ควรหารือผูบ้งัคบับญัชาของท่าน 

หรือหน่วยงานกาํกบัและควบคุม หรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน  สาํนกังานตรวจสอบ 
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ภาคผนวก 

มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงาน 

(Ethics and Behaviors of the Employee at all levels) 

 

1.  การเปิดเผยข้อมูลบริษัทและการประชาสัมพนัธ์ 

1.1 พนักงานพึงคาํนึงถึงการกล่าวหรือให้ขอ้ความอนัใดต่อบุคคลภายนอกหรือส่ือมวลชน โดยจะตอ้ง

ช้ีแจงให้ชดัเจนถึงคุณวฒิุและคุณสมบติัของผูใ้ห้ขอ้มูล การกล่าวในฐานะส่วนตวั หรือตาํแหน่งหนา้ท่ี

ใด  การมีส่วนไดส่้วนเสียร่วมกบับุคคลกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดท่ีไดรั้บผลประโยชน์จากขอ้มูลหรือขอ้ความ 

หรือขอ้คิดเห็นนั้น ๆ  

1.2 พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรขององค์กร ดังนั้ นพนักงานพึงระลึกว่าการพูดกันระหว่างเพื่อน     

ร่วมงาน เพื่อนนอกองค์กรหรือแม้แต่ญาติ  ในเร่ืองท่ีตนเองไม่รู้จริงหรือพูดจากขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง     

นอกจากจะเป็นการสร้างความไม่น่าเช่ือถือแก่ตนเองแลว้  ยงัเป็นการสร้างความไม่น่าเช่ือถือต่อองคก์ร

ดว้ย 

1.3 พนักงานควรมีหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือ ให้ความกระจ่าง ความชัดเจนในเน้ือหาข้อมูลของงานท่ี      

ตนกระทําหรือรับผิดชอบเพื่อความโปร่งใส โดยมีเง่ือนไขว่าการให้ข้อมูลเหล่านั้ นจะต้องไม่         

กระทบกระเทือนบุคคลอ่ืน และสมควรเปิดเผยได ้

1.4 ไม่ควรให้ข้อมูลข่าวสารใดๆ  ท่ีมิได้เป็นข้อมูลหรือข่าวสารท่ีเกิดจากหน้าท่ีความรับผิดชอบของ        

ตน  ยกเวน้ไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชา 

1.5 ห้ามพนกังานให้ขอ้มูลข่าวสารแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวกบักิจกรรมหรือแผนงานทาง

ธุรกิจในอนาคตของบริษทั  และควรแนะนาํให้บุคคลหรือหน่วยงานนั้นติดต่อขอขอ้มูลโดยตรงกบั

หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการใหข้อ้มูลข่าวสาร 

1.6 หา้มพนกังานเปิดเผยขอ้มูลท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ  

1.7 พนักงานท่ีมีหน้าท่ีเปิดเผยข้อมูล ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลอย่างระมดัระวงั ถูกต้องครบถ้วน  เปิดเผยบน

พื้นฐานของความจริง ไม่ส่ือสารขอ้มูลท่ีบิดเบือน หรือส่ือสารในลักษณะแสดงความคิดเห็น การ

คาดคะเน หรือกล่าวอา้งเกินความจริงทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผดิในขอ้เทจ็จริง 

2.  การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

2.1 พนกังานทุกคนตอ้งไม่ประกอบธุรกิจ ดาํเนินการ หรือลงทุนใด ๆ  อนัเป็นการแข่งขนักบับริษทัไม่ว่า

โดยตรงหรือโดยออ้ม   

2.2 พนักงานต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน ข้อมูลความลับของบริษัท เพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรือเปิดเผยแก่

บุคคลภายนอกหรือคู่แข่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ตามระเบียบตลาด
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หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในระหวา่งการจา้งของบริษทั หรือเม่ือออกจาก

การจา้งของบริษทัแลว้ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั เช่น เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการมี

มติการประมูลราคา แผนงานรายได ้  แผนการตลาด การคาดการณ์ล่วงหนา้เก่ียวกบัการเงินหรือธุรกิจ

ของบริษทั 

2.3 ในกรณีท่ีพนักงาน และหรือบุคคลในครอบครัวเขา้ไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผูถื้อหุ้น  และ/หรือเป็น

กรรมการหรือท่ีปรึกษาในบริษัทอ่ืนนอกกลุ่มบริษทัเด็มโก้ จะต้องไม่ขดัต่อประโยชน์   และการ

ประกอบหน้าท่ีโดยตรงในกลุ่มบริษทัเด็มโก ้รวมทั้งตอ้งไดรั้บอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกลุ่ม

บริษทัเด็มโก ้ก่อน 

2.4 พนกังานควรหลีกเล่ียงทั้งโดยตนเอง  หรือครอบครัว ในการติดต่อการให้หรือรับส่ิงของหรือเงินหรือ

ประโยชน์อยา่งอ่ืนจากบุคคลอ่ืนท่ีมีหน้าท่ี หรือธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัเด็มโก ้ หรือคู่คา้  เวน้แต่ในเทศกาล   

หรือประเพณีนิยมในมูลค่าท่ีเหมาะสมและตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 

2.5 พนักงานเม่ือมีผลประโยชน์ส่วนตัวอ่ืนใด   นอกเหนือไปจากท่ีได้รับจากเด็มโก้  ควรเปิดเผย

ขอ้เทจ็จริงต่อเด็มโกท้นัที 

2.6 หลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักลุ่ม

บริษทัเด็มโก ้

2.7 หากมีความจาํเป็นตอ้งทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั อนัเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเด็มโก ้  ใหก้ระทาํรายการ

นั้นเสมือนกบัทาํรายการกบับุคคลภายนอก ทั้งน้ีหา้มมิให้กรรมการหรือผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้

ท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนั้นมีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 

2.8 ไม่หาผลประโยชน์ใส่ตนและผูท่ี้เก่ียวข้อง โดยนําสารสนเทศภายในท่ียงัไม่ได้เปิดเผยหรือท่ีเป็น

ความลบัไปใชห้รือนาํไปเปิดเผยกบับุคคลภายนอก 

2.9 ไม่ใชเ้อกสารหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเป็นพนกังานของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ในการทาํธุรกิจท่ีแข่งขนัหรือ

เก่ียวเน่ืองกบักลุ่มบริษทัเด็มโก ้

3.  การประพฤติปฏิบัติเกีย่วกบัเงิน ของขวญัและการเลีย้งรับรองทางธุรกจิ 

3.1  การรับประโยชน์และการเกีย่วข้องทางการเงินกบัผู้ทาํธุรกจิกบักลุ่มบริษัทเด็มโก้ 

3.1.1   พนักงาน ต้องไม่เรียกร้องหรือยอมรับเงิน ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใดจากลูกค้า ผูแ้ทน

จาํหน่าย พ่อคา้ ผูรั้บเหมา ผูข้ายสินคา้และบริการให้กลุ่มบริษทัเด็มโก ้หรือจากบุคคลอ่ืนใดท่ี

ทาํธุรกิจกบักลุ่มบริษทัเด็มโก ้นอกจากน้ีพนกังานไม่พึงเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการเงินเช่น ร่วมทุน

หรือร่วมทาํการคา้ ให้ยืมหรือกูย้ืมเงิน เร่ียไร ใช้เช็คแลกเงินสด ซ้ือสินคา้เช่ือ ซ้ือขายเช่า หรือ

ใหเ้ช่า หรือก่อภาระผกูพนัทางการเงินใด ๆ กบับุคคลดงักล่าวขา้งตน้ 

3.1.2 การรับของกาํนลัหรือการรับทรัพยสิ์นอ่ืนใดจากญาติซ่ึงให้โดยเสน่หาตามจาํนวนท่ีเหมาะสม

ตามฐานานุรูป 
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3.1.3 รับของกาํนลัหรือการรับทรัพยสิ์นอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับ

จากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกินสามพนับาท 

3.1.4 รับของกาํนลัหรือการรับทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีการให้นั้นเป็นการใหใ้นลกัษณะใหก้บับุคคลทัว่ไป 

การรับของกาํนัลหรือการรับทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมี

มูลค่ามากกวา่สามพนับาทซ่ึงพนกังานไดรั้บมาแลว้โดยมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งรับไวเ้พ่ือ

รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล พนักงานผู ้นั้ นต้องแจ้ง

รายละเอียดขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการรับของกาํนลัหรือการรับทรัพยสิ์นนั้นต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือ

ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

3.1.5 การรับของขวญัในรูปของค่านายหน้า  เงินกู้ยืม  ส่วนแบ่งกาํไร  ใบหุ้น  หรือส่ิงอ่ืน ๆ   ท่ี

เทียบเท่าเป็นส่ิงท่ีตอ้งหา้มโดยเด็ดขาด 

3.2  การให้ประโยชน์และการเกีย่วข้องทางการเงินกบัผู้ทาํธุรกจิกบักลุ่มบริษัทเด็มโก้      

3.2.1 บริษทัมีนโยบายท่ีจะไม่ให้มีการมอบของขวญัในรูปเงินสดในนามของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้  

เวน้แต่ กรณีท่ีไดก้าํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน  เช่น 

ก. ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ในเร่ืองจรรยาบรรณ 

ข. เพื่อใหเ้กิดการตดัสินใจทางธุรกิจท่ีถูกตอ้งและดีงาม 

ค. อยูภ่ายใตก้ฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 

ง. อยูภ่ายใตค้วามประพฤติและจารีตประเพณีท่ีดีงาม  

3.2.2 ของขวญัหรือเงินสดทั้งหมด  ตอ้งทาํการเบิกเป็นค่าใชจ่้ายตามปกติในแบบการเบิกค่าใชจ่้าย

ของพนกังาน แต่ทั้งน้ีตอ้งมีการบนัทึกวตัถุประสงคข์องค่าใชจ่้ายท่ีถูกตอ้งและชดัเจน 

3.2.3 ในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัเด็มโก้ พนักงานอาจมีค่าใช้จ่ายเพื่อการเล้ียงรับรองใน

มูลค่าพอประมาณ และอนุมติัโดยผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของหน่วยงาน รวมถึงสอดคลอ้งกบั

ประเพณีนิยมในทอ้งถ่ินนั้น ๆ  โดยทัว่ ๆ ไป  การเล้ียงรับรองไม่ควรจะกระทาํบ่อยและควร

จะอยูใ่นขอบข่ายท่ีเหมาะสมกบัความรับผดิชอบทางธุรกิจของแต่ละบุคคล 

4.  การประพฤติปฏิบัติ 

4.1 ต่อบริษัท  

4.1.1 พนกังาน ตอ้งอุทิศตนใหง้านกลุ่มบริษทัเด็มโกอ้ยา่งเตม็ท่ี  รักษาระเบียบวนิยั ตรงต่อเวลาและ

ซ่ือสัตย ์ยึดมัน่ในนโยบายของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ท่ีจะดาํเนินธุรกิจให้มีความมัน่คงมีผลกาํไร

เพื่อส่งผลดีต่อผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

4.1.2 พนกังาน ตอ้งใช้และรักษาทรัพยสิ์น/อุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

และไม่นาํไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนหรือใช้ทาํงานให้กบัสถานประกอบการอ่ืนทั้งในเวลา

งานหรือนอกเวลางาน  ซ่ึงถึงแมส้ถานประกอบการอ่ืนนั้นจะดาํเนินธุรกิจท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั

กลุ่มบริษัทเด็มโก้ ก็ตาม  พนักงานควรสร้างจิตสํานึกในตนเองปลูกฝังให้มีความรักการ
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ประหยดั รวมทั้งให้ความเอาใจใส่และช่วยดาํเนินการใด ๆ  ท่ีจะรักษาสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานใหมี้ความสะอาด ปลอดภยั และน่าร่ืนรมยอ์ยูเ่สมอ 

4.1.3 พนักงานตอ้งใช้ทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความระมดัระวงั 

และดูแลรักษาไม่ให้ชาํรุดสูญหาย และหากเม่ือทรัพยสิ์นชาํรุดหรือสูญหายให้แจง้หน่วยงานท่ี

ดูแลทรัพยสิ์นทนัที 

4.1.4 พนักงานตอ้งไม่นาํทรัพยสิ์นไปใช้ผิดวตัถุประสงค์หรือสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ และผิด

กฎหมาย 

4.1.5 พนกังานควรหลีกเล่ียงและระมดัระวงัการแสดงความคิดเห็น  การนาํขอ้มูล หรือเร่ืองราวของ

พนกังานอ่ืน หรือผูบ้ริหารทั้งในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน และเร่ืองส่วนตวัไปเปิดเผยหรือ

วิพากษ์วิจารณ์ในลกัษณะท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือน แก่พนักงาน  

ผูบ้ริหาร หรือภาพลกัษณ์และช่ือเสียงโดยรวมของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้

4.1.6 พนักงานควรหมัน่แสวงหาเพิ่มพูนความรู้เพื่อเป็นบุคลากรท่ีเพียบพร้อมด้านคุณวุฒิและ

ประสบการณ์  โดยตั้งมัน่อยูบ่นพื้นฐานของความเป็นผูมี้คุณธรรมและซ่ือสัตยสุ์จริต 

4.1.7 พนกังานพึงรักษาและร่วมสร้างสรรคใ์ห้เกิดความสามคัคีและความเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนัใน

หมู่พนักงาน  สร้างบรรยากาศของการทาํงานท่ีเปิดโอกาส ให้มีการเสนอขอ้คิดเห็นใหม่ ๆ 

และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัได ้ รวมถึงการเอาใจใส่อยา่งจริงจงัและเคร่งครัดต่อกิจกรรม

ทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพ    ประสิทธิภาพ    และการพฒันาองคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ 

4.1.8 พนักงานพึงละเวน้ความสัมพนัธ์เชิงเสน่หา  อนัจะนําไปสู่การเอ้ือประโยชน์กบัผูร่้วมงาน

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ผูบ้งัคบับญัชา   ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลเสียกบักลุ่มบริษทัเด็มโก ้

4.1.9 กลุ่มบริษทัเด็มโก ้มีนโยบายว่า พนกังานตอ้งมีความรับผิดชอบต่อองค์กรร่วมกนั  หมายถึง

การไม่น่ิงเฉยเม่ือเห็นบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือสมาชิกในองคก์รปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งไม่ถูกตอ้ง  

หรือกระทาํการใด ๆ ท่ีจะเป็นผลเสียต่อองคก์ร ดว้ยการบอกกล่าวตกัเตือนพนกังานผูน้ั้นหาก 

ไม่สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไดใ้หแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชาของตนตามลาํดบัชั้นโดยทนัที 

4.1.10 กลุ่มบริษทัเด็มโก ้มีนโยบายวา่พนกังานพึงระลึกอยูเ่สมอวา่การเป็นพนกังานขององคก์รหรือ

การมาปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายไม่ว่างานนั้นจะมีความยากหรือง่าย  พนกังานไม่

ควรบอกปฏิเสธจนกว่าจะได้มีการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างสุดความสามารถและได้ปรึกษา

ผูบ้งัคบับญัชาอยา่งต่อเน่ือง 

4.1.11 พนกังานทุกคนพึงเคารพในองคก์ร หรือสถาบนั หรือนโยบายขององคก์ร  ไม่วา่นโยบาย ของ

องค์กรจะเป็นอย่างไรขอให้พึงระลึกอยู่เสมอว่า  นโยบายนั้นถูกกาํหนดข้ึนบนพื้นฐานของ

ความเหมาะสมขององคก์รและพนกังานโดยส่วนรวม  เพื่อประโยชน์สูงสุดของพนกังานโดย

ส่วนใหญ่และต้องไม่กล่าวร้ายต่อองค์กร หรือนโยบายขององค์กร  หรือในด้านอ่ืนๆ โดย

ปราศจากขอ้มูลท่ีเป็นจริง 
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4.1.12 ใหพ้นกังานใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการทาํงาน ไม่กระทาํการอนัเป็น

การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของบริษทัหลีกเล่ียงการใช้งานระบบ ท่ีอาจ

ละเมิดการใช้งานตามปกติของผูอ่ื้น หรืออาจกระทบกระเทือนต่อประสิทธิภาพการทาํงาน

ของระบบ 

4.1.13 พนกังานตอ้งไม่ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้เพื่อเขา้ถึงหรือเผยแพร่ขอ้มูลท่ีไม่

เหมาะสม มีเน้ือหาขดัต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี เก่ียวกบัการพนนั หรือ

ละเมิดกฎหมาย และไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 

4.1.14 พนกังานตอ้งใช้งานระบบตามสิทธิท่ีไดรั้บอนุญาตจากกลุ่มบริษทัเด็มโก ้และตอ้งเก็บรักษา

รหสัผา่นของตนใหเ้ป็นความลบั เพื่อป้องกนัไม่ใหผู้อ่ื้นใชร้หสัผา่นสาํหรับเขา้ใชร้ะบบ 

4.1.15 ให้พนกังานใชอี้เมลบริการอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีกลุ่มบริษทัเด็มโก ้อนุญาต

ใหใ้ช ้หลีกเล่ียงการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ยตวัเอง และการแกไ้ขเปล่ียนแปลงการตั้ง

ค่าระบบท่ีอาจมีผลต่อความปลอดภยั หากพบปัญหาในการใช้งาน เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความปลอดภยัของระบบหรือความเสียหายใหแ้จง้หน่วยงานผูดู้แลระบบทนัที 

4.1.16 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีพนักงานใช้ในกลุ่มบริษทัเด็มโก้ ตอ้งมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง ห้ามติดตั้ง

หรือใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีลิขสิทธ์ิไม่ถูกตอ้งในสํานักงานและอุปกรณ์ของกลุ่ม

บริษทัเด็มโก ้โดยเด็ดขาด 

4.1.17 หลีกเล่ียงการใช้อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูลท่ีเคยใช้งานกบัคอมพิวเตอร์ท่ีน่าสงสัยว่าอาจมีไวรัส

คอมพิวเตอร์ รวมถึงการเปิดไฟล์ท่ีไม่ทราบแหล่งท่ีมา อาจทาํให้เกิดความไม่ปลอดภยัต่อ

ระบบงานของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้

4.1.18 พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีตอ้งปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้

ไม่ให้ถูกละเมิดเปิดเผย  ดัดแปลง ทําซํ้ า หรือไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่ได้รับ

อนุญาตจากกลุ่มบริษทัเด็มโก ้

4.1.19 พนกังานตอ้งใหค้วามเคารพ ไม่ละเมิด และหลีกเล่ียงการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น โดย

ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธ์ิอยา่งถูกตอ้ง 

4.1.20 กลุ่มบริษัทเด็มโก้ อนุญาตให้พนักงานใช้ทรัพยสิ์นทางปัญญาของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ เพื่อ

ประโยชน์ในกิจการของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้เท่านั้น 

4.1.21 งานใดท่ีพนกังานไดรั้บมอบหมายจากกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ให้จดัทาํข้ึน เป็นงานท่ีใชข้อ้มูลและ

ทรัพยากรของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ หรืองานท่ีเรียนรู้จากกลุ่มบริษัทเด็มโก้ ให้ถือว่ากลุ่ม

บริษทัเด็มโก ้เป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิและผลตอบแทนท่ีไดจ้ากงานนั้น 

4.1.22 กรณีพบเห็นธุรกรรมท่ีไม่ปกติตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยทนัที 
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4.2 ต่อผู้บังคับบัญชา 

4.2.1 พนกังานควรเคารพและใหเ้กียรติ  มีสัมมาคารวะต่อผูบ้งัคบับญัชา 

4.2.2 พนกังานควรรับฟังคาํแนะนาํจากผูบ้งัคบับญัชา   และควรปฏิบติังานตามลาํดบัขั้นการบงัคบั

บญัชา 

4.2.3 พนกังาน ตอ้งปฏิบติัตามคาํสั่งของผูบ้งัคบับญัชา  ซ่ึงสั่งโดยชอบดว้ยหนา้ท่ีแต่หากมีเหตุผล

หรือเหตุการณ์ใด ๆ   ท่ีทาํใหไ้ม่อาจปฏิบติัตามคาํสั่งได ้  ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบทนัที 

4.3 ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

4.3.1 พนกังาน ตอ้งพิจารณาหรือปฏิบติัในเร่ืองต่าง ๆ โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคลโดยรวมต่อ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหอ้ยูบ่นพื้นฐานของความเป็นธรรมและเหมาะสม 

4.3.2 พึงส่งเสริมและพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

4.3.3 รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและพยายามประสานความคิดเพื่อ

นาํไปใชใ้นทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษทัเด็มโก ้

4.3.4 เข้าใจในสภาพการทํางาน วิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนช่วยแนะนํา

สนบัสนุนและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการทาํงานดว้ยความเตม็ใจ 

4.3.5 ปฏิบติัและใช้วาจาต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชาด้วยความสุภาพ เคารพในความเป็นปัจเจกชนและ

ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยไ์ม่ดูถูกเหยียดหยามหรือปฏิบติัหรือใช้วาจาท่ีจะก่อให้เกิดความ

แตกแยกสามคัคี 

4.4 ต่อเพ่ือนร่วมงาน   

4.4.1 ตอ้งปรับตวัให้สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดพ้ร้อมทั้งให้เกียรติเคารพในสิทธิและรับฟังความ

คิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน  

4.4.2 ตอ้งเอาใจใส่ต่องานในหนา้ท่ีและมีความรับผิดชอบต่อผูเ้พื่อนร่วมงาน ตกัเตือน หรือแนะนาํ 

เม่ือเห็นเพื่อนร่วมงานกระทาํส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสม และอดกลั้น  รู้จกัช่วยเหลือซ่ึง

กนัและกนั 

4.5 ต่อผู้มาติดต่อ 

พนักงานตอ้งอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูม้าติดต่องานดว้ยกิริยาวาจาสุภาพและให้บริการดว้ยความ

รวดเร็ว  รวมถึงตอ้งให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ผูม้าติดต่ออยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง  และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง  

และหากเห็นว่าเร่ืองใดไม่สามารถปฏิบติัไดห้รือไม่อยู่ในอาํนาจหน้าท่ีของตน ให้ช้ีแจงเหตุผลหรือ

แนะนาํใหติ้ดต่อหน่วยงานหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง   

4.6 ต่อลูกค้า 

4.6.1 พนกังานจะตอ้งมุ่งพฒันาการให้บริการลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ อยา่งเตม็ท่ี ดว้ยดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต  
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4.6.2 พนักงาน ตอ้งไม่ทาํการใดอนัเป็นการหลอกลวง หรือทาํให้หลงเช่ือในคุณภาพสินคา้ และ

บริการ ตนเองดาํเนินการและตอ้งส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้และบริการแก่

ลูกคา้ 

4.6.3 พนกังาน ตอ้งมุ่งมัน่พฒันาความปลอดภยัในการให้บริการกบัลูกคา้ ความปลอดภยัของลูกคา้

มีความสําคัญยิ่ง พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยในขณะทํางานในสถาน

ประกอบการตามท่ีลูกคา้กาํหนด 

4.7 ต่อตนเอง 

พนักงานต้องประพฤติปฏิบติัตนให้เป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศ มีความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา 

พระมหากษตัริย ์ฝึกฝนพฒันาตนเองให้มีความรอบรู้ในงานและการดาํรงชีวิตท่ีดีอยูเ่สมอ มีจิตสํานึก

และความรับผิดชอบในการรักษาส่ิงแวดลอ้มร่วมกนักบัทางกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ปฏิบติัตนท่ีเหมาะสม

ในการใช้สิทธ์ิในระบอบประชาธิปไตย โดยพึงหลีกเล่ียงการกระทาํท่ีทาํให้ผูอ่ื้นเขา้ใจว่ากระทาํใน

นามกลุ่มบริษทัเด็มโก ้

4.8 ต่อคู่แข่งทางการค้า 

4.8.1 พนกังานทุกคนตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจกฎหมายว่าดว้ยการแข่งขนัและการต่อตา้นการ

ผกูขาดใหถ่้องแทก่้อนท่ีจะดาํเนินการใด ๆ 

4.8.2 พนกังานตอ้งไม่ทาํความตกลงใด ๆ กบัคู่แข่งขนัหรือบุคคลใด ท่ีมีลกัษณะเป็นการลดหรือ

จาํกดัการแข่งขนัทางการคา้ หรือส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนัอยา่งไม่เป็นธรรม รวมถึงการกาํหนด

ราคา การฉอ้โกง การประมูล การจดัสรรตลาด และขอ้ตกลงในการจาํกดัการจดัหา 

4.8.3 พนกังานจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหารระดบัสูงในการให้หรือแลกเปล่ียนขอ้มูลความลบั

ทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้แก่พนัธมิตรทางธุรกิจ หรือกิจการร่วมคา้เสมอ  

4.9. ต่อคู่ค้า 

4.9.1 พนกังานท่ีตอ้งจดัหาพสัดุตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการ ความคุม้ค่า ราคา และคุณภาพของสินคา้

และบริการ กระบวนการจดัหาพสัดุต้องดําเนินการถูกต้องตามระเบียบ ข้อกาํหนด และ

หลกัเกณฑต่์าง ๆ ท่ีบริษทักาํหนดไวอ้ยา่งโปร่งใส ใหข้อ้มูลแก่ผูค้า้อยา่งเท่าเทียม ถูกตอ้ง ไม่มี

อคติ ไม่เลือกปฏิบติัต่อผูค้า้ สร้างการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมระหว่างผูค้า้ วิธีการจดัหาพสัดุควร

อา้งอิงแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นสากล มีความรัดกุม สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

4.9.2 พนกังานตอ้งปฏิบติัอย่างเสมอภาคต่อผูค้า้ของ กลุ่มบริษทัเด็มโก ้พนกังานท่ีตอ้งจดัหาพสัดุ

ไม่ดาํเนินการในระยะเวลากระชั้นจนเกินไป ควรให้เวลาผูค้า้อย่างพอเพียงในการจดัเตรียม

เอกสารหลกัฐาน และเอกสารการเสนอราคาต่างๆ ขอ้กาํหนดหรือเง่ือนไขรายละเอียดของ

สัญญา ไม่ควรเป็นการเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป และควรปรึกษาท่ีปรึกษากฎหมายในการทาํ

สัญญา 
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4.9.3 พนกังานตอ้งไม่เรียกรับประโยชน์จากการจดัหาพสัดุ และตอ้งวางตวัเป็นกลาง ไม่ใกลชิ้ดกบั

ผูค้า้ จนทาํให้ผูค้า้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ และปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัในจรรยาบรรณวา่ดว้ย

การมีส่วนไดเ้สียและผลประโยชน์ขดักนัอยา่งเคร่งครัด 

4.9.4 พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัหาพสัดุตอ้งเก็บเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ เช่น การอนุมติั 

เอกสารการเสนอราคา การเจรจา สัญญา หรือการปฏิบติัตามสัญญาไวเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิงตาม

สมควรแก่ความจาํเป็นตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

4.9.5 พนกังานตอ้งปฏิบติัตามขอ้สัญญาอยา่งเคร่งครัด หากพบวา่ กลุ่มบริษทัเด็มโก ้หรือผูค้า้ไม่อาจ

ปฏิบติัตามสัญญา หรือเหตุอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาได ้หากเป็นไปได ้และ

ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กลุ่มบริษัทเด็มโก้ ให้ยุติการดําเนินการ และให้รายงาน

ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อปรึกษาในทนัที และหาแนวทางแกไ้ขต่อไป 

4.9.6 พนกังานของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ท่ีดาํเนินการจดัหาพสัดุ มีหน้าท่ีกาํกบัดูแลให้ผูค้า้ปฏิบติัตาม

แนวทางการปฏิบติัอยา่งย ัง่ยนืของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้อยา่งเคร่งครัด 

4.10 ต่อเจ้าหนี ้

4.10.1 ปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาท่ีมีต่อเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกนั ทั้งในแง่การ

ชาํระเงิน และเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีไดท้าํขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หน้ี 

4.10.2 เปิดเผยขอ้มูลฐานะทางการเงินแก่เจา้หน้ี ตามขอ้กาํหนดในสัญญาอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ตรง

ตามกาํหนดเวลา  

4.10.3 แจง้ให้เจา้หน้ีทราบ ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญา และร่วมกนัหาแนว

ทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

4.11 ต่อข้อมูลและทรัพย์สิน 

4.11.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1.) พนกังานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการดาํเนิน

ธุรกิจ เช่น ชีวประวติั ประวติัสุขภาพประวติัการทาํงาน ขอ้มูลสําหรับติดต่อ ขอ้มูลส่วน

บุคคลอ่ืน ๆ ตอ้งเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบั โดยไม่เปิดเผยหรือถ่ายโอนให้แก่บุคคลอ่ืนท่ี

ไม่เก่ียวขอ้ง โดยไม่ไดรั้บความยิมยอมจากเจา้ของขอ้มูลและไม่เป็นการละเมิดสิทธิตาม

กฎหมาย และจาํกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตอย่าง

เหมาะสมเท่าท่ีจาํเป็นตามหน้าท่ีงานปกติ เฉพาะเพื่อวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไวอ้ย่าง

ยติุธรรมและซ่ือสัตย ์

2.) พนักงานท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลตามความจาํเป็น 

โดยเป็นไปตามวตัถุประสงค์ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ หรือความต้องการทางธุรกิจท่ี

เหมาะสม  และการเก็บ รักษ าข้อมูลส่ วนบุ คคลไว้ในคอมพิ วเตอร์ห รืออุป กรณ์
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อิเล็คทรอนิกส์อ่ืน ๆ ตอ้งทาํดว้ยความระมดัระวงั คาํนึงถึงความปลอดภยัและเป็นส่วนตวั 

และทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคล ทาํในระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดของ

บริษทั หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.11.2 การบันทกึ การรายงาน และการเกบ็รักษาข้อมูล 

1.) การบนัทึกขอ้มูลพนกังานตอ้งทาํด้วยความซ่ือสัตย ์ถูกตอ้งตามความเป็นจริง ครบถว้น 

ทนัเวลา และสมเหตุผล ตามท่ีบริษทักาํหนดหรือท่ีกฎหมายกาํหนด 

2.) พนกังานตอ้งรายงานขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง และตรงไปตรงมาตามขอ้เทจ็จริง 

3.) พนกังานตอ้งมีการจดัเก็บเอกสารสําคญั การลงบนัทึกต่าง ๆ รวมทั้งขอ้มูลทางบญัชีและ

เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต้องมั่นใจว่ามีการจดัเก็บอย่างปลอดภัยและ

เหมาะสม สามารถนาํมาใชอ้า้งอิงหรือใช ้ประโยชน์กบับริษทัไดเ้ม่ือตอ้งการ 

4.) การเก็บรักษาและทาํลายขอ้มูลทั้งในรูปแบบเอกสารและอิเล็คทรอนิกส์ตอ้งปฎิบติัตาม 

กาํหนดเวลาและหลกัเกณฑท่ี์บริษทักาํหนด หรือตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

5.) พนกังานตอ้งถือวา่ขอ้มูลหรือรายงานท่ีจดัทาํข้ึนหรือไดรั้บขณะทาํงานถือเป็นกรรมสิทธ์ิ

ของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้และตอ้งจดัการ จดัเก็บและทาํลายอยา่งเหมาะสมตามขอ้กาํหนด 

4.11.3 การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพย์และ/หรือ ให้คําแนะนําการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 

1.) ห้ามพนกังานทุกคน รวมทั้งคู่สมรสและบุตรของบุคคลดงักล่าว ใช้ขอ้มูลภายในท่ีเป็น

ขอ้มูลสําคญัท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อทาํการซ้ือขายโอนหรือรับโอน หลกัทรัพยข์อง

บริษทั เป็นการเอาเปรียบบุคคลภายนอก 

2.) ห้ามพนกังานทุกคนให้คาํแนะนาํหรือความเห็นให้ผูใ้ดซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องเด็มโก ้

โดยใชข้อ้มูลภายในของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ท่ีรับรู้มา 

3.) ห้ามพนกังานเปิดเผยขอ้มูลภายในไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลนั้นเช่น ครอบครัว 

ญาติพี่นอ้ง เป็นตน้ ขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะสามารถให้ขอ้มูลแก่บุคคลภายใน

กลุ่มบริษทัเด็มโก ้ตามความจาํเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบับุคคลนั้น ๆ เท่านั้น 

5.  กจิกรรมภายนอกของพนักงาน 

5.1  พนกังานจะตอ้งอุทิศเวลาใหก้บัการปฏิบติังานของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้อยา่งเต็มท่ี   การท่ีพนกังานจะ

เขา้ร่วมกิจกรรมภายนอกของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้จะตอ้งระมดัระวงัและหลีกเล่ียงกรณีท่ีอาจนาํไปสู่

ขอ้สงสัยในความซ่ือสัตยสุ์จริต การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลและการประกอบธุรกิจแข่งขนั

กบักลุ่มบริษทัเด็มโก ้หรือลูกคา้ 

5.2  การแสดงตนของพนกังานต่อองค์กรภายนอก พนกังานจะตอ้งแสดงความชดัเจนว่ากระทาํในนาม

ส่วนตวัหรือในฐานะตวัแทนกลุ่มบริษทัเด็มโก ้
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 5.3 การไดรั้บผลตอบแทนจากกิจกรรมภายนอกท่ีพนกังานเขา้ร่วมในฐานะตวัแทนของกลุ่มบริษทัเด็ม

โก ้จะตอ้งแจง้ให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการไดรั้บทราบและให้อยูใ่นดุลพินิจ

ของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการ 

6.  การติดต่อกบัองค์กรกาํกบัดูแลภายนอก 

6.1  หน่วยงานต่าง ๆ   ในกลุ่มบริษัทเด็มโก้ ต้องให้ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกให้กับ

หน่วยงานกาํกบัดูแลภายนอกในกรณีท่ีมีการขอขอ้มูลหรืออ่ืน ๆ  

6.2  การเปิดเผยขอ้มูลหรือรายงานต่าง ๆ  ตามท่ีองคก์รกาํกบัดูแลภายนอกร้องขอเป็นคร้ังคราว ควรแจง้

ใหเ้จา้หนา้ท่ีหน่วยงานกาํกบัและควบคุมทราบดว้ยทุกคร้ัง และตอ้งจดัเก็บหลกัฐานไวท่ี้หน่วยงานตน้

สังกดัอยา่งนอ้ยจาํนวน 1 ชุด   เพื่อใหส้ามารถอา้งอิงไดภ้ายหลงั 

7. การเกบ็รักษาความลบัของลูกค้า 

     การเก็บรักษาความลบัของลูกคา้และหน่วยงานภายในกลุ่มบริษทัเด็มโก ้เป็นปัจจยัท่ีสําคญัประการ

หน่ึงท่ีจะทาํใหก้ลุ่มบริษทัเด็มโก ้ไดรั้บความเช่ือถือไวว้างใจจากลูกคา้ได ้ 

บริษทักาํหนดหลกัเกณฑใ์หถื้อปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

7.1  ตอ้งจดัเก็บขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานของลูกคา้ไวใ้นท่ีปลอดภยัและจดัให้มีระบบควบคุมการเบิก

ใชเ้อกสารหลกัฐานของลูกคา้อยา่งรัดกุมและระมดัระวงัไม่ใหข้อ้มูลของลูกคา้ถูกเปิดเผยโดยไม่ตั้งใจ 

  7.2  ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลลูกคา้ใหพ้นกังานของหน่วยงานอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนรับทราบอนัอาจมีผล 

                  กระทบต่อผลประโยชน์หรือภาพลกัษณ์ของลูกคา้  เวน้แต่ 

1.) ไดรั้บความยนิยอมจากลูกคา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหเ้ปิดเผยขอ้มูลได ้

2.) คาํสั่งศาลหรือพนักงานเจา้หน้าท่ีผูมี้อาํนาจตามกฎหมายในประเทศไทยสั่งให้รายงานหรือ

เปิดเผยขอ้มูล 

3.) การเปิดเผยขอ้มูลนั้นกระทาํไปเพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบักลุ่มบริษทัเด็มโก ้

อนัเน่ืองมาจากการกระทาํท่ีผิดกฎหมายของลูกคา้ หรือเป็นการรายงานผลการปฏิบติังานตาม    

หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

8.  วธีิปฏิบัติเกีย่วกบัการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า 

      เพื่อให้การพิจารณาข้อร้องเรียนมีความยุติธรรมทั้ งฝ่ายผูร้้องเรียนและผูถู้กร้องเรียน ดังนั้ นกลุ่ม

บริษทัเด็มโก ้ จึงกาํหนดกฎเกณฑใ์หถื้อปฏิบติัดงัน้ี 

 8.1  บริษทัจะไม่รับพิจารณาขอ้ร้องเรียนท่ีมีลกัษณะเป็นบตัรสนเท่ห์  หรือหนงัสือร้องเรียนแทนผูอ่ื้น 

 8.2   การร้องเรียนของลูกคา้จะตอ้งจดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร  โดยมีรายละเอียดอยา่งชดัเจนไดแ้ก่ ช่ือ -

นามสกุล ของผูร้้องเรียนและผูถู้กร้องเรียน เหตุผลท่ีร้องเรียนและส่ิงท่ีจะขอให้กลุ่มบริษทัเด็มโก ้



 
 
       บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 
 

 
26 

 
 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ : ทบทวน กมุภาพนัธ์ 2565 

ดาํเนินการ รวมทั้งนาํส่งเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูร้้องเรียน (ถา้มี)  ส่งให้หน่วยงานกาํกบัและ

ควบคุม  

8.3  เด็มโก ้จะจดัตั้งคณะกรรมการพิจารณาและดาํเนินการตามความเหมาะสม 

8.4   หน่วยงานกาํกบัและควบคุม จะรวบรวมหนงัสือร้องเรียนของลูกคา้  และเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง    

จดัเก็บรักษาไวเ้พื่อการอา้งอิงและตรวจสอบในอนาคต 

9.  การต่อต้านคอร์รัปชันและสินบน 

9.1  พนกังานของ กลุ่มบริษทัเด็มโก ้ตอ้งไม่ดาํเนินการหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชนั การ

ให้/รับ สินบนทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์

รัปชันและสินบน คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการ

ดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้รวมทั้งระเบียบ และขอ้กาํหนดอ่ืน ท่ีเก่ียวขอ้ง 

9.2   พนกังาน กลุ่มบริษทัเด็มโก ้ทุกระดบั ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัและ

สินบน และจรรยาบรรณของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองทุจริตคอร์รัปชนั 

ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อมุ่งหวงัประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จกั 

9.3   พนกังานของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทาํท่ีเขา้ข่ายทุจริต และ

คอร์รัปชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัเด็มโก ้  ตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ

และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่าง ๆ หากมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถาม ให้ปรึกษากบั

ผูบ้ ังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีกําหนดให้ทําหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ผา่นช่องทางต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไว ้

9.4    พนกังานกลุ่มบริษทัเด็มโก ้จะไดรั้บความเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธ เร่ืองทุจริตคอร์

รัปชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัเด็มโก ้โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือ

ในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามท่ี กลุ่มบริษทัเด็มโก้ กาํหนดไวใ้น มาตรการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชันและสินบน อีกทั้ง ไม่มีการดาํเนินการใด ๆ เพื่อลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทาง

ลบต่อพนกังานของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชนั แมว้่าการกระทาํนั้นจะทาํให้บริษทั

สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

9.5   พนักงาน กลุ่มบริษทัเด็มโก้ ท่ีกระทาํการทุจริต คอร์รัปชันถือเป็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณของ

กลุ่มบริษทัเด็มโก ้ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาทางวนิยัตามระเบียบท่ี กลุ่มบริษทัเด็มโก ้กาํหนดไว ้

นอกจากน้ี อาจจะไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนั้นผดิกฎหมาย 

9.6    พนกังาน กลุ่มบริษทัเด็มโก ้ตระหนกัถึงความสําคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู้ และทาํความเขา้ใจกบั

บุคคลอ่ืนท่ีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัเด็มโก ้หรืออาจเกิดผลกระทบต่อกลุ่มบริษทัเด็ม

โก ้ในเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัน้ี 

9.7 พนกังานกลุ่มกลุ่มบริษทัเด็มโก ้มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างและรักษาวฒันธรรมองคก์รท่ียดึมัน่วา่การทุจริตคอร์

รัปชนัเป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ได ้ทั้งการทาํธุรกรรมกบัภาครัฐและภาคเอกชน 



 
 
       บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 
 

 
27 

 
 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ : ทบทวน กมุภาพนัธ์ 2565 

มาตรฐานการปฏิบัตงิานของผู้บริหาร 

 (Ethics and Behaviors of the Executive and Officers) 

 

ผูบ้ริหารของบริษทัพึงปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์รท่ีตนเองมีบทบาทหนา้ท่ีอยู ่ดงัน้ี 

1. ต่อผู้ถือหุ้น 

1.1 ทาํหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตตลอดจนตดัสินใจดาํเนินการใด ๆดว้ยความบริสุทธ์ิใจและเป็น

ธรรมต่อผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นโดยรวม 

1.2 บริหารองคก์รดว้ยความระมดัระวงัและความรอบคอบ เพื่อป้องกนัความเสียหายต่อผูถื้อหุน้   

1.3 ทาํหนา้ท่ีโดยการประยกุตค์วามรู้และทกัษะการบริหารจดัการ อยา่งสุดความสามารถในทุกกรณี 

1.4 จดัการดูแล มิใหสิ้นทรัพยใ์ด ๆ ขององคก์รเส่ือมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ 

1.5 จดัให้มีการรายงานสถานภาพขององค์กรโดยสมํ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจริงและแจง้

ให้ผูถื้อหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกนัถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและ

ดา้นลบซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความเป็นไปไดแ้ละมีขอ้มูลสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 

1.6 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้ก่ียวข้องโดยใช้ข้อมูลใด ๆ  ขององค์กรซ่ึงยงัไม่ได้

เปิดเผยต่อสาธารณะ 

1.7 ไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัขององคก์รต่อบุคคลภายนอก รวมถึงบุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะไม่เปิดเผย

ขอ้มูลลบัขององคก์รต่อคู่แข่งขนั 

1.8 ไม่ดาํเนินการใด ๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อองคก์ร  

1.9 หากมีความจาํเป็นตอ้งทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอนัเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ ให้

กระทํารายการนั้ นเสมือนกับทํารายการกับบุคคลภายนอก ทั้ งน้ีห้ามมิให้ผูบ้ริหารของกลุ่ม

บริษทัเด็มโก ้ ท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนั้นมีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 

1.10 ไม่ใชเ้อกสารหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเป็น ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ในการทาํธุรกิจท่ีแข่งขนั

หรือเก่ียวเน่ืองกบักลุ่มบริษทัเด็มโก ้

1.11 จดัใหมี้ขั้นตอนเพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่การควบคุมภายในของกระบวนการทาํบญัชีและการเก็บ

รักษาขอ้มูลได้รับการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยนัประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการ     

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบันทึกรายการทาง

การเงินมีหลกัฐานอยา่งเพียงพอเพื่อใชใ้นการตรวจสอบ 

2 ต่อพนักงาน 

2.1 จดัระบบการใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเสมอภาคแก่พนกังาน 

2.2 ส่งเสริมการปลูกฝังจิตสาํนึกในเร่ืองของการดูแลสุขภาพและความปลอดภยัใหก้บัผูร่้วมงานและ 
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          ชุมชนรอบด้าน โดยกลุ่มบริษทัเด็มโก้ จดัให้มีการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารเพื่อสร้างความรู้

ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ พนักงานของผูรั้บจ้าง 

ตลอดจนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.3 จดัระบบการดูแลรักษา ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน แก่

พนักงานและบุคคลภายนอกทีม่าติดต่อ  

2.4 จดัให้มีการแต่งตั้ง โยกยา้ยและการพิจารณาความดี ความชอบแก่พนกังานโดยพิจารณาจากผล

การปฏิบติังาน ความรู้ความสามารถ ศกัยภาพและความมีคุณธรรม จริยธรรมของพนกังาน 

2.5 รับฟังขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะและขอ้ร้องทุกขจ์ากพนกังานทุกระดบั มีการพิจารณาขอ้เท็จจริง

และแกไ้ขปัญหา เพื่อสร้างเสริมแรงงานสมัพนัธ์ท่ีดี 

2.6 ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังาน โดยให้โอกาสพนกังานอยา่งเท่า

เทียมและทัว่ถึงโดยปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ 

2.7 ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

2.8 บริหารงานโดยหลีกเล่ียงการกระทาํใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงใน

หนา้ท่ีการงานของพนกังาน หรืออาจคุกคามและสร้างความกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 

2.9 ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย ์

2.10 สร้างความเขา้ใจให้พนักงานในเร่ืองจรรยาบรรณ หลกัยึดมัน่ในการต่อตา้นทุจริต คอร์รัปชัน

และสินบน การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และบทบาทซ่ึงพนกังานสามารถปฏิบติัไดเ้พื่อส่งเสริม

ใหเ้กิดพฤติกรรม ดา้นคุณธรรมแก่พนกังานไดอ้ยา่งทัว่ถึงทั้งองคก์ร 

2.11 จดัให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีสะทอ้นถึงความมุ่งมัน่ต่อมาตรการต่อตา้นการ

ทุจริตคอร์รัปชนัและสินบน และมีนโยบายท่ีจะไม่ลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อ

บุคลากรท่ีปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชนั และมีกระบวนการส่ือสารอยา่งชดัเจนเก่ียวกบันโยบาย

ดงักล่าว 

2.12 ผูบ้ริหาร กลุ่มบริษทัเด็มโก ้จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธ เร่ืองทุจริตคอร์

รัปชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบั กลุ่มบริษทัเด็มโก ้โดยใช้มาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความ

ร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามท่ีกลุ่มบริษทัเด็มโก้ กาํหนดไวใ้น มาตรการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน อีกทั้ง ไม่มีการดาํเนินการใด ๆ เพื่อลดตาํแหน่ง ลงโทษ 

หรือใหผ้ลทางลบต่อบุคลากรของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชนั  

3.  ต่อลูกค้า 

3.1 นาํเสนอผลิตภณัฑท่ี์ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้และใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ 

3.2 ดาํเนินงานตามกระบวนการมาตรฐานคุณภาพของการให้บริการและพฒันาคุณภาพของการ

บริการใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
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3.3 เปิดเผยข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการอยา่งครบถว้นถูกตอ้งและไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง  

โดยคาํนึงถึงประโยชน์สาํหรับลูกคา้เป็นลาํดบัแรก  

3.4 การนาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการจะตอ้งไม่ทาํให้ลูกคา้เกิดความเขา้ใจผดิเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และ

เง่ือนไขใด ๆ ของผลิตภณัฑห์รือบริการนั้น 

3.5 จดัระบบเพื่อให้ลูกคา้สามารถร้องเรียนเก่ียวกบัการบริการ และดาํเนินการอย่างดีท่ีสุดเพื่อให้

ลูกคา้ไดรั้บการตอบสนองผลอยา่งรวดเร็ว 

3.6 รักษาความลับของลูกคา้อย่างเคร่งครัดรวมถึงไม่นํามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผูท่ี้

เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

3.7 หาแนวทางลดตน้ทุนการผลิตโดยรักษามาตรฐานคุณภาพบริการ  เพื่อสามารถเพิ่มประโยชน์

ใหก้บัลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 

3.8 รักษาสัญญาและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อลูกคา้อย่างเคร่งครัดในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตาม

เง่ือนไขขอ้ใดไดต้อ้งรีบแจง้ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้   เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข 

3.9 ไม่คา้กาํไรเกินควรเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพของสินคา้หรือบริการและไม่กาํหนดเง่ือนไข

การคา้ท่ีไม่เป็นธรรมกบัลูกคา้ 

3.10 มุ่งมัน่พฒันาบริการให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ อย่างต่อเน่ือง ตอ้งทุ่มเทเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ อย่างเต็มท่ี ด้วยราคาท่ี

สมเหตุสมผล ทนัต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จาํกดัสิทธิของลูกคา้ และมีเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม

สาํหรับลูกคา้ 

3.11 ตอ้งไม่ทาํการใดอนัเป็นการหลอกลวง หรือทาํใหห้ลงเช่ือในคุณภาพสินคา้ และบริการของกลุ่ม

บริษทัเด็มโก ้ตอ้งส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้และบริการแก่ลูกคา้ทัว่ไป 

3.12 ตอ้งกาํหนดให้มีป้ายเตือนภยัหรืออุปกรณ์ความปลอดภยัในสถานประกอบการ รณรงค์และ

อบรมพนักงานในเร่ืองความปลอดภัยสําหรับลูกค้าอย่างเคร่งครัดและต่อเน่ือง และยินดี

รับผดิชอบเม่ือเกิดอุบติัเหตุกบัลูกคา้จากการใชสิ้นคา้และบริการจาก กลุ่มบริษทัเด็มโกห้ากมีการ

ใชง้านอยา่งถูกตอ้ง 

4.  ต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี ้

4.1   ไม่เรียกหรือไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้และ/หรือเจา้หน้ี 

4.2    กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดได ้ ตอ้งรีบแจง้ให้เจา้หน้ีทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกนั 

พิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

4.3 ถา้มีขอ้มูลวา่มีการเรียกหรือการรับหรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน  พึงเปิดเผย

รายละเอียดต่อคู่คา้และ/หรือเจา้หน้ีและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 

4.4 ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ีอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 
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4.5 ปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาท่ีมีต่อเจา้หน้ีอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกนั ทั้งในแง่การ

ชาํระเงิน และเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีไดท้าํขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หน้ี 

4.6 เปิดเผยขอ้มูลฐานะทางการเงินแก่เจา้หน้ี ตามขอ้กาํหนดในสัญญาอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ตรง

ตามกาํหนดเวลา  

4.7 แจ้งให้เจา้หน้ีทราบ ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญา และร่วมกันหาแนว

ทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

4.8 ตอ้งจดัหาพสัดุตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการ ความคุม้ค่า ราคา และคุณภาพของสินคา้และบริการ 

กระบวนการจดัหาพสัดุตอ้งดาํเนินการถูกตอ้งตามระเบียบ ขอ้กาํหนด และหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ี 

กลุ่มบริษทัเด็มโก ้กาํหนดไวอ้ยา่งโปร่งใส ให้ขอ้มูลแก่ผูค้า้อยา่งเท่าเทียม ถูกตอ้ง ไม่มีอคติ ไม่

เลือกปฏิบัติต่อผูค้ ้า สร้างการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมระหว่างผูค้ ้า วิธีการจดัหาพสัดุควรอ้างอิง

แนวทางปฏิบติัท่ีเป็นสากล มีความรัดกุม สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

4.9 ปฏิบติัอยา่งเสมอภาคต่อผูค้า้ของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ทั้งการปฏิบติัระหวา่งผูค้า้เองและการปฏิบติั

ระหว่างผูค้า้กบักลุ่มบริษทัเด็มโก ้กาํหนดนโยบายให้หน่วยงานของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ ท่ีตอ้ง

จดัหาพสัดุไม่ควรดาํเนินการในระยะเวลากระชั้นจนเกินไป ควรใหเ้วลาผูค้า้อยา่งพอเพียงในการ

จดัเตรียมเอกสารหลกัฐาน และเอกสารการเสนอราคาต่างๆ ขอ้กาํหนดหรือเง่ือนไขรายละเอียด

ของสัญญา ไม่ควรเป็นการเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป และควรปรึกษาท่ีปรึกษากฎหมายในการ

ทาํสัญญา 

4.10 ตอ้งไม่เรียกรับประโยชน์จากการจดัหาพสัดุ ตอ้งวางตวัเป็นกลาง ไม่ใกลชิ้ดกบัผูค้า้ จนทาํให้

ผูค้า้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ และปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัในจรรยาบรรณวา่ดว้ยการมีส่วนไดเ้สีย

และผลประโยชน์ขดักนัอยา่งเคร่งครัด 

4.11 กาํหนดนโยบายให้หน่วยงานหรือบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการจดัหาพสัดุต้องเก็บ

เอกสารหลกัฐานต่างๆ เช่น การอนุมติั เอกสารการเสนอราคา การเจรจา สัญญา หรือการปฏิบติั

ตามสญัญาไวเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิงตามสมควรแก่ความจาํเป็นตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

4.12 ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ท่ีดาํเนินการจดัหาพสัดุ มีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลให้ผูค้า้ปฏิบติัตามแนว

ทางการปฏิบติัอยา่งย ัง่ยนืของผูค้า้กลุ่มบริษทัเด็มโก ้อยา่งเคร่งครัด 

5.  ต่อคู่แข่งทางการค้า 

5.1  ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี 

5.2     ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 

เช่น การจ่ายสินจา้งใหแ้ก่พนกังานของคู่แข่ง 

5.3     ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซ่ึงมูลความจริง 

5.4 ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจกฎหมายว่าดว้ยการแข่งขนัและการ

ต่อตา้นการผกูขาดใหถ่้องแทก่้อนท่ีจะดาํเนินการใด ๆ 



 
 
       บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 
 

 
31 

 
 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ : ทบทวน กมุภาพนัธ์ 2565 

5.5 ไม่ทาํความตกลงใด ๆ กบัคู่แข่งขนัหรือบุคคลใด ท่ีมีลกัษณะเป็นการลดหรือจาํกดัการแข่งขนั

ทางการคา้ หรือส่งผลให้เกิดการแข่งขนัอยา่งไม่เป็นธรรม รวมถึงการกาํหนดราคา การฉ้อโกง 

การประมูล การจดัสรรตลาด และขอ้ตกลงในการจาํกดัการจดัหา 

5.6 ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหารระดบัสูงในการให้หรือแลกเปล่ียนขอ้มูลความลบัทางธุรกิจของ

บริษทัแก่พนัธมิตรทางธุรกิจ หรือกิจการร่วมคา้เสมอ  

6.  ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

6.1 ไม่กระทาํการใด ๆ ท่ีจะมีผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

6.2 ใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมท่ีมีส่วนสร้างสรรคส์ังคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมํ่าเสมอ   

6.3 เสริมสร้างจิตสํานึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมให้เกิดข้ึนในหมู่พนักงานทุก

ระดบัอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั  

6.4 ควบคุมให้มีการปฏิบติัอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดย

หน่วยงานกาํกบัดูแล    

6.5 ไม่ช่วยเหลือหรือสนบัสนุนใหเ้กิดการหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ 

6.6 ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานกาํกบัดูแลและรายงานขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบติั

ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ต่อหน่วยงานนั้น 

6.7 ไม่กระทาํหรือเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการให้สินบนหรือการฉ้อราษฎร์บงัหลวงหรือใชอ้าํนาจ

หนา้ท่ีของตนแสวงหาผลประโยชน์เพื่อส่วนตวั 

7.  ต่อข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัท 

7.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

7.1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจ เช่น ชีวประวติั ประวติั

สุขภาพ ประวติัการทาํงาน ขอ้มูลสําหรับติดต่อ ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ตอ้งกาํหนดนโยบาย

เก็บรักษาไวเ้ป็นความลบั โดยไม่เปิดเผยหรือถ่ายโอนใหแ้ก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง โดยไม่ได้

รับความยมิยอมจากเจา้ของขอ้มูลและไม่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย 

7.1.2 กาํหนดนโยบายจาํกดัการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล เฉพาะบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตอยา่งเหมาะสม

เท่าท่ีจาํเป็นตามหนา้ท่ีงานปกติ เฉพาะเพื่อวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวอ้ยา่งยติุธรรมและซ่ือสัตย ์

7.1.3 กาํหนดนโยบายการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลตามความจาํเป็น โดยเป็นไปตามวตัถุประสงค์ดา้น

กฎหมาย กฎระเบียบ หรือความตอ้งการทางธุรกิจท่ีเหมาะสม 

7.1.4 กาํหนดนโยบายการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวใ้นคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์

อ่ืน ๆ ตอ้งทาํดว้ยความระมดัระวงั คาํนึงถึงความปลอดภยัและเป็นส่วนตวั 

7.2 การบันทกึ การรายงาน และการเกบ็รักษาข้อมูล 

7.2.1 กาํหนดใหพ้นกังานรายงานขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง และตรงไปตรงมาตามขอ้เทจ็จริง 
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7.2.2 กาํหนดให้พนักงานจดัเก็บเอกสารสําคญั การลงบนัทึกต่าง ๆรวมทั้ งข้อมูลทางบญัชีและ

เอกสารหลกัฐานให้ครบถว้นสมบูรณ์ ตอ้งมัน่ใจวา่มีการจดัเก็บอยา่งปลอดภยัและเหมาะสม 

สามารถนาํมาใชอ้า้งอิงหรือใช ้ประโยชน์กบับริษทัไดเ้ม่ือตอ้งการ 

7.2.3 กาํหนดให้พนกังานเก็บรักษาและทาํลายขอ้มูลทั้งในรูปแบบเอกสารและอิเล็คทรอนิกส์ตอ้ง

ปฎิบติัตาม กาํหนดเวลาและหลกัเกณฑท่ี์บริษทักาํหนด หรือตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

7.2.4 กาํหนดให้ขอ้มูลหรือรายงานท่ีจดัทาํข้ึนหรือไดรั้บขณะทาํงานถือเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั 

และตอ้งจดัการ จดัเก็บและทาํลายอยา่งเหมาะสมตามขอ้กาํหนด 

7.3         การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพย์และ/หรือ ให้คําแนะนําการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 

7.3.1 หา้มผูบ้ริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรของบุคคลดงักล่าว ใชข้อ้มูลภายในท่ีเป็นขอ้มูลสําคญัท่ี

ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อทาํการซ้ือขายโอนหรือรับโอน หลกัทรัพยข์องบริษทั เป็นการ

เอาเปรียบบุคคลภายนอก 

7.3.2 ห้ามผูบ้ริหารให้คาํแนะนาํหรือความเห็นให้ผูใ้ดซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องเด็มโก้ โดยใช้

ขอ้มูลภายในของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ท่ีรับรู้มา 

7.3.3 ห้ามผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลภายในไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลนั้นเช่น ครอบครัว ญาติ

พี่น้อง เป็นต้น ข้อมูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะสามารถให้ข้อมูลแก่บุคคลภายในกลุ่ม

บริษทัเด็มโก ้ตามความจาํเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบับุคคลนั้น ๆ เท่านั้น 

7.4        การใช้และดูแลทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ 

7.4.1 บริหารจดัการให้การใชท้รัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ตอ้งใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยความ

ระมัดระว ัง และดูแลรักษาไม่ให้ชํารุดสูญหาย การนําทรัพย์สินไปใช้ต้องไม่ให้ผิด

วตัถุประสงคห์รือสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ และไม่ผดิกฎหมาย   

7.5  การใช้และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ 

7.5.1 ส่งเสริมให้ใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการทาํงาน ไม่กระทาํการอนัเป็น

การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของบริษทัหลีกเล่ียงการใชง้านระบบท่ีอาจ

ละเมิดการใช้งานตามปกติของผูอ่ื้น หรืออาจกระทบกระเทือนต่อประสิทธิภาพการทาํงาน

ของระบบ 

7.5.2 กาํหนดระเบียบห้ามพนักงานไม่ให้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้เพื่อเขา้ถึง

หรือเผยแพร่ขอ้มูลท่ีไม่เหมาะสม มีเน้ือหาขดัต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี 

เก่ียวกบัการพนนั หรือละเมิดกฎหมาย และไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 

7.5.3 กาํหนดระเบียบให้พนกังานใชง้านระบบตามสิทธิท่ีไดรั้บอนุญาตจากกลุ่มบริษทัเด็มโกแ้ละ

ตอ้งเก็บรักษารหสัผ่านของตนให้เป็นความลบั เพื่อป้องกนัไม่ให้ผูอ่ื้นใชร้หัสผา่นสําหรับเขา้

ใชร้ะบบ 
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7.5.4 กาํหนดระเบียบการใชอี้เมล บริการอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีบริษทัอนุญาตให้

ใช ้หลีกเล่ียงการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ยตวัเอง และการแกไ้ขเปล่ียนแปลงการตั้งค่า

ระบบท่ีอาจมีผลต่อความปลอดภยั หากพบปัญหาในการใชง้าน เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

ปลอดภยัของระบบหรือความเสียหายใหแ้จง้หน่วยงานผูดู้แลระบบทนัที 

7.6  การใช้และการดูแลทรัพย์สินทางปัญญา 

7.6.1 ตอ้งกาํหนดระเบียบให้พนกังานปกป้องดูแลรักษาทรัพยสิ์นทางปัญญาของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้

ไม่ให้ถูกละเมิดเปิดเผย  ดัดแปลง ทําซํ้ า หรือไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่ได้รับ

อนุญาตจากกลุ่มบริษทัเด็มโก ้

7.6.2 ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามเคารพ ไม่ละเมิด และหลีกเล่ียงการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น โดย

ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธ์ิอยา่งถูกตอ้ง 

7.6.3 ผูบ้ริหารตอ้งให้ใช้ทรัพยสิ์นทางปัญญาของกลุ่มบริษทัเด็มโก้ เพื่อประโยชน์ในกิจการของ

บริษทัเท่านั้น 

7.6.4 ผูบ้ริหารกระทาํงานใดท่ีเป็นงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ให้จดัทาํข้ึน เป็นงาน

ท่ีใช้ขอ้มูลและทรัพยากรของกลุ่มบริษทัเด็มโก้ หรืองานท่ีเรียนรู้จากกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ให้

กลุ่มบริษทัเด็มโก ้เป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิและผลตอบแทนท่ีไดจ้ากงานนั้น 

8. ต่อหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกาํกบัดูแล 

8.1         หา้มผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ บริษทัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลอยา่ง

ระมดัระวงั ถูกตอ้ง ครบถว้นเพื่อให้แน่ใจวา่ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนัและ

ทนักาล 

8.2         การจะเปิดเผยขอ้มูล แก่บุคคลภายนอกตอ้งกระทาํโดยผูท่ี้มีอาํนาจหนา้ท่ีหรือผูบ้ริหารท่ีไดรั้บ

มอบหมายเท่านั้น 

8.3         ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมายให้เปิดเผยขอ้มูลของบริษทัตอ้งปฎิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ

และขอ้กาํหนดวา่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลของหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งและมาตรฐานการ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสากลยอมรับโดยทัว่ไป 

 8.4       ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บและทาํลายขอ้มูล จะตอ้งกาํหนดวิธีปฏิบติัและกระทาํใน

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดของกลุ่มบริษทัเด็มโก้ หรือกฎระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้ง 

8.5       ผูบ้ริหารต้องกาํหนดให้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในบริษทัตอ้งมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง ห้าม

ติดตั้งหรือใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีลิขสิทธ์ิไม่ถูกตอ้งในสํานักงานและอุปกรณ์ของ

บริษทัโดยเด็ดขาด 

8.6      การทาํธุรกรรมของผูบ้ริหาร ตอ้งคาํนึงถึงกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานรัฐ 

รวมถึงระเบียบและอาํนาจในการดาํเนินการ 
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8.7     ผูบ้ริหารต้องดาํเนินการกาํหนดแนวปฎิบัติและกระบวนการในการพิจารณา อนุมติัการทาํ

รายการระหว่างกนั รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ผลประโยชน์ ตาม

หลกัเกณฑท่ี์หน่วยงานกาํกบักาํหนด 

8.9     ก่อนทาํธุรกรรมกบัคู่สัญญา ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งท่ีมาของเงินไดม้าโดยชอบด้วย

กฎหมาย 
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