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นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชน 
 

1. ความส าคัญ 
 กำรด ำเนินธุรกิจบนพื้นฐำนของเคำรพและปฏิบติัตำมกฎหมำยนั้น เป็นส่ิงท่ีบุคลำกรทุกคนใน กลุ่ม
ธุรกิจ เด็มโก ้ตระหนกัและใหค้วำมส ำคญั โดยก ำหนดไวใ้นจรรยำบรรณเด็มโก ้ในคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี
ของ เด็มโก ้ท่ีตอ้งปฏิบติัตำมกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และกฎหมำย ดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต
และระมดัระวงั 
 เด็มโก ้มุ่งเนน้ใหก้ำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนตอ้งปฏิบติัต่อผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกฝ่ำยดว้ยควำมเคำรพ  ให้เกียรติซ่ึงกนัและกนับนพื้นฐำนศกัด์ิศรีของควำมเป็นมนุษย ์หรือไม่กระท ำ
กำรใหก้ระทบสิทธิเสรีภำพของบุคคลอ่ืนท่ีขดัต่อบทบญัญติัของกฎหมำย  โดยแนวปฏิบติัดงักล่ำวเป็นมำตรฐำน
จริยธรรมองคก์รท่ีบุคลำกรทุกคนในเด็มโก ้ตอ้งถือปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด ซ่ึงหำกมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมก็
จะถูกลงโทษ ตำมระดบัของควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำและถือเป็นกำรกระท ำผดิทำงวินยัดว้ย 
 เด็มโก ้ให้ควำมส ำคญัต่อกิจกรรมท่ีอำจมีผลต่อหลกัสิทธิมนุษยชน ในทุก ๆ ดำ้น โดยยึดถือและปฏิบติั
ตำมขอ้กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัมีนโยบำยอยำ่งชดัเจนท่ีจะไม่จำ้งแรงงำนเด็ก  ยึดมัน่ในเสรีภำพของกำร
นับถือศำสนำ กำรไม่เลือกปฏิบติัจำกควำมแตกต่ำงทำงด้ำนเช้ือชำติ ศำสนำ เพศ และสถำนะภำพทำงสังคม 
นอกจำกน้ีบริษทัยงัใหค้วำมเคำรพต่อหลกัสิทธิมนุษยชนของพนกังำนทุกระดบัชั้น อยำ่งเคร่งครัดโดยจะปกป้อง 
และไม่น ำขอ้มูลส่วนตวัของพนกังำน เช่น ประวติัส่วนตวั ค่ำจำ้งเงินเดือน ฯลฯ ไปเปิดเผยใหก้บับุคคลภำยนอก 
หรือผูท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งรับทรำบ โดยบริษทัได้ก ำหนดและปฏิบติัตำมนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
รวมถึงไดก้ ำหนดให้มีกำรใชข้อ้บงัคบัเก่ียวกบักำรปฏิบติังำนซ่ึงไดจ้ดัท ำเป็นคู่มือ ส่ือสำรให้กบัพนกังำนไดรั้บ
ทรำบถึงกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนและมีกำรปฐมนิเทศก่อนกำรเร่ิมปฏิบติังำน 
 

2. ขอบเขต 
นโยบำยน้ีบงัคบัใชก้บัคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ตลอดจนผูร่้วมงำนของ กลุ่มธุรกิจ เด็มโก ้   

ทุกคน 
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3. ค านิยาม 
“เด็มโก้”   หมำยถึง  บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 
“บริษัทย่อย”   หมำยถึง บริษทัท่ีเด็มโกถื้อหุ้นไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม เกินกว่ำ 50% ของจ ำนวน

หุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
และ          ให้รวมถึงบริษทัท่ีมีอ ำนำจควบคุมในเร่ืองกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงิน 
และกำรด ำเนินงำนเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงประโยชน์จำกกิจกรรมต่ำง ๆ ของบริษทันั้น  

“กลุ่มธุรกจิเด็มโก้”    หมำยถึง เด็มโก ้และบริษทัยอ่ย   
 “คณะกรรมการ”   หมำยถึง  คณะกรรมกำรบริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 
“กรรมการ”    หมำยถึง  กรรมกำรบริษทั กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
“ผู้บริหาร”    หมำยถึง  ผูบ้ริหำร กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตั้งแต่ระดบัผูจ้ดักำรหน่วยงำนข้ึนไป 
“สิทธิมนุษยชน”  หมำยถึง สิทธิขั้นพื้นฐำนท่ีมนุษยทุ์กคนมีควำมเท่ำเทียมกนั โดยไม่ค  ำนึงถึง

ควำมแตกต่ำงทำงร่ำงกำย เช้ือชำติ เพศ สัญชำติ ภำษำ ศำสนำหรือสถำนะอ่ืน
ใด โดยทุกคนมีสิทธิเสมอภำคกนัและถูกรักษำมิใหผู้อ่ื้นล่วงละเมิดได ้

“ความหลากหลาย” หมำยถึง ควำมหลำกหลำยทำงทศันคติ วฒันธรรม ควำมเช่ือ เช้ือชำติ สัญชำติ 
รสนิยมทำงเพศ อตัลกัษณ์ทำงเพศ ควำมสำมำรถ สุขภำพ สถำนะทำงสังคม 
ทกัษะและลกัษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ 

“การยอมรับความแตกต่าง” หมำยถึง กำรให้คุณค่ำกับควำมแตกต่ำงของคน เป็นองค์กรซ่ึง
พนกังำนรู้สึกมีส่วนร่วมและไดรั้บกำรยอมรับ ให้ควำมเป็นธรรมกบั
ทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

“การล่วงละเมิด/การคุกคาม” หมำยถึง พฤติกรรมใด ๆ ท่ีไม่เหมำะสมและไม่เป็นท่ีพอใจหรือ
ก่อให้เกิดควำมผิดหรือควำมอับอำยแก่ผู ้อ่ืนโดยค ำพูดหรือกำร
กระท ำท่ีมีแนวโนม้วำ่จะข่มขู่ ดูถูก ท ำใหผู้ถู้กกระท ำรู้สึกอบัอำยหรือ
ล ำบำกใจ หรือท ำให้เกิดบรรยำกำศกำรท ำงำนท่ีมีลักษณะข่มขู่
หรือไม่เป็นมิตร 

“การล่วงละเมิดทางเพศ” หมำยถึง พฤติกรรมท่ีละเมิดสิทธิของผูอ่ื้นในเร่ืองเพศ ไม่ว่ำจะเป็น
ค ำพูด สำยตำ และกำรใช้ท่ ำ ที  รวมไปจนถึงกำรบังคับให้ มี
เพศสัมพนัธ์ และตอ้งค ำนึงถึงควำมรู้สึกของผูถู้กกระท ำเป็นหลัก 
กำรกระท ำใด ๆ ก็ตำมท่ีท ำให้ผู ้ถูกกระท ำรู้สึกอับอำย เป็นกำร
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ล่วงเกินควำมเป็นส่วนตวั และไม่ยินยอมพร้อมใจให้ท ำ ถือเป็นกำร
ล่วงละเมิดทำงเพศทั้งส้ิน 

“แรงงานบังคับ” หมำยถึง แรงงำนบงัคบัหรือแรงงำนท่ีจ ำตอ้งท ำคืองำนหรือบริกำรท่ี
บงัคบัให้คนท ำเพื่อเป็นกำรลงโทษ โดยท่ีคนเหล่ำนั้นไม่ไดส้มคัรใจ
ท ำ บุคคลอำจถูกบงัคบัใช้แรงงำนดว้ยกำรข่มขู่ กำรใช้ควำมรุนแรง
ทำงกำย หรือกำรทำรุณทำงเพศ บำงคร้ังอำจถูกกกัขงัและบำงคร้ัง
เป็นแรงงำนขดัหน้ี 

“การเลือกปฏิบัติ” หมำยถึง กำรปฏิบติัต่อบุคคลอย่ำงแตกต่ำง กำรกีดกนั หรือกำรให้
สิทธิพิเศษแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหน่ึง อนั
เน่ืองจำกลกัษณะของบุคคลหรือกลุ่มคนนั้นในเร่ือง เช้ือชำติ สัญชำติ 
เผ่ำพนัธ์ุ สีผิว ตน้ตระกูล ศำสนำ สถำนะทำงสังคม เพศ อำยุ ควำม
พิกำร แนวคิดทำงกำรเมืองตลอดจนสถำนภำพเก่ียวกบักำรสมรส 

 
4. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

4.1. คณะกรรมการ 
ก ำหนดใหมี้นโยบำยและแนวปฏิบติัดำ้นกำรเคำรพกฎหมำยและหลกัสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรม
ของเด็มโก ้ 

4.2. ผู้บริหาร 
4.2.1. จดัใหมี้ระเบียบปฏิบติัใหเ้หมำะสมกบับริบทของเด็มโก ้โดยใหส้อดคลอ้งกบั นโยบำยและ

ระเบียบปฏิบติั ขอ้ก ำหนด และกฎหมำย 
4.2.2. ก ำหนดให้หน่วยงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลเป็นตวัแทนของฝ่ำยบริหำรในกำรด ำเนินงำน

ดำ้นสิทธิมนุษยชน 
4.2.3. ก ำกบัดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำมนโยบำยและแนวปฏิบติั และระเบียบปฏิบติั ตลอดจนหำ

แนวทำงพฒันำปรับปรุงเพื่อให้กำรน ำไปปฏิบติัมีประสิทธิภำพมำกข้ึน รวมทั้งมัน่ใจว่ำมี
กำรรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนตำมนโยบำยและแนวปฏิบติัและระเบียบปฏิบติั 
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4.3. หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
4.3.1. ส่ือสำรแนวคิดและวตัถุประสงค์ สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนสิทธิมนุษยชนและกำร

ปฏิบติัดำ้นแรงงำนใหก้บับุคลำกร และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภำคส่วน 
4.3.2. จัดท ำกระบวนกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due 

Diligence Process) โดยมีหนำ้ท่ีด ำเนินกำร ดงัน้ี 
1) ผนวกควำมรับผดิชอบต่อกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบติัดำ้นแรงงำนเขำ้เป็น

ส่วนหน่ึงของกำรด ำเนินงำนของธุรกิจผำ่นทำงนโยบำยของเด็มโก ้
2) ทบทวนกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียและส ำรวจควำมคิดเห็นจำกคณะผูบ้ริหำรเพื่อหำแนวทำง

ในกำรสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมกบักลุ่มผูท่ี้อำจไดรั้บผลกระทบและผูเ้ก่ียวขอ้ง
อ่ืน ๆ 

3) ประเมินผลกระทบดำ้นสิทธิมนุษยชน (Human Rights Impact Assessment) และกำร
ปฏิบติัดำ้นแรงงำนโดยรับฟังประเด็นจำกผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

4) มีมำตรกำรเยียวยำท่ีสมเหตุสมผล และวำงแผนลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ก ำหนด
มำตรกำรป้องกนัและแนวทำงกำรแกไ้ขเพื่อลดควำมเส่ียงทั้งในและนอกองคก์ร 

5) เฝ้ำระวงัและติดตำมประสิทธิผลของมำตรกำรป้องกนัและแนวทำงกำรแกไ้ข 
6) ส่ือสำรผลกำรประเมินผลกระทบดำ้นสิทธิมนุษยชนและมำตรกำรเยียวยำตลอดจน

วิธีกำรจดักำรผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และผลกำรด ำเนินกำรให้แก่ผูท่ี้ได้รับผลกระทบ
และสำธำรณะ 

7) จดัให้มีช่องทำงกำรแจง้เบำะแสและกำรเยียวยำส ำหรับผูไ้ดรั้บผลกระทบดำ้นสิทธิ
มนุษยชนและกำรปฏิบติัดำ้นแรงงำน 

4.3.3. รวบรวมและจดัเก็บรำยงำนเร่ืองผลกำรประเมินผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนและกำร
ปฏิบติัต่อแรงงำน 

4.3.4. รำยงำนกำรปฏิบติังำนด้ำนสิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบติัต่อแรงงำน ต่อคณะกรรมกำร  
ผูบ้ริหำร รวมทั้งหน่วยงำนก ำกบัและควบคุมส ำนกังำนตรวจสอบ อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

4.4. พนักงาน 
ท ำควำมเขำ้ใจและปฏิบติัตำมนโยบำยและแนวปฏิบติั และระเบียบปฏิบติั รวมถึงรำยงำน หรือแจง้
เบำะแส  หำกพบเห็นกำรกระท ำท่ีขดัต่อนโยบำยน้ี 
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5. แนวปฏิบัติ 
5.1. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

5.1.1. สิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง 
1) ส่งเสริมกำรยอมรับควำมแตกต่ำงและสำมำรถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐำนของควำม

แตกต่ำงไดอ้ยำ่งเท่ำเทียม 
2) ไม่กระท ำกำรใด ๆ ท่ีอำจสร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนท่ีมีลกัษณะข่มขู่ ข่มเหง หรือไม่

เป็นมิตร รวมทั้งกำรล่วงละเมิดทำงกำย วำจำ จิตใจ และลำยลกัษณ์อกัษร 
3) ไม่กระท ำกำรใด ๆ ท่ีเป็นกำรรบกวนกำรปฏิบติังำนของบุคลำกรอ่ืนอนัก่อให้เกิด

ควำมเดือดร้อนร ำคำญ 
4) ไม่กระท ำกำรใด ๆ ท่ีผิดศีลธรรมหรือเป็นกำรล่วงละเมิดทำงเพศต่อบุคลำกรอ่ืน กำร

กระท ำดงักล่ำวครอบคลุมถึงกำรลวนลำม อนำจำร หรือกำรล่วงเกินทำงเพศไม่วำ่จะ
ดว้ยวำจำหรือกำรกระท ำก็ตำม ซ่ึงอำจก่อให้เกิดควำมเดือดร้อน ร ำคำญ อบัอำย เสีย
หนำ้หรือบัน่ทอนก ำลงัใจ 

5) ไม่กระท ำกำรใด ๆ ท่ีเป็นกำรจ ำกดัสิทธิเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือเขำ้
ร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองซ่ึงถือเป็นสิทธิและควำมคิดเห็นส่วนบุคคล ทั้งน้ีจะตอ้งไม่
อำ้งช่ือเด็มโก ้และไม่น ำทรัพยสิ์นของเด็มโกไ้ปใชเ้พื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรใด 
ๆ ทำงกำรเมือง 

5.1.2. สิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 
1) จดัใหบุ้คลำกรมีประกนัสังคมและสวสัดิกำรตำมกฎหมำย 
2) จดัให้บุคลำกรมีเวลำพกัผ่อนในวนัท ำงำนและชั่วโมงกำรท ำงำน รวมทั้งวนัหยุด

พกัผอ่นประจ ำปีโดยไดรั้บค่ำจำ้งเตม็จ ำนวน ตำมกฎหมำย 
3) ไม่กระท ำกำรใด ๆ ท่ีเป็นกำรจ ำกดัสิทธิกำรปฏิบติักิจตำมวฒันธรรมและควำมเช่ือ

ทำงศำสนำ 
5.2. การปฏิบัติด้านแรงงาน 

5.2.1. แรงงำนบงัคบั 
ไม่กระท ำหรือสนบัสนุนให้มีกำรใช้แรงงำนบงัคบัในทุกรูปแบบของงำนหรือบริกำรทุก
ชนิด ซ่ึงบีบบงัคบัเอำจำกบุคคลใด ๆ โดยกำรใช้บทลงโทษ และบุคคลดงักล่ำวนั้นมิได้
สมคัรใจท่ีจะท ำเอง เช่น กำรบงัคบัใชแ้รงงำนท่ีไม่ไดส้มคัรใจท ำ กำรบงัคบัใชแ้รงงำนดว้ย
กำรข่มขู่ ควำมรุนแรงทำงกำยหรือทำรุณทำงเพศ กำรกกัขงัหรือใชเ้ป็นแรงงำนขดัหน้ี กำร
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ไม่จ่ำยหรือคำ้งค่ำจำ้ง กำรจ ำกดัเสรีภำพในกำรเคล่ือนยำ้ย กำรถูกโดดเด่ียว รวมถึง กำร
เรียกเก็บเงินหรือเก็บยึดเอกสำรประจ ำตวัใด ๆ ของพนกังำน เวน้แต่เป็นกำรด ำเนินกำรท่ี
ไม่ขดัต่อกฎหมำย เป็นตน้ 

5.2.2. กำรไม่เลือกปฏิบติัและกำรใหโ้อกำสอยำ่งเท่ำเทียมกนั 
1) จ่ำยค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบต่ำง ๆ ท่ีสอดคล้องกับ

กฎหมำยแรงงำน ภำยในเวลำท่ีก ำหนดและจะไม่หักค่ำจำ้งพนกังำน เวน้แต่เป็น
กำรด ำเนินกำรท่ีไม่ขดัต่อกฎหมำย 

2) จ่ำยค่ำตอบแทนส ำหรับชำยและหญิงใหเ้ท่ำกนัในลกัษณะงำนมีคุณค่ำเท่ำกนั 
3) ห้ำมเลือกปฏิบติัต่อบุคลำกรไม่ว่ำสภำพแวดล้อมใดก็ตำม รวมถึงไม่ท ำให้เกิด

ควำมไม่เท่ำเทียมเน่ืองมำจำกอคติในเหตุอ่ืนอนัไม่เก่ียวขอ้งกบังำน 
4) ห้ำมเลือกปฏิบติัในกำรสรรหำและคดัเลือกบุคลำกรเขำ้ท ำงำนดว้ยเหตุจำก อำยุ 

เพศ เช้ือชำติ สัญชำติ ควำมพิกำร ศำสนำ โดยให้พิจำรณำจำกคุณสมบติัท่ีตอ้งกำร
ตำมต ำแหน่งงำนท่ีรับสมคัร 

5) พฒันำบุคลำกรอย่ำงทัว่ถึง เสมอภำค ไม่เลือกปฏิบติั โดยจะตอ้งค ำนึงถึงควำม
เหมำะสมของต ำแหน่งนั้น ๆ และควำมกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพ 

6) ก ำหนดและเปิดเผยหลกัเกณฑก์ำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนใหเ้ป็นท่ีรับรู้ 
7) เปิดเผยผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนให้พนักงำนทรำบอย่ำงโปร่งใสและเป็น

ธรรมเพื่อใหพ้นกังำนสำมำรถพฒันำกำรปฏิบติังำน 
8) กระบวนกำรโอนยำ้ยตอ้งอยู่ภำยใตค้วำมเสมอภำคในโอกำสกำ้วหน้ำในอำชีพ

และไม่เลือกปฏิบติั 
9) กำรใหอ้อกจำกงำนนั้นตอ้งเป็นเหตุจำกผลกำรปฏิบติังำนไม่ไดคุ้ณภำพตำมเกณฑ์

ท่ีใชป้ระเมิน หรือมีกำรกระท ำผิดทำงวินยัในกำรท ำงำนท่ีมีระดบักำรลงโทษโดย
ต้องให้ออกจำกงำน หรือด้วยสำเหตุจำกสุขภำพท่ีได้วินิจฉัยโดยแพทย์ว่ำไม่
สำมำรถปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งส้ินเชิง หรือดว้ยสำเหตุอ่ืนท่ีไม่ใช่เป็นกำรเลือกปฏิบติั 

10) จดัให้มีกำรก ำกบัดูแลขอ้มูลส่วนบุคคล โดยมีกำรก ำหนดวิธีกำรและมำตรกำรท่ี
เหมำะสมในกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ตำมท่ีระบุใน “นโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก”้ 
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5.2.3.  กำรไม่ใชแ้รงงำนเด็ก 
1) หำ้มจำ้งแรงงำนเด็กท่ีอำยตุ  ่ำกวำ่เกณฑท่ี์กฎหมำยก ำหนด 
2) ห้ำมจ้ำงแรงงำนเด็กท ำงำนท่ีมีลกัษณะงำนและส่ิงแวดล้อมท่ีไม่ปลอดภยัตำม

กฎหมำยแต่ละประเทศซ่ึงเป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ ควำมปลอดภยัและพฒันำกำร 
รวมถึงส่งผลกระทบต่อกำรศึกษำภำคบงัคบั 

3) หำ้มจำ้งแรงงำนเด็กท ำงำนล่วงเวลำหรือท ำงำนในวนัหยดุ 
 

6. การแจ้งเบาะแส 
ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยและแนวปฏิบติัเก่ียวกบักำรแจง้เบำะแสและขอ้ร้องเรียน ( Whistle Blowing) 
 

7. การทบทวนนโยบาย 
หน่วยงำนดำ้นธรรมำภิบำล หน่วยงำนก ำกบัและควบคุม ส ำนกังำนตรวจสอบ และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง
ของ เด็มโกจ้ะร่วมกนัทบทวนนโยบำยฉบบัน้ี อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 

 


