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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

จริยธรรมและจรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน
สารจากประธานกรรมการ
มาตรฐานสู งสุ ดของความเป็ นมืออาชี พและการมีจริ ยธรรมในการปฏิ บตั ิงานที่ บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ในกลุ่ม เป็ นสิ่ งที่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนต้องมุ่งมัน่ ฟันฝ่ า เพื่อไปให้ถึง
เพราะจรรยาบรรณไม่ เพี ย งแต่ ว างกรอบในเรื่ อ งมาตรฐานดัง กล่ า ว แต่ ย งั สะท้อ นให้ เห็ น ค่ า นิ ย มหลัก
I DEMCO ขององค์กร
ในฐานะที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และพนักงานของ กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ คณะกรรมการบริ ษทั คาดหวังให้ท่าน
ยึดถือและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณนี้ ซึ่ งครอบคลุมการกระทําของท่านในทุก ๆ
เรื่ องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ดังนั้น ไม่วา่ ท่านจะกระทําการใด ๆ ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของกลุ่ม
บริ ษทั เด็มโก้ เป็ นสําคัญ
ความร่ วมมือและปณิ ธานของท่านในการธํารงไว้ซ่ ึ งมาตรฐานดังกล่าว จะเป็ นแรงผลักดันสําคัญที่ทาํ
ให้กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ สามารถบรรลุผลสําเร็ จตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ในการ มุ่งสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการชั้นนํา
ด้า นวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า พลัง งาน และสาธารณู ป โภค ทั้ง ในประเทศและต่ างประเทศ ด้ว ยนวัต กรรมและ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์
ประธานกรรมการบริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

บทนํา
วิสัยทัศ น์ ของ บริ ษ ทั เด็ มโก้ จํากัด (มหาชน) (“เด็ ม โก้”) คื อ มุ่งสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการชั้นนําด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้ า พลังงาน และสาธารณู ปโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย โดยใช้ ความซื่ อสัตย์ ต่อลูกค้า ต่อวิชาชีพ ด้วยความมานะมุ่งมัน่ ตั้งใจจริ งที่จะประสบความสําเร็ จ ด้วย
ความเชื่ อมัน่ ในการทํางานร่ วมกันเป็ นที มอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ด้วยความรอบรู ้ เชี่ ยวชาญ ให้คุณภาพที่ ดีแก่
ลูกค้า สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผูถ้ ื อหุ ้นอย่างต่อเนื่ อง มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม
เป็ นค่านิยม “I DEMCO” ที่จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจของ กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ บรรลุวสิ ัยทัศน์ ดังกล่าว
ในการดําเนิ นการใด ๆ ของ กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ จะให้ความเคารพต่อกติกาของกฎหมายและเกียรติภูมิ
ของแต่ละบุคคล รวมทั้งมุ่งมัน่ ที่จะให้การดําเนินธุ รกิจของเด็มโก้อยูบ่ นมาตรฐานจรรยาบรรณขั้นสู ง
จรรยาบรรณของพนักงานนี้ ได้จดั ทําเป็ นคู่มือไว้เพื่อเป็ นมาตรฐานในการปฏิ บตั ิงานของผูบ้ ริ หารและ
พนักงานในการประพฤติตนอย่างมีจริ ยธรรม และเป็ นการแสดงให้เห็นว่า กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ มุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ นอกจากนี้ จรรยาบรรณพนักงานยังเป็ นสิ่ งเตือนใจให้พนักงานมีความ
ระมัดระวังในการประพฤติปฏิบตั ิตน และป้ องกันไม่ให้พนักงานกระทําการใด ๆ อันเป็ นการละเมิดระเบียบ
ข้อบังคับ และวินยั ที่จะนําความเสื่ อมเสี ยมาสู่ ชื่อเสี ยงของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
การประพฤติปฎิ บตั ิ อย่างมี จรรยาบรรณนี้ ไม่สามารถอธิ บายความชัดเจนได้ทุกกรณี อย่างไรก็ตาม
ลักษณะโดยทัว่ ไป คือสิ่ งที่เป็ นค่านิ ยมที่ดีของ กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ นัน่ เอง ในฐานะพนักงานกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
เราจะยึดมัน่ ในความซื่ อสัตย์ ต่อบริ ษทั ต่อเพื่อนพนักงานและลู กค้า ตลอดจนการได้รับความไว้วางใจทั้งใน
การพู ดและการกระทํา เราจะต้องประพฤติ ตนอย่างมี ความรับผิดชอบ และกระทําในสิ่ งที่ถูกต้อง ถึงแม้การ
ตัดสิ นใจที่จะปฏิ บตั ิงานใด ๆ จะเป็ นการกระทําของแต่ละบุคคล ในขณะเดี ยวกันต้องมีความรับผิดชอบที่จะ
คํานึ งถึงองค์กรด้วย การที่ทุกคนมีภาระร่ วมกันนี้ มีความสําคัญยิ่งในการสร้างเกียรติภูมิของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
ให้ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากทุกฝ่ าย เป็ นองค์กรที่ดีของสังคมต่อไป
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
จรรยาบรรณของกรรมการ
(Ethical and Responsible of the Board)
ข้อกําหนดด้านจริ ยธรรมนี้ เป็ นบทบัญญัติด้านจริ ยธรรมสําหรั บคณะกรรมการกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
กรรมการกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ มุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิตามมาตรฐานด้านจริ ยธรรมที่สูงที่สุด เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น ๆ ภายใต้หลักการ ความซื่ อสัตย์ ยุติธรรม และคุ ณธรรม การดําเนิ นธุ รกิจส่ วนตัว การ
รักษาความลับ การเปิ ดเผยเรื่ องผลประโยชน์ การยึดถื อปฏิ บตั ิตามกฎหมาย และการไม่ใช้ตาํ แหน่งหน้าที่การ
เป็ นกรรมการ เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตน ดังต่อไปนี้
1. แสดงความเป็ นผูน้ าํ ริ เริ่ ม และใช้ดุลยพินิจในการกํากับดู แลกิจการ เพื่อนําพาบริ ษทั สู่ ความสําเร็ จอย่าง
ต่อเนื่ อง และสร้างผลประโยชน์ สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน (Establish Clear Leadership Role and
Responsibilities of the Board)
2. ปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อรักษาสิ ทธิ และผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ด้วยความรับผิดชอบ
ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) ปฏิ บตั ิ ตามวัตถุ ป ระสงค์ ข้อบังคับ มติค ณะกรรมการบริ ษทั มติ ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Duty of Obedience)
3. ปฏิ บ ตั ิ ห น้าที่ โดยคํานึ งถึ งผลประโยชน์ ข องพนัก งาน ลู ก ค้า คู่ ค ้า และผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยอื่ น รวมทั้งสั งคม
สิ่ งแวดล้อม โดยรวมด้วย (Good Corporate Citizenship)
4. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกําหนด และข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีในการดําเนิ นธุ รกิจและการเป็ นกรรมการ รวมถึงการ
ละเว้นการกระทําที่เป็ นการดําเนินธุ รกิจอย่างไม่เป็ นธรรม ปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่ และพันธสัญญาที่ทาํ ไว้
(Ethical and Responsible Business)
5. ยึดมัน่ ต่อข้อเท็จจริ ง และความซื่ อสัตย์ ในการดําเนิ นธุ รกิจ และการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการ (Duty
of Loyalty)
6. หลี กเลี่ ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน หรื อนิ ติบุคคล/บุคคล ที่ ตนมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการกระทําหน้าที่เพื่อบริ ษทั ในฐานะกรรมการ
7. ไม่ใช้ขอ้ มู ลที่ได้มาในฐานะกรรมการในทางที่ไม่เหมาะสม และไม่เปิ ดเผย หรื ออนุ ญาตให้มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษทั (Duty of Disclosure) กับรักษาความน่าเชื่ อถือทางการเงิน และการเปิ ดเผย
ข้อมูลของบริ ษทั (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
8. ระมัดระวัง และไม่กระทําการใด ๆ ที่ เป็ นการทําลายชื่ อเสี ยงกรรมการบริ ษทั ไม่กระทําการใด ๆ ที่ เป็ น
ผลเสี ยต่อชื่อเสี ยง และผลประโยชน์ของบริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ ษทั
9. ติดตาม ศึกษา และพัฒนาความรู ้ เกี่ยวกับแนวปฏิ บตั ิที่ดีของกรรมการ และหลักการกํากับดู แลกิ จการที่ดี
(CG Code) อยูเ่ สมอ
10. ยึดมัน่ มาตรฐานสู งสุ ดในการปฏิ บตั ิงาน โดยตระหนัก และยึดมัน่ ข้อพึงปฏิบตั ิน้ ี ทั้งโดยเจตนารมณ์ และ
ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร กับ ส่ ง เสริ ม ในกรรมการอื่ น ผู บ้ ริ ห ารระดับ สู ง นําไปปฏิ บ ัติ ด้วย (Strengthen Board
Effectiveness)
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
จรรยาบรรณของพนักงาน
(Ethical and Responsible of the Employees)
คํานิยาม
“เด็มโก้ ” หมายถึง บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
“กลุ่ม บริ ษั ทเด็ มโก้ ” หมายถึง บริ ษ ทั เด็ม โก้ จํากัด (มหาชน) (เด็ม โก้) บริ ษ ทั เด็ ม โก้ เพาเวอร์ จํากัด (DP)
บริ ษ ัท เด็ ม โก้ เดอลาว จํา กัด (DDL) และบริ ษ ัท เด็ ม โก้ เอ็ น เนอจี แอนด์
ยูทิลิต้ ี จํากัด (DEU)
“กลุ่มบริ ษัทเด็มโก้ ” หมายถึ ง กลุ่มบริ ษทั ซึ่ งประกอบด้วย บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วมและกิจการร่ วมค้า ที่เด็มโก้มีอาํ นาจควบคุมในการบริ หารจัดการ
“พนักงาน” หมายถึง พนักงานกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
ขอบเขต
จรรยาบรรณพนักงานนี้ ใช้บงั คับกับพนักงานทุกคนในกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ และกิจการอื่นๆ ที่เด็มโก้มี
อํานาจควบคุม รวมทั้งกิ จการในต่างประเทศ ทั้งนี้ “พนักงาน” ในความหมายของจรรยาบรรณนี้ หมายความ
รวมถึง ผูบ้ ริ หาร พนักงานทุกระดับชั้น พนักงานตามสัญญาจ้างทุกคน ไม่วา่ จะเป็ นพนักงานที่มีสัญญาจ้างตาม
กําหนดระยะเวลาหรื อไม่มีกาํ หนดระยะเวลา
การปฏิบัติตาม
พนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการทําความเข้าใจและปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และจรรยาบรรณ
พนักงาน ตลอดจนนโยบายอื่น ๆ ไม่วา่ จะเป็ นตามจารี ตประเพณี หรื อเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ไม่วา่ จะได้กาํ หนด
ไว้แล้วในขณะนี้ และ/หรื อที่จะกําหนดต่อไปในภายหน้าโดยเคร่ งครัด
พนักงานของ กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ตอ้ งปฏิ บตั ิหน้าที่ ในความรับผิดชอบอย่างสุ ดความสามารถ ซื่ อสัตย์
สุ จริ ต ยึดมัน่ ในคุณธรรม ไม่กระทําการทุจริ ต
ผูบ้ ริ หารพึงแสดงความยึดมัน่ ต่อจรรยาบรรณพนักงาน โดยการปฏิ บตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีสําหรั บ
พนักงานอื่น เสริ มสร้างบรรยากาศ ของการทํางานให้เอื้อต่อการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ รวมทั้งต้องมุ่งมัน่ ที่จะ
ป้ องกันไม่ให้เกิดการละเมิดจรรยาบรรณ
พนั ก งานที่ ฝ่ าฝื นจรรยาบรรณ หรื อ นโยบายของกลุ่ ม บริ ษ ัท เด็ ม โก้ ที่ เกี่ ย วข้อ ง หรื อ ยิ น ยอมให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาฝ่ าฝื นจรรยาบรรณ จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินยั การให้ชดเชยความเสี ยหาย และโทษทาง
แพ่งหรื อทางอาญา
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
ตัวอย่ างของการกระทําทีอ่ าจนําไปสู่ การลงโทษทางวินัย
• การประพฤติปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นต่อนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง จรรยาบรรณพนักงาน หรื อกฎหมาย
• การกระทําที่ฝ่าฝื นนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชันและสิ นบนของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
• การกระทําด้วยประการใด ๆ อันเป็ นผลให้มีการฝ่ าฝื นนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง จรรยาบรรณ
พนักงาน หรื อฝ่ าฝื นกฎหมาย
• การไม่รายงาน การฝ่ าฝื น พฤติ กรรมที่ น่าสงสัยว่าจะมีการกระทําที่เป็ นการฝ่ าฝื นนโยบาย ข้อบังคับ
ระเบียบ คําสัง่ จรรยาบรรณพนักงาน หรื อกฎหมาย อย่างทันที
• การไม่ให้ความร่ วมมือในการสอบสวนหาสาเหตุของการกระทําที่อาจเป็ นการฝ่ าฝื นนโยบาย ข้อบังคับ
ระเบียบ คําสัง่ จรรยาบรรณพนักงาน หรื อกฎหมาย
• การให้ร้ายพนักงานผูอ้ ื่นโดยรายงานว่ามีการฝ่ าฝื น หรื อมี ส่วนร่ วมในการฝ่ าฝื น นโยบาย ข้อบังคับ
ระเบียบ คําสัง่ จรรยาบรรณพนักงาน หรื อกฎหมายซึ่งไม่เป็ นความจริ ง
การรักษาผลประโยชน์ กลุ่มบริษัทเด็มโก้
พนักงานพึงปฏิ บตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีคุณธรรม และรับผิดชอบตามแนวทาง นโยบาย
ระเบียบปฏิ บตั ิที่กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ได้กาํ หนดไว้ โดยมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความ
ระมัดระวังและไตร่ ตรอง เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ตามวัตถุ ประสงค์ทางธุ รกิ จ เพื่อการเติบโต
อย่างยัง่ ยืนทั้งของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ และสังคมต่อไป
การรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มบริ ษ ทั เด็มโก้ ต้องเกิ ดจากการกระทําโดยชอบธรรม ไม่กระทําการ
ช่วยเหลือสนับสนุ นหรื อยอมเป็ นเครื่ องมือที่จะทําให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ตามหลักธรรมาภิบาลของการดําเนินธุ รกิจ
ผลประโยชน์ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท เด็ ม โก้ นอกจากหมายถึ ง เป้ า หมายในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ แล้ว ยัง หมายถึ ง
ภาพลักษณ์ เกียรติภูมิ ชื่อเสี ยงอันดีงาม
พนักงานในฐานะที่เป็ นตัวแทน กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้พึงระมัดระวังการกระทํา หรื อการแสดงออก ในด้าน
ต่าง ๆ ที่อาจส่ งผลกระทบถึงภาพลักษณ์ของ กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
พนักงานควรมีทศั นคติที่ดี มีความภูมิใจในกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ โดยดํารงไว้ซ่ ึ งชื่ อเสี ยงอันดีงามของ กลุ่ม
บริ ษทั เด็มโก้ มุ่งรักษาชื่อเสี ยงของตนเอง และเกียรติของพนักงาน กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
ความเชื่ อถือได้ ของข้ อมูล
ข้อมูลทุกประเภทของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ต้องเป็ นข้อมูลที่เป็ นจริ งและถูกต้อง ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้น เจ้าหนี้
และหน่ วยงานกํา กับ ดู แ ลต่ าง ๆ ต้อ งอาศัย ความถู ก ต้อ งของข้อ มู ล กลุ่ ม บริ ษ ัท เด็ ม โก้ ในการติ ด ตามการ
ดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ และในการตัดสิ นใจ ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้จึงไว้วางใจว่า พนักงานทุกคน
จะร่ วมมื อ กัน ในการจัด ทําข้อ มู ล ให้ ถู ก ต้อ งโดยบัน ทึ ก ข้อ มู ล และจัด ทํา รายงานอย่างถู ก ต้อ ง และทัน ต่ อ
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
เหตุการณ์ โดยรวบรวมรายการทางบัญชี ต่าง ๆ ทุกรายการ ไม่วา่ จะมีปริ มาณมากหรื อน้อย ข้อมูลทุกประเภท
ของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ต้องการความถูกต้อง แม่นยํา และความโปร่ งใส ในมาตรฐานเดี ยวกัน ไม่วา่ จะเป็ นการ
ส่ งข้อมู ลส่ วนบุ คคลให้กลุ่ มบริ หารทรัพยากรบุคคล การจัดทํารายงานค่าใช้จ่าย การบันทึ กเวลาทํางาน การ
บันทึกข้อมูลลูกค้า การบันทึกรายได้ และรายการต่าง ๆ การบันทึกข้อมูลด้านการลงทุนหรื อข้อมูลทางการเงิน
โดยรวมของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
ทั้งนี้ การบันทึกและ/หรื อการจัดทํารายงานที่ผิดพลาดหรื อบิดเบือน โดยเจตนาหรื อประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง ถือเป็ นการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณพนักงาน
กลุ่ ม บริ ษ ัท เด็ ม โก้ หวังว่าพนัก งานจะร่ วมมื อ อย่างเต็ ม ความสามารถกับ ผู ต้ รวจสอบภายใน และ
ภายนอกเมื่อได้รับการร้องขอ
การรักษาความลับของข้ อมูล
พนักงานจะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษ ทั เด็มโก้ ที่ ยงั มิ ได้มีก ารเปิ ดเผยต่ อสาธารณะ ยกเว้น
เป็ นไปตามกฎหมาย หรื อได้รับอนุ มตั ิจากกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ การรักษาความลับของข้อมูลนี้ รวมถึ งข้อมูลของ
ลูกค้า ผลิ ตภัณฑ์ บริ การ แผนงาน กลยุทธ์ วิธีการดําเนิ นการและระบบงาน พนักงานจะต้องไม่นาํ ข้อมูลที่ได้
ทราบหรื อจัดทําขึ้นจากหน้าที่งานในกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ใช้ในทางอื่น นอกเหนื อจากงานที่ตนรับผิดชอบ และจะ
ไม่นาํ ข้อมูลไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนหรื อเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น ไม่วา่ ในขณะที่เป็ น
พนักงานอยูห่ รื อพ้นสภาพการเป็ นพนักงานแล้วก็ตาม
การเก็บรักษาข้อมูลของลู กค้าถื อเป็ นเรื่ องสําคัญที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด และห้ามมิ
ให้พ นักงานเปิ ดเผยข้อมู ลใด ๆ ของลู ก ค้าแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าด้วยวิธีการใด หรื อสื่ อใด ๆ เว้นแต่การเปิ ดเผย
ข้อมูลของลูกค้าให้แก่ผทู ้ ี่มีอาํ นาจตามกฎหมาย หรื อตามคําสั่งศาล
การรักษาความลับของข้อมูลนี้ รวมถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้า และของพนักงาน ซึ่ งหมายความถึง
ข้อมู ลเกี่ ยวกับ รายได้และผลประโยชน์ และข้อมูลทางการแพทย์ด้วย ข้อมูล ดังกล่ าวจะสามารถเผยแพร่ ให้
บุคคลภายในหรื อภายนอกบริ ษทั เพื่อใช้งานได้ เมื่อมีความจําเป็ นอย่างยิ่งเท่านั้น พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลส่ วนบุ คคลนี้ ต้องปฏิ บ ตั ิ ตามนโยบายดังกล่าว โดยใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง และพึ งรั กษาอย่าง
เคร่ งครัด
การสื่ อสาร และการแสดงออกในนามกลุ่มบริษัทเด็มโก้
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ยึดมัน่ ต่อการประกอบธุ รกิจด้วยความซื่ อสัตย์ และเปิ ดเผย การสื่ อสารทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร จะต้องถูกต้อง เที่ยงตรง ตรงไปตรงมา และมีการใช้ช่องทางในการสื่ อสารที่เหมาะสมในแต่ละ
สถานการณ์
การสื่ อสารและการเผยแพร่ ขอ้ มูลทุ กครั้งต้องใช้ภาษาและนํ้าเสี ยง ที่สุภาพ และไม่ทาํ ให้ภาพลักษณ์
และชื่อเสี ยงของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ต้องเสื่ อมเสี ย
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ห้ า มการสื่ อสาร การตี พิ ม พ์ และประกาศทั้ง ภายใน และภายนอกบริ ษ ัท ด้วยข้อมู ล ที่ ไ ม่ เป็ นจริ ง
บิดเบือน ประสงค์ร้าย รวมถึงข้อมูลที่อาจกระทบต่อชื่ อเสี ยงของบุคคล หรื อกลุ่มบุคคล ทั้งนี้ ไม่วา่ จะเป็ นการ
สื่ อด้วยวาจาหรื อลายลักษณ์อกั ษรก็ตาม
พนักงานต้องระมัดระวังการใช้ Social Media เช่น Webboard, Facebook, Youtube, Instagram, Line
และ Whatsapp ฯลฯ เป็ นต้น ไม่ ว่าจะเป็ นการสื่ อสารด้วยข้อความ รู ป ภาพ หรื อวีดีโอ เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิ ด
ความเสี ยหายต่อตัวบุคคล องค์กร หรื อผิดต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี หรื อละเมิดกฎหมาย
การใช้สื่อ หรื อสัญลักษณ์ ซึ่ งแสดงถึงการเป็ นพนักงาน หรื อเกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
เช่น เครื่ องแบบ นามบัตร โบรชัวร์ สินค้า หรื อบริ การ เป็ นต้น พนักงานจะต้องใช้ดว้ ยความระมัดระวัง และเพื่อ
ประโยชน์ของกลุ่ มบริ ษทั เด็มโก้ เท่านั้น และจะต้องไม่ใช้สื่อ หรื อสัญลักษณ์ ของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ในการ
อวดอ้าง หลอกลวง หรื อกระทําด้วยประการใด ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้กบั ตนเองและ/
หรื อบุคคลอื่นโดยมิชอบ รวมทั้งจะต้องไม่ยนิ ยอมให้บุคคลอื่นนําไปใช้เพือ่ การดังกล่าวด้วย
การใช้ ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
ห้ามพนักงานที่รู้ขอ้ มูลที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ซื้ อขายหุ ้นหรื อหลักทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เปิ ดเผย
หรื อใช้ประโยชน์ จากข้อมู ลที่ ยงั ไม่เปิ ดเผยเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ท้ งั ของตนเอง และ/หรื อบุคคลอื่ น ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม
เมื่อใดควรถือว่าเป็ น “ข้อมูลภายใน”
• เมื่อข้อมูลนั้นมีสาระสําคัญ หมายถึง ข้อมูลที่มีความเป็ นไปได้อย่างมากกว่านักลงทุนที่มีเหตุมีผลจะถือ
เป็ นสิ่ งสําคัญในการตัดสิ นใจทําการซื้อขายหลักทรัพย์
• เมื่อข้อมูลนั้น ไม่เป็ นข้อมูลสาธารณะ หมายถึง ข้อมูลที่ยงั ไม่ได้รับการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ รวมไปถึง
ข้อมู ลที่ แม้จะได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะและรายงานโดยสื่ อแล้วก็ตาม แต่ยงั ไม่ได้ให้นักลงทุ นมี เวลา
ตอบสนองข้อมูลพอสมควร (24 ชัว่ โมงหลังจากการให้ข่าวอย่างเป็ นทางการ)
การคุกคาม
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ยึดมัน่ ในการสร้ างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและปราศจาก
การคุ กคามใด ๆ กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ จะทําการสื บหาข้อเท็จจริ งอย่างจริ งจัง เมื่อได้รับรายงานถึ งเหตุการณ์ หรื อ
พฤติกรรมใดที่ขดั ต่อแนวปฏิบตั ิน้ ี และหากเป็ นจริ งจะส่ งผลต่อการลงโทษทางวินยั
รู ปแบบต่าง ๆ ของการคุกคาม ได้แก่
• การคุกคามทางวาจา เช่น บิดเบือน ใส่ ความ หรื อทําให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง
• การคุกคามทางกาย เช่น การข่มขู่ ทําร้ายร่ างกาย ขู่จะทําร้ายร่ างกาย
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• การคุ กคามที่มองเห็ นได้ เช่ น การสื่ อข้อความก้าวร้าว การแสดงอากัปกิริยา หรื อรู ปภาพที่ก่อให้เกิ ด
ความขุ่นเคือง เป็ นต้น
• การคุกคามทางเพศ เช่น การเกี้ยวพาราสี การร้องขอผลประโยชน์ทางเพศ หรื อการล่วงละเมิดทางเพศ
ด้วยกาย และวาจาอื่น ๆ เป็ นต้น
การพนัน การดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่ งเสพติด
ห้ามพนักงานเสพ ครอบครอง ซื้ อ ขาย ขนย้าย สิ่ งเสพติด หรื อสารควบคุ ม (ยกเว้นยาตามใบสั่งของ
แพทย์) ไม่วา่ ประเภทใด ๆ และไม่วา่ ด้วยวิธีการใด ๆ
ห้ามดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ในระหว่างปฏิ บ ตั ิหน้าที่ เว้นแต่ในงานเลี้ ยงสังสรรค์หรื อการต้อนรับ
ลูกค้าตามระเบียบปฏิบตั ิของ กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้และต้องไม่ดื่มจนมึนเมาหรื อขาดสติ
ห้ามพนักงานเล่ นการพนันทุกประเภทในระหว่างปฏิ บตั ิหน้าที่ หรื อในพื้นที่ของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
การเล่นการพนัน การดื่มแอลกอฮอล์ หรื อการใช้ส่ิ งเสพติด ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
หรื อมีผลให้การปฏิ บตั ิในหน้าที่ของพนักงาน หรื อทําให้ทรัพย์สินใด ๆ ของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ เสี ยหาย จะถู ก
พิจารณาโทษทางวินยั
การให้ และรับของกํานัลและการเลีย้ งรับรอง
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ มุ่งมัน่ ในการสร้างความสัมพันธ์ที่มนั่ คงและยัง่ ยืนกับลูกค้า ผูถ้ ือหุ ้น คู่คา้ และผูท้ าํ
ธุ รกิจร่ วมกับกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ คุณธรรมและชื่ อเสี ยงที่ดีของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ย่อมเป็ นรากฐานสําคัญสําหรับ
การสร้างความสัมพันธ์ดงั กล่าว
พนักงานต้องไม่เรี ยกร้องหรื อแสดงอากัปกิริยาที่แสดงเจตนาทั้งทางตรงและทางอ้อมว่า ต้องการรับ
เงิ น และ/หรื อทรัพย์สิน และ/หรื อประโยชน์อื่นใดที่ อาจมีผลต่อการตัดสิ นใจทางธุ รกิจของพนักงานในนาม
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ เว้นแต่ได้รับในโอกาสที่เป็ นพิธีการ หรื อตามธรรมเนี ยมประเพณี ของท้องถิ่นที่ดีงาม หรื อ
จารี ตทางการค้า
การแลกเปลี่ยนของกํานัล หรื อการเลี้ยงตอบแทนตามประเพณี นิยม เช่น การรับประทานอาหาร หรื อ
การเลี้ยงรับรองระหว่างพนักงานกับบุคคลอื่น เป็ นต้น สามารถทําได้ตามความเหมาะสม เพื่อรักษาสัมพันธภาพ
ทางธุ รกิจ
สิ่ งทีค่ วรปฏิบัติและไม่ ควรปฏิบัติ
• หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจกระทบต่อความตั้งใจ หรื อความสามารถของท่านที่จะทําประโยชน์สูงสุ ด
ให้แก่กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ และผูถ้ ือหุ น้
• ไม่ ควรกระทําการใด ๆ ที่ แสดงให้เห็ นว่า ท่านได้ป ฏิ บ ตั ิ เป็ นพิเศษกับบุ คคลอื่ นที่ อยู่ท้ งั ภายในและ
ภายนอกกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ หรื อหน่วยงานภายนอกที่ทาํ ธุ รกิจกับ กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
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• การรั บ รางวัลตอบแทน ค่าคอมมิ ช ชั่น หรื อค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางที่ คู่คา้ หรื อบุ คคลภายนอกออก
ค่าใช้จ่ายให้ สามารถกระทําได้ภายใต้การขออนุมตั ิจากผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิที่ กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้กาํ หนด
• เมื่อไม่แน่ใจถึงความเหมาะสมในการรับของกํานัล การบริ การ ผลประโยชน์ หรื อการแสดงนํ้าใจใด ๆ
ควรขอรั บ คํา ปรึ ก ษาจากหน่ ว ยงานกํา กับ และควบคุ ม หรื อ หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน หรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง
• ควรละเว้นการให้ของกํานัลผูบ้ งั คับบัญชา หรื อรับของกํานัลจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ยกเว้นเป็ นการให้
ตามประเพณี นิยม
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิงานโดยคํานึ งผลประโยชน์ของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ เป็ นสําคัญและต้องคํานึ ง
อยู่เสมอว่า ในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตนเองจะต้องไม่มีส่วนได้เสี ย หรื อผลประโยชน์ขดั กันกับผลประโยชน์ของ
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีข้ ึนทั้งทางตรงทางอ้อม
แนวปฏิบตั ิ
• ไม่ประกอบกิจการที่เป็ นการแข่งขัน หรื อมีลกั ษณะเดียวกับ กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
• ไม่เข้าเป็ นหุ ้นส่ วน หรื อผูถ้ ื อหุ ้นที่มีอาํ นาจตัดสิ นใจหรื อ กรรมการ หรื อ ผูบ้ ริ หารในกิจการที่เป็ นการ
แข่งขัน หรื อมีลกั ษณะเดียวกันกับ กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ เว้นแต่ได้รับอนุ ญาตจาก กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ไม่ใช้
ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
• ต้องเปิ ดเผยสถานะส่ วนตัวหรื อธุ รกรรมใด ๆ ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อทําให้
เกิดความเข้าใจว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การทําสัญญากับคู่คา้ ต้องอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็ นธรรมและเปิ ดเผยโดยผูเ้ สนอให้บริ การ
หรื อผูเ้ สนอขายสิ นค้าทุกราย จะต้องได้รับการปฏิ บตั ิที่เท่าเทียมกัน การประเมินและการคัดเลือกต้อง
ขึ้นอยูก่ บั คุณภาพ ราคา การบริ การ ความน่าเชื่ อถือ และปั จจัยอื่น ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบ และกระทํา
ภายใต้แนวทางและกระบวนการทํางานที่กาํ หนดไว้
นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั นและสิ นบน
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ มีนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันและสิ นบนทุกรู ปแบบ
พนักงานมีหน้าที่ในการศึกษา และทําความเข้าใจกับนโยบายต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชันและสิ นบนของ
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ และปฏิบตั ิตามแนวทางที่กาํ หนดไว้อย่างเคร่ งครัด
ทรัพย์ สินของกลุ่มบริษัทเด็มโก้
พนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ มิให้สูญหาย เสี ยหาย
หรื อนําไปใช้ในทางที่ผิด ความรับผิดชอบนี้ ไม่เพียงแค่ครอบคลุมถึงการปฏิ บตั ิตนของพนักงานเท่านั้น แต่ยงั
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รวมถึงการต้องใส่ ใจที่จะปฏิ บตั ิตามขั้นตอนของการรักษาความปลอดภัย และการตื่นตัวต่อสถานการณ์ และ
เหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น และทําให้ทรัพย์สินของ กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ เกิดความสู ญหาย เสี ยหาย หรื อถูกใช้ในทาง
ที่ผดิ ด้วย
ทรั พ ย์สิ น ของกลุ่ ม บริ ษ ทั เด็ม โก้ หมายความรวมถึ ง เงิ น สด เครื่ องมื อทางการเงิ น ข้อมู ล ของกลุ่ ม
บริ ษ ทั เด็ม โก้ ทรั พ ย์สิ นทางปั ญ ญา โปรแกรมระบบงานคอมพิ วเตอร์ ซอฟท์แวร์ จดหมาย อิเล็ก ทรอนิ ก ส์
เอกสาร เครื่ องมือเครื่ องใช้ สิ่ งอํานวยความสะดวก ยานพาหนะ ชื่ อกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ เครื่ องหมายสัญลักษณ์
ของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ และวัสดุอุปกรณ์
ทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาหมายความรวมถึ ง สิ ท ธิ บ ัต ร อนุ สิ ท ธิ บ ัต ร ลิ ข สิ ท ธิ์ เครื่ อ งหมายทางการค้า
ความลับทางการค้า หรื อข้อมูลอื่นใดที่เป็ นทรัพย์สินมีค่าของ กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้พนักงานมีหน้าที่ปกป้ องดูแล
รักษาทรัพย์สินทางปั ญญาของ กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ให้พน้ จากการนําไปใช้ หรื อเผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุ ญาต
และต้องเคารพลิขสิ ทธิ์ ของเจ้าของทรัพย์สินทางปั ญญานั้น ๆ
การป้ องกันการฟอกเงินและการต่ อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการร้ าย
พนักงานต้องยึดถื อและปฏิ บ ตั ิ ตามระเบียบหลัก เกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับ การป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยจะไม่
สนับสนุนหรื อเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการรับโอน หรื อเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทํา
ความผิด เพื่อป้ องกันไม่ให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดใช้เด็มโก้เป็ นช่องทางหรื อเป็ นเครื่ องมือในการถ่ายเท ปกปิ ด หรื ออําพราง
แหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
การทํางานอื่นหรื อกิจกรรมภายนอก
พนักงานต้องปฏิ บตั ิ หน้าที่ ดว้ ยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และความถู กต้อง/ ซื่ อสัตย์สุจริ ต
รวมทั้งการปฏิ บตั ิ ตามกฎเกณฑ์ทางการและกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง ข้อบังคับ นโยบายและระเบียบวิธีปฏิ บตั ิที่
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ กําหนด
พนัก งานต้องไม่ เป็ นพนัก งานขององค์กรอื่น ที่ ไ ม่ใช่ องค์ก รในกลุ่ ม บริ ษ ัท เด็ ม โก้ หรื อทํากิ จกรรม
ภายนอกอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างการปฏิบตั ิหน้าที่
พนักงานที่จะไปเป็ นกรรมการ คณะทํางาน ที่ปรึ กษา วิทยากร หรื อทํากิ จกรรมภายนอกให้กบั บุคคล
อื่นใดที่ไม่ใช่องค์กรในกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ต้องได้รับการอนุมตั ิล่วงหน้าจากผูม้ ีอาํ นาจอนุ มตั ิที่ กลุ่มบริ ษทั เด็ม
โก้ กําหนด
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ตัวอย่างงานที่สามารถทําได้นอกเวลางานควรมีลกั ษณะดังนี้
• ไม่ขดั ต่อกฎหมายและศีลธรรม
• ไม่ขดั แย้งกับผลประโยชน์ หรื อระเบียบของ กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ และไม่นาํ มาซึ่ งผลกระทบต่อธุรกิจของ
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
• ไม่เป็ นการแข่งขันโดยตรง หรื อโดยอ้อมกับผลิตภัณฑ์ และบริ การของ กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ หรื อกิจกรรม
ที่มีส่วนเกี่ยวพันกับธุ รกิจของคู่คา้ หรื อผูใ้ ห้บริ การกับ กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
• ไม่ทาํ ให้เกิดความเสี ยหายต่อภาพลักษณ์หรื อชื่อเสี ยงของ กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
• ไม่หาประโยชน์จากการใช้ชื่อเครื่ องหมายสัญลักษณ์ สถานที่ ยานพาหนะ ข้อมูลที่เป็ นความลับ หรื อ
ทรัพย์สินอื่นๆ ของ กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
• ไม่กระทบต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
สิ ทธิมนุษยชนและกิจกรรมทางการเมือง
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ จะยึดหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนเป็ นหลักปฏิบตั ิร่วมกับพนักงานทุกคน โดยจะให้พนักงาน
เข้าใจในหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน เพื่อนําไปเป็ นส่ วนหนึ่ งในการปฏิ บตั ิงานและไม่สนับสนุ นกิจการที่ละเมิดหลัก
สิ ทธิ มนุษยชน
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ จะวางตัวเป็ นกลางทางการเมืองโดยไม่ทาํ การใด ๆ อันเป็ นการฝักใฝ่ หรื อสนับสนุน
พรรคการเมืองใด พรรคการเมืองหนึ่ ง หรื อสนับสนุ นผูท้ ี่ มีอาํ นาจทางการเมื อง โดย กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ จะให้
ความเคารพในสิ ทธิ เสรี ภาพทางการเมืองของพนักงาน แต่ท้ งั นี้ ไม่วา่ ในโอกาสใด พนักงานจะต้องระมัดระวัง
การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานที่ทาํ งานหรื อในเวลางาน หรื อในสถานที่ใด ๆ ที่อาจทําให้เข้าใจได้
ว่าเป็ นการแสดงความคิดเห็นในฐานะพนักงาน กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
ช่ องทางรับข้ อร้ องเรียน (Whistleblower)
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ มีช่องทาง รับข้อร้องเรี ยน (Whistleblower) ให้พนักงานสามารถร้องเรี ยนให้ขอ้ มูล
หรื อแจ้ง เบาะแสที่ เกี่ ยวข้องกับ การทุ จริ ต คอร์ รัป ชัน รวมถึ ง การไม่ ป ฏิ บ ัติ ตามข้อบังคับ กฎระเบี ย บ และ
จรรยาบรรณ เพื่อความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลผ่านช่องทางต่างๆ คือ
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ E-mail Address : Auditcom@demco.co.th
(2) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความยัง่ ยืน
E-mail Address : goodgovernance@demco.co.th
(3) เลขานุการบริ ษทั
E-mail Address : Com_Secretary@demco.co.th
(4) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ E-mail Address : AC_Secretary@demco.co.th
(5) เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความยัง่ ยืน
E-mail Address : Gov_Secretary@demco.co.th
(6) ตูร้ ับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ติดตั้ง ณ สํานักงานใหญ่
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ส่ งจดหมาย หรื อช่องทางอื่นตามสมควรและปลอดภัย ถึง สํานักงานตรวจสอบ บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด
(มหาชน) เลขที่ 59 ม.1 ต.สวนพริ กไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 หรื อโทรสาร 02-9595811 ต่อ 2018
ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ มี มาตรการคุ ม้ ครองผูร้ ้ องเรี ยน โดยถือว่าข้อมูลที่เกี่ ยวข้องเป็ นความลับและจะ
ดําเนินการพิสูจน์หาข้อเท็จจริ ง เพื่อดําเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
มาตรการคุ้มครองผู้ทรี่ ้ องเรียนหรื อให้ ข้อมูลด้ วยเจตนาสุ จริต
• ผูร้ ายงาน ผูร้ ้ องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ ให้ความร่ วมมื อสามารถเลื อกที่ จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หากเห็ นว่าการ
เปิ ดเผยนั้นจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรื อเกิดผลกระทบในทางลบใด ๆ
• กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ถื อว่าข้อมูลที่ เกี่ยวข้องเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเท่าที่ จาํ เป็ นโดยคํานึ งถึ งความ
ปลอดภัยและผลกระทบในทางลบของผูร้ ายงานแหล่งที่มาของข้อมูลหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็ นสําคัญ
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนหรื อหาข้อเท็จจริ ง มีหน้าที่ในการรักษาความลับของผูใ้ ห้
ข้อมูลอย่างเคร่ งครัด ผูใ้ ดฝ่ าฝื นกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ จะถือเป็ นการกระทําผิดวินยั ร้ายแรง
• หากมีการกระทําที่ไม่เป็ นธรรมต่อผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูท้ ี่เป็ นพยาน ถือเป็ นการกระทํา
ผิดวินยั ร้ายแรง และอาจเป็ นความผิดตามกฎหมายได้
• กรณี ที่ผูร้ ้องเรี ยนเห็ นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรื ออาจเกิ ดผลกระทบในทางลบ ผูร้ ้ องเรี ยน
สามารถร้องขอให้กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ กําหนดมาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสมได้ หรื อกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
อาจกําหนดมาตรการคุม้ ครองโดยผูร้ ้องเรี ยนไม่ตอ้ งร้องขอ หากเห็ นว่าเป็ นเรื่ องที่มีแนวโน้มที่จะเกิด
ผลกระทบในทางลบหรื อความไม่ปลอดภัย
• ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบในทางลบจะได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม
และเป็ นธรรม
ข้ อแนะนํา
จรรยาบรรณของกลุ่ ม บริ ษ ัท เด็ม โก้น้ ี ไม่ส ามารถให้แนวทางที่ ค รอบคลุ ม ทุ กสถานการณ์ หรื อให้
คําตอบกับทุกคําถามที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่ กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้จะต้องพึ่งดุลยพินิจของพนักงานที่จะ
พิจารณาว่า อะไรคือความถู กต้อง รวมถึงรู ้วา่ เมื่อใดควรปรึ กษาหารื อกับผูอ้ ื่น เพื่อให้เกิ ดแนวทางพฤติกรรมที่
เหมาะสม
เมื่อเกิดความไม่แน่ใจว่าสิ่ งใด “เป็ นสิ่ งที่ถูกต้องที่ควรปฏิบตั ิ” ให้ถามคําถาม 5 ข้อ ต่อไปนี้
• ระเบียบวินยั / กฎหมาย – สิ่ งที่ขา้ พเจ้าจะปฏิบตั ิหรื อละเว้นปฏิบตั ิน้ นั ฝ่ าฝื นระเบียบวินยั / กฎหมาย
ใดๆ หรื อไม่
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• นโยบาย – สิ่ งที่ขา้ พเจ้าจะปฏิบตั ิหรื อละเว้นปฏิบตั ิน้ นั ขัดต่อนโยบายต่าง ๆ ของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
หรื อไม่ เช่ นนโยบายต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัป ชันและสิ นบนของกลุ่ มบริ ษทั เด็มโก้ ที่อนุ มตั ิไว้
หรื อไม่
• ความภาคภูมิใจ – หากสิ่ งที่ ขา้ พเจ้าจะปฏิ บตั ิ หรื อละเว้นปฏิ บตั ิ น้ นั เป็ นที่ ล่วงรู ้ ถึงผูบ้ งั คับบัญชา
หรื อในหมู่เพื่อนพนักงาน ข้าพเจ้าจะเกิดความละอายหรื อไม่
• ภาพลักษณ์ – สิ่ งที่ขา้ พเจ้าเจตนาปฏิ บตั ิหรื อละเว้นปฏิ บตั ิ เป็ นการไม่เหมาะสม ไม่ซื่อสัตย์ หรื อ
ส่ งผลให้เกิดความเสี ยหายต่อภาพลักษณ์ กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ หรื อไม่
• ศีลธรรม / ขนบธรรมเนี ยม / จารี ตประเพณี – สิ่ งที่ขา้ พเจ้าจะปฏิ บตั ิหรื อละเว้นปฏิบตั ิ น้ นั ฝ่ าฝื น
ศีลธรรม / ขนบธรรมเนียม / จารี ตประเพณี ใด ๆ หรื อไม่
หากคําตอบข้อใดข้อหนึ่ งของคําถามข้างต้น คือ “ใช่” เป็ นไปได้วา่ สิ่ งที่ท่านปฏิ บตั ิหรื อไม่ปฏิ บตั ิน้ ัน
อาจเป็ นการฝ่ าฝื นหรื อขัดต่อจรรยาบรรณ หรื อกรณี ที่มีขอ้ สงสัยหรื อไม่แน่ใจ ควรหารื อผูบ้ งั คับบัญชาของท่าน
หรื อหน่วยงานกํากับและควบคุม หรื อหน่วยงานตรวจสอบภายใน สํานักงานตรวจสอบ
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ภาคผนวก
มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงาน
(Ethics and Behaviors of the Employee at all levels)
1. การเปิ ดเผยข้ อมูลบริษัทและการประชาสั มพันธ์
1.1 พนักงานพึงคํานึ งถึ งการกล่าวหรื อให้ขอ้ ความอันใดต่อบุ คคลภายนอกหรื อสื่ อมวลชน โดยจะต้อง
ชี้แจงให้ชดั เจนถึงคุณวุฒิและคุณสมบัติของผูใ้ ห้ขอ้ มูล การกล่าวในฐานะส่ วนตัว หรื อตําแหน่งหน้าที่
ใด การมีส่วนได้ส่วนเสี ยร่ วมกับบุคคลกลุ่มหนึ่ งกลุ่มใดที่ได้รับผลประโยชน์จากข้อมูลหรื อข้อความ
หรื อข้อคิดเห็นนั้น ๆ
1.2 พนั ก งานทุ ก คนเป็ นทรั พ ยากรขององค์ก ร ดัง นั้ น พนั ก งานพึ ง ระลึ ก ว่า การพู ด กัน ระหว่า งเพื่ อ น
ร่ วมงาน เพื่อนนอกองค์กรหรื อแม้แต่ญาติ ในเรื่ องที่ ตนเองไม่ รู้จริ งหรื อพูดจากข้อมู ลที่ ไม่ถูกต้อง
นอกจากจะเป็ นการสร้างความไม่น่าเชื่อถือแก่ตนเองแล้ว ยังเป็ นการสร้างความไม่น่าเชื่อถือต่อองค์กร
ด้วย
1.3 พนัก งานควรมี ห น้าที่ ให้ค วามช่ วยเหลื อ ให้ค วามกระจ่าง ความชัดเจนในเนื้ อหาข้อมู ล ของงานที่
ตนกระทํา หรื อ รั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ความโปร่ ง ใส โดยมี เงื่ อ นไขว่า การให้ ข ้อ มู ล เหล่ า นั้น จะต้อ งไม่
กระทบกระเทือนบุคคลอื่น และสมควรเปิ ดเผยได้
1.4 ไม่ ค วรให้ข ้อมู ล ข่าวสารใดๆ ที่ มิ ไ ด้เป็ นข้อมู ล หรื อข่ าวสารที่ เกิ ดจากหน้าที่ ค วามรั บ ผิดชอบของ
ตน ยกเว้นได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชา
1.5 ห้ามพนักงานให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่บุคคลหรื อหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับกิจกรรมหรื อแผนงานทาง
ธุ รกิจในอนาคตของบริ ษทั และควรแนะนําให้บุคคลหรื อหน่ วยงานนั้นติดต่อขอข้อมูลโดยตรงกับ
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
1.6 ห้ามพนักงานเปิ ดเผยข้อมูลที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
1.7 พนัก งานที่ มี หน้าที่ เปิ ดเผยข้อมู ล ต้องเปิ ดเผยข้อมู ล อย่างระมัดระวัง ถู ก ต้องครบถ้วน เปิ ดเผยบน
พื้นฐานของความจริ ง ไม่สื่ อสารข้อมู ลที่ บิ ดเบื อน หรื อสื่ อสารในลักษณะแสดงความคิ ดเห็ น การ
คาดคะเน หรื อกล่าวอ้างเกินความจริ งทําให้ผอู ้ ื่นสําคัญผิดในข้อเท็จจริ ง
2. การขัดแย้ งทางผลประโยชน์
2.1 พนักงานทุกคนต้องไม่ประกอบธุ รกิ จ ดําเนิ นการ หรื อลงทุนใด ๆ อันเป็ นการแข่งขันกับบริ ษทั ไม่ว่า
โดยตรงหรื อโดยอ้อม
2.2 พนัก งานต้องไม่ใช้ข ้อมู ล ภายใน ข้อมู ลความลับ ของบริ ษ ัท เพื่ อประโยชน์ส่ วนตัวหรื อเปิ ดเผยแก่
บุ ค คลภายนอกหรื อคู่แข่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมู ลที่ ยงั ไม่ เปิ ดเผยต่ อสาธารณะ ตามระเบี ยบตลาด
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หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในระหว่างการจ้างของบริ ษทั หรื อเมื่อออกจาก
การจ้างของบริ ษทั แล้ว โดยไม่ได้รับอนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษทั เช่น เรื่ องที่เกี่ยวกับการมี
มติการประมูลราคา แผนงานรายได้ แผนการตลาด การคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับการเงินหรื อธุ รกิจ
ของบริ ษทั
2.3 ในกรณี ที่ พ นักงาน และหรื อบุ คคลในครอบครัวเข้าไปมี ส่ วนร่ วม หรื อเป็ นผูถ้ ื อหุ ้น และ/หรื อเป็ น
กรรมการหรื อที่ ป รึ ก ษาในบริ ษ ัท อื่ น นอกกลุ่ ม บริ ษ ทั เด็ม โก้ จะต้องไม่ ข ดั ต่อประโยชน์ และการ
ประกอบหน้าที่ โดยตรงในกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ รวมทั้งต้องได้รับอนุ มตั ิเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากกลุ่ม
บริ ษทั เด็มโก้ ก่อน
2.4 พนักงานควรหลีกเลี่ยงทั้งโดยตนเอง หรื อครอบครัว ในการติดต่อการให้หรื อรับสิ่ งของหรื อเงินหรื อ
ประโยชน์อย่างอื่นจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่ หรื อธุ รกิจเกี่ยวข้องกับเด็มโก้ หรื อคู่คา้ เว้นแต่ในเทศกาล
หรื อประเพณี นิยมในมูลค่าที่เหมาะสมและต้องรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบ
2.5 พนั ก งานเมื่ อ มี ผ ลประโยชน์ ส่ ว นตัว อื่ น ใด นอกเหนื อ ไปจากที่ ไ ด้รั บ จากเด็ ม โก้ ควรเปิ ดเผย
ข้อเท็จจริ งต่อเด็มโก้ทนั ที
2.6 หลี กเลี่ ยงการทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกับตนเองที่ อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กบั กลุ่ม
บริ ษทั เด็มโก้
2.7 หากมีความจําเป็ นต้องทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน อันเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของเด็มโก้ ให้กระทํารายการ
นั้นเสมือนกับทํารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้หา้ มมิให้กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
ที่มีส่วนได้เสี ยในรายการนั้นมีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ
2.8 ไม่ ห าผลประโยชน์ ใส่ ตนและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง โดยนําสารสนเทศภายในที่ ย งั ไม่ ไ ด้เปิ ดเผยหรื อที่ เป็ น
ความลับไปใช้หรื อนําไปเปิ ดเผยกับบุคคลภายนอก
2.9 ไม่ใช้เอกสารหรื อข้อมูลที่ได้จากการเป็ นพนักงานของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ในการทําธุ รกิจที่แข่งขันหรื อ
เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
3. การประพฤติปฏิบัติเกีย่ วกับเงิน ของขวัญและการเลีย้ งรับรองทางธุรกิจ
3.1 การรับประโยชน์ และการเกีย่ วข้ องทางการเงินกับผู้ทาํ ธุรกิจกับกลุ่มบริษัทเด็มโก้
3.1.1 พนัก งาน ต้องไม่ เรี ยกร้ องหรื อ ยอมรั บ เงิ น สิ่ ง ของ หรื อประโยชน์ อื่น ใดจากลู ก ค้า ผูแ้ ทน
จําหน่ าย พ่อค้า ผูร้ ับเหมา ผูข้ ายสิ นค้าและบริ การให้กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ หรื อจากบุคคลอื่นใดที่
ทําธุ รกิจกับกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ นอกจากนี้ พนักงานไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเงินเช่น ร่ วมทุน
หรื อร่ วมทําการค้า ให้ยืมหรื อกูย้ ืมเงิน เรี่ ยไร ใช้เช็คแลกเงินสด ซื้ อสิ นค้าเชื่ อ ซื้ อขายเช่า หรื อ
ให้เช่า หรื อก่อภาระผูกพันทางการเงินใด ๆ กับบุคคลดังกล่าวข้างต้น
3.1.2 การรับของกํานัลหรื อการรับทรัพย์สินอื่นใดจากญาติซ่ ึ งให้โดยเสน่หาตามจํานวนที่เหมาะสม
ตามฐานานุรูป
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3.1.3 รับของกํานัลหรื อการรับทรัพย์สินอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่ งมิใช่ญาติมีราคาหรื อมูลค่าในการรับ
จากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
3.1.4 รับของกํานัลหรื อการรับทรัพย์สินอื่นใดที่การให้น้ นั เป็ นการให้ในลักษณะให้กบั บุคคลทัว่ ไป
การรับ ของกํานัลหรื อการรับทรัพย์สินอื่ นใดที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ หรื อมี ราคาหรื อมี
มูลค่ามากกว่าสามพันบาทซึ่ งพนักงานได้รับมาแล้วโดยมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งรับไว้เพื่อ
รั ก ษาไมตรี มิ ต รภาพ หรื อ ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งบุ ค คล พนั ก งานผู ้น้ ั นต้อ งแจ้ง
รายละเอียดข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการรับของกํานัลหรื อการรับทรัพย์สินนั้นต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรื อ
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่วยงาน
3.1.5 การรับ ของขวัญในรู ป ของค่านายหน้า เงิ นกู้ยืม ส่ วนแบ่ งกําไร ใบหุ ้น หรื อสิ่ งอื่ น ๆ ที่
เทียบเท่าเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งห้ามโดยเด็ดขาด
3.2 การให้ ประโยชน์ และการเกีย่ วข้ องทางการเงินกับผู้ทาํ ธุรกิจกับกลุ่มบริษัทเด็มโก้
3.2.1 บริ ษ ทั มี นโยบายที่ จะไม่ให้มีก ารมอบของขวัญในรู ปเงิ นสดในนามของกลุ่ มบริ ษ ทั เด็ม โก้
เว้นแต่ กรณี ที่ได้กาํ หนดไว้อย่างชัดเจน เช่น
ก. ให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ในเรื่ องจรรยาบรรณ
ข. เพื่อให้เกิดการตัดสิ นใจทางธุรกิจที่ถูกต้องและดีงาม
ค. อยูภ่ ายใต้กฎหมายที่ใช้บงั คับ
ง. อยูภ่ ายใต้ความประพฤติและจารี ตประเพณี ที่ดีงาม
3.2.2 ของขวัญหรื อเงิ นสดทั้งหมด ต้องทําการเบิกเป็ นค่าใช้จ่ายตามปกติในแบบการเบิกค่าใช้จ่าย
ของพนักงาน แต่ท้ งั นี้ตอ้ งมีการบันทึกวัตถุประสงค์ของค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องและชัดเจน
3.2.3 ในการดําเนิ นธุ รกิ จของกลุ่ มบริ ษ ทั เด็ ม โก้ พนัก งานอาจมี ค่าใช้จ่ายเพื่ อการเลี้ ยงรั บ รองใน
มูลค่าพอประมาณ และอนุ มตั ิโดยผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ดของหน่ วยงาน รวมถึ งสอดคล้องกับ
ประเพณี นิยมในท้องถิ่นนั้น ๆ โดยทัว่ ๆ ไป การเลี้ยงรับรองไม่ควรจะกระทําบ่อยและควร
จะอยูใ่ นขอบข่ายที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบทางธุ รกิจของแต่ละบุคคล
4. การประพฤติปฏิบัติ
4.1 ต่ อบริษัท
4.1.1 พนักงาน ต้องอุทิศตนให้งานกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้อย่างเต็มที่ รักษาระเบียบวินยั ตรงต่อเวลาและ
ซื่ อสัตย์ ยึดมัน่ ในนโยบายของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ที่จะดําเนิ นธุ รกิจให้มีความมัน่ คงมีผลกําไร
เพื่อส่ งผลดีต่อผูถ้ ือหุ น้ ในระยะยาว
4.1.2 พนักงาน ต้องใช้และรักษาทรัพย์สิน/อุปกรณ์ ของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
และไม่นาํ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อใช้ทาํ งานให้กบั สถานประกอบการอื่นทั้งในเวลา
งานหรื อนอกเวลางาน ซึ่ งถึ งแม้สถานประกอบการอื่นนั้นจะดําเนิ นธุ รกิ จที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับ
กลุ่ ม บริ ษ ัท เด็ ม โก้ ก็ ต าม พนัก งานควรสร้ างจิ ต สํ านึ ก ในตนเองปลู ก ฝั งให้ มี ค วามรั ก การ
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4.1.3

4.1.4
4.1.5

4.1.6
4.1.7

4.1.8
4.1.9

4.1.10

4.1.11

ประหยัด รวมทั้งให้ความเอาใจใส่ และช่วยดําเนิ นการใด ๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานให้มีความสะอาด ปลอดภัย และน่ารื่ นรมย์อยูเ่ สมอ
พนักงานต้องใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยความระมัดระวัง
และดูแลรักษาไม่ให้ชาํ รุ ดสู ญหาย และหากเมื่อทรัพย์สินชํารุ ดหรื อสู ญหายให้แจ้งหน่วยงานที่
ดูแลทรัพย์สินทันที
พนักงานต้องไม่นาํ ทรัพย์สินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรื อสู ญเสี ยโดยเปล่าประโยชน์ และผิด
กฎหมาย
พนักงานควรหลีกเลี่ยงและระมัดระวังการแสดงความคิดเห็น การนําข้อมูล หรื อเรื่ องราวของ
พนักงานอื่น หรื อผูบ้ ริ หารทั้งในเรื่ องที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน และเรื่ องส่ วนตัวไปเปิ ดเผยหรื อ
วิพ ากษ์วิจารณ์ ในลัก ษณะที่ จะก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายหรื อกระทบกระเทื อน แก่ พ นัก งาน
ผูบ้ ริ หาร หรื อภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงโดยรวมของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
พนัก งานควรหมัน่ แสวงหาเพิ่ม พู น ความรู ้ เพื่ อเป็ นบุ ค ลากรที่ เพี ย บพร้ อมด้านคุ ณ วุฒิ และ
ประสบการณ์ โดยตั้งมัน่ อยูบ่ นพื้นฐานของความเป็ นผูม้ ีคุณธรรมและซื่ อสัตย์สุจริ ต
พนักงานพึงรักษาและร่ วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็ นนํ้าหนึ่ งใจเดียวกันใน
หมู่พนักงาน สร้ างบรรยากาศของการทํางานที่ เปิ ดโอกาส ให้มีการเสนอข้อคิ ดเห็ นใหม่ ๆ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ รวมถึงการเอาใจใส่ อย่างจริ งจังและเคร่ งครัดต่อกิจกรรม
ทั้งปวงที่จะเสริ มสร้างคุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพ และการพัฒนาองค์กรไปสู่ ความเป็ นเลิศ
พนักงานพึ งละเว้นความสัม พันธ์เชิ งเสน่ หา อันจะนําไปสู่ การเอื้ อประโยชน์ กบั ผูร้ ่ วมงาน
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่ งจะก่อให้เกิดผลเสี ยกับกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ มีนโยบายว่า พนักงานต้องมี ความรับผิดชอบต่อองค์กรร่ วมกัน หมายถึ ง
การไม่น่ิงเฉยเมื่อเห็ นบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง หรื อสมาชิ กในองค์กรปฏิบตั ิหน้าที่อย่างไม่ถูกต้อง
หรื อกระทําการใด ๆ ที่จะเป็ นผลเสี ยต่อองค์กร ด้วยการบอกกล่าวตักเตือนพนักงานผูน้ ้ นั หาก
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ให้แจ้งผูบ้ งั คับบัญชาของตนตามลําดับชั้นโดยทันที
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ มีนโยบายว่าพนักงานพึงระลึกอยูเ่ สมอว่าการเป็ นพนักงานขององค์กรหรื อ
การมาปฏิ บตั ิหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายไม่ว่างานนั้นจะมีความยากหรื อง่าย พนักงานไม่
ควรบอกปฏิ เสธจนกว่ า จะได้มี ก ารปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ อ ย่า งสุ ด ความสามารถและได้ป รึ ก ษา
ผูบ้ งั คับบัญชาอย่างต่อเนื่อง
พนักงานทุกคนพึงเคารพในองค์กร หรื อสถาบัน หรื อนโยบายขององค์กร ไม่วา่ นโยบาย ของ
องค์กรจะเป็ นอย่างไรขอให้พึงระลึ กอยู่เสมอว่า นโยบายนั้นถู กกําหนดขึ้นบนพื้นฐานของ
ความเหมาะสมขององค์กรและพนักงานโดยส่ วนรวม เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของพนักงานโดย
ส่ วนใหญ่และต้องไม่ก ล่าวร้ ายต่อองค์กร หรื อนโยบายขององค์กร หรื อในด้านอื่นๆ โดย
ปราศจากข้อมูลที่เป็ นจริ ง
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4.1.12 ให้พนักงานใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการทํางาน ไม่กระทําการอันเป็ น
การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ตของบริ ษทั หลี กเลี่ ยงการใช้งานระบบ ที่ อาจ
ละเมิ ดการใช้งานตามปกติของผูอ้ ื่น หรื ออาจกระทบกระเทื อนต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
ของระบบ
4.1.13 พนักงานต้องไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ เพื่อเข้าถึงหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลที่ไม่
เหมาะสม มีเนื้ อหาขัดต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนี ยมและจารี ตประเพณี เกี่ยวกับการพนัน หรื อ
ละเมิดกฎหมาย และไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น
4.1.14 พนักงานต้องใช้งานระบบตามสิ ทธิ ที่ได้รับอนุ ญาตจากกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ และต้องเก็บรักษา
รหัสผ่านของตนให้เป็ นความลับ เพื่อป้ องกันไม่ให้ผอู ้ ื่นใช้รหัสผ่านสําหรับเข้าใช้ระบบ
4.1.15 ให้พนักงานใช้อีเมลบริ การอินเตอร์ เน็ตและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ อนุ ญาต
ให้ใช้ หลีกเลี่ยงการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดว้ ยตัวเอง และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการตั้ง
ค่าระบบที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย หากพบปั ญหาในการใช้งาน เหตุการณ์ ที่เกี่ ยวข้องกับ
ความปลอดภัยของระบบหรื อความเสี ยหายให้แจ้งหน่วยงานผูด้ ูแลระบบทันที
4.1.16 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่พนักงานใช้ในกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ต้องมี ลิขสิ ทธิ์ ถู กต้อง ห้ามติดตั้ง
หรื อใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ ลิขสิ ท ธิ์ ไม่ถู กต้องในสํานักงานและอุ ป กรณ์ ของกลุ่ ม
บริ ษทั เด็มโก้ โดยเด็ดขาด
4.1.17 หลี กเลี่ ยงการใช้อุป กรณ์ บนั ทึ กข้อมู ลที่เคยใช้งานกับคอมพิวเตอร์ ที่น่าสงสัยว่าอาจมีไวรั ส
คอมพิ วเตอร์ รวมถึ งการเปิ ดไฟล์ที่ ไม่ทราบแหล่งที่ มา อาจทําให้เกิ ดความไม่ป ลอดภัยต่ อ
ระบบงานของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
4.1.18 พนัก งานทุ กคนมี ห น้าที่ ตอ้ งปกป้ องดู แลรัก ษาทรั พ ย์สิ นทางปั ญ ญาของกลุ่ ม บริ ษ ทั เด็ม โก้
ไม่ ใ ห้ ถู ก ละเมิ ด เปิ ดเผย ดัด แปลง ทําซํ้า หรื อ ไปใช้เพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นตัว โดยไม่ ไ ด้รั บ
อนุญาตจากกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
4.1.19 พนักงานต้องให้ความเคารพ ไม่ละเมิด และหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น โดย
ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์อย่างถูกต้อง
4.1.20 กลุ่ ม บริ ษ ัท เด็ ม โก้ อนุ ญ าตให้พ นักงานใช้ท รั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาของกลุ่ ม บริ ษ ัท เด็ ม โก้ เพื่ อ
ประโยชน์ในกิจการของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ เท่านั้น
4.1.21 งานใดที่พนักงานได้รับมอบหมายจากกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ให้จดั ทําขึ้น เป็ นงานที่ใช้ขอ้ มูลและ
ทรั พ ยากรของกลุ่ ม บริ ษ ัท เด็ ม โก้ หรื อ งานที่ เรี ย นรู ้ จ ากกลุ่ ม บริ ษ ัท เด็ ม โก้ ให้ ถื อ ว่า กลุ่ ม
บริ ษทั เด็มโก้ เป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ และผลตอบแทนที่ได้จากงานนั้น
4.1.22 กรณี พบเห็นธุ รกรรมที่ไม่ปกติตอ้ งรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบโดยทันที
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4.2 ต่ อผู้บังคับบัญชา
4.2.1 พนักงานควรเคารพและให้เกียรติ มีสัมมาคารวะต่อผูบ้ งั คับบัญชา
4.2.2 พนักงานควรรับฟั งคําแนะนําจากผูบ้ งั คับบัญชา และควรปฏิ บตั ิงานตามลําดับขั้นการบังคับ
บัญชา
4.2.3 พนักงาน ต้องปฏิ บตั ิตามคําสั่งของผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่ งสั่งโดยชอบด้วยหน้าที่แต่หากมีเหตุผล
หรื อเหตุการณ์ใด ๆ ที่ทาํ ให้ไม่อาจปฏิบตั ิตามคําสั่งได้ ต้องแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบทันที
4.3 ต่ อผู้ใต้ บังคับบัญชา
4.3.1 พนักงาน ต้องพิจารณาหรื อปฏิบตั ิในเรื่ องต่าง ๆ โดยเฉพาะการบริ หารงานบุคคลโดยรวมต่อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้อยูบ่ นพื้นฐานของความเป็ นธรรมและเหมาะสม
4.3.2 พึงส่ งเสริ มและพัฒนาทักษะความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
4.3.3 รับ ฟั งข้อคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะของผูใ้ ต้บ งั คับ บัญชาและพยายามประสานความคิ ดเพื่อ
นําไปใช้ในทางที่เป็ นประโยชน์ต่อกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
4.3.4 เข้า ใจในสภาพการทํา งาน วิ ธี ก ารและขั้น ตอนในการปฏิ บ ัติ ง าน ตลอดจนช่ ว ยแนะนํา
สนับสนุนและแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการทํางานด้วยความเต็มใจ
4.3.5 ปฏิ บ ตั ิ และใช้วาจาต่อผูใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชาด้วยความสุ ภาพ เคารพในความเป็ นปั จเจกชนและ
ศักดิ์ ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ไม่ดูถูกเหยียดหยามหรื อปฏิบตั ิหรื อใช้วาจาที่จะก่อให้เกิดความ
แตกแยกสามัคคี
4.4 ต่ อเพื่อนร่ วมงาน
4.4.1 ต้องปรับตัวให้สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้พร้อมทั้งให้เกียรติเคารพในสิ ทธิ และรับฟังความ
คิดเห็นของเพื่อนร่ วมงาน
4.4.2 ต้องเอาใจใส่ ต่องานในหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อผูเ้ พื่อนร่ วมงาน ตักเตือน หรื อแนะนํา
เมื่อเห็นเพื่อนร่ วมงานกระทําสิ่ งที่ไม่ถูกต้องหรื อไม่เหมาะสม และอดกลั้น รู ้จกั ช่วยเหลือซึ่ ง
กันและกัน
4.5 ต่ อผู้มาติดต่ อ
พนักงานต้องอํานวยความสะดวกให้แก่ ผูม้ าติดต่องานด้วยกิ ริยาวาจาสุ ภาพและให้บริ การด้วยความ
รวดเร็ ว รวมถึงต้องให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ผมู ้ าติดต่ออย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
และหากเห็ นว่าเรื่ องใดไม่สามารถปฏิ บตั ิได้หรื อไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของตน ให้ช้ ี แจงเหตุผลหรื อ
แนะนําให้ติดต่อหน่วยงานหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
4.6 ต่ อลูกค้ า
4.6.1 พนักงานจะต้องมุ่งพัฒนาการให้บริ การลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า อย่างเต็มที่ ด้วยด้วยความซื่อสัตย์ สุ จริ ต
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4.6.2 พนักงาน ต้องไม่ทาํ การใดอันเป็ นการหลอกลวง หรื อทําให้หลงเชื่ อในคุ ณภาพสิ นค้า และ
บริ การ ตนเองดําเนิ นการและต้องส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับสิ นค้าและบริ การแก่
ลูกค้า
4.6.3 พนักงาน ต้องมุ่งมัน่ พัฒนาความปลอดภัยในการให้บริ การกับลูกค้า ความปลอดภัยของลูกค้า
มี ค วามสํ า คัญ ยิ่ ง พนั ก งานต้อ งสวมใส่ อุ ป กรณ์ ค วามปลอดภัย ในขณะทํา งานในสถาน
ประกอบการตามที่ลูกค้ากําหนด
4.7 ต่ อตนเอง
พนักงานต้องประพฤติ ป ฏิ บ ตั ิตนให้เป็ นพลเมื องที่ ดีของประเทศ มี ค วามจงรั กภักดี ต่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์ ฝึ กฝนพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู ้ในงานและการดํารงชี วิตที่ดีอยูเ่ สมอ มีจิตสํานึ ก
และความรับผิดชอบในการรักษาสิ่ งแวดล้อมร่ วมกันกับทางกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ปฏิบตั ิตนที่เหมาะสม
ในการใช้สิทธิ์ ในระบอบประชาธิ ปไตย โดยพึงหลีกเลี่ยงการกระทําที่ทาํ ให้ผูอ้ ื่นเข้าใจว่ากระทําใน
นามกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
4.8 ต่ อคู่แข่ งทางการค้ า
4.8.1 พนักงานทุกคนต้องศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันและการต่อต้านการ
ผูกขาดให้ถ่องแท้ก่อนที่จะดําเนินการใด ๆ
4.8.2 พนักงานต้องไม่ทาํ ความตกลงใด ๆ กับคู่แข่งขันหรื อบุ คคลใด ที่ มีลกั ษณะเป็ นการลดหรื อ
จํากัดการแข่งขันทางการค้า หรื อส่ งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม รวมถึงการกําหนด
ราคา การฉ้อโกง การประมูล การจัดสรรตลาด และข้อตกลงในการจํากัดการจัดหา
4.8.3 พนักงานจะต้องได้รับอนุ มตั ิจากผูบ้ ริ หารระดับสู งในการให้หรื อแลกเปลี่ ยนข้อมูลความลับ
ทางธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ แก่พนั ธมิตรทางธุ รกิจ หรื อกิจการร่ วมค้าเสมอ
4.9. ต่ อคู่ค้า
4.9.1 พนักงานที่ตอ้ งจัดหาพัสดุตอ้ งคํานึ งถึงความต้องการ ความคุม้ ค่า ราคา และคุณภาพของสิ นค้า
และบริ ก าร กระบวนการจัด หาพัส ดุ ต้อ งดําเนิ น การถู ก ต้อ งตามระเบี ย บ ข้อ กํา หนด และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่บริ ษทั กําหนดไว้อย่างโปร่ งใส ให้ขอ้ มูลแก่ผคู ้ า้ อย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่มี
อคติ ไม่เลื อกปฏิ บตั ิต่อผูค้ า้ สร้ างการแข่งขันที่เป็ นธรรมระหว่างผูค้ า้ วิธีการจัดหาพัสดุ ควร
อ้างอิงแนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นสากล มีความรัดกุม สอดคล้องกับสถานการณ์
4.9.2 พนักงานต้องปฏิ บตั ิอย่างเสมอภาคต่อผูค้ า้ ของ กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ พนักงานที่ตอ้ งจัดหาพัสดุ
ไม่ดาํ เนิ นการในระยะเวลากระชั้นจนเกิ นไป ควรให้เวลาผูค้ า้ อย่างพอเพียงในการจัดเตรี ยม
เอกสารหลักฐาน และเอกสารการเสนอราคาต่างๆ ข้อกําหนดหรื อเงื่ อนไขรายละเอียดของ
สัญญา ไม่ควรเป็ นการเอารัดเอาเปรี ยบจนเกินไป และควรปรึ กษาที่ปรึ กษากฎหมายในการทํา
สัญญา
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4.9.3 พนักงานต้องไม่เรี ยกรับประโยชน์จากการจัดหาพัสดุ และต้องวางตัวเป็ นกลาง ไม่ใกล้ชิดกับ
ผูค้ า้ จนทําให้ผคู ้ า้ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ และปฏิบตั ิตามข้อปฏิ บตั ิในจรรยาบรรณว่าด้วย
การมีส่วนได้เสี ยและผลประโยชน์ขดั กันอย่างเคร่ งครัด
4.9.4 พนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาพัสดุตอ้ งเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น การอนุมตั ิ
เอกสารการเสนอราคา การเจรจา สัญญา หรื อการปฏิบตั ิตามสัญญาไว้เป็ นหลักฐานอ้างอิงตาม
สมควรแก่ความจําเป็ นตามระยะเวลาที่กาํ หนด
4.9.5 พนักงานต้องปฏิบตั ิตามข้อสัญญาอย่างเคร่ งครัด หากพบว่า กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ หรื อผูค้ า้ ไม่อาจ
ปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อเหตุอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาได้ หากเป็ นไปได้ และ
ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายแก่ กลุ่ ม บริ ษ ัท เด็ ม โก้ ให้ ยุ ติ ก ารดํา เนิ น การ และให้ ร ายงาน
ผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อปรึ กษาในทันที และหาแนวทางแก้ไขต่อไป
4.9.6 พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ที่ดาํ เนิ นการจัดหาพัสดุ มีหน้าที่กาํ กับดู แลให้ผคู ้ า้ ปฏิบตั ิตาม
แนวทางการปฏิบตั ิอย่างยัง่ ยืนของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ อย่างเคร่ งครัด
4.10 ต่ อเจ้ าหนี้
4.10.1 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้ อย่างเคร่ งครัด โปร่ งใส และเท่าเทียมกัน ทั้งในแง่การ
ชําระเงิน และเงื่อนไขอื่นใดที่ได้ทาํ ข้อตกลงไว้กบั เจ้าหนี้
4.10.2 เปิ ดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้ ตามข้อกําหนดในสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรง
ตามกําหนดเวลา
4.10.3 แจ้งให้เจ้าหนี้ ทราบ ในกรณี ที่ ไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขในสัญญา และร่ วมกันหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
4.11 ต่ อข้ อมูลและทรัพย์ สิน
4.11.1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1.) พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงานหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการดําเนิ น
ธุ รกิ จ เช่ น ชี วประวัติ ประวัติสุขภาพประวัติการทํางาน ข้อมูลสําหรับติดต่อ ข้อมูลส่ วน
บุคคลอื่น ๆ ต้องเก็บรักษาไว้เป็ นความลับ โดยไม่เปิ ดเผยหรื อถ่ายโอนให้แก่บุคคลอื่นที่
ไม่เกี่ ยวข้อง โดยไม่ได้รับความยิมยอมจากเจ้าของข้อมูลและไม่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ ตาม
กฎหมาย และจํา กัด การเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล เฉพาะบุ ค คลที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตอย่า ง
เหมาะสมเท่ าที่ จ าํ เป็ นตามหน้า ที่ ง านปกติ เฉพาะเพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ที่ ก าํ หนดไว้อย่า ง
ยุติธรรมและซื่ อสัตย์
2.) พนักงานที่มีหน้าที่ เกี่ ยวกับข้อมูลส่ วนบุ คคลต้องเก็บข้อมูลส่ วนบุ คคลตามความจําเป็ น
โดยเป็ นไปตามวัตถุ ป ระสงค์ด้านกฎหมาย กฎระเบี ยบ หรื อความต้องการทางธุ รกิ จที่
เหมาะสม และการเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลไว้ใ นคอมพิ ว เตอร์ ห รื ออุ ป กรณ์
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อิเล็คทรอนิกส์ อื่น ๆ ต้องทําด้วยความระมัดระวัง คํานึ งถึงความปลอดภัยและเป็ นส่ วนตัว
และทําลายข้อมูลส่ วนบุคคล ทําในระยะเวลาที่เหมาะสมตามเงื่อนไขและข้อกําหนดของ
บริ ษทั หรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4.11.2 การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้ อมูล
1.) การบันทึกข้อมู ลพนักงานต้องทําด้วยความซื่ อสัตย์ ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง ครบถ้วน
ทันเวลา และสมเหตุผล ตามที่บริ ษทั กําหนดหรื อที่กฎหมายกําหนด
2.) พนักงานต้องรายงานข้อมูลอย่างถูกต้อง และตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริ ง
3.) พนักงานต้องมีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ การลงบันทึกต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลทางบัญชี และ
เอกสารหลัก ฐานให้ ค รบถ้วนสมบู ร ณ์ ต้อ งมั่น ใจว่า มี ก ารจัด เก็ บ อย่า งปลอดภัย และ
เหมาะสม สามารถนํามาใช้อา้ งอิงหรื อใช้ ประโยชน์กบั บริ ษทั ได้เมื่อต้องการ
4.) การเก็บรักษาและทําลายข้อมูลทั้งในรู ปแบบเอกสารและอิเล็คทรอนิ กส์ ตอ้ งปฎิ บตั ิตาม
กําหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กําหนด หรื อตามที่กฎหมายกําหนด
5.) พนักงานต้องถือว่าข้อมูลหรื อรายงานที่จดั ทําขึ้นหรื อได้รับขณะทํางานถือเป็ นกรรมสิ ทธิ์
ของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ และต้องจัดการ จัดเก็บและทําลายอย่างเหมาะสมตามข้อกําหนด
4.11.3 การใช้ ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรื อ ให้ คําแนะนําการซื้อขายหลักทรัพย์
1.) ห้ามพนักงานทุกคน รวมทั้งคู่สมรสและบุ ตรของบุ คคลดังกล่าว ใช้ขอ้ มูลภายในที่ เป็ น
ข้อมูลสําคัญที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ เพื่อทําการซื้ อขายโอนหรื อรับโอน หลักทรัพย์ของ
บริ ษทั เป็ นการเอาเปรี ยบบุคคลภายนอก
2.) ห้ามพนักงานทุกคนให้คาํ แนะนําหรื อความเห็นให้ผใู ้ ดซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ของเด็มโก้
โดยใช้ขอ้ มูลภายในของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ที่รับรู ้มา
3.) ห้ามพนักงานเปิ ดเผยข้อมูลภายในไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นเช่น ครอบครัว
ญาติพี่นอ้ ง เป็ นต้น ข้อมูลที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะสามารถให้ขอ้ มูลแก่บุคคลภายใน
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ตามความจําเป็ นหรื อเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น ๆ เท่านั้น
5. กิจกรรมภายนอกของพนักงาน
5.1 พนักงานจะต้องอุทิศเวลาให้กบั การปฏิบตั ิงานของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ อย่างเต็มที่ การที่พนักงานจะ
เข้าร่ วมกิจกรรมภายนอกของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ จะต้องระมัดระวังและหลี กเลี่ ยงกรณี ที่อาจนําไปสู่
ข้อสงสัยในความซื่ อสัตย์สุจริ ต การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลและการประกอบธุ รกิจแข่งขัน
กับกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ หรื อลูกค้า
5.2 การแสดงตนของพนักงานต่อองค์กรภายนอก พนักงานจะต้องแสดงความชัดเจนว่ากระทําในนาม
ส่ วนตัวหรื อในฐานะตัวแทนกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้

จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ : ทบทวน กุมภาพันธ์ 2565

24

บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
5.3 การได้รับผลตอบแทนจากกิ จกรรมภายนอกที่พนักงานเข้าร่ วมในฐานะตัวแทนของกลุ่มบริ ษทั เด็ม
โก้ จะต้องแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารหรื อกรรมการผูจ้ ดั การได้รับทราบและให้อยูใ่ นดุลพินิจ
ของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ
6. การติดต่ อกับองค์ กรกํากับดูแลภายนอก
6.1 หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ในกลุ่ ม บริ ษ ัท เด็ ม โก้ ต้อ งให้ ค วามร่ ว มมื อ และอํา นวยความสะดวกให้ ก ับ
หน่วยงานกํากับดูแลภายนอกในกรณี ที่มีการขอข้อมูลหรื ออื่น ๆ
6.2 การเปิ ดเผยข้อมูลหรื อรายงานต่าง ๆ ตามที่องค์กรกํากับดูแลภายนอกร้องขอเป็ นครั้งคราว ควรแจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานกํากับและควบคุมทราบด้วยทุกครั้ง และต้องจัดเก็บหลักฐานไว้ที่หน่วยงานต้น
สังกัดอย่างน้อยจํานวน 1 ชุด เพื่อให้สามารถอ้างอิงได้ภายหลัง
7. การเก็บรักษาความลับของลูกค้ า
การเก็บรักษาความลับของลู กค้าและหน่วยงานภายในกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ เป็ นปั จจัยที่ สําคัญประการ
หนึ่งที่จะทําให้กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากลูกค้าได้
บริ ษทั กําหนดหลักเกณฑ์ให้ถือปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
7.1 ต้องจัดเก็บข้อมูลหรื อเอกสารหลักฐานของลู กค้าไว้ในที่ปลอดภัยและจัดให้มีระบบควบคุ มการเบิก
ใช้เอกสารหลักฐานของลูกค้าอย่างรัดกุมและระมัดระวังไม่ให้ขอ้ มูลของลูกค้าถูกเปิ ดเผยโดยไม่ต้ งั ใจ
7.2 ต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลลูกค้าให้พนักงานของหน่วยงานอื่นหรื อบุคคลอื่นรับทราบอันอาจมีผล
กระทบต่อผลประโยชน์หรื อภาพลักษณ์ของลูกค้า เว้นแต่
1.) ได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้เปิ ดเผยข้อมูลได้
2.) คําสั่ งศาลหรื อพนัก งานเจ้าหน้าที่ ผูม้ ี อาํ นาจตามกฎหมายในประเทศไทยสั่ งให้ รายงานหรื อ
เปิ ดเผยข้อมูล
3.) การเปิ ดเผยข้อมูลนั้นกระทําไปเพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่อาจจะเกิ ดขึ้นกับกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
อันเนื่ องมาจากการกระทําที่ผิดกฎหมายของลู กค้า หรื อเป็ นการรายงานผลการปฏิบตั ิงานตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
8. วิธีปฏิบัติเกีย่ วกับการรับข้ อร้ องเรียนจากลูกค้ า
เพื่ อ ให้ ก ารพิ จ ารณาข้อร้ อ งเรี ย นมี ค วามยุติ ธ รรมทั้ง ฝ่ ายผู ร้ ้ อ งเรี ย นและผู ถ้ ู ก ร้ อ งเรี ย น ดัง นั้น กลุ่ ม
บริ ษทั เด็มโก้ จึงกําหนดกฎเกณฑ์ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
8.1 บริ ษทั จะไม่รับพิจารณาข้อร้องเรี ยนที่มีลกั ษณะเป็ นบัตรสนเท่ห์ หรื อหนังสื อร้องเรี ยนแทนผูอ้ ื่น
8.2 การร้องเรี ยนของลูกค้าจะต้องจัดทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยมีรายละเอียดอย่างชัดเจนได้แก่ ชื่ อ นามสกุ ล ของผูร้ ้ องเรี ยนและผูถ้ ู กร้ องเรี ยน เหตุ ผลที่ ร้องเรี ยนและสิ่ งที่ จะขอให้กลุ่ มบริ ษทั เด็ม โก้
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ดําเนิ นการ รวมทั้งนําส่ งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผูร้ ้องเรี ยน (ถ้ามี) ส่ งให้หน่วยงานกํากับและ
ควบคุม
8.3 เด็มโก้ จะจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาและดําเนินการตามความเหมาะสม
8.4 หน่วยงานกํากับและควบคุม จะรวบรวมหนังสื อร้องเรี ยนของลูกค้า และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
จัดเก็บรักษาไว้เพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบในอนาคต
9. การต่ อต้ านคอร์ รัปชั นและสิ นบน
9.1 พนักงานของ กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ต้องไม่ดาํ เนิ นการหรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมในการทุจริ ตคอร์ รัปชัน การ
ให้/รับ สิ นบนทุกรู ปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านทุจริ ตคอร์
รัป ชันและสิ นบน คู่มือการกํากับ ดู แลกิ จการที่ ดี มาตรฐานทางจริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ รวมทั้งระเบียบ และข้อกําหนดอื่น ที่เกี่ยวข้อง
9.2 พนักงาน กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ทุกระดับ ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันและ
สิ นบน และจรรยาบรรณของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่ องทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อมุ่งหวังประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู ้จกั
9.3 พนักงานของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายทุจริ ต และ
คอร์ รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ต้องแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ
และให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่าง ๆ หากมีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถาม ให้ปรึ กษากับ
ผูบ้ ัง คับ บัญ ชา หรื อ บุ ค คลที่ ก ําหนดให้ ท ํา หน้า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ การติ ด ตามการปฏิ บ ัติ ต าม
จรรยาบรรณของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้
9.4 พนักงานกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ จะได้รับความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานที่ปฏิเสธ เรื่ องทุจริ ตคอร์
รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือ
ในการรายงานการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน ตามที่ กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ กําหนดไว้ใน มาตรการต่ อต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชั นและสิ นบน อีกทั้ง ไม่มีการดําเนิ นการใด ๆ เพื่อลดตําแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ผลทาง
ลบต่อพนักงานของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ที่ปฏิ เสธการคอร์ รัปชัน แม้ว่าการกระทํานั้นจะทําให้บริ ษทั
สู ญเสี ยโอกาสทางธุ รกิจ
9.5 พนักงาน กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ที่ กระทําการทุ จริ ต คอร์ รัปชันถื อเป็ นการกระทําผิดจรรยาบรรณของ
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ซึ่ งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบที่ กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ กําหนดไว้
นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย
9.6 พนักงาน กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ และทําความเข้าใจกับ
บุคคลอื่นที่ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ หรื ออาจเกิดผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั เด็ม
โก้ ในเรื่ องที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันนี้
9.7 พนักงานกลุ่มกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ มุ่งมัน่ ที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มัน่ ว่าการทุจริ ตคอร์
รัปชันเป็ นสิ่ งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งการทําธุ รกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
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มาตรฐานการปฏิบัตงิ านของผู้บริหาร
(Ethics and Behaviors of the Executive and Officers)
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั พึงปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยขององค์กรที่ตนเองมีบทบาทหน้าที่อยู่ ดังนี้
1. ต่ อผู้ถือหุ้น
1.1 ทําหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ตตลอดจนตัดสิ นใจดําเนิ นการใด ๆด้วยความบริ สุทธิ์ ใจและเป็ น
ธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ ทั้งรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ ้นโดยรวม
1.2 บริ หารองค์กรด้วยความระมัดระวังและความรอบคอบ เพื่อป้ องกันความเสี ยหายต่อผูถ้ ือหุน้
1.3 ทําหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู ้และทักษะการบริ หารจัดการ อย่างสุ ดความสามารถในทุกกรณี
1.4 จัดการดูแล มิให้สินทรัพย์ใด ๆ ขององค์กรเสื่ อมค่าหรื อสู ญหายโดยมิชอบ
1.5 จัดให้มีการรายงานสถานภาพขององค์กรโดยสมํ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริ งและแจ้ง
ให้ผูถ้ ื อหุ ้นทุ กรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึ งแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและ
ด้านลบซึ่ งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความเป็ นไปได้และมีขอ้ มูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
1.6 ไม่ แสวงหาผลประโยชน์ ให้ตนเองและผูเ้ กี่ ย วข้องโดยใช้ข ้อมู ล ใด ๆ ขององค์ก รซึ่ ง ยัง ไม่ ไ ด้
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
1.7 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมถึงบุคคลในครอบครั วโดยเฉพาะไม่เปิ ดเผย
ข้อมูลลับขององค์กรต่อคู่แข่งขัน
1.8 ไม่ดาํ เนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร
1.9 หากมีความจําเป็ นต้องทํารายการที่เกี่ยวโยงกันอันเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ให้
กระทํารายการนั้น เสมื อ นกับ ทํา รายการกับ บุ ค คลภายนอก ทั้ง นี้ ห้ า มมิ ใ ห้ ผูบ้ ริ ห ารของกลุ่ ม
บริ ษทั เด็มโก้ ที่มีส่วนได้เสี ยในรายการนั้นมีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ
1.10 ไม่ใช้เอกสารหรื อข้อมูลที่ได้จากการเป็ น ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ในการทําธุ รกิจที่แข่งขัน
หรื อเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
1.11 จัดให้มีข้ นั ตอนเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการทําบัญชีและการเก็บ
รัก ษาข้อมู ล ได้รับ การตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิ ทธิ ผลของกระบวนการตามมาตรการ
ต่ อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัป ชัน และสิ น บน และเพื่ อให้ เกิ ดความมั่น ใจว่าการบัน ทึ ก รายการทาง
การเงินมีหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
2 ต่ อพนักงาน
2.1 จัดระบบการให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและเสมอภาคแก่พนักงาน
2.2 ส่ งเสริ มการปลูกฝังจิตสํานึกในเรื่ องของการดูแลสุ ขภาพและความปลอดภัยให้กบั ผูร้ ่ วมงานและ
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ชุ มชนรอบด้าน โดยกลุ่ มบริ ษทั เด็ มโก้ จัดให้มี การประชาสัม พันธ์ และสื่ อสารเพื่อสร้ างความรู ้
ความเข้า ใจ และเผยแพร่ ข ้อ มู ล ให้ ก ับ พนัก งานของกลุ่ ม บริ ษ ัท เด็ ม โก้ พนัก งานของผูร้ ั บ จ้า ง
ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้อง
2.3 จัดระบบการดู แ ลรั ก ษา ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ยและสภาพแวดล้ อ มในการทํ า งาน แก่
พนักงานและบุคคลภายนอกทีม่ าติดต่ อ
2.4 จัดให้มีการแต่งตั้ง โยกย้ายและการพิจารณาความดี ความชอบแก่พนักงานโดยพิจารณาจากผล
การปฏิบตั ิงาน ความรู ้ความสามารถ ศักยภาพและความมีคุณธรรม จริ ยธรรมของพนักงาน
2.5 รับฟั งข้อคิดเห็ น ข้อเสนอแนะและข้อร้องทุกข์จากพนักงานทุกระดับ มีการพิจารณาข้อเท็จจริ ง
และแก้ไขปั ญหา เพื่อสร้างเสริ มแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
2.6 ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู ้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างเท่า
เทียมและทัว่ ถึงโดยปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ
2.7 ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
2.8 บริ หารงานโดยหลี กเลี่ยงการกระทําใด ๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงใน
หน้าที่การงานของพนักงาน หรื ออาจคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
2.9 ปฏิ บตั ิต่อพนักงานด้วยความสุ ภาพและให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและศักดิ์ ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์
2.10 สร้ างความเข้าใจให้พนักงานในเรื่ องจรรยาบรรณ หลักยึดมัน่ ในการต่อต้านทุจริ ต คอร์ รัปชัน
และสิ นบน การขัดแย้งทางผลประโยชน์ และบทบาทซึ่งพนักงานสามารถปฏิบตั ิได้เพื่อส่ งเสริ ม
ให้เกิดพฤติกรรม ด้านคุณธรรมแก่พนักงานได้อย่างทัว่ ถึงทั้งองค์กร
2.11 จัดให้มีกระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึ งความมุ่งมัน่ ต่อมาตรการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชันและสิ นบน และมีนโยบายที่ จะไม่ลดตําแหน่ ง ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบต่อ
บุคลากรที่ปฏิเสธการทุจริ ตคอร์ รัปชัน และมีกระบวนการสื่ อสารอย่างชัดเจนเกี่ ยวกับนโยบาย
ดังกล่าว
2.12 ผูบ้ ริ หาร กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานที่ปฏิเสธ เรื่ องทุจริ ตคอร์
รัปชันที่ เกี่ ยวข้องกับ กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ โดยใช้มาตรการคุ ม้ ครองผูร้ ้ องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ ให้ความ
ร่ วมมื อในการรายงานการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน ตามที่ กลุ่ มบริ ษ ทั เด็มโก้ กําหนดไว้ใน มาตรการ
ต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั นและสิ นบน อีกทั้ง ไม่มีการดําเนิ นการใด ๆ เพื่อลดตําแหน่ง ลงโทษ
หรื อให้ผลทางลบต่อบุคลากรของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ที่ปฏิเสธการคอร์ รัปชัน
3. ต่ อลูกค้ า
3.1 นําเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีตรงกับความต้องการของลูกค้าและให้บริ การที่มีคุณภาพ
3.2 ดําเนิ นงานตามกระบวนการมาตรฐานคุ ณภาพของการให้บ ริ การและพัฒนาคุ ณภาพของการ
บริ การให้ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง
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3.3 เปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
โดยคํานึงถึงประโยชน์สาํ หรับลูกค้าเป็ นลําดับแรก
3.4 การนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การจะต้องไม่ทาํ ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
เงื่อนไขใด ๆ ของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนั้น
3.5 จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับการบริ การ และดําเนิ นการอย่างดี ที่สุดเพื่อให้
ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ ว
3.6 รั ก ษาความลับ ของลู ก ค้าอย่างเคร่ ง ครั ดรวมถึ งไม่นํามาใช้เพื่ อประโยชน์ ข องตนเองและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3.7 หาแนวทางลดต้นทุ นการผลิ ตโดยรักษามาตรฐานคุ ณภาพบริ การ เพื่อสามารถเพิ่มประโยชน์
ให้กบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
3.8 รักษาสัญญาและปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัดในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขข้อใดได้ตอ้ งรี บแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
3.9 ไม่คา้ กําไรเกิ นควรเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ คุ ณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การและไม่กาํ หนดเงื่ อนไข
การค้าที่ไม่เป็ นธรรมกับลูกค้า
3.10 มุ่งมัน่ พัฒนาบริ การให้ครบวงจร บริ การรวดเร็ ว มี คุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลู กค้า อย่างต่อเนื่ อง ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของลู กค้า อย่างเต็มที่ ด้วยราคาที่
สมเหตุสมผล ทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จาํ กัดสิ ทธิ ของลู กค้า และมีเงื่ อนไขที่เป็ นธรรม
สําหรับลูกค้า
3.11 ต้องไม่ทาํ การใดอันเป็ นการหลอกลวง หรื อทําให้หลงเชื่อในคุณภาพสิ นค้า และบริ การของกลุ่ม
บริ ษทั เด็มโก้ ต้องส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การแก่ลูกค้าทัว่ ไป
3.12 ต้องกําหนดให้มี ป้ายเตื อนภัยหรื ออุ ป กรณ์ ความปลอดภัยในสถานประกอบการ รณรงค์และ
อบรมพนั ก งานในเรื่ อ งความปลอดภัย สํ า หรั บ ลู ก ค้า อย่า งเคร่ ง ครั ด และต่ อ เนื่ อ ง และยิ น ดี
รับผิดชอบเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุกบั ลูกค้าจากการใช้สินค้าและบริ การจาก กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้หากมีการ
ใช้งานอย่างถูกต้อง
4. ต่ อคู่ค้าและ/หรื อเจ้ าหนี้
4.1 ไม่เรี ยกหรื อไม่รับหรื อจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริ ตในการค้ากับคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้
4.2 กรณี ที่ไม่สามารถปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรี บแจ้งให้เจ้าหนี้ ทราบล่วงหน้าเพื่อร่ วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
4.3 ถ้ามีขอ้ มูลว่ามีการเรี ยกหรื อการรับหรื อการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริ ตเกิดขึ้น พึงเปิ ดเผย
รายละเอียดต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้และร่ วมกันแก้ไขปั ญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ ว
4.4 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้อย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม
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4.5 ปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขสัญญาที่ มีต่อเจ้าหนี้ อย่างเคร่ งครัด โปร่ งใส และเท่าเทียมกัน ทั้งในแง่การ
ชําระเงิน และเงื่อนไขอื่นใดที่ได้ทาํ ข้อตกลงไว้กบั เจ้าหนี้
4.6 เปิ ดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้ ตามข้อกําหนดในสัญญาอย่างถู กต้อง ครบถ้วน ตรง
ตามกําหนดเวลา
4.7 แจ้งให้เจ้าหนี้ ท ราบ ในกรณี ที่ ไ ม่ส ามารถปฏิ บ ตั ิ ตามเงื่ อนไขในสั ญ ญา และร่ วมกัน หาแนว
ทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
4.8 ต้องจัดหาพัสดุ ตอ้ งคํานึ งถึงความต้องการ ความคุม้ ค่า ราคา และคุณภาพของสิ นค้าและบริ การ
กระบวนการจัดหาพัสดุตอ้ งดําเนิ นการถูกต้องตามระเบียบ ข้อกําหนด และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ กําหนดไว้อย่างโปร่ งใส ให้ขอ้ มูลแก่ผคู ้ า้ อย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่
เลื อกปฏิ บ ัติต่อ ผูค้ ้า สร้ า งการแข่ ง ขัน ที่ เป็ นธรรมระหว่างผูค้ ้า วิธี ก ารจัด หาพัส ดุ ค วรอ้า งอิ ง
แนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นสากล มีความรัดกุม สอดคล้องกับสถานการณ์
4.9 ปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคต่อผูค้ า้ ของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ทั้งการปฏิบตั ิระหว่างผูค้ า้ เองและการปฏิบตั ิ
ระหว่างผูค้ า้ กับกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ กําหนดนโยบายให้หน่ วยงานของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ที่ตอ้ ง
จัดหาพัสดุไม่ควรดําเนินการในระยะเวลากระชั้นจนเกินไป ควรให้เวลาผูค้ า้ อย่างพอเพียงในการ
จัดเตรี ยมเอกสารหลักฐาน และเอกสารการเสนอราคาต่างๆ ข้อกําหนดหรื อเงื่อนไขรายละเอียด
ของสัญญา ไม่ควรเป็ นการเอารัดเอาเปรี ยบจนเกินไป และควรปรึ กษาที่ปรึ กษากฎหมายในการ
ทําสัญญา
4.10 ต้องไม่เรี ยกรับประโยชน์จากการจัดหาพัสดุ ต้องวางตัวเป็ นกลาง ไม่ใกล้ชิดกับผูค้ า้ จนทําให้
ผูค้ า้ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ และปฏิบตั ิตามข้อปฏิบตั ิในจรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้เสี ย
และผลประโยชน์ขดั กันอย่างเคร่ งครัด
4.11 กําหนดนโยบายให้ ห น่ วยงานหรื อ บุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้อ งกับ กระบวนการจัดหาพัส ดุ ต้องเก็ บ
เอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น การอนุ มตั ิ เอกสารการเสนอราคา การเจรจา สัญญา หรื อการปฏิบตั ิ
ตามสัญญาไว้เป็ นหลักฐานอ้างอิงตามสมควรแก่ความจําเป็ นตามระยะเวลาที่กาํ หนด
4.12 ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ที่ดาํ เนิ นการจัดหาพัสดุ มีหน้าที่กาํ กับดูแลให้ผคู ้ า้ ปฏิบตั ิตามแนว
ทางการปฏิบตั ิอย่างยัง่ ยืนของผูค้ า้ กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ อย่างเคร่ งครัด
5. ต่ อคู่แข่ งทางการค้ า
5.1 ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
5.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่ เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม
เช่น การจ่ายสิ นจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง
5.3 ไม่ทาํ ลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซึ่ งมูลความจริ ง
5.4 ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุ กคนต้องศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันและการ
ต่อต้านการผูกขาดให้ถ่องแท้ก่อนที่จะดําเนินการใด ๆ
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5.5 ไม่ทาํ ความตกลงใด ๆ กับคู่แข่งขันหรื อบุคคลใด ที่มีลกั ษณะเป็ นการลดหรื อจํากัดการแข่งขัน
ทางการค้า หรื อส่ งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม รวมถึงการกําหนดราคา การฉ้อโกง
การประมูล การจัดสรรตลาด และข้อตกลงในการจํากัดการจัดหา
5.6 ต้องได้รับอนุ มตั ิจากผูบ้ ริ หารระดับสู งในการให้หรื อแลกเปลี่ยนข้อมู ลความลับทางธุ รกิ จของ
บริ ษทั แก่พนั ธมิตรทางธุ รกิจ หรื อกิจการร่ วมค้าเสมอ
6. ต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
6.1 ไม่กระทําการใด ๆ ที่จะมีผลเสี ยต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
6.2 ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างสมํ่าเสมอ
6.3 เสริ มสร้ างจิ ตสํานึ กในการรับ ผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมให้เกิ ดขึ้นในหมู่พ นักงานทุ ก
ระดับอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง
6.4 ควบคุ มให้มีการปฏิ บตั ิ อย่างเคร่ งครัดตามเจตนารมณ์ ของกฎหมายและกฎระเบี ยบที่ ออกโดย
หน่วยงานกํากับดูแล
6.5 ไม่ช่วยเหลือหรื อสนับสนุนให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบต่าง ๆ
6.6 ให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานกํากับดูแลและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับการฝ่ าฝื นหรื อการไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบต่าง ๆ ต่อหน่วยงานนั้น
6.7 ไม่กระทําหรื อเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้สินบนหรื อการฉ้อราษฎร์ บงั หลวงหรื อใช้อาํ นาจ
หน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์เพื่อส่ วนตัว
7. ต่ อข้ อมูลและทรัพย์ สินของบริษัท
7.1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
7.1.1 ข้อมู ลส่ วนบุคคลของพนักงานและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องในการดําเนิ นธุ รกิ จ เช่ น ชี วประวัติ ประวัติ
สุ ขภาพ ประวัติการทํางาน ข้อมูลสําหรับติดต่อ ข้อมูลส่ วนบุคคลอื่น ๆ ต้องกําหนดนโยบาย
เก็บรักษาไว้เป็ นความลับ โดยไม่เปิ ดเผยหรื อถ่ายโอนให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้
รับความยิมยอมจากเจ้าของข้อมูลและไม่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ ตามกฎหมาย
7.1.2 กําหนดนโยบายจํากัดการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคล เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุ ญาตอย่างเหมาะสม
เท่าที่จาํ เป็ นตามหน้าที่งานปกติ เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้อย่างยุติธรรมและซื่ อสัตย์
7.1.3 กําหนดนโยบายการเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลตามความจําเป็ น โดยเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ดา้ น
กฎหมาย กฎระเบียบ หรื อความต้องการทางธุ รกิจที่เหมาะสม
7.1.4 กําหนดนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลไว้ในคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์อิเล็คทรอนิ กส์
อื่น ๆ ต้องทําด้วยความระมัดระวัง คํานึงถึงความปลอดภัยและเป็ นส่ วนตัว
7.2 การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้ อมูล
7.2.1 กําหนดให้พนักงานรายงานข้อมูลอย่างถูกต้อง และตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริ ง
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ : ทบทวน กุมภาพันธ์ 2565

31

บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
7.2.2 กําหนดให้ พ นักงานจัดเก็บ เอกสารสํ าคัญ การลงบัน ทึ ก ต่าง ๆรวมทั้งข้อมู ลทางบัญ ชี และ
เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต้องมัน่ ใจว่ามีการจัดเก็บอย่างปลอดภัยและเหมาะสม
สามารถนํามาใช้อา้ งอิงหรื อใช้ ประโยชน์กบั บริ ษทั ได้เมื่อต้องการ
7.2.3 กําหนดให้พนักงานเก็บรักษาและทําลายข้อมูลทั้งในรู ปแบบเอกสารและอิเล็คทรอนิ กส์ ตอ้ ง
ปฎิบตั ิตาม กําหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กําหนด หรื อตามที่กฎหมายกําหนด
7.2.4 กําหนดให้ขอ้ มูลหรื อรายงานที่จดั ทําขึ้ นหรื อได้รับขณะทํางานถือเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั
และต้องจัดการ จัดเก็บและทําลายอย่างเหมาะสมตามข้อกําหนด
7.3 การใช้ ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรื อ ให้ คําแนะนําการซื้อขายหลักทรัพย์
7.3.1 ห้ามผูบ้ ริ หาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว ใช้ขอ้ มูลภายในที่เป็ นข้อมูลสําคัญที่
ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ เพื่อทําการซื้ อขายโอนหรื อรับโอน หลักทรัพย์ของบริ ษทั เป็ นการ
เอาเปรี ยบบุคคลภายนอก
7.3.2 ห้ามผูบ้ ริ หารให้คาํ แนะนําหรื อความเห็ นให้ผูใ้ ดซื้ อหรื อขายหลักทรั พย์ของเด็ มโก้ โดยใช้
ข้อมูลภายในของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ที่รับรู ้มา
7.3.3 ห้ามผูบ้ ริ หารเปิ ดเผยข้อมูลภายในไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นเช่น ครอบครัว ญาติ
พี่ น้อง เป็ นต้น ข้อ มู ล ที่ ย งั ไม่ เปิ ดเผยต่อสาธารณะสามารถให้ ข ้อมู ล แก่ บุ ค คลภายในกลุ่ ม
บริ ษทั เด็มโก้ ตามความจําเป็ นหรื อเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น ๆ เท่านั้น
7.4 การใช้ และดูแลทรัพย์ สินของกลุ่มบริษัทเด็มโก้
7.4.1 บริ หารจัดการให้การใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ต้องใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยความ
ระมั ด ระวัง และดู แ ลรั ก ษาไม่ ใ ห้ ช ํ า รุ ดสู ญหาย การนํ า ทรั พ ย์สิ นไปใช้ ต้ อ งไม่ ใ ห้ ผิ ด
วัตถุประสงค์หรื อสู ญเสี ยโดยเปล่าประโยชน์ และไม่ผดิ กฎหมาย
7.5
การใช้ และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทเด็มโก้
7.5.1 ส่ งเสริ มให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการทํางาน ไม่กระทําการอันเป็ น
การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ตของบริ ษทั หลี กเลี่ ยงการใช้งานระบบที่ อาจ
ละเมิ ดการใช้งานตามปกติ ของผูอ้ ื่น หรื ออาจกระทบกระเทื อนต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
ของระบบ
7.5.2 กําหนดระเบี ยบห้ามพนักงานไม่ให้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ เพื่อเข้าถึ ง
หรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลที่ไม่เหมาะสม มีเนื้ อหาขัดต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนี ยมและจารี ตประเพณี
เกี่ยวกับการพนัน หรื อละเมิดกฎหมาย และไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น
7.5.3 กําหนดระเบียบให้พนักงานใช้งานระบบตามสิ ทธิ ที่ได้รับอนุ ญาตจากกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้และ
ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็ นความลับ เพื่อป้ องกันไม่ให้ผูอ้ ื่นใช้รหัสผ่านสําหรับเข้า
ใช้ระบบ
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ : ทบทวน กุมภาพันธ์ 2565

32

บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
7.5.4 กําหนดระเบียบการใช้อีเมล บริ การอินเตอร์ เน็ตและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ท่ีบริ ษทั อนุ ญาตให้
ใช้ หลีกเลี่ยงการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดว้ ยตัวเอง และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
ระบบที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย หากพบปั ญหาในการใช้งาน เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยของระบบหรื อความเสี ยหายให้แจ้งหน่วยงานผูด้ ูแลระบบทันที
7.6
การใช้ และการดูแลทรัพย์ สินทางปัญญา
7.6.1 ต้องกําหนดระเบียบให้พนักงานปกป้ องดูแลรักษาทรัพย์สินทางปั ญญาของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
ไม่ ใ ห้ ถู ก ละเมิ ด เปิ ดเผย ดัด แปลง ทําซํ้า หรื อ ไปใช้เพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นตัว โดยไม่ ไ ด้รั บ
อนุญาตจากกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
7.6.2 ผูบ้ ริ หารต้องให้ความเคารพ ไม่ละเมิด และหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น โดย
ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์อย่างถูกต้อง
7.6.3 ผูบ้ ริ หารต้องให้ใช้ทรัพย์สินทางปั ญญาของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ เพื่อประโยชน์ในกิ จการของ
บริ ษทั เท่านั้น
7.6.4 ผูบ้ ริ หารกระทํางานใดที่เป็ นงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ให้จดั ทําขึ้น เป็ นงาน
ที่ ใช้ขอ้ มู ลและทรัพ ยากรของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ หรื องานที่ เรี ยนรู ้ จากกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ให้
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ เป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์และผลตอบแทนที่ได้จากงานนั้น
8. ต่ อหน่ วยงานของรัฐ หรื อหน่ วยงานกํากับดูแล
8.1 ห้ามผูบ้ ริ หารเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ บริ ษทั ต้องเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
ระมัดระวัง ถู กต้อง ครบถ้วนเพื่อให้แน่ ใจว่าผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันและ
ทันกาล
8.2 การจะเปิ ดเผยข้อมูล แก่บุคคลภายนอกต้องกระทําโดยผูท้ ี่มีอาํ นาจหน้าที่หรื อผูบ้ ริ หารที่ได้รับ
มอบหมายเท่านั้น
8.3
ผูบ้ ริ หารที่ได้รับมอบหมายให้เปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ต้องปฎิ บตั ิ ตามกฎหมาย กฎระเบี ยบ
และข้อกําหนดว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลของหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสากลยอมรับโดยทัว่ ไป
8.4 ผูบ้ ริ หารที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดเก็บและทําลายข้อมู ล จะต้องกําหนดวิธีปฏิ บตั ิและกระทําใน
ระยะเวลาที่ เหมาะสมตามเงื่ อนไขและข้อกําหนดของกลุ่ มบริ ษ ทั เด็ มโก้ หรื อกฎระเบี ยบที่
เกี่ยวข้อง
8.5 ผูบ้ ริ หารต้องกําหนดให้การใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ในบริ ษ ทั ต้องมี ลิขสิ ท ธิ์ ถู ก ต้อง ห้าม
ติ ดตั้งหรื อใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ ลิขสิ ท ธิ์ ไม่ถูกต้องในสํานักงานและอุ ปกรณ์ ของ
บริ ษทั โดยเด็ดขาด
8.6 การทําธุ รกรรมของผูบ้ ริ หาร ต้องคํานึ งถึ งกฎหมาย และกฎระเบี ยบที่ ออกโดยหน่ วยงานรั ฐ
รวมถึงระเบียบและอํานาจในการดําเนินการ
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8.7 ผูบ้ ริ ห ารต้องดําเนิ นการกําหนดแนวปฎิ บ ัติและกระบวนการในการพิ จารณา อนุ ม ตั ิ ก ารทํา
รายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่ อาจมีความขัดแย้งผลประโยชน์ ตาม
หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกํากับกําหนด
8.9 ก่อนทําธุ รกรรมกับคู่สัญญา ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าแหล่งที่ มาของเงิ นได้มาโดยชอบด้วย
กฎหมาย

จริ ยธรรมและจรรยาบรรณนี้ ได้รับการทบทวนจากที่ ประชุ มคณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการและความยัง่ ยืน ครั้งที่
1/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 และได้รับการอนุ มตั ิในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2565
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ : ทบทวน กุมภาพันธ์ 2565
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