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คาํนิยาม 

“ เด็มโก้ ” หมายถึง  บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 

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

บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ ท่ีเด็มโกมี้อาํนาจควบคุมในการบริหารจดัการ 

 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ 

     บทนํา   

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ ไดก้าํหนดนโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้  กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ เป็นบริษัทท่ีมี

ประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ มีการกาํกบัดูแลกิจการ และปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สําหรับ

บริษทัจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) มีการบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ มีจริยธรรม คุณธรรมในการดาํเนิน

ธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได ้

 ในการทบทวน จดัทาํจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจน้ี ได้มีการพิจารณาทบทวน 

และปรับปรุงสาระสําคญัในคู่มือดงักล่าวให้ทนัสมยั มีความเป็นสากลมากข้ึน อีกทั้งให้สอดคลอ้งกบันโยบาย

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี กบัหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน

และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ประกาศและแนวปฏิบติัของ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีมีการแก้ไขปรับปรุงในปี 2559-2560 โดยประกอบด้วย

นโยบาย หลกัการ มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณกบัแนวปฏิบติัท่ีดีในดา้นต่างๆ 15 ดา้น ดงัน้ี 

1. เคารพในสิทธิมนุษยชน 

2. ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ และความปลอดภยั 

3. การต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 

4. ของกาํนลั 

5. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

6. การเมือง 

7. การปฏิบติัต่อขอ้มูลและทรัพยสิ์น 

 7.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 

 7.2 การบนัทึก การรายงาน และการเก็บรักษาขอ้มูล 

 7.3 การใชข้อ้มูลภายในเพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และ/หรือใหค้าํแนะนาํการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

 7.4 การใช ้และดูแลทรัพยสิ์นของบริษทั 

 7.5 การใช ้และดูแลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทั 

 7.6 การใช ้และการดูแลทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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8. การเปิดเผยขอ้มูล 

9. การทาํธุรกรรมระหวา่งกนัของบริษทัในเครือ 

10. การปฏิบติัต่อลูกคา้ 

11. การจดัซ้ือ จดัหา และปฏิบติัต่อคู่คา้ 

12. การปฏิบติัต่อเจา้หน้ี 

13. การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ 

14. การแข่งขนัทางการคา้ 

15. การป้องกนัการฟอกเงิน 

 

 เพื่อเป็นการแสดงถึงพนัธะสัญญาท่ีจะร่วมกนัยดึถือสาระสําคญัในคู่มือฉบบัปรับปรุงน้ี เป็นแนวทาง

ในการปฏิบติังาน เพื่อสร้างความมัน่ใจว่า กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จะพฒันาระบบการจดัการให้เหมาะสม เน้นการ

สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น ตลอดจนคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

จึงขอให้บุคลากรทุกระดบัของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ทาํความเขา้ใจ ลงนามรับทราบ และยอมรับเป็นหลกัปฏิบติั

เพื่อรักษาไวซ่ึ้งการกาํกบัดูแลกิจการท่ีเป็นเลิศของ เด็มโก ้ต่อไป 

 

 

 

 

 

 นางประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ ์                                                          นายพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์                                                              

    ประธานกรรมการ                                   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
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      สารบญั 

            

1. เคารพในสิทธิมนุษยชน        หนา้ 5 

2. ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ และความปลอดภยั      หนา้ 5 

3. การต่อตา้นคอร์รัปชัน่        หนา้ 7 

4. ของกาํนลั         หนา้ 9 

5. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์       หนา้ 9 

6. การเมือง         หนา้ 10 

7. การปฏิบติัต่อขอ้มูลและทรัพยสิ์น       หนา้ 10 

 7.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล        หนา้ 10 

 7.2 การบนัทึก การรายงาน และการเก็บรักษาขอ้มูล     หนา้ 11 

 7.3 การใชข้อ้มูลภายใน และ/หรือใหค้าํแนะนาํเพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพย ์  หนา้ 11 

 7.4 การใช ้และดูแลทรัพยสิ์นของบริษทั      หนา้ 11 

 7.5 การใช ้และดูแลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทั    หนา้ 12 

 7.6 การใช ้และการดูแลทรัพยสิ์นทางปัญญา     หนา้ 13 

8. การเปิดเผยขอ้มูล        หนา้ 13 

9. การทาํธุรกรรมระหวา่งกนัของบริษทัในเครือ     หนา้ 14 

10. การปฏิบติัต่อลูกคา้        หนา้ 14 

11. การจดัซ้ือ จดัหา และปฏิบติัต่อคู่คา้      หนา้ 15 

12. การปฏิบติัต่อเจา้หน้ี        หนา้ 16 

13. การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ       หนา้ 16 

14. การแข่งขนัทางการคา้        หนา้ 16 

15. การป้องกนัการฟอกเงิน        หนา้ 17 
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 เด็มโก ้ไดจ้ดัทาํจริยธรรมองคก์รหรือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจฉบบัน้ีข้ึน เพื่อใหก้รรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ยดึถือและปฏิบติัตามมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ีสูงท่ีสุด 

เน่ืองจากกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มีความเช่ือท่ีวา่แนวทางเก่ียวกบัจริยธรรม เป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการนาํไปสู่ผลการ

ปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน ๆ 

1. เคารพในสิทธิมนุษยชน 

กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ เคารพในสิทธิมนุษยชนท่ีประกาศในทัว่โลกซ่ึงรวมถึงร่างพระราชบญัญัติสิทธิ

มนุษยชนและปฏิญญาสากลว่าดว้ยองค์กรดา้นแรงงานในดา้นหลกัการพื้นฐานและสิทธิในสถานท่ีทาํงานซ่ึง

แสดงเสรีภาพในการร่วมมือระหว่างพนักงานและบริษทั  การไม่เลือกปฏิบติั กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ นาํหลกัการ 

แนวทางสําหรับการดาํเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชนไปใช้ทัว่ทั้งการดาํเนินธุรกิจของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ โดยมี

นโยบายท่ีจะไม่สนบัสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชนใดๆ กบั คู่คา้และผูร่้วมทาํธุรกิจ                                   

แนวทางการปฏิบัติ 

1. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เคารพในสิทธิมนุษยชนดาํเนินการคดัเลือกบุคลากรโดยไม่แบ่งแยกในเร่ือง เพศ เช้ือ

ชาติและหรือศาสนา 

2. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้คาํนึงถึงความสามารถของบุคลากรโดยไม่อิงกบัเพศ เช้ือชาติและ/หรือศาสนา 

3. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จะไม่ร่วมทาํธุรกิจกบัคู่คา้และหรือผูร่้วมทาํธุรกิจท่ีเป็นท่ีทราบดีวา่มีการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนหรือผดิกฏหมายในดา้นแรงงานและสิทธิมนุษยชนสากล                              

2. ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย 

2.1 ชุมชม สังคม และส่ิงแวดล้อม 

แนวทางการปฏิบัติ 

1. กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ มุ่งมั่นดําเนินธุรกิจตามกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ บนพื้นฐานความ

รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสร้างและรักษาภาพลกัษณ์และช่ือเสียงท่ีดี รวมทั้ง

ความน่าเช่ือถือขององค์กร เพื่อให้ได้รับการยอมรับและความไวว้างใจจากชุมชนและสังคม ใน

ภาพรวมอนัจะนาํไปสู่ความสาํเร็จทางธุรกิจ ตลอดจนการพฒันาและเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของกิจการ 

2.  ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมและชุมชน ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศตามความ

เหมาะสม 

3. มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมอันเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้มเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวติใหก้บัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

4. ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารและพนกังานของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มีจิตสํานึกท่ีดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

และส่ิงแวดลอ้ม 
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5. ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานกาํกบัดูแล ในการดาํเนินการตามมาตรฐาน และรายงานขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั

การฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ เพื่อช่วยป้องกนัหรือลดผลกระทบดา้น

สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

6. ประเมินความเส่ียงและผลกระทบในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อม สังคม สุขภาพ และความ 

ปลอดภยั ก่อนเร่ิมการทาํงาน หรือการลงทุน หรือร่วมทุนในกิจการใด ๆ เพื่อวางแผนหรือเตรียมการ

ป้องกนัท่ีเหมาะสม 

2.2 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

แนวทางการปฏิบัติ 

1. กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ดําเนินงานตามกฏหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ โดยจัดทําข้อกําหนดและ

มาตรฐานทางดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ท่ีมีมาตรการไม่นอ้ย

กว่าท่ีกฎหมายกาํหนด ตามมาตรฐานสากล พนักงานต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย 

ขอ้กาํหนดและมาตรฐานทางด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงานท่ี

เก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

2. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จะดาํเนินการเพื่อควบคุมและป้องกนัความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อนัเน่ืองมาจาก

อุบติัเหตุ อคัคีภยั การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทาํงาน ทรัพยสิ์นสูญหายหรือเสียหาย การละเมิด

ระบบรักษาความปลอดภยั การปฏิบติังานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนรักษา

สภาพแวดล้อมในการทาํงานท่ีปลอดภยัต่อพนักงานของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ จดัให้มีอุปกรณ์ความ

ปลอดภยั อยา่งเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการซกัซ้อมแผนงานดา้นความปลอดภยัเป็นประจาํ ทั้งน้ี 

ถือเป็นหนา้ท่ีรับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนกังานในการรายงานอุบติัเหตุ อุบติัการณ์ โดยปฏิบติัตาม

ขั้นตอนท่ีกาํหนดไว ้

3. ประเมินความเส่ียงก่อนเร่ิมการทาํงาน รวมถึงตอ้งศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัสภาพการทาํงานท่ีไม่

ปลอดภยั หรืออาจเป็นอนัตราย เพื่อวางแผนหรือเตรียมการป้องกนัท่ีเหมาะสม 

4. หากพบเห็นส่ิงผิดปกติทั้งจากเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และสถานท่ีในบริเวณท่ีทาํงาน ให้ยติุการปฏิบติังาน

เท่าท่ีทาํไดช้ัว่คราว เพื่อแจง้ผูร่้วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา และหน่วยงานผูรั้บผิดชอบเพื่อดาํเนินการแกไ้ข

หรือวางแผนแกไ้ขต่อไป 

5. ส่งเสริมการปลูกฝังจิตสาํนึกในเร่ืองของการดูแลสุขภาพและความปลอดภยัใหก้บัผูร่้วมงานและชุมชน

รอบดา้น โดย กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จดัให้มีการ ประชาสัมพนัธ์และส่ือสารเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ

และเผยแพร่ขอ้มูลให้กบัพนกังานของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ พนักงานของผูรั้บจา้ง ตลอดจนผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง  
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3.  การต่อต้านคอร์รัปช่ันและสินบน 

การดําเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ กับผู ้เก่ียวข้องทางธุรกิจ ต้องดําเนินการอย่างถูกต้อง 

ตรงไปตรงมา โปร่งใส ซ่ือสัตย ์ตรวจสอบได้ และไม่คอร์รัปชัน โดยปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และ

นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนัของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้รวมทั้งไม่ทาํให้เกิดขอ้ครหา หรือเส่ือมเสียช่ือเสียงของกลุ่ม

ธุรกิจเด็มโก ้จึงกาํหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ไว ้ดงัน้ี 

1) บุคลากรของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตอ้งไม่ดาํเนินการหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชั่น 

การให้/รับ สินบนทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยมีหน้าท่ีปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้น

ทุจริตคอร์รัปชั่น คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการ มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการ

ดาํเนินธุรกิจของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้รวมทั้งระเบียบ และขอ้กาํหนดอ่ืน ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) บุคลากรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัเก่ียวกบัการรับ การให้ของขวญั 

ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด รวมถึงค่าบริการตอ้นรับ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ทั้งน้ี การให้หรือรับ

ของขวญัและการเล้ียงรับรอง ตอ้งเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคท์างธุรกิจหรือตามประเพณีนิยมเท่านั้น 

โดยมีมูลค่าท่ีเหมาะสม และตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

3) การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนบัสนุนของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มีขั้นตอนการตรวจสอบ 

อนุมติั และสอบทาน โดยตอ้งมีเอกสารหลกัฐานชดัเจนและสอดคลอ้งกบัระเบียบของ กลุ่มธุรกิจ

เด็มโก้ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้เงินสนับสนุนไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้าง

สาํหรับการคอร์รัปชัน่ 

4) กลุ่มธุรกิจเด็มโก้  จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานขายและ

การตลาด รวมทั้งงานจดัหาพสัดุและทาํสัญญาอยา่งสมํ่าเสมอ รวมถึงการประเมินความเส่ียงต่อ

การเกิดทุจริตคอร์รัปชัน่ และบริหารจดัการใหมี้วธีิการแกไ้ขท่ีเหมาะสม 

5) กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีสะทอ้นถึงความมุ่งมัน่ต่อมาตรการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีนโยบายท่ีจะไม่ลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อ

บุคลากรท่ีปฏิเสธ การทุจริตคอร์รัปชัน่ แมว้่าการกระทาํนั้นจะทาํให้ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้สูญเสีย

โอกาสทางธุรกิจ โดย กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ มีกระบวนการส่ือสารอย่างชัดเจนเก่ียวกับนโยบาย

ดงักล่าว 

6) หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการประเมินการควบคุมด้วยตนเองต่อสํานักงาน

ตรวจสอบ เพื่อดาํเนินการตรวจสอบหากพบประเด็นท่ีมีการปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบันโยบายการ

ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่จะตอ้งแจง้หน่วยงานผูป้ฏิบติัเพื่อใหมี้การปรับปรุงมาตรการควบคุม 

7) กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ จดัให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆ ให้พร้อมต่อการ

ตรวจสอบเพื่อยืนยนัความถูกตอ้งและเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการ

ปฏิบติัเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ไม่มีรายการใดท่ีไม่ไดรั้บการบนัทึก หรือไม่สามารถอธิบายได ้หรือรายการ

ท่ีเป็นเทจ็ 



 
 
 
บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 
                                   

8 
 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ : ทบทวน พฤศจิกายน 2564 

8) กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จดัให้มีขั้นตอนเพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่การควบคุมภายในของกระบวนการทาํ

บญัชีและการเก็บรักษาขอ้มูลไดรั้บการตรวจสอบ เพื่อยืนยนัประสิทธิผลของกระบวนการตาม

มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และเพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่การบนัทึกรายการทางการเงิน

มีหลกัฐานอยา่งเพียงพอเพื่อใชใ้นการตรวจสอบ 

9) กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จดัให้มีการส่ือสารและฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองแก่บุคลากรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจอย่างแทจ้ริงเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น ความ

คาดหวงัของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้และบทลงโทษหากไม่ปฏิบติัตามมาตรการน้ี 

10) เด็มโก ้ส่ือสารนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และแนวปฏิบติัไปยงับริษทัย่อย บริษทัร่วม

บริษทัอ่ืนท่ี เด็มโก ้มีอาํนาจในการควบคุม คู่คา้ทางธุรกิจ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั้งสาธารณชน 

ผา่นช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย เพื่อทราบและนาํมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ไป

ปฏิบติั 

11) บุคลากรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบการกระทาํท่ีอาจฝ่าฝืนมาตรการ

ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นโดย เด็มโก้ จดัให้มีช่องทางการแจง้เบาะแส และช่องทางการให้

คาํปรึกษาเม่ือบุคลากรต้องการคาํแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน่ 

12) คณะทาํงานดา้นการพฒันาความย ัง่ยนืของ เด็มโก ้มีหนา้ท่ีรายงานผลการดาํเนินงานตามมาตรการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นน้ีต่อ คณะกรรมการความย ัง่ยืน คณะกรรมการสรรหา พิจารณา

ค่าตอบแทนและกาํกบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษทั โดยสมํ่าเสมออยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

13) หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นท่ีพบอย่างเร่งด่วนต่อประธานเจา้หน้าท่ี

บริหารและกรรมการผูจ้ดัการและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการเด็มโก ้

14) ให้ความร่วมมือ ให้ขอ้มูลตามความเป็นจริงแก่หน่วยงานของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบเก่ียวกบัการ

ทุจริตคอร์รัปชัน เช่น สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)   

สํานกังานคณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทุจริต (ค.ป.ท.) สํานกังานตาํรวจแห่งชาติ ศาล  

และหน่วยงานการต่อตา้นคอร์รัปชนั เป็นตน้ 

แนวทางการปฏิบัติ 

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ทุกระดบั ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ โดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับเร่ืองทุจริต

คอร์รัปชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อมุ่งหวงัประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคน

รู้จกั 

2. บุคลากรของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทาํท่ีเขา้ข่ายทุจริต และ

คอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบั กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือบุคคลท่ีรับผดิชอบทราบ และ

ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับ
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ผูบ้ ังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีกําหนดให้ทําหน้าท่ี รับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ผา่นช่องทางต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไว ้

3. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธ เร่ืองทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้โดยใช้มาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการรายงานการ

ทุจริตคอร์รัปชัน่ ตามท่ี เด็มโก ้กาํหนดไวใ้นคู่มือ มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันและสินบน อีก

ทั้ง ไม่มีการดาํเนินการใดๆ เพื่อลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรของ กลุ่มธุรกิจเด็ม

โก ้ ท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ แมว้่า การกระทาํนั้นจะทาํให้บริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ทั้งน้ี  กลุ่ม

ธุรกิจเด็มโก ้ไดก้าํหนดกระบวนการ การปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงานข้ึนเพื่อเป็นแนวปฏิบติักาํหนด

บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ มีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบได ้

4. บุคลากร กลุ่มบริษทั เด็มโก ้ท่ีกระทาํการทุจริต คอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณ กลุ่ม

บริษัท เด็มโก้ ซ่ึงจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบท่ี กลุ่มบริษัท เด็มโก้ กาํหนดไว ้

นอกจากน้ี อาจจะไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนั้นผดิกฎหมาย 

5. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตระหนกัถึงความสําคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทาํความเขา้ใจกบับุคคลอ่ืนท่ี

ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็มโก ้หรืออาจเกิดผลกระทบต่อเด็มโก ้ในเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติัให้เป็นไป

ตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่น้ี 

6. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างและรักษาวฒันธรรมองคก์รท่ียดึมัน่วา่การทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นส่ิงท่ี

ยอมรับไม่ได ้ทั้งการทาํธุรกรรมกบัภาครัฐและภาคเอกชน 

4. ของกาํนัล 

“ของกาํนลั” หมายความวา่ ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด ส่ิงท่ีมีมูลค่า เช่น การลดราคา การรับความ

บนัเทิง การรับบริการ หรือส่ิงอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั 

การรับของกาํนลัหรือการรับทรัพยสิ์นอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา หมายความวา่ การรับของกาํนลัหรือการ

รับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีใหก้นัในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม 

ประเพณี หรือวฒันธรรม หรือใหก้นัตามมารยาทท่ีปฏิบติักนัในสังคม 

แนวทางการปฏิบัติ 

พนกังาน กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จะรับของกาํนลัหรือการรับทรัพยสิ์นอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได ้ดงัต่อไปน้ี 

1. รับของกาํนลัหรือการรับทรัพยสิ์นอ่ืนใดจากญาติซ่ึงใหโ้ดยเสน่หาตามจาํนวนท่ีเหมาะสมตาฐานานุรูป 

2. รับของกาํนลัหรือการรับทรัพยสิ์นอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ

บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพนับาท  

3. รับของกาํนลัหรือการรับทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลกัษณะให้กบับุคคลทัว่ไป การรับ

ของกาํนลัหรือการรับทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกวา่สาม

พนับาทซ่ึงพนกังานไดรั้บมาแลว้โดยมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งรับไวเ้พื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือ

ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล พนักงานผูน้ั้นตอ้งแจง้รายละเอียดขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการรับของ

กาํนลัหรือการรับทรัพยสิ์นนั้นต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
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5.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย จึงถือเป็นนโยบายของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ท่ีจะ

ป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

จึงไดมี้การกาํหนดขอ้ปฏิบติัสาํหรับกรรมการและผูบ้ริหารของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ 

แนวทางการปฏิบัติ 

1. หลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักลุ่ม

ธุรกิจเด็มโก ้

2. หากมีความจาํเป็นต้องทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันอนัเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ให้

กระทาํรายการนั้นเสมือนกบัทาํรายการกบับุคคลภายนอก ทั้งน้ีห้ามมิให้กรรมการหรือผูบ้ริหารของ

กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนั้นมีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 

3. ไม่หาผลประโยชน์ใส่ตนและผูท่ี้เก่ียวข้อง โดยนําสารสนเทศภายในท่ียงัไม่ได้เปิดเผยหรือท่ีเป็น

ความลบัไปใชห้รือนาํไปเปิดเผยกบับุคคลภายนอก 

4. ไม่ใชเ้อกสารหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ในการ

ทาํธุรกิจท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

6.  การเมือง 

กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้กาํหนดนโยบายในวางตวัเป็นกลางทางการเมืองโดยไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการ

ฝักใฝ่หรือสนบัสนุนดา้นการเงินหรือรูปแบบอ่ืนแก่พรรคการเมือง  

แนวทางการปฏิบัติ  

1. พนกังานกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ใชสิ้ทธิทางการเมืองไดใ้นนามตนเอง และหลีกเล่ียงการกระทาํ ท่ีทาํใหผู้อ่ื้น

เขา้ใจวา่กระทาํในนาม กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

2. พนกังานกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไม่แสดงออกดว้ยวิธิใด ๆ ท่ีทาํให้ผูอ่ื้นเขา้ใจว่ากลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เก่ียวขอ้ง

ฝักใฝ่หรือสนบัสนุนการดาํเนินการทางการเมือง  

3. พนกังานกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้พึงหลีกเล่ียงการแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานท่ี

ทาํงาน หรือในเวลางาน  อนัอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ในการทาํงานไดใ้นหมู่คณะ 

7.  การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน 

7.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

แนวทางการปฏิบัติ 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจ เช่น ชีวประวติั ประวติัสุขภาพ

ประวติัการทาํงาน ขอ้มูลสาํหรับติดต่อ ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนๆ เป็นตน้  กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตอ้งเก็บรักษา

ไวเ้ป็นความลบั ไม่เปิดเผยหรือถ่ายโอนให้แก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง โดยไม่ไดรั้บความยิมยอมจาก

เจา้ของขอ้มูลและไม่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย 



 
 
 
บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 
                                   

11 
 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ : ทบทวน พฤศจิกายน 2564 

2. จาํกดัการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล เฉพาะบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตอย่างเหมาะสมเท่าท่ีจาํเป็นตามหน้าท่ี

งานปกติ เฉพาะเพื่อวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวอ้ยา่งยติุธรรมและซ่ือสัตย ์

3. เก็บขอ้มูลส่วนบุคคลตามความจาํเป็น โดยเป็นไปตามวตัถุประสงค์ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ

ความตอ้งการทางธุรกิจท่ีเหมาะสม 

4. การเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวใ้นคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อ่ืนๆ ตอ้งทาํดว้ยความ

ระมดัระวงั คาํนึงถึงความปลอดภยัและเป็นส่วนตวั 

5. การจดัเก็บ ใช ้และทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคล ตอ้งทาํในระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนด

ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และสอดคลอ้งตาม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

2562 

7.2 การบันทกึ การรายงาน และการเกบ็รักษาข้อมูล 

แนวทางการปฏิบัติ 

1. การบนัทึกขอ้มูลตอ้งทาํดว้ยความซ่ือสัตย ์ถูกตอ้งตามความเป็นจริง ครบถว้น ทนัเวลา และสมเหตุผล 

ตามท่ีกลุ่มธุรกิจเด็มโกห้รือกฎหมายกาํหนด 

2. รายงานขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง และตรงไปตรงมาตามขอ้เทจ็จริง 

3. การจดัเก็บเอกสารสําคญั การลงบนัทึกต่าง ๆ รวมทั้งขอ้มูลทางบญัชีและเอกสารหลกัฐานให้ครบถว้น

สมบูรณ์ ต้องมั่นใจว่ามีการจัดเก็บอย่างปลอดภัยและเหมาะสม สามารถนํามาใช้อ้างอิงหรือใช้

ประโยชน์กบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไดเ้ม่ือตอ้งการ 

4. การเก็บรักษาและทาํลายขอ้มูลทั้งในรูปแบบเอกสารและอิเล็คทรอนิกส์ตอ้งปฎิบติัตาม กาํหนดเวลา

และหลกัเกณฑท่ี์กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หรือกฎหมายกาํหนด 

5. ขอ้มูลหรือรายงานท่ีจดัทาํข้ึนหรือไดรั้บขณะทาํงานถือเป็นกรรมสิทธ์ิของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้และตอ้ง

จดัการจดัเก็บและทาํลายอยา่งเหมาะสมตามขอ้กาํหนด 

7.3 การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพย์และ/หรือ ให้คําแนะนําการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

ข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลท่ียงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะทั่วไปและถือเป็นข้อมูลสําคัญ การ

ดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ท่ีอาจมีผลกระทบท่ีมีนยัสําคญัต่อการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ต่อ

ราคาหลกัทรัพย ์หรือมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัลงทุน ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลในงบการเงิน การคาดการ

ผลกาํไร การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญั ปัญหาเก่ียวกบัสภาพคล่อง การลงทุนใหม่ ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการประมูล คดี

ความท่ีเป็นสาระสาํคญั เป็นตน้  
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แนวทางการปฏิบัติ 

1. ห้ามผูบ้ริหารและพนักงานทุกคน รวมทั้งคู่สมรสและบุตรของบุคคลดงักล่าว ใช้ขอ้มูลภายในท่ีเป็น

ขอ้มูลสําคญัท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อทาํการซ้ือขายโอนหรือรับโอน หลกัทรัพยข์องเด็มโก ้เป็น

การเอาเปรียบบุคคลภายนอก 

2. ห้ามผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนให้คาํแนะนาํหรือความเห็นให้ผูใ้ดซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องเด็มโก ้

โดยใชข้อ้มูลภายในของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ท่ีรับรู้มา 

3. ห้ามเปิดเผยขอ้มูลภายในไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลนั้นเช่น ครอบครัว ญาติพี่น้อง เป็นตน้ 

ขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ สามารถให้ข้อมูลแก่บุคคลภายในบริษทั ตามความจาํเป็นหรือ

เก่ียวขอ้งกบับุคคลนั้น ๆ เท่านั้น 

7.4 การใช้และดูแลทรัพย์สินของบริษัท 

แนวทางการปฏิบัติ 

1. ทรัพยสิ์นของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตอ้งใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยความระมดัระวงั และดูแลรักษาไม่ให้

ชาํรุดสูญหาย 

2. ทรัพยสิ์นนาํไปใชต้อ้งไม่ใหผ้ดิวตัถุประสงคห์รือสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ และไม่ผดิกฎหมาย 

3. เม่ือทรัพยสิ์นชาํรุดหรือสูญหายใหแ้จง้หน่วยงานท่ีดูแลทรัพยสิ์นทนัที 

4. ใชท้รัพยสิ์นของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ให้เป็นประโยชน์ในการทาํงานอยา่งเตม็ท่ี ไม่ใชท้รัพยสิ์นของ กลุ่ม

ธุรกิจเด็มโก ้เพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรือเพื่อบุคคลอ่ืน 

7.5  การใช้และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษัท 

แนวทางการปฏิบัติ 

1. ส่งเสริมให้พนกังานใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการทาํงาน ไม่กระทาํการอนัเป็น

การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ หลีกเล่ียงการใชง้านระบบ ท่ีอาจ

ละเมิดการใชง้านตามปกติของผูอ่ื้นหรืออาจกระทบกระเทือนต่อประสิทธิภาพการทาํงานของระบบ 

2. ไม่ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เพื่อเขา้ถึงหรือเผยแพร่ขอ้มูลท่ีไม่เหมาะสม มีเน้ือหาขดั

ต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี เก่ียวกบัการพนนั หรือละเมิดกฎหมาย และไม่ละเมิด

สิทธิของผูอ่ื้น 

3. พนกังานตอ้งใชง้านระบบ ตามสิทธิท่ีไดรั้บอนุญาตจากกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้และตอ้งเก็บรักษารหัสผ่าน

ของตนใหเ้ป็นความลบั เพื่อป้องกนัไม่ใหผู้อ่ื้นใชร้หสัผา่นสาํหรับเขา้ใชร้ะบบ 

4. ให้พนักงานใช้อีเมล บริการอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีกลุ่มธุรกิจเด็มโก้อนุญาตให้ใช ้

หลีกเล่ียงการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ยตวัเอง และการแกไ้ขเปล่ียนแปลงการตั้งค่าระบบท่ีอาจ

มีผลต่อความปลอดภยั หากพบปัญหาในการใชง้าน เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของระบบ

หรือความเสียหายใหแ้จง้หน่วยงานผูดู้แลระบบฯทนัที 
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5. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้น กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตอ้งมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง หา้มติดตั้งหรือใชง้านโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ท่ีลิขสิทธ์ิไม่ถูกตอ้งในสาํนกังานและอุปกรณ์ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้โดยเด็ดขาด 

6. หลีกเล่ียงการใชอุ้ปกรณ์บนัทึกขอ้มูลท่ีเคยใชง้านกบัคอมพิวเตอร์ท่ีน่าสงสัยวา่อาจมีไวรัสคอมพิวเตอร์ 

รวมถึงการเปิดไฟล์ท่ีไม่ทราบแหล่งท่ีมา อาจทาํให้เกิดความไม่ปลอดภยัต่อระบบงานของกลุ่มธุรกิจ

เด็มโก ้

7.6  การใช้และการดูแลทรัพย์สินทางปัญญา 

แนวทางการปฏิบัติ 

1. พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีตอ้งปกป้องดูแลรักษาทรัพยสิ์นทางปัญญาของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ไม่ให้ถูก

ละเมิดเปิดเผย  ดดัแปลง ทาํซํ้ า หรือไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวั โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจาก กลุ่มธุรกิจ

เด็มโก ้

2. พนักงานตอ้งให้ความเคารพ ไม่ละเมิด และหลีกเล่ียงการใช้ทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น โดยตอ้ง

ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธ์ิอยา่งถูกตอ้ง 

3. บริษทัอนุญาตให้พนกังานใช้ทรัพยสิ์นทางปัญญาของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เพื่อประโยชน์ในกิจการของ

กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เท่านั้น 

4. งานใดท่ีเป็นงานท่ีได้รับมอบหมายจาก กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ให้จัดทําข้ึน เป็นงานท่ีใช้ข้อมูลและ

ทรัพยากรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้   หรืองานท่ีเรียนรู้จากกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ให้กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ เป็น

เจา้ของลิขสิทธ์ิและผลตอบแทนท่ีไดจ้ากงานนั้น 

8. การเปิดเผยข้อมูล 

แนวทางการปฏิบัติ 

1. กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลสําคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ อย่างระมดัระวงั ถูกตอ้ง 

ครบถว้นเพื่อใหแ้น่ใจวา่ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนัและทนักาล 

2. การเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้แก่บุคคลภายนอกตอ้งกระทาํโดยผูท่ี้มีอาํนาจหนา้ท่ีหรือไดรั้บ

มอบหมายเท่านั้น 

3. การเปิดเผยข้อมูลของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ให้เปิดเผยบนพื้นฐานของความจริง ไม่ส่ือสารข้อมูลท่ี

บิดเบือน หรือส่ือสารในลกัษณะแสดงความคิดเห็น การคาดคะเน หรือกล่าวอา้งเกินความจริงทาํให้

ผูอ่ื้นสาํคญัผดิในขอ้เทจ็จริง 

4. กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ปฎิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อกําหนดว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลของ

หน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งและมาตรฐานการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสากลยอมรับโดยทัว่ไป 
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9.  การทาํธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในกลุ่มธุรกจิเด็มโก้ 

แนวทางการปฏิบัติ 

1. การทาํธุรกรรมระหวา่งกนัของบริษทัในกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตอ้งคาํนึงถึงกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีออก

โดยหน่วยงานรัฐ รวมถึงระเบียบและอาํนาจในการดาํเนินการ 

2. ในการพิจารณาอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้

ผลประโยชน์ ตอ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

3. ดาํเนินการเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์

ระหวา่งบริษทัในกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ 

10. การปฏิบัติต่อลูกค้า 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้คาํนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ ซ่ึงเป็นผูท่ี้ซ้ือสินคา้และรับบริการจากกลุ่ม

ธุรกิจเด็มโก ้โดย กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ให้บริการดว้ยราคาท่ีเป็นธรรม มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อลูกคา้

และตอ้งบริการลูกคา้ ดว้ยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไม่เลือกปฏิบติั 

แนวทางการปฏิบัติ 

1. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มุ่งพฒันาบริการให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ อย่างต่อเน่ือง บุคลากรของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ตอ้งทุ่มเทเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ อยา่งเตม็ท่ี ดว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล ทนัต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จาํกดัสิทธิของลูกคา้ และมี

เง่ือนไขท่ีเป็นธรรมสาํหรับลูกคา้ 

2. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จะไม่ทาํการใดอนัเป็นการหลอกลวง หรือทาํให้หลงเช่ือในคุณภาพสินคา้ และบริการ

ของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตอ้งส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้และบริการแก่ลูกคา้ทัว่ไป 

3. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มุ่งมัน่พฒันาความปลอดภยัในการให้บริการของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ความปลอดภยั

ของลูกคา้มีความสําคญัยิ่ง  กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้กาํหนดให้มีป้ายเตือนภยัหรืออุปกรณ์ความปลอดภยัใน

สถานประกอบการ รณรงคแ์ละอบรมพนกังานในเร่ืองความปลอดภยัสําหรับลูกคา้อยา่งเคร่งครัด และ

ต่อเน่ือง กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ยินดีรับผิดชอบเม่ือเกิดอุบติัเหตุกบัลูกคา้จากการใช้สินคา้และบริการจาก 

กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หากมีการใชง้านอยา่งถูกตอ้ง 
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11. การจัดซ้ือ จัดหา และปฏิบัติต่อคู่ค้า 

  กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ให้ความสําคญักบัการจดัหาพสัดุ  อุปกรณ์ ซ่ึงเป็นกระบวนการสําคญัท่ีสนบัสนุน

การดาํเนินกิจการและธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ภายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และมีการตรวจสอบอย่าง

รัดกุม กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ให้ความสําคญักบัคู่คา้ โดยปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขนัท่ี

เป็นธรรม โปร่งใส และเท่าเทียม เพื่อก้าวไปสู่การเป็นพนัธมิตรท่ีสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจระหว่างกนัใน

ระยะยาว กลุ่มธุรกิจเด็มโก้  จึงมีแนวทางปฏิบติัอย่างย ัง่ยืนกบัคู่ค้า ควบคู่ไปกับการบริหารจดัการห่วงโซ่

อุปทาน เพื่อใหคู้่คา้ ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มีการดาํเนินงานอยา่งมีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน มีการดูแลอาชี

วอนามยั และความปลอดภยัของลูกจา้ง รวมถึงการให้ความสําคญัต่อการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งอยา่งย ัง่ยนื 

แนวทางการปฏิบัติ 

1. หน่วยงานของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ท่ีตอ้งจดัหาพสัดุ ตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการ ความคุม้ค่า ราคา และ

คุณภาพของสินคา้และบริการ กระบวนการจดัหาพสัดุตอ้งดาํเนินการถูกตอ้งตามระเบียบ ขอ้กาํหนด 

และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ กาํหนดไวอ้ย่างโปร่งใส ให้ข้อมูลแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียม 

ถูกตอ้ง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบติัต่อคู่คา้ สร้างการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมระหว่างคู่คา้ วิธีการจดัหาพสัดุ

ควรอา้งอิงแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นสากล มีความรัดกุม สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

2. กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ สนับสนุนการปฏิบติัอย่างเสมอภาคต่อคู่คา้ของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ทั้งการปฏิบัติ

ระหว่างคู่คา้เองและการปฏิบติัระหว่างคู่คา้กบักลุ่มธุรกิจเด็มโก้ หน่วยงานของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ท่ี

จดัหาพสัดุไม่ควรดาํเนินการในระยะเวลากระชั้นจนเกินไป ควรให้เวลาคู่ค้าอย่างพอเพียงในการ

จดัเตรียมเอกสารหลกัฐาน และเอกสารการเสนอราคาต่าง ๆ ขอ้กาํหนดหรือเง่ือนไขรายละเอียดของ

สัญญา ไม่ควรเป็นการเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป และควรปรึกษาท่ีปรึกษากฎหมายในการทาํสัญญา 

3. บุคลากรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตอ้งไม่เรียกรับประโยชน์จากการจดัหาพสัดุ ตอ้งวางตวัเป็นกลาง ไม่

ใกลชิ้ดกบัคู่คา้ จนทาํให้ผูค้า้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ และปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัในจรรยาบรรณวา่ดว้ย

การมีส่วนไดเ้สียและผลประโยชน์ขดักนัอยา่งเคร่งครัด 

4. หน่วยงานหรือบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัหาพสัดุตอ้งเก็บเอกสารหลกัฐานต่างๆ เช่น การ

อนุมติั เอกสารการเสนอราคา การเจรจา สัญญา หรือการปฏิบติัตามสัญญา เป็นตน้ ไวเ้ป็นหลกัฐาน

อา้งอิงตามสมควรแก่ความจาํเป็นตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

5. กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ตอ้งปฏิบติัตามขอ้สัญญาอย่างเคร่งครัด หากพบว่า กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ไม่สามารถ

ปฏิบติัตามสัญญา หรือคู่คา้ไม่อาจปฏิบติัตามสัญญา หรือเหตุอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถปฏิบติัตาม

สัญญาได ้หากเป็นไปได ้และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ให้ยุติการดาํเนินการและ

ยติุการติดต่อกบัคู่คา้ทนัทีและใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาเพื่อปรึกษาในทนัที เพื่อหาแนวทางแกไ้ขต่อไป 

6. บุคลากรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ท่ีดําเนินการจดัหาพัสดุ มีหน้าท่ีกํากับดูแลให้คู่ค้าปฏิบัติตามแนว

ทางการปฏิบติัอยา่งย ัง่ยนืของคู่คา้ กลุ่มธุรกิจเด็มโกอ้ยา่งเคร่งครัด 
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12. การปฏิบัติต่อเจ้าหนี ้

แนวทางการปฏิบัติ 

1. ปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาท่ีมีต่อเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกนั ทั้งในแง่การชาํระเงิน 

และเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีไดท้าํขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หน้ี 

2. เปิดเผยขอ้มูลฐานะทางการเงินแก่เจา้หน้ี ตามขอ้กาํหนดในสัญญาอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน ตรงตาม

กาํหนดเวลา  

3. แจง้ให้เจา้หน้ีทราบ ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญา และร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข

ปัญหาดงักล่าว 

13. การประกอบธุรกจิในต่างประเทศ  

แนวทางการปฏิบัติ 

1. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จะปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัในแต่ละประเทศท่ีกลุ่มธุรกิจเด็มโกเ้ขา้ไปประกอบ

ธุรกิจ โดยคาํนึงถึงสังคม สภาพแวดลอ้ม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม และวิถีชีวิตในแต่ละ

ทอ้งถ่ิน 

2. ปฏิเสธการดาํเนินการใด ๆ ท่ีสุ่มเส่ียงเขา้ข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายทอ้งถ่ิน และเม่ือเห็นว่ามี การ

ดาํเนินการท่ีไม่ชดัเจน ไม่เป็นไปตามระเบียบ หรืออาจขดัหรือแยง้กบักฎหมาย หรือขนบธรรมเนียม 

ประเพณี วฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ิน ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาหรือหารือท่ีปรึกษากฎหมาย 

3. การจา้งแรงงานในแต่ละทอ้งถ่ินตอ้งปฏิบติัตามท่ีกฎหมายแรงงานในแต่ละทอ้งถ่ินกาํหนดไว ้และตอ้ง

มีการปฏิบติัต่อแรงงานทอ้งถ่ินดว้ยความเท่าเทียมและเป็นธรรม 

4. ติดตามการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในแต่ละประเทศท่ีเขา้ไปประกอบธุรกิจ

อยา่งสมํ่าเสมอ หากไม่แน่ใจใหข้อคาํแนะนาํจากท่ีปรึกษากฎหมาย หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

14.  การแข่งขันทางการค้า 

แนวทางการปฏิบัติ 

1. ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจกฎหมายวา่ดว้ยการแข่งขนัและการต่อตา้น

การผกูขาดใหถ่้องแทก่้อนท่ีจะดาํเนินการใด ๆ 

2. ไม่ทาํความตกลงใดๆ กับคู่แข่งขนัหรือบุคคลใด ท่ีมีลักษณะเป็นการลดหรือจาํกดัการแข่งขนัทาง

การคา้ หรือส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนัอยา่งไม่เป็นธรรม รวมถึงการกาํหนดราคา การฉ้อโกง การประมูล 

การจดัสรรตลาด และขอ้ตกลงในการจาํกดัการจดัหา 

3. ตอ้งได้รับอนุมติัจากผูบ้ริหารระดบัสูงในการให้หรือแลกเปล่ียนขอ้มูลความลบัทางธุรกิจของ กลุ่ม

ธุรกิจเด็มโก ้แก่พนัธมิตรทางธุรกิจ หรือกิจการร่วมคา้   
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15.การป้องกนัการฟอกเงิน   

กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ ยดึถือและปฏิบติัตามระเบียบหลกัเกณฑ ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการฟอก

เงิน และการปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการ

ร้าย กล่าวคือ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ จะไม่รับโอน หรือเปล่ียนสภาพทรัพยสิ์น หรือสนบัสนุนให้มีการรับโอน หรือ

เปล่ียนสภาพทรัพยสิ์นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํความผิด เพื่อป้องกนัไม่ให้ผูห้น่ึงผูใ้ดใช ้กลุ่มธุรกิจเด็ม

โก ้ เป็นช่องทางหรือเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายเท ปกปิด หรืออาํพรางแหล่งท่ีมาของทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยไม่

ชอบดว้ยกฎหมาย 

แนวทางการปฏิบัติ 

1. ก่อนทาํธุรกรรมกบัคู่สัญญา ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แหล่งท่ีมาของเงินไดม้าโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

2. ไม่โอนเงินไปยงับญัชีท่ีไม่เป็นท่ีรู้จกั หรือรับโอนเงินท่ีมีลกัษณะการจ่ายท่ีผดิปกติ  

3. กรณีพบเห็นธุรกรรมท่ีไม่ปกติตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยทนัที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• จริยธรรมและจรรยาบรรณน้ี  ได้รับการสอบทานจากท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
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