จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
ของ

กลุ่มธุรกิจบริษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

คํานิยาม
“ เด็มโก้ ” หมายถึง บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
“กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ” หมายถึง กลุ่มบริ ษทั ซึ่งประกอบด้วย บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม และกิจการร่ วมค้า ที่เด็มโก้มีอาํ นาจควบคุมในการบริ หารจัดการ

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
บทนํา

กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ได้กาํ หนดนโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนั ก งานทุ ก คนยึ ด ถื อ เป็ นแนวทางในการปฏิ บ ัติ ง าน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ เป็ นบริ ษ ัท ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นธุ รกิจ มีการกํากับดูแลกิจการ และปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับ
บริ ษทั จดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) มีการบริ หารจัดการที่เป็ นเลิ ศ มีจริ ยธรรม คุ ณธรรมในการดําเนิ น
ธุ รกิจ มีความโปร่ งใส และตรวจสอบได้
ในการทบทวน จัดทําจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุ รกิ จนี้ ได้มีการพิ จารณาทบทวน
และปรับปรุ งสาระสําคัญในคู่มือดังกล่าวให้ทนั สมัย มีความเป็ นสากลมากขึ้น อีกทั้งให้สอดคล้องกับนโยบาย
การกํากับดู แลกิ จการที่ดี และหลักการกํากับดู แลกิจการที่ ดี กับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุ น
และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พรบ.หลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและแนวปฏิ บตั ิของ
คณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ที่ มีการแก้ไขปรับ ปรุ งในปี 2559-2560 โดยประกอบด้วย
นโยบาย หลักการ มาตรฐานทางจริ ยธรรม และจรรยาบรรณกับแนวปฏิบตั ิที่ดีในด้านต่างๆ 15 ด้าน ดังนี้
1. เคารพในสิ ทธิ มนุษยชน
2. สิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพ และความปลอดภัย
3. การต่อต้านคอร์ รัปชัน่
4. ของกํานัล
5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. การเมือง
7. การปฏิบตั ิต่อข้อมูลและทรัพย์สิน
7.1 ข้อมูลส่ วนบุคคล
7.2 การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล
7.3 การใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรื อให้คาํ แนะนําการซื้อขายหลักทรัพย์
7.4 การใช้ และดูแลทรัพย์สินของบริ ษทั
7.5 การใช้ และดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั
7.6 การใช้ และการดูแลทรัพย์สินทางปั ญญา
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ : ทบทวน พฤศจิกายน 2564
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

การเปิ ดเผยข้อมูล
การทําธุ รกรรมระหว่างกันของบริ ษทั ในเครื อ
การปฏิบตั ิต่อลูกค้า
การจัดซื้อ จัดหา และปฏิบตั ิต่อคู่คา้
การปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้
การประกอบธุ รกิจในต่างประเทศ
การแข่งขันทางการค้า
การป้ องกันการฟอกเงิน

เพื่อเป็ นการแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะร่ วมกันยึดถือสาระสําคัญในคู่มือฉบับปรับปรุ งนี้ เป็ นแนวทาง
ในการปฏิ บตั ิงาน เพื่อสร้ างความมัน่ ใจว่า กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จะพัฒนาระบบการจัดการให้เหมาะสม เน้นการ
สร้างประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุ ้น ตลอดจนคํานึ งถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ย มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม
จึงขอให้บุคลากรทุกระดับของ กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ทําความเข้าใจ ลงนามรับทราบ และยอมรับเป็ นหลักปฏิบตั ิ
เพื่อรักษาไว้ซ่ ึ งการกํากับดูแลกิจการที่เป็ นเลิศของ เด็มโก้ ต่อไป

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์
ประธานกรรมการ
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สารบัญ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เคารพในสิ ทธิ มนุษยชน
สิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพ และความปลอดภัย
การต่อต้านคอร์ รัปชัน่
ของกํานัล
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การเมือง
การปฏิบตั ิต่อข้อมูลและทรัพย์สิน
7.1 ข้อมูลส่ วนบุคคล
7.2 การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล
7.3 การใช้ขอ้ มูลภายใน และ/หรื อให้คาํ แนะนําเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
7.4 การใช้ และดูแลทรัพย์สินของบริ ษทั
7.5 การใช้ และดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั
7.6 การใช้ และการดูแลทรัพย์สินทางปั ญญา
8. การเปิ ดเผยข้อมูล
9. การทําธุ รกรรมระหว่างกันของบริ ษทั ในเครื อ
10. การปฏิบตั ิต่อลูกค้า
11. การจัดซื้ อ จัดหา และปฏิบตั ิต่อคู่คา้
12. การปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้
13. การประกอบธุ รกิจในต่างประเทศ
14. การแข่งขันทางการค้า
15. การป้ องกันการฟอกเงิน
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เด็มโก้ ได้จดั ทําจริ ยธรรมองค์กรหรื อจรรยาบรรณในการประกอบธุ รกิจฉบับนี้ข้ ึน เพื่อให้กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ยึดถือและปฏิบตั ิตามมาตรฐานด้านจริ ยธรรมที่สูงที่สุด
เนื่องจากกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ มีความเชื่อที่วา่ แนวทางเกี่ยวกับจริ ยธรรม เป็ นเครื่ องมือสําคัญในการนําไปสู่ ผลการ
ปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ เกิดประสิ ทธิ ผล และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอื่น ๆ
1. เคารพในสิ ทธิมนุษยชน
กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ เคารพในสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ป ระกาศในทัว่ โลกซึ่ งรวมถึ งร่ างพระราชบัญ ญัติสิ ท ธิ
มนุ ษยชนและปฏิ ญญาสากลว่าด้วยองค์กรด้านแรงงานในด้านหลักการพื้นฐานและสิ ทธิ ในสถานที่ทาํ งานซึ่ ง
แสดงเสรี ภาพในการร่ วมมื อระหว่างพนักงานและบริ ษทั การไม่เลื อกปฏิ บตั ิ กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ นําหลักการ
แนวทางสําหรับการดําเนิ นธุ รกิจและสิ ทธิ มนุ ษยชนไปใช้ทวั่ ทั้งการดําเนิ นธุ รกิจของ กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ โดยมี
นโยบายที่จะไม่สนับสนุนการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนใดๆ กับ คู่คา้ และผูร้ ่ วมทําธุรกิจ
แนวทางการปฏิบัติ
1. กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ เคารพในสิ ทธิ มนุ ษยชนดําเนิ นการคัดเลือกบุคลากรโดยไม่แบ่งแยกในเรื่ อง เพศ เชื้อ
ชาติและหรื อศาสนา
2. กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ คํานึงถึงความสามารถของบุคลากรโดยไม่อิงกับเพศ เชื้ อชาติและ/หรื อศาสนา
3. กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จะไม่ร่วมทําธุ รกิจกับคู่คา้ และหรื อผูร้ ่ วมทําธุ รกิจที่เป็ นที่ทราบดีวา่ มีการละเมิดสิ ทธิ
มนุษยชนหรื อผิดกฏหมายในด้านแรงงานและสิ ทธิ มนุษยชนสากล
2. สิ่ งแวดล้ อม สุ ขภาพ และความปลอดภัย
2.1 ชุ มชม สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม
แนวทางการปฏิบัติ
1. กลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ มุ่ ง มั่น ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ตามกฎหมาย มาตรฐาน ระเบี ย บปฏิ บ ัติ บนพื้ น ฐานความ
รับผิดชอบต่อชุ มชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม เพื่อสร้ างและรักษาภาพลักษณ์ และชื่ อเสี ยงที่ ดี รวมทั้ง
ความน่ า เชื่ อถื อ ขององค์ก ร เพื่ อ ให้ ไ ด้รับ การยอมรั บ และความไว้วางใจจากชุ ม ชนและสั ง คม ใน
ภาพรวมอันจะนําไปสู่ ความสําเร็ จทางธุ รกิจ ตลอดจนการพัฒนาและเติบโตอย่างยัง่ ยืนของกิจการ
2. ให้การสนับสนุ นและช่ วยเหลื อสังคมและชุ มชน ทั้งในระดับท้องถิ่ น และระดับประเทศตามความ
เหมาะสม
3. มี ส่ ว นร่ ว มในการทํา กิ จ กรรมอัน เป็ นการแสดงออกถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ชุ ม ชน สั ง คม และ
สิ่ งแวดล้อมเพื่อเสริ มสร้างคุณภาพชีวติ ให้กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
4. ส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ มีจิตสํานึ กที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อม
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5. ให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานกํากับดูแล ในการดําเนิ นการตามมาตรฐาน และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การฝ่ าฝื น หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบต่างๆ เพื่อช่วยป้ องกันหรื อลดผลกระทบด้าน
สังคมและสิ่ งแวดล้อม
6. ประเมิ น ความเสี่ ย งและผลกระทบในเรื่ อ งที่ เกี่ ย วข้อ งกับ สิ่ ง แวดล้อ ม สั ง คม สุ ข ภาพ และความ
ปลอดภัย ก่อนเริ่ มการทํางาน หรื อการลงทุน หรื อร่ วมทุนในกิจการใด ๆ เพื่อวางแผนหรื อเตรี ยมการ
ป้ องกันที่เหมาะสม
2.2 ความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
แนวทางการปฏิบัติ
1. กลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ ดํา เนิ น งานตามกฏหมาย มาตรฐาน ระเบี ย บปฏิ บ ัติ โดยจัด ทํา ข้อ กํา หนดและ
มาตรฐานทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ที่มีมาตรการไม่นอ้ ย
กว่าที่ ก ฎหมายกําหนด ตามมาตรฐานสากล พนัก งานต้องศึ ก ษาและปฏิ บ ัติตามกฎหมาย นโยบาย
ข้อกําหนดและมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
2. กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จะดําเนิ นการเพื่อควบคุ มและป้ องกันความสู ญเสี ยในรู ปแบบต่างๆ อันเนื่ องมาจาก
อุบตั ิเหตุ อัคคีภยั การบาดเจ็บ หรื อเจ็บป่ วยจากการทํางาน ทรัพย์สินสู ญหายหรื อเสี ยหาย การละเมิ ด
ระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบตั ิงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิ ดขึ้น ตลอดจนรักษา
สภาพแวดล้อมในการทํางานที่ ป ลอดภัยต่ อพนัก งานของ กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ จัดให้มี อุป กรณ์ ค วาม
ปลอดภัย อย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการซักซ้อมแผนงานด้านความปลอดภัยเป็ นประจํา ทั้งนี้
ถือเป็ นหน้าที่รับผิดชอบของผูบ้ ริ หารและพนักงานในการรายงานอุบตั ิเหตุ อุบตั ิการณ์ โดยปฏิบตั ิตาม
ขั้นตอนที่กาํ หนดไว้
3. ประเมินความเสี่ ยงก่อนเริ่ มการทํางาน รวมถึ งต้องศึ กษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ ยวกับสภาพการทํางานที่ไม่
ปลอดภัย หรื ออาจเป็ นอันตราย เพื่อวางแผนหรื อเตรี ยมการป้ องกันที่เหมาะสม
4. หากพบเห็นสิ่ งผิดปกติท้ งั จากเครื่ องจักร อุปกรณ์ และสถานที่ในบริ เวณที่ทาํ งาน ให้ยตุ ิการปฏิบตั ิงาน
เท่าที่ทาํ ได้ชวั่ คราว เพื่อแจ้งผูร้ ่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา และหน่ วยงานผูร้ ับผิดชอบเพื่อดําเนิ นการแก้ไข
หรื อวางแผนแก้ไขต่อไป
5. ส่ งเสริ มการปลูกฝังจิตสํานึกในเรื่ องของการดูแลสุ ขภาพและความปลอดภัยให้กบั ผูร้ ่ วมงานและชุมชน
รอบด้าน โดย กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ จัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์และสื่ อสารเพื่อสร้ างความรู ้ ความเข้าใจ
และเผยแพร่ ขอ้ มูลให้กบั พนักงานของ กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ พนักงานของผูร้ ับจ้าง ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยที่เกี่ยวข้อง

จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ : ทบทวน พฤศจิกายน 2564

6

บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

3. การต่ อต้ านคอร์ รัปชั่ นและสิ นบน
การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ กับ ผู ้เกี่ ย วข้อ งทางธุ ร กิ จ ต้ อ งดํา เนิ น การอย่ า งถู ก ต้อ ง
ตรงไปตรงมา โปร่ งใส ซื่ อสั ตย์ ตรวจสอบได้ และไม่ค อร์ รัป ชัน โดยปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง และ
นโยบายต่อต้านคอร์ รัปชันของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ รวมทั้งไม่ทาํ ให้เกิดข้อครหา หรื อเสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยงของกลุ่ม
ธุ รกิจเด็มโก้ จึงกําหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ไว้ ดังนี้
1) บุคลากรของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ต้องไม่ดาํ เนิ นการหรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมในการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น
การให้/รับ สิ นบนทุ กรู ปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมี หน้าที่ปฏิ บตั ิ ตามนโยบายต่อต้าน
ทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่น คู่ มื อการกํากับ ดู แลกิ จการ มาตรฐานทางจริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุ รกิจของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ รวมทั้งระเบียบ และข้อกําหนดอื่น ที่เกี่ยวข้อง
2) บุคลากรของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ต้องปฏิ บตั ิดว้ ยความระมัดระวังเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ
ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด รวมถึงค่าบริ การต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ การให้หรื อรับ
ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง ต้องเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุ รกิจหรื อตามประเพณี นิยมเท่านั้น
โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิหน้าที่
3) การบริ จาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุ นของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ มีข้ นั ตอนการตรวจสอบ
อนุ มตั ิ และสอบทาน โดยต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของ กลุ่มธุ รกิจ
เด็ ม โก้ เพื่ อให้ ม ั่น ใจว่าการบริ จาคเพื่ อการกุ ศ ลหรื อการให้ เงิ น สนับ สนุ น ไม่ ไ ด้ใช้เป็ นข้ออ้า ง
สําหรับการคอร์ รัปชัน่
4) กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ จัดให้ มี ก ระบวนการตรวจสอบระบบและขั้น ตอนการปฏิ บ ัติง านขายและ
การตลาด รวมทั้งงานจัดหาพัสดุ และทําสัญญาอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงการประเมินความเสี่ ยงต่อ
การเกิดทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และบริ หารจัดการให้มีวธิ ี การแก้ไขที่เหมาะสม
5) กลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้ มี กระบวนการบริ หารทรั พยากรบุคคล ที่ สะท้อนถึ งความมุ่งมัน่ ต่อมาตรการ
ต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่น และมี นโยบายที่ จะไม่ลดตําแหน่ ง ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบต่อ
บุคลากรที่ ปฏิ เสธ การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ แม้ว่าการกระทํานั้นจะทําให้ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ สู ญเสี ย
โอกาสทางธุ รกิ จ โดย กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ มี ก ระบวนการสื่ อสารอย่างชัด เจนเกี่ ย วกับ นโยบาย
ดังกล่าว
6) หน่ วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการประเมิ น การควบคุ ม ด้วยตนเองต่ อสํ านัก งาน
ตรวจสอบ เพื่อดําเนิ นการตรวจสอบหากพบประเด็นที่มีการปฏิบตั ิไม่สอดคล้องกับนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ จะต้องแจ้งหน่วยงานผูป้ ฏิบตั ิเพื่อให้มีการปรับปรุ งมาตรการควบคุม
7) กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ จัด ให้ มี ข้ นั ตอนในการเก็ บ รั ก ษาเอกสารและบัน ทึ ก ต่างๆ ให้ พ ร้ อมต่ อการ
ตรวจสอบเพื่ อยืนยันความถู กต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิ น ตลอดจนขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิเพื่อให้มนั่ ใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึก หรื อไม่สามารถอธิ บายได้ หรื อรายการ
ที่เป็ นเท็จ
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8) กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จัดให้มีข้ นั ตอนเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการทํา
บัญชี และการเก็บรักษาข้อมู ลได้รับการตรวจสอบ เพื่อยืนยันประสิ ทธิ ผลของกระบวนการตาม
มาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าการบันทึกรายการทางการเงิน
มีหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
9) กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จัดให้มีการสื่ อสารและฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่ องแก่บุคลากรของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
เพื่อให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจอย่างแท้จริ งเกี่ ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ความ
คาดหวังของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ และบทลงโทษหากไม่ปฏิบตั ิตามมาตรการนี้
10) เด็มโก้ สื่ อสารนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และแนวปฏิ บตั ิไปยังบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่นที่ เด็มโก้ มีอาํ นาจในการควบคุม คู่คา้ ทางธุ รกิจ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย รวมทั้งสาธารณชน
ผ่านช่องทางการสื่ อสารที่หลากหลาย เพื่อทราบและนํามาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไป
ปฏิบตั ิ
11) บุคลากรของกลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้ ไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉยเมื่อพบการกระทําที่ อาจฝ่ าฝื นมาตรการ
ต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่นโดย เด็ม โก้ จัดให้มี ช่องทางการแจ้งเบาะแส และช่ องทางการให้
คําปรึ ก ษาเมื่ อบุ ค ลากรต้อ งการคํา แนะนําเกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ ตามมาตรการต่อ ต้านการทุ จริ ต
คอร์ รัปชัน่
12) คณะทํางานด้านการพัฒนาความยัง่ ยืนของ เด็มโก้ มีหน้าที่รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการ
ต่ อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่น นี้ ต่ อ คณะกรรมการความยัง่ ยืน คณะกรรมการสรรหา พิ จารณา
ค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริ ษทั โดยสมํ่าเสมออย่างน้อยปี ละครั้ง
13) หน่ วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่ พ บอย่างเร่ งด่ วนต่อประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการเด็มโก้
14) ให้ความร่ วมมือ ให้ขอ้ มูลตามความเป็ นจริ งแก่หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบเกี่ยวกับการ
ทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชัน เช่ น สํ า นัก งานคณะกรรมการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ
(ป.ป.ช.) สํ า นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ (ป.ป.ท.)
สํานักงานคณะกรรมการความร่ วมมือป้ องกันการทุจริ ต (ค.ป.ท.) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ศาล
และหน่วยงานการต่อต้านคอร์ รัปชัน เป็ นต้น
แนวทางการปฏิบัติ
1. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ทุกระดับ ต้องปฏิ บตั ิตามนโยบายการต่อต้านการ
ทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่น และจรรยาบรรณของกลุ่ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ โดยต้องไม่ เข้าไปเกี่ ย วข้องกับ เรื่ องทุ จริ ต
คอร์ รัปชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อมุ่งหวังประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคน
รู ้จกั
2. บุคลากรของ กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็ นการกระทําที่เข้าข่ายทุจริ ต และ
คอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ต้องแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และ
ให้ ค วามร่ วมมื อ ในการตรวจสอบข้อ เท็ จจริ ง ต่ างๆ หากมี ข ้อ สงสั ย หรื อ ข้อซั ก ถาม ให้ ป รึ ก ษากับ
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3.

4.

5.

6.

ผู บ้ ัง คับ บัญ ชา หรื อ บุ ค คลที่ ก ํา หนดให้ ท ํา หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ การติ ด ตามการปฏิ บ ัติ ต าม
จรรยาบรรณของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานที่ปฏิเสธ เรื่ องทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ โดยใช้มาตรการคุ ม้ ครองผูร้ ้ องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการรายงานการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตามที่ เด็มโก้ กําหนดไว้ในคู่มือ มาตรการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่นและสิ นบน อีก
ทั้ง ไม่มีการดําเนิ นการใดๆ เพื่อลดตําแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบต่อบุคลากรของ กลุ่มธุ รกิจเด็ม
โก้ ที่ปฏิ เสธการคอร์ รัปชัน่ แม้ว่า การกระทํานั้นจะทําให้บริ ษทั สู ญเสี ยโอกาสทางธุ รกิ จ ทั้งนี้ กลุ่ม
ธุ รกิจเด็มโก้ ได้กาํ หนดกระบวนการ การปฏิบตั ิงานของแต่ละหน่วยงานขึ้นเพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิกาํ หนด
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ มีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบได้
บุคลากร กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ที่ กระทําการทุ จริ ต คอร์ รัปชั่น ถื อเป็ นการกระทําผิดจรรยาบรรณ กลุ่ม
บริ ษ ัท เด็ม โก้ ซึ่ งจะต้องได้รับ การพิ จารณาทางวินัย ตามระเบี ย บที่ กลุ่ ม บริ ษ ัท เด็ ม โก้ กําหนดไว้
นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ และทําความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่
ต้องปฏิ บตั ิหน้าที่เกี่ ยวข้องกับเด็มโก้ หรื ออาจเกิดผลกระทบต่อเด็มโก้ ในเรื่ องที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นี้
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ มุ่งมัน่ ที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มัน่ ว่าการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นสิ่ งที่
ยอมรับไม่ได้ ทั้งการทําธุ รกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

4. ของกํานัล
“ของกํานัล” หมายความว่า ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด สิ่ งที่มีมูลค่า เช่น การลดราคา การรับความ
บันเทิง การรับบริ การ หรื อสิ่ งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
การรับของกํานัลหรื อการรับทรัพย์สินอื่นใดโดยธรรมจรรยา หมายความว่า การรับของกํานัลหรื อการ
รับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากญาติหรื อจากบุคคลที่ให้กนั ในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี หรื อวัฒนธรรม หรื อให้กนั ตามมารยาทที่ปฏิบตั ิกนั ในสังคม
แนวทางการปฏิบัติ
พนักงาน กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จะรับของกํานัลหรื อการรับทรัพย์สินอื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้
1. รับของกํานัลหรื อการรับทรัพย์สินอื่นใดจากญาติซ่ ึ งให้โดยเสน่หาตามจํานวนที่เหมาะสมตาฐานานุรูป
2. รับของกํานัลหรื อการรับทรัพย์สินอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรื อมูลค่าในการรับจากแต่ละ
บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
3. รับของกํานัลหรื อการรับทรัพย์สินอื่นใดที่การให้น้ นั เป็ นการให้ในลักษณะให้กบั บุคคลทัว่ ไป การรับ
ของกํานัลหรื อการรับทรัพย์สินอื่นใดที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ หรื อมีราคาหรื อมีมูลค่ามากกว่าสาม
พันบาทซึ่ งพนักงานได้รับมาแล้วโดยมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรื อ
ความสัมพันธ์ อนั ดี ระหว่างบุ คคล พนักงานผูน้ ้ นั ต้องแจ้งรายละเอี ยดข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับ การรับ ของ
กํานัลหรื อการรับทรัพย์สินนั้นต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่วยงาน
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5. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เพื่อให้เกิ ดความเป็ นธรรมแก่ผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องทุกฝ่ าย จึงถือเป็ นนโยบายของ กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ที่ จะ
ป้ องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้
จึงได้มีการกําหนดข้อปฏิบตั ิสาํ หรับกรรมการและผูบ้ ริ หารของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
แนวทางการปฏิบัติ
1. หลี กเลี่ ยงการทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกับตนเองที่ อาจก่ อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กลุ่ ม
ธุ รกิจเด็มโก้
2. หากมี ความจําเป็ นต้องทํารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน อัน เป็ นไปเพื่ อประโยชน์ ข องกลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ ให้
กระทํารายการนั้นเสมือนกับทํารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของ
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ที่มีส่วนได้เสี ยในรายการนั้นมีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ
3. ไม่ห าผลประโยชน์ ใส่ ตนและผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อง โดยนําสารสนเทศภายในที่ ย งั ไม่ ไ ด้เปิ ดเผยหรื อที่ เป็ น
ความลับไปใช้หรื อนําไปเปิ ดเผยกับบุคคลภายนอก
4. ไม่ใช้เอกสารหรื อข้อมูลที่ได้จากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ในการ
ทําธุ รกิจที่แข่งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
6. การเมือง
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ กําหนดนโยบายในวางตัวเป็ นกลางทางการเมืองโดยไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการ
ฝักใฝ่ หรื อสนับสนุ นด้านการเงินหรื อรู ปแบบอื่นแก่พรรคการเมือง
แนวทางการปฏิบัติ
1. พนักงานกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ใช้สิทธิ ทางการเมืองได้ในนามตนเอง และหลีกเลี่ยงการกระทํา ที่ทาํ ให้ผอู ้ ื่น
เข้าใจว่ากระทําในนาม กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
2. พนักงานกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ไม่แสดงออกด้วยวิธิใด ๆ ที่ทาํ ให้ผูอ้ ื่นเข้าใจว่ากลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ เกี่ยวข้อง
ฝักใฝ่ หรื อสนับสนุนการดําเนินการทางการเมือง
3. พนักงานกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ พึงหลีกเลี่ยงการแสดงออกหรื อแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานที่
ทํางาน หรื อในเวลางาน อันอาจทําให้เกิดความขัดแย้งในการทํางานได้ในหมู่คณะ
7. การปฏิบัติต่อข้ อมูลและทรัพย์ สิน
7.1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
แนวทางการปฏิบัติ
1. ข้อมูลส่ วนบุ คคลของพนักงานและผูท้ ี่เกี่ ยวข้องในการดําเนิ นธุ รกิ จ เช่ น ชี วประวัติ ประวัติสุขภาพ
ประวัติการทํางาน ข้อมูลสําหรับติดต่อ ข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นๆ เป็ นต้น กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ต้องเก็บรักษา
ไว้เป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยหรื อถ่ายโอนให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้รับความยิมยอมจาก
เจ้าของข้อมูลและไม่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ ตามกฎหมาย
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2. จํากัดการเข้าถึ งข้อมู ลส่ วนบุคคล เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุ ญาตอย่างเหมาะสมเท่าที่ จาํ เป็ นตามหน้าที่
งานปกติ เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้อย่างยุติธรรมและซื่ อสัตย์
3. เก็บข้อมู ลส่ วนบุ คคลตามความจําเป็ น โดยเป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ด้านกฎหมาย กฎระเบี ยบ หรื อ
ความต้องการทางธุ รกิจที่เหมาะสม
4. การเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุ คคลไว้ในคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ อิเล็คทรอนิ กส์ อื่นๆ ต้องทําด้วยความ
ระมัดระวัง คํานึงถึงความปลอดภัยและเป็ นส่ วนตัว
5. การจัดเก็บ ใช้ และทําลายข้อมูลส่ วนบุคคล ต้องทําในระยะเวลาที่เหมาะสมตามเงื่อนไขและข้อกําหนด
ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องตาม พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
2562
7.2 การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้ อมูล
แนวทางการปฏิบัติ
1. การบันทึกข้อมูลต้องทําด้วยความซื่ อสัตย์ ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง ครบถ้วน ทันเวลา และสมเหตุผล
ตามที่กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้หรื อกฎหมายกําหนด
2. รายงานข้อมูลอย่างถูกต้อง และตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริ ง
3. การจัดเก็บเอกสารสําคัญ การลงบันทึกต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลทางบัญชี และเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
สมบู ร ณ์ ต้อ งมั่น ใจว่า มี ก ารจัด เก็ บ อย่า งปลอดภัย และเหมาะสม สามารถนํามาใช้ อ้า งอิ ง หรื อ ใช้
ประโยชน์กบั กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ได้เมื่อต้องการ
4. การเก็บรักษาและทําลายข้อมูลทั้งในรู ปแบบเอกสารและอิเล็คทรอนิ กส์ ตอ้ งปฎิ บตั ิตาม กําหนดเวลา
และหลักเกณฑ์ที่กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หรื อกฎหมายกําหนด
5. ข้อมูลหรื อรายงานที่จดั ทําขึ้นหรื อได้รับขณะทํางานถื อเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ และต้อง
จัดการจัดเก็บและทําลายอย่างเหมาะสมตามข้อกําหนด
7.3 การใช้ ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรื อ ให้ คําแนะนําการซื้อขายหลักทรัพย์
ข้อ มู ล ภายใน หมายถึ ง ข้อ มู ล ที่ ย งั ไม่ ไ ด้เปิ ดเผยต่อ สาธารณะทั่ว ไปและถื อเป็ นข้อ มู ล สํา คัญ การ
ดําเนิ นงานของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ที่อาจมีผลกระทบที่มีนยั สําคัญต่อการดําเนิ นธุ รกิ จของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ต่อ
ราคาหลักทรัพย์ หรื อมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของนักลงทุน ซึ่ งประกอบด้วยข้อมูลในงบการเงิน การคาดการ
ผลกําไร การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ปั ญหาเกี่ยวกับสภาพคล่อง การลงทุนใหม่ ข้อมูลที่เกี่ ยวกับการประมูล คดี
ความที่เป็ นสาระสําคัญ เป็ นต้น
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แนวทางการปฏิบัติ
1. ห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน รวมทั้งคู่สมรสและบุตรของบุ คคลดังกล่ าว ใช้ขอ้ มูลภายในที่เป็ น
ข้อมูลสําคัญที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ เพื่อทําการซื้อขายโอนหรื อรับโอน หลักทรัพย์ของเด็มโก้ เป็ น
การเอาเปรี ยบบุคคลภายนอก
2. ห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนให้คาํ แนะนําหรื อความเห็นให้ผใู ้ ดซื้อหรื อขายหลักทรัพย์ของเด็มโก้
โดยใช้ขอ้ มูลภายในของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ที่รับรู ้มา
3. ห้ามเปิ ดเผยข้อมู ลภายในไปยังบุ คคลที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับ ข้อมูลนั้นเช่ น ครอบครั ว ญาติ พี่น้อง เป็ นต้น
ข้อมู ล ที่ ยงั ไม่ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ สามารถให้ข ้อมู ล แก่ บุ ค คลภายในบริ ษ ทั ตามความจําเป็ นหรื อ
เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น ๆ เท่านั้น
7.4 การใช้ และดูแลทรัพย์ สินของบริษัท
แนวทางการปฏิบัติ
1. ทรัพย์สินของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ต้องใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยความระมัดระวัง และดูแลรักษาไม่ให้
ชํารุ ดสู ญหาย
2. ทรัพย์สินนําไปใช้ตอ้ งไม่ให้ผดิ วัตถุประสงค์หรื อสู ญเสี ยโดยเปล่าประโยชน์ และไม่ผดิ กฎหมาย
3. เมื่อทรัพย์สินชํารุ ดหรื อสู ญหายให้แจ้งหน่วยงานที่ดูแลทรัพย์สินทันที
4. ใช้ทรัพย์สินของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ให้เป็ นประโยชน์ในการทํางานอย่างเต็มที่ ไม่ใช้ทรัพย์สินของ กลุ่ม
ธุ รกิจเด็มโก้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรื อเพื่อบุคคลอื่น
7.5 การใช้ และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
แนวทางการปฏิบัติ
1. ส่ งเสริ มให้พนักงานใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการทํางาน ไม่กระทําการอันเป็ น
การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ตของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หลีกเลี่ยงการใช้งานระบบ ที่อาจ
ละเมิดการใช้งานตามปกติของผูอ้ ื่นหรื ออาจกระทบกระเทือนต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของระบบ
2. ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ เพื่อเข้าถึงหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลที่ไม่เหมาะสม มีเนื้อหาขัด
ต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนี ยมและจารี ตประเพณี เกี่ยวกับการพนัน หรื อละเมิดกฎหมาย และไม่ละเมิด
สิ ทธิ ของผูอ้ ื่น
3. พนักงานต้องใช้งานระบบ ตามสิ ทธิ ที่ได้รับอนุ ญาตจากกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ และต้องเก็บรักษารหัสผ่าน
ของตนให้เป็ นความลับ เพื่อป้ องกันไม่ให้ผอู ้ ื่นใช้รหัสผ่านสําหรับเข้าใช้ระบบ
4. ให้พนักงานใช้อีเมล บริ การอิ นเตอร์ เน็ ตและอุ ป กรณ์ คอมพิ วเตอร์ ที่ กลุ่ มธุ รกิ จเด็ม โก้อนุ ญาตให้ใช้
หลีกเลี่ยงการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดว้ ยตัวเอง และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบที่อาจ
มีผลต่อความปลอดภัย หากพบปั ญหาในการใช้งาน เหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของระบบ
หรื อความเสี ยหายให้แจ้งหน่วยงานผูด้ ูแลระบบฯทันที
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5. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ใน กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ต้องมีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้อง ห้ามติดตั้งหรื อใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ที่ลิขสิ ทธิ์ ไม่ถูกต้องในสํานักงานและอุปกรณ์ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ โดยเด็ดขาด
6. หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์บนั ทึกข้อมูลที่เคยใช้งานกับคอมพิวเตอร์ ที่น่าสงสัยว่าอาจมีไวรัสคอมพิวเตอร์
รวมถึ งการเปิ ดไฟล์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา อาจทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อระบบงานของกลุ่มธุ รกิ จ
เด็มโก้
7.6 การใช้ และการดูแลทรัพย์ สินทางปัญญา
แนวทางการปฏิบัติ
1. พนัก งานทุ ก คนมีหน้าที่ ตอ้ งปกป้ องดู แลรั กษาทรั พ ย์สินทางปั ญญาของกลุ่ มธุ รกิ จเด็ม โก้ ไม่ให้ถู ก
ละเมิดเปิ ดเผย ดัดแปลง ทําซํ้า หรื อไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่ได้รับอนุ ญาตจาก กลุ่มธุ รกิจ
เด็มโก้
2. พนักงานต้องให้ความเคารพ ไม่ละเมิ ด และหลี กเลี่ ยงการใช้ทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น โดยต้อง
ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์อย่างถูกต้อง
3. บริ ษทั อนุ ญาตให้พนักงานใช้ทรัพย์สินทางปั ญญาของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ เพื่อประโยชน์ในกิ จการของ
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ เท่านั้น
4. งานใดที่ เป็ นงานที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจาก กลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ ให้ จ ัด ทํา ขึ้ น เป็ นงานที่ ใ ช้ ข ้อ มู ล และ
ทรั พ ยากรของกลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ หรื องานที่ เรี ย นรู ้ จากกลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ม โก้ ให้ ก ลุ่ม ธุ รกิ จเด็ม โก้ เป็ น
เจ้าของลิขสิ ทธิ์และผลตอบแทนที่ได้จากงานนั้น
8. การเปิ ดเผยข้ อมูล
แนวทางการปฏิบัติ
1. กลุ่ม ธุ รกิ จเด็ มโก้ ต้องเปิ ดเผยข้อมู ลสําคัญที่ ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ อย่างระมัดระวัง ถู กต้อง
ครบถ้วนเพื่อให้แน่ใจว่าผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันและทันกาล
2. การเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ แก่บุคคลภายนอกต้องกระทําโดยผูท้ ี่มีอาํ นาจหน้าที่หรื อได้รับ
มอบหมายเท่านั้น
3. การเปิ ดเผยข้อ มู ล ของ กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ ให้ เปิ ดเผยบนพื้ น ฐานของความจริ ง ไม่ สื่ อ สารข้อ มู ล ที่
บิดเบื อน หรื อสื่ อสารในลักษณะแสดงความคิดเห็ น การคาดคะเน หรื อกล่าวอ้างเกิ นความจริ งทําให้
ผูอ้ ื่นสําคัญผิดในข้อเท็จจริ ง
4. กลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ ปฎิ บ ัติ ต ามกฎหมาย กฎระเบี ย บและข้อ กํา หนดว่า ด้ว ยการเปิ ดเผยข้อ มู ล ของ
หน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสากลยอมรับโดยทัว่ ไป
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9. การทําธุรกรรมระหว่ างกันของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเด็มโก้
แนวทางการปฏิบัติ
1. การทําธุ รกรรมระหว่างกันของบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ต้องคํานึ งถึงกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออก
โดยหน่วยงานรัฐ รวมถึงระเบียบและอํานาจในการดําเนินการ
2. ในการพิจารณาอนุ มตั ิการทํารายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ผลประโยชน์ ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
3. ดําเนิ นการเกี่ยวกับรายการระหว่างกันอย่างเป็ นธรรม สมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์
ระหว่างบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
10. การปฏิบัติต่อลูกค้ า
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ คํานึ งถึงความพึงพอใจสู งสุ ดของลู กค้า ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ ซ้ื อสิ นค้าและรับบริ การจากกลุ่ม
ธุ รกิจเด็มโก้ โดย กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ให้บริ การด้วยราคาที่เป็ นธรรม มี คุณภาพและมี ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
และต้องบริ การลูกค้า ด้วยความรวดเร็ ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือกปฏิบตั ิ
แนวทางการปฏิบัติ
1. กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ มุ่งพัฒนาบริ การให้ครบวงจร บริ การรวดเร็ ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลู กค้า อย่างต่อเนื่ อง บุ คลากรของ กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า อย่างเต็มที่ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จาํ กัดสิ ทธิของลูกค้า และมี
เงื่อนไขที่เป็ นธรรมสําหรับลูกค้า
2. กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จะไม่ทาํ การใดอันเป็ นการหลอกลวง หรื อทําให้หลงเชื่อในคุณภาพสิ นค้า และบริ การ
ของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ต้องส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การแก่ลูกค้าทัว่ ไป
3. กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ มุ่งมัน่ พัฒนาความปลอดภัยในการให้บริ การของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ความปลอดภัย
ของลู กค้ามีความสําคัญยิ่ง กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ กําหนดให้มีป้ายเตือนภัยหรื ออุปกรณ์ ความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ รณรงค์และอบรมพนักงานในเรื่ องความปลอดภัยสําหรับลูกค้าอย่างเคร่ งครัด และ
ต่อเนื่ อง กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ยินดี รับผิดชอบเมื่อเกิ ดอุบตั ิเหตุ กบั ลู กค้าจากการใช้สินค้าและบริ การจาก
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หากมีการใช้งานอย่างถูกต้อง
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11. การจัดซื้อ จัดหา และปฏิบัติต่อคู่ค้า
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ให้ความสําคัญกับการจัดหาพัสดุ อุปกรณ์ ซึ่ งเป็ นกระบวนการสําคัญที่สนับสนุ น
การดําเนิ นกิ จการและธุ รกิ จของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ภายใต้การกํากับดู แลกิ จการที่ดี และมีการตรวจสอบอย่าง
รัดกุม กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ให้ความสําคัญกับคู่คา้ โดยปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่
เป็ นธรรม โปร่ งใส และเท่าเที ยม เพื่อก้าวไปสู่ การเป็ นพันธมิ ตรที่สนับสนุ นการดําเนิ นธุ รกิ จระหว่างกันใน
ระยะยาว กลุ่ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ จึ งมี แนวทางปฏิ บ ตั ิ อย่างยัง่ ยืน กับ คู่ ค ้า ควบคู่ ไปกับ การบริ หารจัดการห่ วงโซ่
อุปทาน เพื่อให้คู่คา้ ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ มีการดําเนินงานอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิ ทธิ มนุษยชน มีการดูแลอาชี
วอนามัย และความปลอดภัยของลู กจ้าง รวมถึงการให้ความสําคัญต่อการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างยัง่ ยืน
แนวทางการปฏิบัติ
1. หน่ วยงานของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ที่ ตอ้ งจัดหาพัสดุ ต้องคํานึ งถึ งความต้องการ ความคุ ม้ ค่า ราคา และ
คุณภาพของสิ นค้าและบริ การ กระบวนการจัดหาพัสดุ ตอ้ งดําเนิ นการถูกต้องตามระเบียบ ข้อกําหนด
และหลัก เกณฑ์ ต่างๆ ที่ ก ลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ กําหนดไว้อย่างโปร่ งใส ให้ ข ้อ มู ล แก่ คู่ ค ้าอย่างเท่าเที ย ม
ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลื อกปฏิ บตั ิต่อคู่คา้ สร้ างการแข่งขันที่เป็ นธรรมระหว่างคู่คา้ วิธีการจัดหาพัสดุ
ควรอ้างอิงแนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นสากล มีความรัดกุม สอดคล้องกับสถานการณ์
2. กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ม โก้ สนับ สนุ น การปฏิ บ ตั ิ อย่างเสมอภาคต่อคู่ คา้ ของ กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ มโก้ ทั้งการปฏิ บ ัติ
ระหว่างคู่คา้ เองและการปฏิ บ ตั ิ ระหว่างคู่คา้ กับ กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ หน่ วยงานของกลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ม โก้ ที่
จัดหาพัส ดุ ไ ม่ค วรดําเนิ นการในระยะเวลากระชั้น จนเกิ นไป ควรให้ เวลาคู่ ค ้าอย่างพอเพี ยงในการ
จัดเตรี ยมเอกสารหลักฐาน และเอกสารการเสนอราคาต่าง ๆ ข้อกําหนดหรื อเงื่ อนไขรายละเอียดของ
สัญญา ไม่ควรเป็ นการเอารัดเอาเปรี ยบจนเกินไป และควรปรึ กษาที่ปรึ กษากฎหมายในการทําสัญญา
3. บุคลากรของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ต้องไม่เรี ยกรับประโยชน์จากการจัดหาพัสดุ ต้องวางตัวเป็ นกลาง ไม่
ใกล้ชิดกับคู่คา้ จนทําให้ผคู ้ า้ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ และปฏิบตั ิตามข้อปฏิบตั ิในจรรยาบรรณว่าด้วย
การมีส่วนได้เสี ยและผลประโยชน์ขดั กันอย่างเคร่ งครัด
4. หน่วยงานหรื อบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาพัสดุตอ้ งเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น การ
อนุ มตั ิ เอกสารการเสนอราคา การเจรจา สัญญา หรื อการปฏิ บตั ิตามสัญญา เป็ นต้น ไว้เป็ นหลักฐาน
อ้างอิงตามสมควรแก่ความจําเป็ นตามระยะเวลาที่กาํ หนด
5. กลุ่ มธุ รกิ จเด็ม โก้ ต้องปฏิ บ ตั ิ ตามข้อสัญ ญาอย่างเคร่ งครัด หากพบว่า กลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้ ไม่ส ามารถ
ปฏิ บ ตั ิ ตามสั ญ ญา หรื อคู่คา้ ไม่อาจปฏิ บ ตั ิ ตามสั ญ ญา หรื อเหตุ อื่นใดที่ ท าํ ให้ ไม่ ส ามารถปฏิ บ ตั ิ ตาม
สัญญาได้ หากเป็ นไปได้ และไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ให้ยุติการดําเนิ นการและ
ยุติการติดต่อกับคู่คา้ ทันทีและให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อปรึ กษาในทันที เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
6. บุ ค ลากรของกลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ ที่ ด ําเนิ น การจัดหาพัส ดุ มี ห น้าที่ ก ํากับ ดู แลให้ คู่ ค ้าปฏิ บ ัติต ามแนว
ทางการปฏิบตั ิอย่างยัง่ ยืนของคู่คา้ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้อย่างเคร่ งครัด
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12. การปฏิบัติต่อเจ้ าหนี้
แนวทางการปฏิบัติ
1. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่ งครัด โปร่ งใส และเท่าเทียมกัน ทั้งในแง่การชําระเงิน
และเงื่อนไขอื่นใดที่ได้ทาํ ข้อตกลงไว้กบั เจ้าหนี้
2. เปิ ดเผยข้อมู ล ฐานะทางการเงิ นแก่เจ้าหนี้ ตามข้อกําหนดในสั ญ ญาอย่างถู ก ต้อง ครบถ้วน ตรงตาม
กําหนดเวลา
3. แจ้งให้เจ้าหนี้ ทราบ ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขในสัญญา และร่ วมกันหาแนวทางแก้ไข
ปั ญหาดังกล่าว
13. การประกอบธุรกิจในต่ างประเทศ
แนวทางการปฏิบัติ
1. กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับในแต่ละประเทศที่กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้เข้าไปประกอบ
ธุ รกิ จ โดยคํานึ งถึ งสังคม สภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตในแต่ละ
ท้องถิ่น
2. ปฏิ เสธการดําเนิ นการใด ๆ ที่สุ่มเสี่ ยงเข้าข่ายเป็ นความผิดตามกฎหมายท้องถิ่น และเมื่อเห็นว่ามี การ
ดําเนิ นการที่ ไม่ชดั เจน ไม่เป็ นไปตามระเบียบ หรื ออาจขัดหรื อแย้งกับกฎหมาย หรื อขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาหรื อหารื อที่ปรึ กษากฎหมาย
3. การจ้างแรงงานในแต่ละท้องถิ่นต้องปฏิบตั ิตามที่กฎหมายแรงงานในแต่ละท้องถิ่นกําหนดไว้ และต้อง
มีการปฏิบตั ิต่อแรงงานท้องถิ่นด้วยความเท่าเทียมและเป็ นธรรม
4. ติดตามการเปลี่ ยนแปลงของกฎหมาย หรื อกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในแต่ละประเทศที่ เข้าไปประกอบธุ รกิ จ
อย่างสมํ่าเสมอ หากไม่แน่ใจให้ขอคําแนะนําจากที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
14. การแข่ งขันทางการค้ า
แนวทางการปฏิบัติ
1. ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนต้องศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันและการต่อต้าน
การผูกขาดให้ถ่องแท้ก่อนที่จะดําเนินการใด ๆ
2. ไม่ ท าํ ความตกลงใดๆ กับ คู่แข่งขันหรื อบุ ค คลใด ที่ มีล ักษณะเป็ นการลดหรื อจํากัดการแข่งขันทาง
การค้า หรื อส่ งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม รวมถึงการกําหนดราคา การฉ้อโกง การประมูล
การจัดสรรตลาด และข้อตกลงในการจํากัดการจัดหา
3. ต้องได้รับอนุ มตั ิ จากผูบ้ ริ หารระดับสู งในการให้หรื อแลกเปลี่ ยนข้อมูลความลับทางธุ รกิ จของ กลุ่ม
ธุ รกิจเด็มโก้ แก่พนั ธมิตรทางธุ รกิจ หรื อกิจการร่ วมค้า
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15.การป้ องกันการฟอกเงิน
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ยึดถือและปฏิบตั ิตามระเบียบหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันการฟอก
เงิน และการปราบปรามการฟอกเงิน และการป้ องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย กล่าวคือ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จะไม่รับโอน หรื อเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรื อสนับสนุ นให้มีการรับโอน หรื อ
เปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด เพื่อป้ องกันไม่ให้ผหู ้ นึ่ งผูใ้ ดใช้ กลุ่มธุ รกิจเด็ม
โก้ เป็ นช่องทางหรื อเป็ นเครื่ องมื อในการถ่ายเท ปกปิ ด หรื ออําพรางแหล่งที่ มาของทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย
แนวทางการปฏิบัติ
1. ก่อนทําธุ รกรรมกับคู่สัญญา ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งที่มาของเงินได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
2. ไม่โอนเงินไปยังบัญชีที่ไม่เป็ นที่รู้จกั หรื อรับโอนเงินที่มีลกั ษณะการจ่ายที่ผดิ ปกติ
3. กรณี พบเห็นธุ รกรรมที่ไม่ปกติตอ้ งรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบโดยทันที

• จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณนี้ ได้รั บ การสอบทานจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสรรหา พิ จ ารณา
ค่าตอบแทนและกํากับดู แลกิจการ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 และได้รับอนุ มตั ิจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
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