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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
บทนํา
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) (“เด็มโก”) ไดกําหนดนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให
คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสงเสริมให “เด็มโก” เปน
บริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ มีการกํากับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
สําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 (CG Code 2017) มีการบริหารจัดการที่เปนเลิศ มีจริยธรรม คุณธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจ มีความโปรงใส และตรวจสอบได
ในการทบทวน จัดทําจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจนี้ ไดมีการพิจารณาทบทวน
และปรับปรุงสาระสําคัญในคูมือดังกลาวใหทันสมัย มีความเปนสากลมากขึ้น อีกทั้งใหสอดคลองกับนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ดี และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี กับหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพยฯ พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ประกาศ และแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยฯ ที่มีการแกไขปรับปรุงในป 2559-2560 โดยประกอบดวยนโยบาย หลักการ มาตรฐานทาง
จริยธรรม และจรรยาบรรณกับแนวปฏิบัติที่ดีในดานตางๆ 15 ดาน ดังนี้
1. เคารพในสิทธิมนุษยชน
2. สิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัย
3. การตอตานคอรรัปชั่น
4. ของกํานัล
5. ความขัดแยงทางผลประโยชน
6. การเมือง
7. การปฏิบัติตอขอมูลและทรัพยสิน
7.1 ขอมูลสวนบุคคล
7.2 การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาขอมูล
7.3 การใชขอมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย และ/หรือใหคําแนะนําการซื้อขายหลักทรัพย
7.4 การใช และดูแลทรัพยสินของบริษัท
7.5 การใช และดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
7.6 การใช และการดูแลทรัพยสินทางปญญา
8. การเปดเผยขอมูล
9. การทําธุรกรรมระหวางกันของบริษัทในเครือ
10. การปฏิบัติตอลูกคา
11. การจัดซื้อ จัดหา และปฏิบัติตอคูคา
12. การปฏิบัติตอเจาหนี้
13. การประกอบธุรกิจในตางประเทศ
14. การแขงขันทางการคา
15. การปองกันการฟอกเงิน
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
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หนาที่ 3/59

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
เพื่อเปนการแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะรวมกันยึดถือสาระสําคัญในคูมือฉบับปรับปรุงนี้ เปนแนวทาง
ในการปฏิ บัติ งาน เพื่ อ สร า งความมั่ น ใจว า เด็ มโก จะพัฒ นาระบบการจั ด การให เ หมาะสม เน น การสรา ง
ประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน ตลอดจนคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย มีความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม จึง
ขอใหบุคลากรทุกระดับของเด็มโก ทําความเขาใจ ลงนามรับทราบ และยอมรับเปนหลักปฏิบัติเพื่อรักษาไวซึ่ง
การกํากับดูแลกิจการที่เปนเลิศของ เด็มโก ตอไป

................................................
(นางประพีร ปุยพันธวงศ)
ประธานกรรมการ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

:

...................................................
(นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส)
ประธานกรรมการสรรหา
คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ปรับปรุง พฤศจิกายน 2560

................................................
(นายพงษศักดิ์ ศิริคุปต)
ประธานกรรมการบริหาร

หนาที่ 4/59

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
สารบัญ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เคารพในสิทธิมนุษยชน
สิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัย
การตอตานคอรรัปชั่น
ของกํานัล
ความขัดแยงทางผลประโยชน
การเมือง
การปฏิบัติตอขอมูลและทรัพยสิน
7.1 ขอมูลสวนบุคคล
7.2 การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาขอมูล
7.3 การใชขอมูลภายใน และ/หรือใหคําแนะนําเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย
7.4 การใช และดูแลทรัพยสินของบริษัท
7.5 การใช และดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
7.6 การใช และการดูแลทรัพยสินทางปญญา
8. การเปดเผยขอมูล
9. การทําธุรกรรมระหวางกันของบริษัทในเครือ
10. การปฏิบัติตอลูกคา
11. การจัดซื้อ จัดหา และปฏิบัติตอคูคา
12. การปฏิบัติตอเจาหนี้
13. การประกอบธุรกิจในตางประเทศ
14. การแขงขันทางการคา
15. การปองกันการฟอกเงิน
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หนาที่ 5/59

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
บริษัทไดจดั ทําจริยธรรมองคกรหรือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจฉบับนี้ขึ้น เพือ่ ใหกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานดานจริยธรรมที่สูงที่สุด เนื่องจากบริษัท
มีความเชื่อที่วา แนวทางเกีย่ วกับจริยธรรม เปนเครื่องมือสําคัญในการนําไปสูผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น และเปน
ประโยชนของผูถือหุน และผูม ีสวนไดสว นเสียอื่นๆ
1. เคารพในสิทธิมนุษยชน
บริ ษั ท เด็ ม โก จํ า กั ด (มหาชน) เคารพในสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ป ระกาศในทั่ ว โลกซึ่ ง รวมถึ ง ร า ง
พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชนและปฏิญญาสากลวาดวยองคกรดานแรงงานในดานหลักการพื้นฐานและสิทธิใน
สถานที่ทํางานซึ่งแสดงเสรีภาพในการรวมมือระหวางพนักงานและบริษัทฯการไมเลือกปฏิบัติ บริษัทฯ นํา
หลักการ แนวทางสําหรับการดําเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชนไปใชทั่วทั้งการดําเนินธุรกิจของบริษัท เด็มโก
จํากัด (มหาชน) และในกลุมบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไมสนับสนุนในการละเมิด
สิทธิมนุษยชนใดๆ กับ คูคาและผูรวมทําธุรกิจ
แนวทางการปฏิบัติ
1. บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) เคารพในสิทธิมนุษยชนดําเนินการคัดเลือกบุคลากรโดยไมแบงแยก
ในเรื่อง เพศ เชื้อชาติและหรือศาสนา
2. บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) คํานึงถึงความสามารถของบุคลากรโดยไมอิงกับเพศ เชื้อชาติและ/
หรือศาสนา
3.บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) จะไมรวมทําธุรกิจกับคูคาและหรือผูรวมทําธุรกิจที่เปนที่ทราบดีวามี
การละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผิดกฏหมายในดานแรงงานและสิทธิมนุษยชนสากล
2. สิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัย
แนวทางการปฏิบัติ
ตอชุมชม สังคม และสิ่งแวดลอม
1. บริษัทมุงมั่นดําเนินธุรกิจตามกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ บนพื้นฐานความรับผิดชอบตอ
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อสรางและรักษาภาพลักษณและชื่อเสียงที่ดี รวมทั้งความนาเชื่อถือ
ขององคกรเพื่อใหไดรับการยอมรับและความไววางใจจากชุมชนและสังคม ในภาพรวมอันจะนําไปสู
ความสําเร็จทางธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาและเติบโตอยางยั่งยืนของกิจการ
2. ใหการสนับสนุนและชวยเหลือสังคมและชุมชน ทั้งในระดับทองถิ่น และระดับประเทศตามความ
เหมาะสม
3. มีสวนรวมในการทํากิจกรรมอันเปนการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดลอมเพือ่ เสริมสรางคุณภาพชีวิตใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย
4. สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานของบริษัทมีจิตสํานึกที่ดแี ละมีความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
5. ใหความรวมมือกับหนวยงานกํากับดูแล ในการดําเนินการตามมาตรฐาน และรายงานขอมูลที่
เกี่ยวกับการฝาฝน หรือการไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบตางๆ เพื่อชวยปองกันหรือลด
ผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอม
6. ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในเรือ่ งที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม สังคม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย กอนเริ่มการทํางาน หรือการลงทุน หรือรวมทุนในกิจการใดๆ เพื่อวางแผนหรือเตรียมการ
ปองกันที่เหมาะสม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
แนวทางการปฏิบัติ
1. ดําเนินงานตามกฏหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ โดยจัดทําขอกําหนดและมาตรฐานทางดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ที่มีมาตรการไมนอยกวาที่กฎหมายกําหนด
ตามมาตรฐานสากล พนักงานตองศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ขอกําหนดและมาตรฐาน
ทางดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
2. บริษัทจะดําเนินการเพื่อควบคุมและปองกันความสูญเสียในรูปแบบตางๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
อัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือเจ็บปวยจากการทํางาน ทรัพยสินสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษา
ความปลอดภั ย การปฏิ บั ติ ง านไม ถู ก วิ ธี และความผิ ด พลาดต า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตลอดจนรั ก ษา
สภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยตอพนักงานของบริษัท จัดใหมีอุปกรณความปลอดภัย อยาง
เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการซักซอมแผนงานดานความปลอดภัยเปนประจํา ทั้งนี้ ถือเปนหนาที่
รับผิดชอบของผูบริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่
กําหนดไว
3. ประเมินความเสี่ยงกอนเริ่มการทํางาน รวมถึงตองศึกษาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับสภาพการทํางานที่ไม
ปลอดภัย หรืออาจเปนอันตราย เพื่อวางแผนหรือเตรียมการปองกันที่เหมาะสม
4. หากพบเห็ น สิ่ ง ผิ ด ปกติ ทั้ ง จากเครื่ อ งจั ก ร อุ ป กรณ และสถานที่ ใ นบริ เ วณที่ ทํ า งาน ให ยุ ติ ก าร
ปฏิ บัติ ง านเท า ที่ ทํ า ได ชั่ ว คราว เพื่ อแจ ง ผูร ว มงาน ผูบั งคั บบั ญ ชา และหน ว ยงานผูรั บผิ ด ชอบเพื่ อ
ดําเนินการแกไขหรือวางแผนแกไขตอไป
5. สงเสริมการปลูกฝงจิตสํานึกในเรื่องของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยใหกับผูรวมงานและ
ชุมชนรอบดาน โดยบริษัทจัดใหมีการ ประชาสัมพันธและสื่อสารเพื่อสรางความรูความเขาใจและ
เผยแพรขอมูลใหกับพนักงานของบริษัท พนักงานของผูรับจาง ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ
3. การตอตานคอรรัปชั่น
การดําเนินธุรกิจของ เด็มโก กับผูเกี่ยวของทางธุรกิจ ตองดําเนินการอยางถูกตอง ตรงไปตรงมา
โปรงใส ซื่อสัตย ตรวจสอบได และไมคอรรัปชัน โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และนโยบายตอตานคอร
รัปชันของ เด็มโก รวมทั้งไมทําใหเกิดขอครหา หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท จึงกําหนดนโยบายการตอตาน
การทุจริตและคอรรัปชั่นไว ดังนี้
จริยธรรมและจรรยาบรรณ

:
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
1. บุคลากรของ เด็มโก ตองไมดําเนินการหรือเขาไปมีสวนรวมในการทุจริตคอรรัปชั่น การให/รับ
สินบนทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออม โดยมีหนาที่ปฏิบัติตามนโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ เด็มโก
รวมทั้งระเบียบ และขอกําหนดอื่น ที่เกี่ยวของ
2. บุคลากรของ เด็มโก ตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังเกี่ยวกับการรับ การใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอื่นใด รวมถึงคาบริการตอนรับ และคาใชจายอื่นๆ ทั้งนี้ การใหหรือรับของขวัญและการ
เลี้ ย งรั บ รอง ต อ งเป น ไปเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ท างธุ ร กิ จ หรื อ ตามประเพณี นิ ย มเท า นั้ น โดยมี มู ล ค า ที่
เหมาะสม และตองไมสงผลกระทบตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่
3. การบริจาคเพื่อการกุศล และการใหเงินสนับสนุนของ เด็มโก มีขั้นตอนการตรวจสอบ อนุมัติ และ
สอบทาน โดยตองมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคลองกับระเบียบของ เด็มโก เพื่อใหมั่นใจวาการ
บริจาคเพื่อการกุศลหรือการใหเงินสนับสนุนไมไดใชเปนขออางสําหรับการคอรรัปชั่น
4. เด็มโก จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานขายและการตลาด รวมทั้ง
งานจัดหาพัสดุและทําสัญญาอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดทุจริตคอรรัปชั่น
และบริหารจัดการใหมีวิธีการแกไขที่เหมาะสม
5. เด็มโก มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะทอนถึงความมุงมั่นตอมาตรการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น และมีนโยบายที่จะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบตอบุคลากรที่ปฏิเสธ
การทุจริตคอรรัปชั่น แมวาการกระทํานั้นจะทําให เด็มโก สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดย เด็มโก มี
กระบวนการสื่อสารอยางชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายดังกลาว
6. ฝายตรวจสอบภายในตองรายงานผลการประเมินการควบคุมดวยตนเองตอสํานักงานตรวจสอบ เพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบหากพบประเด็นที่มีการปฏิบัติไมสอดคลองกับนโยบายการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นจะตองแจงหนวยงานผูปฏิบัติเพื่อใหมีการปรับปรุงมาตรการควบคุม
7. เด็มโก จัดใหมีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกตางๆ ใหพรอมตอการตรวจสอบเพื่อ
ยืนยันความถูกตองและเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อใหมั่นใจวา
ไมมีรายการใดที่ไมไดรับการบันทึก หรือไมสามารถอธิบายได หรือรายการที่เปนเท็จ
8. เด็มโก จัดใหมีขั้นตอนเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการควบคุมภายในของกระบวนการทําบัญชีและการ
เก็บรักษาขอมูลไดรับการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการบันทึกรายการทางการเงินมีหลักฐาน
อยางเพียงพอเพื่อใชในการตรวจสอบ
9. เด็มโก จัดใหมีการสื่อสารและฝกอบรมอยางตอเนื่องแกบุคลากรของ เด็มโก เพื่อใหเกิดความรู
ความเขาใจอยางแทจริงเกี่ยวกับมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ความคาดหวังของ เด็มโก และ
บทลงโทษหากไมปฏิบัติตามมาตรการนี้
10. เด็มโก สื่อสารนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและแนวปฏิบัติไปยังบริษัทยอย บริษัทรวม
บริษัทอื่นที่ เด็มโก มีอํานาจในการควบคุม คูคาทางธุรกิจ และผูมีสวนไดเสีย รวมทั้งสาธารณชน ผาน
ชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อทราบและนํามาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นไปปฏิบัติ
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
11. บุคลากรของ เด็มโก ไมพึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทําที่อาจฝาฝนมาตรการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่นโดย เด็มโก จัดใหมีชองทางการแจงเบาะแส รวมทั้งเมื่อบุคลากรตองการคําแนะนํา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
12.คณะทํางานการดําเนินการดานการพัฒนาอยางยั่งยืนของ เด็มโก มีหนาที่รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นนี้ตอคณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
และคณะกรรมการ เด็มโก โดยสม่ําเสมออยางนอยปละครั้ง
13. สํานักงานตรวจสอบสามารถรายงานประเด็นที่พบอยางเรงดวนตอประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการผูจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานตอคณะกรรมการเด็มโก
แนวทางการปฏิบัติ
1. กรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน กลุมบริษัท เด็มโก ทุกระดับ ตอง ปฏิบัติตามนโยบายการตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่นและจรรยาบรรณของกลุมบริษัทเด็มโก โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องทุจริต
คอรรัปชั่น ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เพื่อมุงหวังประโยชนตอตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคน
รูจัก
2. บุคลากรของบริ ษั ท เด็มโก ไมพึง ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่ อพบเห็น การกระทํ าที่เ ขาขา ยทุจ ริต และ
คอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับกลุมบริษัท เด็มโก ตองแจงใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ
และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอสงสัยหรือขอซักถาม ใหปรึกษากับ
ผู บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ บุ ค คลที่ กํ า หนดให ทํ า หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณของกลุมบริษัทเด็มโก ผานชองทางตางๆ ที่กําหนดไว
3. กลุมบริษัท เด็มโก จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่ปฏิเสธ เรื่องทุจริตคอรรัปชั่นที่
เกี่ยวของกับ กลุมบริษัท เด็มโก โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการ
รายงานการทุจริตคอรรัปชั่น ตามที่ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)กําหนดไวใน มาตรการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น อีกทั้ง ไมมีการดําเนินการใดๆ เพื่อลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบตอบุคลากร
ของเด็มโก ที่ปฏิเสธการคอรรัปชั่น แมวา การกระทํานั้นจะทําใหบริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ทั้งนี้
เด็มโก ไดกําหนดกระบวนการ การปฏิบัติงานของแตละหนวยงานขึ้นเพื่อเปนแนวปฏิบัติกําหนดบทบาท
หนาที่และความรับผิดชอบ มีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบได
4. บุคลากร เด็มโก ที่กระทําการทุจริต คอรรัปชั่น ถือเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณของกลุมบริษัทเด็ม
โก ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่ กลุมบริษัท เด็มโก กําหนดไว นอกจากนี้ อาจจะ
ไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย
5. กลุมบริษัท เด็มโก ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร ใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคล
อื่นที่ตองปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบตอบริษัทฯ ในเรื่องที่ตองปฏิบัติให
เปนไปตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นนี้
6. กลุมบริษัท เด็มโก มุงมั่นที่จะสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกรที่ยึดมั่นวาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนสิ่ง
ที่ยอมรับไมได ทั้งการทําธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
4. ของกํานัล
“ของกํานัล” หมายความวา ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด สิ่งที่มีมูลคา เชน การลดราคา การรับความ
บันเทิง การรับบริการ หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
การรับของกํานัลหรือการรับทรัพยสินอื่นใดโดยธรรมจรรยา หมายความวา การรับของกํานัลหรือการ
รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
แนวทางการปฏิบัติ
พนั ก งานบริ ษั ท เด็ ม โก จํ ากั ด (มหาชน) จะรั บของกํา นัลหรือ การรั บทรั พ ย สิน อื่ น ใดโดยธรรมจรรยาได
ดังตอไปนี้
1. รับของกํานัลหรือการรับทรัพยสินอื่นใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนที่เหมาะสมตาม
ฐานานุรูป
2. รับของกํานัลหรือการรับทรัพยสินอื่นใดจากบุคคลอืน่ ซึ่งมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับจาก
แตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท
3.รับของกํานัลหรือการรับทรัพยสินอื่นใดที่การใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไปการรับ
ของกํานัลหรือการรับทรัพยสินอื่นใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือมีราคาหรือมีมูลคามากกวาสาม
พันบาทซึ่งพนักงานไดรับมาแลวโดยมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองรับไวเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือ
ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล พนักงานผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับของ
กํานัลหรือการรับทรัพยสินนั้นตอผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน
5. ความขัดแยงทางผลประโยชน
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย จึงถือเปนนโยบายของบริษัทที่จะปองกันการ
แสวงหาผลประโยชนสวนตนจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัท จึงไดมีการกําหนดขอ
ปฏิบัติสําหรับกรรมการและผูบริหารของบริษัท ดังนี้
1. หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ
บริษัท
2. หากมีความจําเปนตองทํารายการที่เกี่ยวโยงกันอันเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัท ใหกระทํา
รายการนั้นเสมือนกับทํารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้หามมิใหกรรมการหรือผูบริหารของบริษัท
ที่มีสวนไดเสียในรายการนั้นมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ
3. ไมหาผลประโยชนใสตนและผูที่เกี่ยวของ โดยนําสารสนเทศภายในที่ยังไมไดเปดเผยหรือที่เปน
ความลับไปใชหรือนําไปเปดเผยกับบุคคลภายนอก
4. ไมใชเอกสารหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทในการทํา
ธุรกิจที่แขงขันหรือเกี่ยวเนื่องกับบริษัท
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6. การเมือง
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) กําหนดนโยบายในวางตัวเปนกลางทางการเมืองโดยไมกระทําการใดๆ
อันเปนการฝกใฝหรือสนับสนุนดานการเงินหรือรูปแบบอื่นแกพรรคการเมือง
แนวทางปฏิบัติ
1. พนักงานบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ใชสิทธิทางการเมืองไดในนามตนเองและหลีกเลีย่ งการ
กระทํา ที่ทําใหผูอื่นเขาใจวากระทําในนามบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
2. พนักงานบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ไมแสดงออกดวยวิธิใด ๆ ที่ทําใหผูอื่นเขาใจวาบริษัท เด็ม
โก จํากัด (มหาชน) เกีย่ วของฝกใฝหรือสนับสนุนการดําเนินการทางการเมือง
3. พนักงานบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) พึงหลีกเลี่ยงการแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นทาง
การเมืองในสถานที่ทํางานหรือในเวลางานอันอาจทําใหเกิดความขัดแยงในการทํางานไดในหมูค ณะ
7. การปฏิบตั ติ อขอมูลและทรัพยสิน
7.1 ขอมูลสวนบุคคล
1. ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานและผูที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ เชน ชีวประวัติ ประวัติ
สุขภาพ ประวัติการทํางาน ขอมูลสําหรับติดตอ ขอมูลสวนบุคคลอื่นๆ บริษัทตองเก็บรักษาไวเปน
ความลับ โดยไมเปดเผยหรือถายโอนใหแกบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ โดยไมไดรับความยิมยอมจาก
เจาของขอมูลและไมเปนการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
2. จํากัดการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล เฉพาะบุคคลที่ไดรับอนุญาตอยางเหมาะสมเทาที่จําเปน
ตามหนาที่งานปกติ เฉพาะเพือ่ วัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางยุติธรรมและซื่อสัตย
3. เก็บขอมูลสวนบุคคลตามความจําเปน โดยเปนไปตามวัตถุประสงคดานกฎหมาย
กฎระเบียบ หรือความตองการทางธุรกิจที่เหมาะสม
4. การเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลไวในคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอิเล็คทรอนิกสอื่นๆ ตองทํา
ดวยความระมัดระวัง คํานึงถึงความปลอดภัยและเปนสวนตัว
5. การจัดเก็บและทําลายขอมูลสวนบุคคล ทําในระยะเวลาที่เหมาะสมตามเงื่อนไขและ
ขอกําหนดของบริษัท หรือกฎระเบียบที่เกีย่ วของ
7.2 การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาขอมูล
1. การบันทึกขอมูลตองทําดวยความซื่อสัตย ถูกตองตามความเปนจริง ครบถวน ทันเวลา และ
สมเหตุผล ตามที่บริษัทกําหนดหรือที่กฎหมายกําหนด
2. รายงานขอมูลอยางถูกตอง และตรงไปตรงมาตามขอเท็จจริง
3. การจัดเก็บเอกสารสําคัญ การลงบันทึกตางๆรวมทั้งขอมูลทางบัญชีและเอกสารหลักฐานให
ครบถวนสมบูรณ ตองมั่นใจวามีการจัดเก็บอยางปลอดภัยและเหมาะสม สามารถนํามาใชอางอิงหรือ
ใช ประโยชนกับบริษัทไดเมื่อตองการ
4. การเก็บรักษาและทําลายขอมูลทั้งในรูปแบบเอกสารและอิเล็คทรอนิกสตองปฎิบัติตาม
กําหนดเวลาและหลักเกณฑที่บริษัทกําหนด หรือตามที่กฎหมายกําหนด
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5. ขอมูลหรือรายงานที่จัดทําขึ้นหรือไดรับขณะทํางานถือเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท และตอง
จัดการ จัดเก็บและทําลายอยางเหมาะสมตามขอกําหนด
7.3 การใชขอมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือ ใหคําแนะนําการซื้อขายหลักทรัพย
ขอมูลภายใน หมายถึง ขอมูลที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะทั่วไปและถือเปนขอมูลสําคัญ
การดํา เนินงานของบริ ษั ทที่ อ าจมี ผลกระทบที่มีนั ย สําคัญตอการดํา เนิน ธุ รกิจของบริษัท ตอ ราคา
หลักทรัพย หรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของนักลงทุน ซึ่งประกอบดวยขอมูลในงบการเงิน การคาด
การผลกําไร การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ปญหาเกี่ยวกับสภาพคลอง การลงทุนใหม ขอมูลที่เกี่ยวกับการ
ประมูล คดีความที่เปนสาระสําคัญ เปนตน
1. หามผูบริหารและพนักงานทุกคน รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดังกลาว ใชขอมูลภายในที่เปนขอมูลสําคัญที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณะ เพื่อทําการซื้อขายโอนหรือรับ
โอน หลักทรัพยของบริษัท เปนการเอาเปรียบบุคคลภายนอก
2. หามผูบริหารและพนักงานทุกคนใหคําแนะนําหรือความเห็นใหผูใดซื้อหรือขายหลักทรัพย
ของบริษัท โดยใชขอมูลภายในของบริษัทที่รับรูมา
3. หามเปดเผยขอมูลภายในไปยังบุคคลที่ไมเกี่ยวของกับขอมูลนั้นเชน ครอบครัว ญาติพี่นอง
เปนตน ขอมูลที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณะสามารถใหขอมูลแกบุคคลภายในบริษัทตามความจําเปน
หรือเกี่ยวของกับบุคคลนั้นๆเทานั้น
7.4 การใชและดูแลทรัพยสินของบริษัท
1. ทรัพยสินของบริษัทตองใชอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความระมัดระวัง และดูแลรักษาไมให
ชํารุดสูญหาย
2. ทรัพยสินนําไปใชตองไมใหผิดวัตถุประสงคหรือสูญเสียโดยเปลาประโยชน และไมผิด
กฎหมาย
3.เมื่อทรัพยสินชํารุดหรือสูญหายใหแจงหนวยงานทีด่ แู ลทรัพยสินทันที
4. ใชทรัพยสนิ ของบริษัทใหเปนประโยชนในการทํางานอยางเต็มที่ ไมใชทรัพยสินของ
บริษัทเพื่อประโยชนสว นตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น
7.5 การใชและดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
1. สงเสริมใหพนักงานใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการทํางาน ไมกระทํา
การอันเปนการรบกวนระบบคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตของบริษัทหลีกเลี่ยงการใชงานระบบฯที่
อาจละเมิดการใชงานตามปกติของผูอื่นหรืออาจกระทบกระเทือนตอประสิทธิภาพการทํางานของ
ระบบ
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2. ไมใชระบบคอมพิวเตอรของบริษัท เพื่อเขาถึงหรือเผยแพรขอมูลที่ไมเหมาะสม มีเนื้อหาขัด
ตอศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี เกี่ยวกับการพนัน หรือละเมิดกฎหมาย และไมละเมิด
สิทธิของผูอื่น
3. พนักงานตองใชงานระบบ ตามสิทธิที่ไดรับอนุญาตจากบริษัท และตองเก็บรักษารหัสผาน
ของตนใหเปนความลับ เพื่อปองกันไมใหผูอื่นใชรหัสผานสําหรับเขาใชระบบ
4. ใหพนักงานใชอีเมล บริการอินเตอรเน็ตและอุปกรณคอมพิวเตอรที่บริษัทอนุญาตใหใช
หลีกเลี่ยงการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยตัวเอง และการแกไขเปลี่ยนแปลงการตั้งคาระบบที่อาจ
มีผลตอความปลอดภัย หากพบปญหาในการใชงาน เหตุการณที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของระบบ
หรือความเสียหายใหแจงหนวยงานผูดูแลระบบฯทันที
5. โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในบริษัทตองมีลิขสิทธิ์ถูกตอง หามติดตั้งหรือใชงานโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่ลิขสิทธิ์ไมถูกตองในสํานักงานและอุปกรณของบริษัทโดยเด็ดขาด
6. หลีกเลี่ยงการใชอุปกรณบันทึกขอมูลที่เคยใชงานกับคอมพิวเตอรที่นาสงสัยวาอาจมีไวรัส
คอมพิวเตอร รวมถึงการเปดไฟลที่ไมทราบแหลงที่มา อาจทําใหเกิดความไมปลอดภัยตอระบบงาน
ของบริษัท
7.6 การใชและการดูแลทรัพยสินทางปญญา
1. พนักงานทุกคนมีหนาที่ตอ งปกปองดูแลรักษาทรัพยสินทางปญญาของบริษัท ไมใหถูก
ละเมิดเปดเผย ดัดแปลง ทําซ้ํา หรือไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว โดยไมไดรับอนุญาตจากบริษัท
2. พนักงานตองใหความเคารพ ไมละเมิด และหลีกเลี่ยงการใชทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น
โดยตองไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์อยางถูกตอง
3. บริษัทอนุญาตใหพนักงานใชทรัพยสินทางปญญาของบริษัทเพื่อประโยชนในกิจการของ
บริษัทเทานั้น
4. งานใดที่เปนงานที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทใหจดั ทําขึ้น เปนงานที่ใชขอมูลและทรัพยากร
ของบริษัท หรืองานที่เรียนรูจากบริษัท ใหบริษัทเปนเจาของลิขสิทธิ์และผลตอบแทนที่ไดจากงานนั้น
8. การเปดเผยขอมูล
1. ข อมู ลสํ าคัญที่ ยัง ไมไ ดเ ป ด เผยตอ สาธารณะ บริษัทตอ งเปด เผยขอมู ล อย างระมัด ระวั ง
ถูกตอง ครบถวนเพื่อใหแนใจวาผูมีสวนไดเสียไดรับขอมูลอยางเทาเทียมกันและทันกาล
2. บริษัทจะเปดเผยขอมูล แกบุคคลภายนอกตองกระทําโดยผูที่มีอํานาจหนาที่หรือไดรับ
มอบหมายเทานั้น
3. การเปดเผยขอมูลของบริษัทใหเปดเผยบนพื้นฐานของความจริง ไมสื่อสารขอมูลที่บิดเบือน
หรือสื่อสารในลักษณะแสดงความคิดเห็น การคาดคะเน หรือกลาวอางเกินความจริงทําใหผูอื่นสําคัญ
ผิดในขอเท็จจริง
4. บริ ษั ท ปฎิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎระเบี ย บและข อ กํ า หนดว า ด ว ยการเป ด เผยข อ มู ล ของ
หนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของและมาตรฐานการเปดเผยขอมูลที่เปนสากลยอมรับโดยทั่วไป
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
9. การทําธุรกรรมระหวางกันของบริษัทในเครือ
1. การทําธุรกรรมระหวางกันของบริษัทในเครือ ตองคํานึงถึงกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออก
โดยหนวยงานรัฐ รวมถึงระเบียบและอํานาจในการดําเนินการ
2. ดําเนินการแนวปฎิบัติและกระบวนการในการพิจารณา อนุมัติการทํารายการระหวางกัน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงผลประโยชน ตามหลักเกณฑที่กําหนด
3. ดํ า เนิ น เรื่ อ งรายการระหว า งกั น อย า งเป น ธรรม สมเหตุ ส มผล และไม มี ก ารถ า ยเท
ผลประโยชนระหวางบริษัทในเครือ
10. การปฏิบัติตอลูกคา
เด็มโก คํานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา ซึ่งเปนผูที่ซื้อสินคาและรับบริการจาก เด็มโก โดย
บริษัทใหบริการดวยราคาที่เปนธรรม มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบตอลูกคาและตองบริการลูกคา ดวยความ
รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
แนวปฏิบัติที่ดี
1. เด็มโก มุงพัฒนาบริการใหครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคา อยางตอเนื่อง บุคลากรของ เด็มโก ตองทุมเทเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา อยางเต็มที่
ดวยราคาที่สมเหตุสมผล ทันตอสถานการณ มีคุณภาพ ไมจํากัดสิทธิของลูกคา และมีเงื่อนไขที่เปน
ธรรมสําหรับลูกคา
2. เด็มโก ตองไมทําการใดอันเปนการหลอกลวง หรือทําใหหลงเชื่อในคุณภาพสินคา และบริการของ
เด็มโก ตอง สงเสริมความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสินคาและบริการแกลูกคาทั่วไป
3. เด็ ม โก มุ ง มั่ น พั ฒ นาความปลอดภั ย ในการให บ ริ ก ารของ เด็ ม โก ความปลอดภั ย ของลู ก ค า มี
ความสําคัญยิ่ง เด็มโก ตองกําหนดใหมีปายเตือนภัยหรืออุปกรณความปลอดภัยในสถานประกอบการ
รณรงคและอบรมพนักงานในเรื่องความปลอดภัยสําหรับลูกคาอยางเครงครัด และตอเนื่อง เด็มโก ยินดี
รับผิดชอบเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับลูกคาจากการใชสินคาและบริการจาก เด็มโก หากมีการใชงานอยาง
ถูกตอง
11. การจัดซื้อ จัดหา และปฏิบัติตอคูคา
เด็มโก ใหความสําคัญกับการจัดหาพัสดุ อุปกรณ ซึ่งเปนกระบวนการสําคัญที่สนับสนุนการดําเนิน
กิจ การและธุรกิ จของ เด็มโก ภายใตการกํากับดู แลกิจการที่ดี และมีการตรวจสอบอยางรัด กุม เด็ มโก ให
ความสําคัญกับผูคา โดยปฏิบัติตอผูคาอยางเสมอภาคบนพื้นฐานของการแขงขันที่เปนธรรม โปรงใส และเทา
เทียม เพื่อกาวไปสูการเปนพันธมิตรที่สนับสนุนการดําเนินธุรกิจระหวางกันในระยะยาว เด็มโก จึงมีแนวทาง
ปฏิ บั ติ อ ย า งยั่ ง ยื น กั บ ผู ค า ควบคู ไ ปกั บ การบริ ห ารจั ด การห ว งโซ อุ ป ทาน เพื่ อ ให ผู ค า ของ เด็ ม โก มี ก าร
ดําเนินงานอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน มีการดูแลอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของลูกจาง รวมถึง
การใหความสําคัญตอการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมตางๆ ที่เกี่ยวของอยางยั่งยืน
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แนวปฏิบัติที่ดี
1. หนวยงานของ เด็มโก ที่ตองจัดหาพัสดุตองคํานึงถึงความตองการ ความคุมคา ราคา และคุณภาพ
ของสินคาและบริการ กระบวนการจัดหาพัสดุตองดําเนินการถูกตองตามระเบียบ ขอกําหนด และหลักเกณฑ
ตางๆ ที่ เด็มโก กําหนดไวอยางโปรงใส ใหขอมูลแกผูคาอยางเทาเทียม ถูกตอง ไมมีอคติ ไมเลือกปฏิบัติตอผูคา
สรางการแขงขันที่เปนธรรมระหวางผูคา วิธีการจัดหาพัสดุควรอางอิงแนวทางปฏิบัติที่เปนสากล มีความรัดกุม
สอดคลองกับสถานการณ
2. เด็มโก สนับสนุนการปฏิบัติอยางเสมอภาคตอผูคาของ เด็มโก ทั้งการปฏิบัติระหวางผูคาเองและ
การปฏิบัติระหวางผูคากับ เด็มโก หนวยงานของ เด็มโก ที่ตองจัดหาพัสดุไมควรดําเนินการในระยะเวลา
กระชั้นจนเกินไป ควรใหเวลาผูคาอยางพอเพียงในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน และเอกสารการเสนอราคา
ตางๆ ขอกําหนดหรือเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญา ไมควรเปนการเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป และควรปรึกษา
ที่ปรึกษากฎหมายในการทําสัญญา
3. บุคลากรของ เด็มโก ตองไมเรียกรับประโยชนจากการจัดหาพัสดุ ตองวางตัวเปนกลาง ไมใกลชิด
กับผูคา จนทําใหผูคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และปฏิบัติตามขอปฏิบัติในจรรยาบรรณวาดวยการมีสวนได
เสียและผลประโยชนขัดกันอยางเครงครัด
4. หนวยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดหาพัสดุตองเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ เชน
การอนุมัติ เอกสารการเสนอราคา การเจรจา สัญญา หรือการปฏิบัติตามสัญญาไวเปนหลักฐานอางอิงตาม
สมควรแกความจําเปนตามระยะเวลาที่กําหนด
5. เด็มโก ตองปฏิบัติตามขอสัญญาอยางเครงครัด หากพบวา เด็มโก ไมสามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือ
ผูคาไมอาจปฏิบัติตามสัญญา หรือเหตุอื่นใดที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาได หากเปนไปได และไม
กอใหเกิดความเสียหายแก เด็มโก ใหยุติการดําเนินการและยุติการติดตอกับผูคาทันที ใหรายงานผูบังคับบัญชา
เพื่อปรึกษาในทันที และหาแนวทางแกไขตอไป
6. บุคลากรของ เด็มโก ที่ดําเนินการจัดหาพัสดุ มีหนาที่กํากับดูแลใหผูคาปฏิบัติตามแนวทางการ
ปฏิบัติอยางยั่งยืนของผูคา เด็มโก อยางเครงครัด
12. การปฏิบัติตอเจาหนี้
แนวปฏิบัติที่ดี
1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่มีตอเจาหนี้อยางเครงครัด โปรงใส และเทาเทียมกัน ทั้งในแงการชําระ
เงิน และเงื่อนไขอื่นใดที่ไดทําขอตกลงไวกับเจาหนี้
2. เปดเผยขอมูลฐานะทางการเงินแกเจาหนี้ ตามขอกําหนดในสัญญาอยางถูกตอง ครบถวน ตรงตาม
กําหนดเวลา
3. แจงใหเจาหนี้ทราบ ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา และรวมกันหาแนวทางแกไข
ปญหาดังกลาว
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13. การประกอบธุรกิจในตางประเทศ
1. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับในแตละประเทศที่บริษัทเขาไปประกอบธุรกิจ โดยคํานึงถึง
สังคม สภาพแวดลอม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชวี ิตในแตละทองถิ่น
2. ปฏิเสธการดําเนินการใดๆ ที่สุมเสี่ยงเขาขายเปนความผิดตามกฎหมายทองถิ่น และเมื่อเห็นวามี การ
ดําเนินการที่ไมชัดเจน ไมเปนไปตามระเบียบ หรืออาจขัดหรือแยงกับกฎหมาย หรือขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรมในแตละทองถิ่น ใหรายงานผูบังคับบัญชาหรือหารือที่ปรึกษากฎหมาย
3. การจางแรงงานในแตละทองถิ่นตองปฏิบัติตามที่กฎหมายแรงงานในแตละทองถิน่ กําหนดไว และ
ตองมีการปฏิบัติตอแรงงานทองถิ่นดวยความเทาเทียมและเปนธรรม
4. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือกฎเกณฑตา งๆ ในแตละประเทศที่เขาไปประกอบธุรกิจ
อยางสม่ําเสมอ หากไมแนใจใหขอคําแนะนําจากที่ปรึกษากฎหมาย หรือผูที่เกี่ยวของ
14. การแขงขันทางการคา
1. ผูบริหารและพนักงานทุกคนตองศึกษาและทําความเขาใจกฎหมายวาดวยการแขงขันและการตอตาน
การผูกขาดใหถองแทกอนทีจ่ ะดําเนินการใดๆ
2. ไมทําความตกลงใดๆ กับคูแขงขันหรือบุคคลใด ที่มีลักษณะเปนการลดหรือจํากัดการแขงขันทาง
การคา หรือสงผลใหเกิดการแขงขันอยางไมเปนธรรม รวมถึงการกําหนดราคา การฉอโกง การประมูล การ
จัดสรรตลาด และขอตกลงในการจํากัดการจัดหา
3. ตองไดรับอนุมัติจากผูบริหารระดับสูงในการใหหรือแลกเปลี่ยนขอมูลความลับทางธุรกิจของบริษัท
แกพันธมิตรทางธุรกิจ หรือกิจการรวมคาเสมอ
15.การปองกันการฟอกเงิน
เด็มโกยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันการฟอกเงิน และ
การปราบปรามการฟอกเงิน และการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
กลาวคือ เด็มโก จะไมรับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสิน หรือสนับสนุนใหมีการรับโอน หรือเปลี่ยนสภาพ
ทรัพยสินตางๆ ที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด เพื่อปองกันไมใหผูหนึ่งผูใดใช เด็มโก เปนชองทางหรือเปน
เครื่องมือในการถายเท ปกปด หรืออําพรางแหลงที่มาของทรัพยสินที่ไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย
แนวทางปฏิบัติ
1. ก อ นทํ า ธุ ร กรรมกั บ คู สั ญ ญา ควรตรวจสอบให แ น ใ จว า แหล ง ที่ ม าของเงิ น ได ม าโดยชอบด ว ย
กฎหมาย
2. ไมโอนเงินไปยังบัญชีที่ไมเปนที่รูจัก หรือรับโอนเงินที่มีลักษณะการจายที่ผิดปกติ
3. กรณีพบเห็นธุรกรรมที่ไมปกติตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบโดยทันที

จริยธรรมและจรรยาบรรณ
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)

จริยธรรมและจรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน
สารจากประธานกรรมการ
มาตรฐานสูงสุดของความเปนมืออาชีพและการมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานที่ บริษัท เด็มโก จํากัด
(มหาชน) และบริษัทในกลุม “เด็มโก”เปนสิ่งที่ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองมุงมั่นฟนฝา เพื่อ
ไปใหถึง เพราะจรรยาบรรณไมเพียงแตวางกรอบในเรื่องมาตรฐานดังกลาว แตยังสะทอนใหเห็นคานิยมหลัก
I DEMCO ขององคกร
ในฐานะที่เปนผูบริหาร และพนักงานของ เด็มโก และกลุมธุรกิจของเด็มโก คณะกรรมการบริษัทฯ
คาดหวังใหทานยึดถือและปฏิบัติตามหลักเกณฑตางๆ ที่ระบุไวในจรรยาบรรณนี้ ซึ่งครอบคลุมการกระทํา
ของทานในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวของกับเด็มโก ดังนั้น ไมวาทานจะกระทําการใดๆ ตองคํานึงถึงผลประโยชน
ของเด็มโก เปนสําคัญ
ความรวมมือและปณิธานของทานในการธํารงไวซึ่งมาตรฐานดังกลาว จะเปนแรงผลักดันสําคัญที่ทํา
ให เด็มโก สามารถบรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศนที่วางไวในการ มุงสูการเปนผูรับเหมาดานวิศวกรรมไฟฟา ผู
ลงทุนดานพลังงานทดแทน และสาธารณูปโภค ชั้นนําของอาเซียน

...........................................
(ประพีร ปุยพันธวงศ)
ประธานกรรมการบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)

จริยธรรมและจรรยาบรรณ
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)

บทนํา
วิสัยทัศนของ “เด็มโก” คือ มุงสูการเปนผูรับเหมาดานวิศวกรรมไฟฟา ผูลงทุนดานพลังงานและ
สาธารณูปโภคชั้นนําของอาเซียน โดยใช ความซื่อสัตย ตอลูกคา ตอวิชาชีพ ดวยความมานะมุงมั่น ตั้งใจจริงที่
จะประสบความสําเร็จ ดวยความเชื่อมั่นในการทํางานรวมกันเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความรอบรู
เชี่ย วชาญ ให คุณ ภาพที่ ดี แ ก ลูก ค า สรางมูลค า เพิ่ม สรางผลตอบแทนที่ดีแ กผูถือหุ น อย างต อเนื่ อง มี ค วาม
รับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม เปนคานิยม “I DEMCO” ที่จะชวยผลักดันใดธุรกิจของ เด็มโก บรรลุวิสัยทัศน
ดังกลาว
ในการดําเนินการใดๆ ของเด็มโก จะใหความเคารพตอกติกาของกฎหมายและเกียรติภูมิของแตละ
บุคคล รวมทั้งมุงมั่นที่จะใหการดําเนินธุรกิจของเด็มโกอยูบนมาตรฐานจรรยาบรรณขั้นสูง
จรรยาบรรณของพนักงานนี้ไดจัดทําเปนคูมือไวเพื่อเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานของผูบริหารและ
พนักงานในการประพฤติตนอยางมีจริยธรรม และเปนการแสดงใหเห็นวาเด็มโกมุงมั่นที่จะปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายและขอบังคับ นอกจากนี้จรรยาบรรณพนักงานยังเปนสิ่งเตือนใจใหพนักงานมีความระมัดระวัง
ในการประพฤติปฏิบัติตน และปองกันไมใหพนักงานกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดระเบียบ ขอบังคับ และ
วินัย ที่จะนําความเสื่อมเสียมาสูชื่อเสียงของเด็มโก
การประพฤติปฎิบัติอยางมีจรรยาบรรณนี้ ไมสามารถอธิบายความชัดเจนไดทุกกรณี อยางไรก็ตาม
ลักษณะโดยทั่วไป คือสิ่งที่เปนคานิยมที่ดีของเด็มโกนั่นเอง ในฐานะพนักงานกลุมธุรกิจของบริษัท เด็มโก
จํากัด (มหาชน) เราจะยึดมั่นในความซื่อสัตย ตอบริษัท ตอเพื่อนพนักงานและลูกคา ตลอดจนการไดรับความ
ไววางใจทั้งในการพูดและการกระทํา เราจะตองประพฤติตนอยางมีความรับผิดชอบ และกระทําในสิ่งที่ถูกตอง
ถึ ง แม ก ารตั ด สิ น ใจที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านใดๆ จะเป น การกระทํ า ของแต ล ะบุ ค คล ในขณะเดี ย วกั น ต อ งมี ค วาม
รับผิดชอบที่จะคํานึงถึงองคกรดวย การที่ทุกคนมีภาระรวมกันนี้ มีความสําคัญยิ่งในการสรางเกียรติภูมิของเด็ม
โกใหไดรับความเชื่อถือและความไววางใจจากทุกฝาย เปนองคกรที่ดีของสังคมตอไป
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
จรรยาบรรณของกรรมการ
(Ethical and Responsible of the Board)
ขอกําหนดดานจริยธรรมนี้เปนบทบัญญัติดานจริยธรรมสําหรับคณะกรรมการบริษัท เด็มโก จํากัด
(มหาชน) กรรมการเด็มโก มุงมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานดานจริยธรรมที่สูงที่สุด เพื่อประโยชนของผูถือหุน
และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ภายใตหลักการ ความซื่อสัตย ยุติธรรม และคุณธรรม การดําเนินธุรกิจสวนตัว การ
รักษาความลับ การเปดเผยเรื่องผลประโยชน การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย และการไมใชตําแหนงหนาที่การ
เปนกรรมการ เพื่อหาผลประโยชนสวนตน ดังตอไปนี้
1. แสดงความเปนผูนํา ริเริ่ม และใชดุลยพินิจในการกํากับดูแลกิจการ เพื่อนําพาบริษัทฯ สูความสําเร็จอยาง
ตอเนื่อง และสรางผลประโยชน สรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and
Responsibilities of the Board)
2. ปฏิบัติหนาที่เพื่อรักษาสิทธิ และผลประโยชนอันชอบธรรมของผูถือหุนของบริษัทฯ ดวยความรับผิดชอบ
ดวยความระมัดระวัง (Duty of Care) ปฏิบัติตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติกรรมการ มติที่ประชุมผูถือหุน
(Duty of Obedience)
3. ปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงผลประโยชนของพนักงาน ลูกคา คูคา และผูมีสวนไดเสียอื่น รวมทั้งสังคม
สิ่งแวดลอม โดยรวมดวย (Good Corporate Citizenship)
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนด และขอพึงปฏิบัติที่ดีในการดําเนินธุรกิจและการเปนกรรมการ รวมถึงการ
ละเวนการกระทําที่เปนการดําเนินธุรกิจอยางไมเปนธรรม ปฏิบัติตามภาระหนาที่ และพันธสัญญาที่ทําไว
(Ethical and Responsible Business)
5. ยึดมั่นตอขอเท็จจริง และความซื่อสัตย ในการดําเนินธุรกิจ และการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการ (Duty
of Loyalty)
6. หลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผลประโยชนสวนตน หรือนิติบุคคล/บุคคล ที่ตนมีสวน
เกี่ยวของกับการกระทําหนาที่เพื่อบริษัทฯ ในฐานะกรรมการ
7. ไมใชขอมูลที่ไดมาในฐานะกรรมการในทางที่ไมเหมาะสม และไมเปดเผย หรืออนุญาตใหมีการเปดเผย
ขอมูลที่เปนความลับของบริษัทฯ (Duty of Disclosure) กับรักษาความนาเชื่อถือทางการเงิน และการ
เปดเผยขอมูลของบริษัทฯ (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
8. ระมัดระวัง และไมกระทําการใดๆ ที่เปนการทําลายชื่อเสียงกรรมการบริษัท ไมกระทําการใดๆที่เปน
ผลเสียตอชื่อเสียง และผลประโยชนของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัท
9. ติดตาม ศึกษา และพัฒนาความรูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(CG Code) อยูเสมอ
10. ยึดมั่นมาตรฐานสูงสุดในการปฏิบัติงาน โดยตระหนัก และยึดมั่นขอพึงปฏิบัตินี้ ทั้งโดยเจตนารมณ และ
ลายลักษณอักษร กับสงเสริมในกรรมการอื่น ผูบริหารระดับสูง นําไปปฏิบัติดวย (Strengthen Board
Effectiveness)
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
จรรยาบรรณของพนักงาน
(Ethical and Responsible of the Employees)
ขอบเขต
จรรยาบรรณพนักงานนี้ใชบังคับกับพนักงานทุกคนในกลุมของบริษัท เด็มโก จํากัด(มหาชน) บริษัท
ยอย บริษัทรวม และกิจการอื่นๆ ที่เด็มโกมีอํานาจควบคุม รวมทั้งกิจการในตางประเทศ ทั้งนี้ “พนักงาน” ใน
ความหมายของจรรยาบรรณนี้ หมายความรวมถึงผูบริหารและพนักงานทุกระดับชั้น รวมถึงพนักงานที่มีสัญญา
จางทุกคน ไมวาจะเปนพนักงานที่มีสัญญาจางตามกําหนดระยะเวลาหรือไมมีกําหนดระยะเวลา
การปฏิบัติตาม
พนักงานทุกคนมีหนาที่ในการทําความเขาใจและปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และจรรยาบรรณ
พนักงาน ตลอดจนนโยบายอื่นๆ ไมวาจะเปนตามจารีตประเพณี หรือเปนลายลักษณอักษร ไมวาจะไดกําหนด
ไวแลวในขณะนี้ และ/หรือที่จะกําหนดตอไปในภายหนาโดยเครงครัด
พนักงานของเด็มโก ตองปฏิบัติหนาที่ในความรับผิดชอบอยางสุดความสามารถ ซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่น
ในคุณธรรม ไมกระทําการทุจริต
ผูบริหารพึงแสดงความยึดมั่นตอจรรยาบรรณพนักงาน โดยการปฏบัติตนเปนแบบอยางที่ดีสําหรับ
พนักงานอื่น เสริมสรางบรรยากาศของการทํางานใหเอื้อตอการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมทั้งตองมุงมั่นที่จะ
ปองกันไมใหเกิดการละเมิดจรรยาบรรณ
พนักงานที่ฝาฝนจรรยาบรรณ หรือนโยบายของเด็มโกที่เกี่ยวของ หรือยินยอมใหผูใตบังคับบัญชาฝา
ฝนจรรยาบรรณ จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัย การใหชดเชยความเสียหาย และโทษทางแพงหรือทางอาญา
ตัวอยางของการกระทําที่อาจนําไปสูการลงโทษทางวินัย
 การประพฤติปฏิบัติที่ฝาฝนตอนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง จรรยาบรรณพนักงาน หรือกฎหมาย
 การกระทําที่ฝา ฝนนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นและสินบนของเด็มโก
 การกระทําดวยประการใดๆ อันเปนผลใหมีการฝาฝนนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง จรรยาบรรณ
พนักงาน หรือฝาฝนกฎหมาย
 การไมรายงาน การฝาฝน พฤติกรรมที่นาสงสัยวาจะมีการกระทําที่เปนการฝาฝนนโยบาย ขอบังคับ
ระเบียบ คําสั่ง จรรยาบรรณพนักงาน หรือกฎหมายอยางทันที
 การไมใหความรวมมือในการสอบสวนหาสาเหตุของการกระทําที่อาจเปนการฝาฝนนโยบาย ขอบังคับ
ระเบียบ คําสั่ง จรรยาบรรณพนักงาน หรือกฎหมาย
 การใหรายพนักงานผูอื่นโดยรายงานวามีการฝาฝน หรือมีสวนรวมในการฝาฝน นโยบาย ขอบังคับ
ระเบียบ คําสั่ง จรรยาบรรณพนักงาน หรือกฎหมายซึ่งไมเปนความจริง
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
การรักษาผลประโยชนเด็มโก
พนักงานพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม และรับผิดชอบตามแนวทาง นโยบาย
ระเบียบปฏิบัติที่เด็มโก ไดกําหนดไว โดยมุงมั่นในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ดวยความระมัดระวัง
และไตรตรอง เพื่อผลประโยชนของเด็มโก ตามวัตถุประสงคทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืนทั้งของเด็มโก
และสังคมตอไป
การรักษาผลประโยชนของเด็มโก ตองเกิดจากการกระทําโดยชอบธรรม ไมกระทําการชวยเหลือ
สนับสนุนหรือยอมเปนเครื่องมือที่จะทําใหเกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบตางๆ ตาม
หลักธรรมาภิบาลของการดําเนินธุรกิจ
ผลประโยชนของเด็มโก นอกจากหมายถึงเปาหมายในการดําเนินธุรกิจแลวยังหมายถึงภาพลักษณ
เกียรติภูมิ ชื่อเสียงอันดีงาม
พนักงานในฐานะที่เปนตัวแทนเด็มโกพึงระมัดระวังการกระทํา หรือการแสดงออก ในดานตางๆ ที่อาจ
สงผลกระทบถึงภาพลักษณของเด็มโกได
พนักงานควรมีทัศนคติที่ดี มีความภูมิใจในเด็มโก โดยดํารงไวซึ่งชื่อเสียงอันดีงามของเด็มโก มุงรักษา
ชื่อเสียงของตนเอง และเกียรติของพนักงานเด็มโก
ความเชื่อถือไดของขอมูล
ขอ มู ล ทุ ป ระเภทของเด็ ม โก ต อ งเป น ข อ มูล ที่ เ ป น จริ ง และถู ก ต อง ผู บริ ห าร ผู ถื อ หุ น เจ า หนี้ และ
หนวยงานกํากับดูแลตางๆ ตองอาศัยความถูกตองของขอมูลเด็มโกในการติดตามการดําเนินงานของเด็มโก และ
ในการตัดสินใจ ดังนั้น เด็มโกจึงไววางใจวา พนักงานทุกคนจะรวมมือกันในการจัดทําขอมูลใหถูกตองโดย
บันทึกขอมูล และจัดทํารายงานอยางถูกตอง และทันตอเหตุการณ โดยรวบรวมรายการทางบัญชีตางๆ ทุก
รายการ ไมวาจะมีปริมาณมากหรือนอย ขอมูลทุกประเภทของเด็มโก ตองการความถูกตอง แมนยํา และความ
โปรงใส ในมาตรฐานเดียวกัน ไมวาจะเปนการสงขอมูลสวนบุคคลใหกลุมทรัพยากรบุคคล การจัดทํารายงาน
คาใชจาย การบันทึกเวลาทํางาน การบันทึกขอมูลลูกคา การบันทึกรายได และรายการตางๆ การบันทึกขอมูล
ดานการลงทุนหรือขอมูลทางการเงินโดยรวมของเด็มโก
ทั้งนี้ การบันทึกและ/หรือการจัดทํารายงานที่ผิดพลาดหรือบิดเบือน โดยเจตนาหรือประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง ถือเปนการฝาฝนจรรยาบรรณพนักงาน
เด็มโก หวังวาพนักงานจะรวมมืออยางเต็มความสามารถกับผูตรวจสอบภายใน และภายนอกเมื่อไดรับ
การรองขอ
การรักษาความลับของขอมูล
พนักงานจะตองไมเปดเผยขอมูลของเด็มโก ที่ยังมิไดมีการเปดเผยตอสาธารณะ ยกเวนเปนไปตาม
กฎหมาย หรือไดรับอนุมัติจากเด็มโกการรักษาความลับของขอมูลนี้รวมถึงขอมูลของลูกคา ผลิตภัณฑ บริการ
แผนงาน กลยุทธ วิธีการดําเนินการและระบบงาน พนักงานจะตองไมนําขอมูลที่ไดทราบหรือจัดทําขึ้นจาก
จริยธรรมและจรรยาบรรณ

:

ปรับปรุง พฤศจิกายน 2560

หนาที่ 21/59

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
หนาที่ง านในเด็ ม โก ใชใ นทางอื่ น นอกเหนือ จากงานที่ต นรั บผิดชอบ และจะไมนํ าข อ มูลไปใช ใ นทางที่
กอใหเกิดผลประโยชนสวนตนหรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น ไมวาในขณะที่เปนพนักงานอยู หรือพนสภาพ
การเปนพนักงานแลวก็ตาม
การเก็บรักษาขอมูลของลูกคาถือเปนเรื่องสําคัญที่พนักงานทุกคนตองปฏิบัติโดยเครงครัด และหามมิ
ใหพนักงานเปดเผยขอมูลใดๆ ของลูกคาแกบุคคลอื่น ไมวาดวยวิธีการใด หรือสื่อใดๆ เวนแตการเปดเผยขอมูล
ของลูกคาใหแกผูที่มีอํานาจตามกฎหมาย หรือตามคําสั่งศาล
การรักษาความลับของขอมูลนี้ รวมถึงขอมูลสวนบุคคลของลูกคา และของพนักงาน ซึ่งหมายความถึง
ขอมูลเกี่ยวกับรายไดและผลประโยชน และขอมูลทางการแพทยดวย ขอมูลดังกลาวจะสามารถเผยแพรให
บุคคลภายในหรือภายนอกบริษัทฯ เพื่อใชงานได เมื่อมีความจําเปนอยางยิ่งเทานั้น พนักงานที่มีหนาที่เกี่ยวของ
กับขอมูลสวนบุคคลนี้ ตองปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว โดยใชความระมัดระวังอยางยิ่ง และพึงรักษาอยาง
เครงครัด
การสื่อสารและการแสดงออกในนามเด็มโก
เด็มโกยึดมั่นตอการประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตย และเปดเผย การสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
องค ก รจะต อ งถู ก ต อ ง เที่ ย งตรง ตรงไปตรงมา และมี ก ารใช ช อ งทางในการสื่ อ สารที่ เ หมาะสมในแต ล ะ
สถานการณ
การสื่อสารและการเผยแพรขอมูลทุกครั้งตองใชภาษาและน้ําเสียง ที่สุภาพ และไมทําใหภาพลักษณ
และชื่อเสียงของเด็มโก ตองเสื่อมเสีย
หามการสื่อสาร การตีพิมพ และประกาศทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ ดวยขอมูลที่ไมเปนจริง
บิดเบือน ประสงคราย รวมถึงขอมูลที่อาจกระทบตอชื่อเสียงของบุคคล หรือกลุมบุคคล ทั้งนี้ไมวาจะเปนการ
สื่อดวยวาจาหรือลายลักษณอักษรก็ตาม
พนักงานตองระมัดระวังการใช Social Media เชน Webboard Facebook Youtube Instagram Line
Whatsapp เปนตน ไมวาจะเปนการสื่อสารดวยขอความ รูปภาพ หรือวีดีโอ เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
ตอตัวบุคคล องคกร หรือผิดตอศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย
การใช สื่ อ หรื อ สั ญ ลั ก ษณ ซึ่ ง แสดงถึ ง การเป น พนั ก งาน หรื อ เกี่ ย วข อ งกั บ ธุ ร กิ จ ของเด็ ม โก เช น
เครื่องแบบ นามบัตร โบรชัวรสินคาหรือบริการ เปนตน พนักงานจะตองใชดวยความระมัดระวัง และเพื่อ
ประโยชนของเด็มโก เทานั้น และจะตองไมใชสื่อ หรือสัญลักษณ ของเด็มโก ในการอวดอาง หลอกลวง หรือ
กระทําดวยประการใดๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหาประโยชนใหกับตนเองและ/หรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ
รวมทั้งจะตองไมยินยอมใหบุคคลอื่นนําไปใชเพื่อการดังกลาวดวย

จริยธรรมและจรรยาบรรณ
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
การใชขอมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย
หามพนักงานที่รูขอมูลที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณะ ซื้อขายหุนหรือหลักทรัพยอื่นใดที่เกี่ยวของ เปดเผย
หรือใชประโยชนจากขอมูลที่ยังไมเปดเผยเพื่อแสวงหาผลประโยชนทั้งของตนเอง และ/หรือบุคคลอื่น ทั้ง
ทางตรงและทางออม
เมื่อใดควรถือวาเปน “ขอมูลภายใน”
 เมื่อขอมูลนั้นมีสาระสําคัญ หมายถึง ขอมูลที่มีความเปนไปไดอยางมากกวานักลงทุนที่มีเหตุมีผลจะถือ
เปนสิ่งสําคัญในการตัดสินใจทําการซื้อขายหลักทรัพย
 เมื่อขอมูลนั้น ไมเปนขอมูลสาธารณะ หมายถึง ขอมูลที่ยังไมไดรับการเปดเผยตอสาธารณะ รวมไปถึง
ขอมูลที่แมจะไดเปดเผยตอสาธารณะและรายงานโดยสื่อแลวก็ตาม แตยังไมไดใหนักลงทุนมีเวลา
ตอบสนองขอมูลพอสมควร (24 ชั่วโมงหลังจากการใหขาวอยางเปนทางการ)
การคุกคาม
เด็มโก ยึดมั่นในการสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน ใหเกิดประสิทธิภาพและปราศจากการคุกคาม
ใดๆ เด็มโก จะทําการสืบหาขอเท็จจริงอยางจริงจัง เมื่อไดรับรายงานถึงเหตุการณหรือพฤติกรรมใดที่ขัดตอ
แนวปฏิบัตินี้ และหากเปนจริงจะสงผลตอการลงโทษทางวินัย
รูปแบบตางๆ ของการคุกคาม ไดแก
 การคุกคามทางวาจา เชน บิดเบือน ใสความ หรือทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียง
 การคุกคามทางกาย เชน การขมขู ทํารายรางกาย ขูจะทํารายรางกาย
 การคุกคามที่มองเห็นได เชน การสื่อขอความกาวราว การแสดงอากัปกิริยา หรือรูปภาพที่กอใหเกิด
ความขุนเคือง เปนตน
 การคุกคามทางเพศ เชน การเกี้ยวพาราสี การรองขอผลประโยชนทางเพศ หรือการลวงละเมิดทางเพศ
ดวยกาย และวาจาอื่นๆ
การพนัน การดื่มแอลกอฮอล และสิ่งเสพติด
หามพนักงานเสพ ครอบครอง ซื้อ ขาย ขนยาย สิ่งเสพติด หรือสารควบคุม (ยกเวนยาตามใบสั่งของ
แพทย) ไมวาประเภทใดๆ และไมวาดวยวิธีการใดๆ
หามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระหวางปฏิบัติหนาที่ เวนแตในงานเลี้ยงสังสรรคหรือการตอนรับ
ลูกคาตามระเบียบปฏิบัติของเด็มโก และตองไมดื่มจนมึนเมาหรือขาดสติ
หามพนักงานเลนการพนันทุกประเภทในระหวางปฏิบัติหนาที่ หรือในพื้นที่ของเด็มโก
การเลนการพนัน การดื่มแอลกอฮอล หรือการใชสิ่งเสพติด ที่สงผลกระทบตอภาพลักษณของเด็มโก
หรือมีผลใหการปฏิบัติในหนาที่ของพนักงาน หรือทําใหทรัพยสินใดๆ ของเด็มโก เสียหาย จะถูกพิจารณาโทษ
ทางวินัย

จริยธรรมและจรรยาบรรณ
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
การใหและรับของกํานัลและการเลี้ยงรับรอง
เด็ ม โก มุ ง มั่ น ในการสร า งความสั ม พั น ธ ที่ มั่ น คงและยั่ ง ยื น กั บ ลู ก ค า ผู ถื อ หุ น คู ค า และผู ทํ า ธุ ร กิ จ
รวมกับเด็มโก คุณธรรมและชื่อเสียงที่ดีของเด็มโก ยอมเปนรากฐานสําคัญสําหรับการสรางความสัมพันธ
ดังกลาว
พนักงานตองไมเรียกรองหรือแสดงอากัปกิริยาที่แสดงเจตนาทั้งทางตรงและทางออมวา ตองการรับ
เงิน และ/หรือทรัพยสิน และ/หรือประโยชนอื่นใดที่อาจมีผลตอการตัดสินใจทางธุรกิจของพนักงานในนามเด็ม
โก เวนแตไดรับในโอกาสที่เปนพิธีการ หรือตามธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่นที่ดีงาม หรือจารีตทางการคา
การแลกเปลี่ยนของกํานัล หรือการเลี้ยงตอบแทนตามประเพณีนิยม เชน การรับประทานอาหาร หรือ
การเลี้ยงรับรองระหวางพนักงานกับบุคคลอื่น เปนตน สามารถทําไดตามความเหมาะสม เพื่อรักษาสัมพันธภาพ
ทางธุรกิจ
สิ่งที่ควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติ
 หลีกเลี่ยงสถานการณที่อาจกระทบตอความตั้งใจ หรือความสามารถของทานที่จะทําประโยชนสูงสุด
ใหแกเด็มโกและผูถือหุน
 ไมควรกระทําการใดๆ ที่แสดงใหเห็นวา ทานไดปฏิบัติเปนพิเศษกับบุคคลอื่นที่อยูทั้งภายในและ
ภายนอกกลุมธุรกิจของ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) หรือหนวยงานภายนอกที่ทําธุรกิจกับเด็มโก
 การรับรางวัลตอบแทน คาคอมมิชชั่น หรือคาใชจายในการเดินทางที่คูคาหรือบุคคลภายนอกออก
คาใชจายให สามารถกระทําไดภายใตการขออนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติที่เด็มโก กําหนด
 เมื่อไมแนใจถึงความเหมาะสมในการรับของกํานัล การบริการ ผลประโยชน หรือการแสดงน้ําใจใดๆ
ควรขอรับคําปรึกษาจากฝายกํากับและควบคุมหรือผูบังคับบัญชาโดยตรง
 ควรละเวนการใหของกํานัลผูบังคับบัญชา หรือรับของกํานัลจากผูใตบังคับบัญชา ยกเวนเปนการให
ตามประเพณีนิยม
ความขัดแยงทางผลประโยชน
พนักงานทุกคนตองปฏิบัติงานโดยคํานึงผลประโยชนของเด็มโกเปนสําคัญและตองคํานึงอยูเสมอวา
ในการปฏิบัติหนาที่ตนเองจะตองไมมีสวนไดเสีย หรือผลประโยชนขัดกันกับผลประโยชนของเด็มโก และ
หลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจมีขึ้นทั้งทางตรงทางออม
แนวปฏิบัติ
 ไมประกอบกิจการที่เปนการแขงขัน หรือมีลักษณะเดียวกับเด็มโก

จริยธรรมและจรรยาบรรณ
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
 ไมเขาเปนหุนสวน หรือผูถือหุนที่มีอํานาจตัดสินใจหรือ กรรมการ หรือ ผูบริหารในกิจการที่เปนการ
แขงขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับเด็มโก เวนแตไดรับอนุญาตจากเด็มโก
 ไมใชขอมูลภายในเพื่อผลประโยชนของตนเองและพวกพอง
 ตองเปดเผยสถานะสวนตัวหรือธุรกรรมใดๆ ที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน หรือทําให
เกิดความเขาใจวามีความขัดแยงทางผลประโยชน
 การทําสัญญากับคูคาตองอยูบนพื้นฐานของการแขงขันที่เปนธรรมและเปดเผยโดยผูเสนอใหบริการ
หรือผูเสนอขายสินคาทุกราย จะตองไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน การประเมินและการคัดเลือกตอง
ขึ้นอยูกับคุณภาพ ราคา การบริการ ความนาเชื่อถือ และปจจัยอื่นๆ ที่ไดรับความเห็นชอบ และกระทํา
ภายใตแนวทางและกระบวนการทํางานที่กําหนดไว
นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
กลุมธุรกิจของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) มีนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ
พนักงานมีหนาที่ในการศึกษา และทําความเขาใจกับนโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชั่นของเด็มโก และ
ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไวอยางเครงครัด
ทรัพยสินของเด็มโก
พนักงานทุก คนมีห นาที่ในการดูแ ลรับผิ ดชอบตอทรัพยสินของเด็มโกมิใ หสูญหาย เสียหาย หรือ
นําไปใชในทางที่ผิด ความรับผิดชอบนี้ไมเพียงแคครอบคลุมถึงการปฏิบัติตนของพนักงานเทานั้น แตยังรวมถึง
การตองใสใจที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนของการรักษาความปลอดภัย และการตื่นตัวตอสถานการณ และเหตุการณ
ที่อาจเกิดขึ้น และทําใหทรัพยสินของเด็มโก เกิดความสูญหาย เสียหาย หรือถูกใชในทางที่ผิดดวย
ทรัพยสินของเด็มโกหมายความรวมถึงเงินสด เครื่องมือทางการเงิน ขอมูลของเด็มโก ทรัพยสินทาง
ปญญา โปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร ซอฟทแวร จดหมาย อิเล็กทรอนิกส เอกสาร เครื่องมือเครื่องใช สิ่ง
อํานวยความสะดวก ยานพาหนะ ชื่อเด็มโก เครื่องหมายสัญลักษณของเด็มโก และวัสดุอุปกรณ
ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาหมายความรวมถึ ง สิ ท ธิ บั ต ร อนุ สิ ท ธิ บั ต ร ลิ ข สิ ท ธิ์ เครื่ อ งหมายทางการค า
ความลั บ ทางการค า หรื อข อมู ล อื่ น ใดที่ เ ปน ทรั พ ยสิน มีค าของเด็ มโก พนั ก งานมีห น าที่ป กป องดู แลรัก ษา
ทรัพยสินทางปญญาของเด็มโกใหพนจากการนําไปใช หรือเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต และตองเคารพ
ลิขสิทธิ์ของเจาของทรัพยสินทางปญญานั้นๆ
การปองกันการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
พนักงานตองยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย โดยจะไม
สนับสนุนหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของในการรับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสินตางๆ ที่เกี่ยวของกับการกระทํา
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
ความผิด เพื่อปองกันไมใหผูหนึ่งผูใดใชเด็มโกเปนชองทางหรือเปนเครื่องมือในการถายเท ปกปด หรืออําพราง
แหลงที่มาของทรัพยสินที่ไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย
การทํางานอื่นหรือกิจกรรมภายนอก
พนักงานตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และความถูกตอง/ ซื่อสัตยสุจริต
รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎเกณฑทางการและกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอบังคับ นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เด็ม
โกกําหนด
พนักงานตองไมเปนพนักงานขององคกรอื่นที่ไมใชองคกรในกลุมธุรกิจของ บริษัท เด็มโก จํากัด
(มหาชน) หรือทํากิจกรรมภายนอกอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของกับเด็มโกในระหวางการปฏิบัติหนาที่
พนักงานที่จะไปเปนกรรมการ คณะทํางาน ที่ปรึกษา วิทยากร หรือทํากิจกรรมภายนอกใหกับบุคคล
อื่นใดที่ไมใชองคกรในกลุมธุรกิจของเด็มโก ตองไดรับการอนุมัติลวงหนาจากผูมีอํานาจอนุมัติที่เด็มโกกําหนด
ตัวอยางงานที่สามารถทําไดนอกเวลางานควรมีลักษณะดังนี้
 ไมขัดตอกฎหมายและศีลธรรม
 ไมขัดแยงกับผลประโยชน หรือระเบียบของเด็มโก และไมนํามาซึ่งผลกระทบตอธุรกิจของเด็มโก
 ไมเปนการแขงขันโดยตรง หรือโดยออมกับผลิตภัณฑ และบริการของเด็มโก หรือกิจกรรมที่มีสวน
เกี่ยวพันกับธุรกิจของคูคา หรือผูใหบริการกับเด็มโก
 ไมทําใหเกิดความเสียหายตอภาพลักษณหรือชื่อเสียงของเด็มโก
 ไมหาประโยชนจากการใชชื่อเครื่องหมายสัญลักษณ สถานที่ ยานพาหนะ ขอมูลที่เปนความลับ หรือ
ทรัพยสินอื่นๆ ของเด็มโก
 ไมกระทบตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
สิทธิมนุษยชนและกิจกรรมทางการเมือง
เด็มโกจะยึดหลักสิทธิมนุษยชนเปนหลักปฏิบัติรวมกับพนักงานทุกคน โดยจะใหพนักงานเขาใจใน
หลักสิทธิ มนุษยชน เพื่อนําไปเปน สว นหนึ่ งในการปฏิบัติงานและไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิ ทธิ
มนุษยชน
เด็มโกจะวางตัวเปนกลางทางการเมืองโดยไมทําการใดๆ อันเปนการฝกใฝ หรือสนับสนุนพรรค
การเมืองใด พรรคการเมืองหนึ่ง หรือสนับสนุนผูที่มีอํานาจทางการเมือง โดยเด็มโกจะใหความเคารพในสิทธิ
เสรีภาพทางการเมืองของพนักงาน แตทั้งนี้ ไมวาในโอกาสใด พนักงานจะตองระมัดระวังการแสดงความ
คิดเห็นทางการเมืองในสถานที่ทํางานหรือในเวลางาน หรือในสถานที่ใดๆ ที่อาจทําใหเขาใจไดวาเปนการ
แสดงความคิดเห็นในฐานะพนักงานเด็มโก
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
ชองทางรับขอรองเรียน (Whistleblower)
เด็มโก มีชองทาง รับขอรองเรียน (Whistleblower) ใหพนักงานสามารถรองเรียนใหขอมูล หรือแจง
เบาะแสที่เกี่ยวของกับการทุจริต คอรรัปชั่น รวมถึงการไมปฏิบัติตามขอบังคับ กฎระเบียบ และจรรยาบรรณ
เพื่อความโปรงใสในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลผานชองทางตางๆ คือ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล E-mail address : goodgovernance@demco.co.th
คณะกรรมการวินัย
E-mail address : discipline_committee@demco.co.th
เลขานุการบริษัทฯ
Email address : paitoongcc@demco.co.th
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล Email address : wonruedee@demco.co.th
ตูรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ติดตั้ง ณ สํานักงานใหญ

สงจดหมาย หรือชองทางอื่นตามสมควรและปลอดภัย ถึง สํานักงานตรวจสอบ บริษทั เด็มโก จํากัด
(มหาชน) เลขที่ 59 ม.1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 หรือโทรสาร 02-9595811 ตอ 2018
ซึ่งเด็มโกมีมาตรการคุมครองผูรองเรียน โดยถือวาขอมูลที่เกี่ยวของเปนความลับและจะดําเนินการ
พิสูจนหาขอเท็จจริง เพื่อดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป
มาตรการคุมครองผูที่รองเรียนหรือใหขอมูลดวยเจตนาสุจริต
 ผูรายงาน ผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือสามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองได หากเห็นวาการ
เปดเผยนั้นจะทําใหเกิดความไมปลอดภัย หรือเกิดผลกระทบในทางลบใดๆ
 เด็มโกถือวาขอมูลที่เกี่ยวของเปนความลับ และจะเปดเผยเทาที่จําเปนโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและ
ผลกระทบในทางลบของผูรายงานแหลงที่มาของขอมูลหรือบุคคลที่เ กี่ยวของเปนสําคัญ และผูที่
เกี่ยวของกับกระบวนการสอบสวนหรือหาขอเท็จจริง มีหนาที่ในการรักษาความลับของผูใหขอมูล
อยางเครงครัด ผูใดฝาฝน เด็มโก จะถือเปนการกระทําผิดวินัยรายแรง
 หากมีการกระทําที่ไมเปนธรรมตอผูรองเรียน หรือผูแจงเบาะแส หรือผูที่เปนพยาน ถือเปนการกระทํา
ผิดวินัยรายแรง และอาจเปนความผิดตามกฎหมายได
 กรณีที่ผูรองเรียนเห็นวาตนอาจไดรับความไมปลอดภัย หรืออาจเกิดผลกระทบในทางลบ ผูรองเรียน
สามารถรองขอใหเด็มโกกําหนดมาตรการคุมครองที่เหมาะสมได หรือเด็มโกอาจกําหนดมาตรการ
คุมครองโดยผูรองเรียนไมตองรองขอ หากเห็นวาเปนเรื่องที่มีแนวโนมที่จะเกิดผลกระทบในทางลบ
หรือความไมปลอดภัย
 ผูที่ไดรับผลกระทบในทางลบจะไดรับการบรรเทาความเดือดรอนดวยกระบวนการที่มีความเหมาะสม
และเปนธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณ
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
ขอแนะนํา
จรรยาบรรณของเด็มโกนี้ ไมสามารถใหแนวทางที่ครอบคลุมทุกสถานการณ หรือใหคําตอบกับทุก
คําถามที่อาจเกิดขึ้นได จึงจําเปนอยางยิ่งที่เด็มโกจะตองพึ่งดุลยพินิจของพนักงานที่จะพิจารณาวา อะไรคือความ
ถูกตอง รวมถึงรูวาเมื่อใดควรปรึกษาหารือกับผูอื่น เพื่อใหเกิดแนวทางพฤติกรรมที่เหมาะสม
เมื่อเกิดความไมแนใจวาสิ่งใด “เปนสิ่งที่ถูกตองที่ควรปฏิบัติ” ใหถามคําถาม 5 ขอ ตอไปนี้
 ระเบียบวินัย/ กฎหมาย – สิ่งที่ขาพเจาจะปฏิบัติหรือละเวนปฏิบัตินั้นฝาฝนระเบียบวินัย / กฎหมาย
ใดๆ หรือไม
 นโยบาย – สิ่งที่ขาพเจาจะปฏิบัติหรือละเวนปฏิบัตินั้น ขัดตอนโยบายตางๆ ของเด็มโกหรือไม
เชน นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของเด็มโกที่อนุมัติไวหรือไม
 ความภาคภูมิใจ – หากสิ่งที่ขาพเจาจะปฏิบัติหรือละเวนปฏิบัตินั้น เปนที่ลวงรูถึงผูบังคับบัญชา
หรือในหมูเพื่อนพนักงาน ขาพเจาจะเกิดความละอายหรือไม
 ภาพลักษณ – สิ่งที่ขาพเจาเจตนาปฏิบัติหรือละเวนปฏิบัติ เปนการไมเหมาะสม ไมซื่อสัตย หรือ
สงผลใหเกิดความเสียหายตอภาพลักษณเด็มโกหรือไม
 ศีลธรรม / ขนบธรรมเนียม / จารีตประเพณี – สิ่งที่ขาพเจาจะปฏิบัติหรือละเวนปฏิบัตินั้น ฝาฝน
ศีลธรรม / ขนบธรรมเนียม / จารีตประเพณีใดๆ หรือไม
หากคําตอบขอใดขอหนึ่งของคําถามขางตน คือ “ใช” เปนไปไดวาสิ่งที่ทานปฏิบัติหรือไมปฏิบัตินั้น
อาจเปนการฝาฝนหรือขัดตอจรรยาบรรณ หรือกรณีที่มีขอสงสัยหรือไมแนใจ ควรหารือผูบังคับบัญชาของทาน
หรือฝายกํากับและควบคุม

จริยธรรมและจรรยาบรรณ
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
ภาคผนวก
มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงาน
(Ethical and Behavior of the Employee at all levels)
1. การเปดเผยขอมูลบริษัทและการประชาสัมพันธ
1.1 พนักงานพึงคํานึงถึงการกลาวหรือใหขอความอันใดตอบุคคลภายนอกหรือสื่อมวลชน โดยจะตอง
ชี้แจงใหชัดเจนถึงคุณวุฒิและคุณสมบัติของผูใหขอมูล การกลาวในฐานะสวนตัว หรือตําแหนงหนาที่
ใด การมีสวนไดสวนเสียรวมกับบุคคลกลุมหนึ่งกลุมใดที่ไดรับผลประโยชนจากขอมูลหรือขอความ
หรือขอคิดเห็นนั้น ๆ
1.2 พนั ก งานทุ ก คนเป น ทรั พ ยากรขององค ก ร ดั ง นั้ น พนั ก งานพึ ง ระลึ ก ว า การพู ด กั น ระหว า งเพื่ อ น
รวมงาน เพื่อนนอกองคกรหรือแมแตญาติ ในเรื่องที่ตนเองไมรูจริงหรือพูดจากขอมูลที่ไมถูกตอง
นอกจากจะเปนการสรางความไมนาเชื่อถือแกตนเองแลว ยังเปนการสรางความไมนาเชื่อถือตอองคกร
ดวย
1.3 พนักงานควรมีหนาที่ใหความชวยเหลือ ใหความกระจาง ความชัดเจนในเนื้อหาขอมูลของงานที่
ตนกระทํ า หรื อ รั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ความโปร ง ใส โดยมี เ งื่ อ นไขว า การให ข อ มู ล เหล า นั้ น จะต อ งไม
กระทบกระเทือนบุคคลอื่น และสมควรเปดเผยได
1.4 ไมควรให ขอมู ลขาวสารใดๆ ที่มิได เปน ขอมูลหรือขาวสารที่เ กิดจากหนาที่ความรับผิดชอบของ
ตน ยกเวนไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา
1.5 หามพนักงานใหขอมูลขาวสารแกบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวกับกิจกรรมหรือแผนงานทาง
ธุรกิจในอนาคตของบริษัท และควรแนะนําใหบุคคลหรือหนวยงานนั้นติดตอขอขอมูลโดยตรงกับ
หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการใหขอมูลขาวสาร
1.6 หามพนักงานเปดเผยขอมูลที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ
1.7 พนักงานที่มีหนาทีเปดเผยขอมูล ตองเปดเผยขอมูลอยางระมัดระวัง ถูกตองครบถวน เปดเผยบน
พื้นฐานของความจริง ไมสื่อสารขอมูลที่บิดเบือน หรือสื่อสารในลักษณะแสดงความคิดเห็น การ
คาดคะเน หรือกลาวอางเกินความจริงทําใหผูอื่นสําคัญผิดในขอเท็จจริง
2. การขัดแยงผลประโยชน
2.1 พนักงานทุกคนตองไมประกอบธุรกิจ ดําเนินการ หรือลงทุนใดๆ อันเปนการแขงขันกับบริษัทไมวา
โดยตรงหรือโดยออม
2.2 พนักงานตองไมใชขอมูลภายใน ขอมูลความลับของบริษัท เพื่อประโยชนสวนตัวหรือเปดเผยแก
บุคคลภายนอกหรือคูแขงโดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณะ ตามระเบียบตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวของในระหวางการจางของบริษัท หรือเมื่อออกจาก
การจางของบริษัทแลว โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากบริษัท เชน เรื่องที่เกี่ยวกับการมี
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
มติการประมูลราคา แผนงานรายได แผนการตลาด การคาดการณลวงหนาเกี่ยวกับการเงินหรือธุรกิจ
ของบริษัท
2.3 ในกรณีที่พนักงาน และหรือบุคคลในครอบครัวเขาไปมีสวนรวม หรือเปนผูถือหุน และ/หรือเปน
กรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัทอื่นนอกกลุมบริษัท จะตองไมขัดตอประโยชน และการประกอบ
หนาที่โดยตรงในบริษัท รวมทั้งตองไดรับอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากบริษัทกอน
2.4 พนักงานควรหลีกเลี่ยงทั้งโดยตนเอง หรือครอบครัว ในการติดตอการใหหรือรับสิ่งของหรือเงินหรือ
ประโยชนอยางอื่นจากบุคคลอื่นที่มีหนาที่ หรือธุรกิจเกี่ยวของกับบริษัท หรือคูคา เวนแตในเทศกาล
หรือประเพณีนิยมในมูลคาที่เหมาะสมและตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ
2.5 พนักงานเมื่อมีผลประโยชนสวนตัวอื่นใด นอกเหนือไปจากที่ไดรับจากบริษัทควรเปดเผยขอเท็จจริง
ตอบริษัททันที
2.6 หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท
2.7 หากมีความจําเปนตองทํารายการที่เกี่ยวโยงกันอันเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัท ใหกระทํารายการ
นั้นเสมือนกับทํารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้หามมิใหกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทที่มีสวนได
เสียในรายการนั้นมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ
2.8 ไมหาผลประโยชนใสตนและผูที่เกี่ยวของ โดยนําสารสนเทศภายในที่ยังไมไดเปดเผยหรือที่เปน
ความลับไปใชหรือนําไปเปดเผยกับบุคคลภายนอก
2.9 ไมใชเอกสารหรือขอมูลที่ไดจากการเปนพนักงานของบริษัทในการทําธุรกิจที่แขงขันหรือเกี่ยวเนื่อง
กับบริษัท
3. การประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับเงิน ของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ
3.1 การรับประโยชนและการเกี่ยวของทางการเงินกับผูทําธุรกิจกับบริษัท
3.1.1 พนั กงาน ตองไมเรียกรองหรือยอมรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชนอื่นใดจากลูกคา ผู แทน
จําหนาย พอคา ผูรับเหมา ผูขายสินคาและบริการใหบริษัท หรือจากบุคคลอื่นใดที่ทําธุรกิจกับ
บริษัท นอกจากนี้พนักงานไมพึงเขาไปเกี่ยวของกับการเงินเชน รวมทุนหรือรวมทําการคา
ใหยืมหรือกูยืมเงิน เรี่ยไร ใชเช็คแลกเงินสด ซื้อสินคาเชื่อ ซื้อขายเชา หรือใหเชา หรือกอภาระ
ผูกพันทางการเงินใด ๆ กับบุคคลดังกลาวขางตน
3.1.2 การรับของกํานัลหรือการรับทรัพยสินอื่นใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนที่เหมาะสม
ตามฐานานุรูป
3.1.3 รับของกํานัลหรือการรับทรัพยสินอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับ
จากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท
3.1.4 รับของกํานัลหรือการรับทรัพยสินอื่นใดที่การใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป
การรับของกํานัลหรือการรับทรัพยสินอื่นใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือมีราคาหรือมี
มูลคามากกวาสามพันบาทซึ่งพนักงานไดรับมาแลวโดยมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองรับไวเพื่อ
รั ก ษาไมตรี มิ ต รภาพ หรื อ ความสั ม พั น ธ อั น ดี ร ะหว า งบุ ค คล พนั ก งานผู นั้ น ต อ งแจ ง
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับของกํานัลหรือการรับทรัพยสินนั้นตอผูบังคับบัญชาหรือ
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน
3.1.5 การรับของขวัญในรูปของคานายหนา เงินกูยืม สวนแบงกําไร ใบหุน หรือสิ่งอื่น ๆ ที่
เทียบเทาเปนสิ่งที่ตองหามโดยเด็ดขาด
3.2 การใหประโยชนและการเกี่ยวของทางการเงินกับผูทําธุรกิจกับบริษัท
3.2.1 บริษัทมีนโยบายที่จะไมใหมีการมอบของขวัญในรูปเงินสดในนามของบริษัท เวนแต กรณีที่
ไดกําหนดไวอยางชัดเจน เชน
ก. ใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัท ในเรื่องจรรยาบรรณ
ข. เพื่อใหเกิดการตัดสินใจทางธุรกิจที่ถูกตองและดีงาม
ค. อยูภายใตกฎหมายที่ใชบังคับ
ง. อยูภายใตความประพฤติและจารีตประเพณีที่ดีงาม
3.2.2 ของขวัญหรือเงินสดทั้งหมด ตองทําการเบิกเปนคาใชจายตามปกติในแบบการเบิกคาใชจาย
ของพนักงาน แตทั้งนี้ตองมีการบันทึกวัตถุประสงคของคาใชจายที่ถูกตองและชัดเจน
3.2.3 ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท พนั ก งานอาจมี ค า ใช จ า ยเพื่ อ การเลี้ ย งรั บ รองในมู ล ค า
พอประมาณ และอนุมัติโดยผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน รวมถึงสอดคลองกับประเพณี
นิยมในทองถิ่นนั้นๆ โดยทั่วๆ ไปการเลี้ยงรับรองไมควรจะกระทําบอยและควรจะอยูใน
ขอบขายที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบทางธุรกิจของแตละบุคคล
4. การประพฤติปฏิบัติ
4.1 ตอบริษัท
4.1.1 พนักงาน ตองอุทิศตนใหงานบริษัทอยางเต็มที่ รักษาระเบียบวินัยตรงตอเวลาและซื่อสัตย ยึด
มั่นในนโยบายของบริษัทที่จะดําเนินธุรกิจใหมีความมั่นคงมีผลกําไรเพื่อสงผลดีตอผูถือหุน
ในระยะยาว
4.1.2 พนักงาน ตองใชและรักษาทรัพยสิน/อุปกรณของบริษัท ใหเกิดประโยชนสูงสุด และไม
นําไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือใชทํางานใหกับสถานประกอบการอื่นทั้งในเวลางานหรือ
นอกเวลางาน ซึ่งถึงแมสถานประกอบการอื่นนั้นจะดําเนินธุรกิจที่ไมเกี่ยวของกับบริษัทก็
ตาม พนักงานควรสรางจิตสํานึกในตนเองปลูกฝงใหมีความรักการประหยัดรวมทั้งใหความ
เอาใจใสและชวยดําเนินการใด ๆ ที่จะรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความสะอาด
ปลอดภัย และนารื่นรมยอยูเสมอ
4.1.3 พนักงานตองใชทรัพยสินของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความระมัดระวัง และดูแลรักษา
ไมใหชํารุดสูญหาย และหากเมื่อทรัพยสินชํารุดหรือสูญหายใหแจงหนวยงานที่ดูแลทรัพยสิน
ทันที
4.1.4 พนักงานตองไมนําทรัพยสินนําไปใชผิดวัตถุประสงคหรือสูญเสียโดยเปลาประโยชน และผิด
กฎหมาย
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4.1.5

4.1.6
4.1.7

4.1.8
4.1.9

4.1.10

4.1.11

4.1.12

4.1.13

4.1.14

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
พนักงานควรหลีกเลี่ยงและระมัดระวังการแสดงความคิดเห็น การนําขอมูล หรือเรื่องราวของ
พนักงานอื่น หรือผูบริหารทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเรื่องสวนตัวไปเปดเผยหรือ
วิพากษวิจารณในลักษณะที่จะกอใหเกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือน แกพนักงาน
ผูบริหาร หรือภาพลักษณและชื่อเสียงโดยรวมของบริษัท
พนั กงานควรหมั่นแสวงหาเพิ่มพูนความรูเ พื่อเปน บุ คลากรที่เ พียบพรอมดานคุ ณ วุฒิ และ
ประสบการณ โดยตั้งมั่นอยูบนพื้นฐานของความเปนผูมีคุณธรรมและซื่อสัตยสุจริต
พนักงานพึงรักษาและรวมสรางสรรคใหเกิดความสามัคคีและความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันใน
หมูพนักงาน สรางบรรยากาศของการทํางานที่เปดโอกาส ใหมีการเสนอขอคิดเห็นใหม ๆ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได รวมถึงการเอาใจใสอยางจริงจังและเครงครัดตอกิจกรรม
ทั้งปวงที่จะเสริมสรางคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศ
พนักงานพึงละเวนความสัมพันธเชิงเสนหา อันจะนําไปสูการเอื้อประโยชนกับผูรวมงาน
ผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชา ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียกับบริษัท
บริษัทมีนโยบายวา พนักงานตองมีความรับผิดชอบตอองคกรรวมกัน หมายถึงการไมนิ่งเฉย
เมื่อเห็นบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือสมาชิกในองคกรปฏิบัติหนาที่อยางไมถูกตอง หรือกระทํา
การใด ๆ ที่จะเปนผลเสียตอองคกร ดวยการบอกกลาวตักเตือนพนักงานผูนั้นหาก ไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดใหแจงผูบังคับบัญชาของตนตามลําดับชั้นโดยทันที
บริ ษัทมีนโยบายว าพนักงานพึงระลึกอยูเสมอวาการเปนพนั กงานขององค กรหรือการมา
ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายไมวางานนั้นจะมีความยากหรืองาย พนักงานไมควรบอก
ปฏิเสธจนกวาจะไดมีการปฏิบัติหนาที่อยางสุดความสามารถและไดปรึกษาผูบังคับบัญชา
อยางตอเนื่อง
พนักงานทุกคนพึงเคารพในองคกร หรือสถาบัน หรือนโยบายขององคกร ไมวานโยบาย ของ
องคกรจะเปนอยางไรขอใหพึงระลึกอยูเสมอวา นโยบายนั้นถูกกําหนดขึ้นบนพื้นฐานของ
ความเหมาะสมขององคกรและพนักงานโดยสวนรวม เพื่อประโยชนสูงสุดของพนักงานโดย
สวนใหญและตองไมกลาวรายตอองคกร หรือนโยบายขององคกร หรือในดานอื่นๆ โดย
ปราศจากขอมูลที่เปนจริง
ใหพนักงานใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการทํางาน ไมกระทําการอันเปน
การรบกวนระบบคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตของบริษัทหลีกเลี่ยงการใชงานระบบฯที่อาจ
ละเมิดการใชงานตามปกติของผูอื่น หรืออาจกระทบกระเทือนตอประสิทธิภาพการทํางาน
ของระบบ
พนักงานตองไมใชระบบคอมพิวเตอรของบริษัท เพื่อเขาถึงหรือเผยแพรขอมูลที่ไมเหมาะสม
มีเนื้อหาขัดตอศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี เกี่ยวกับการพนัน หรือละเมิด
กฎหมาย และไมละเมิดสิทธิของผูอื่น
พนักงานตองใชงานระบบตามสิทธิที่ไดรับอนุญาตจากบริษัทและตองเก็บรักษารหัสผานของ
ตนใหเปนความลับ เพื่อปองกันไมใหผูอื่นใชรหัสผานสําหรับเขาใชระบบ
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4.1.15

4.1.16
4.1.17

4.1.18
4.1.19
4.1.20
4.1.21

4.1.22

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
ให พ นั ก งานใช อี เ มลบริ ก ารอิ น เตอร เ น็ ต และอุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร ที่ บ ริ ษั ท อนุ ญ าตให ใ ช
หลีกเลี่ยงการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยตัวเอง และการแกไขเปลี่ยนแปลงการตั้งคา
ระบบที่อาจมีผลตอความปลอดภัย หากพบปญหาในการใชงาน เหตุการณที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยของระบบหรือความเสียหายใหแจงหนวยงานผูดูแลระบบฯทันที
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่พนักงานใชในบริษัทตองมีลิขสิทธิ์ถูกตอง หามติดตั้งหรือใชงาน
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ลิขสิทธิ์ไมถูกตองในสํานักงานและอุปกรณของบริษัทโดยเด็ดขาด
หลีกเลี่ยงการใชอุปกรณบันทึกขอมูลที่เคยใชงานกับคอมพิวเตอรที่นาสงสัยวาอาจมีไวรัส
คอมพิวเตอร รวมถึงการเปดไฟลที่ไมทราบแหลงที่มา อาจทําใหเกิดความไมปลอดภัยตอ
ระบบงานของบริษัท
พนักงานทุกคนมีหนาที่ตองปกปองดูแลรักษาทรัพยสินทางปญญาของบริษัท ไมใหถูกละเมิด
เปดเผย ดัดแปลง ทําซ้ํา หรือไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว โดยไมไดรับอนุญาตจากบริษัท
พนักงานตองใหความเคารพ ไมละเมิด และหลีกเลี่ยงการใชทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น โดย
ตองไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์อยางถูกตอง
บริษัทอนุญาตใหพนักงานใชทรัพยสินทางปญญาของบริษัทเพื่อประโยชนในกิจการของ
บริษัทเทานั้น
งานใดที่พนักงานไดรับมอบหมายจากบริษัทใหจัดทําขึ้น เปนงานที่ใชขอมูลและทรัพยากร
ของบริษัท หรืองานที่เรียนรูจากบริษัท ใหถือวาบริษัทเปนเจาของลิขสิทธิ์และผลตอบแทนที่
ไดจากงานนั้น
กรณีพบเห็นธุรกรรมที่ไมปกติตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบโดยทันที

4.2 ตอผูบังคับบัญชา
4.2.1 พนักงานควรเคารพและใหเกียรติ มีสัมมาคารวะตอผูบังคับบัญชา
4.2.2 พนักงานควรรับฟงคําแนะนําจากผูบังคับบัญชา และควรปฏิบัติงานตามลําดับขั้นการบังคับ
บัญชา
4.2.3 พนักงาน ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งโดยชอบดวยหนาที่แตหากมีเหตุผล
หรือเหตุการณใดๆ ที่ทําใหไมอาจปฏิบัติตามคําสั่งได ตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบทันที
4.3 ตอผูใตบังคับบัญชา
4.3.1 พนักงาน ตองพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคลโดยรวมตอ
ผูใตบังคับบัญชาใหอยูบนพื้นฐานของความเปนธรรมและเหมาะสม
4.3.2 พึงสงเสริมและพัฒนาทักษะความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตอผูใตบังคับบัญชา
4.3.3 รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชาและพยายามประสานความคิดเพื่อ
นําไปใชในทางที่เปนประโยชนตอบริษัท
4.3.4 เข า ใจในสภาพการทํ า งาน วิ ธี ก ารและขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนช ว ยแนะนํ า
สนับสนุนและแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการทํางานดวยความเต็มใจ
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
4.3.5 ปฏิบัติและใชวาจาตอผูใตบังคับบัญชาดวยความสุภาพ เคารพในความเปนปจเจกชนและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยไมดูถูกเหยียดหยามหรือปฏิบัติหรือใชวาจาที่จะกอใหเกิดความ
แตกแยกสามัคคี
4.4 ตอเพื่อนรวมงาน
4.4.1 ตองปรับตัวใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดพรอมทั้งใหเกียรติเคารพในสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของเพื่อนรวมงาน
4.4.2 ตองเอาใจใสตองานในหนาที่และมีความรับผิดชอบตอผูเพื่อนรวมงาน ตักเตือน หรือแนะนํา
เมื่อเห็นเพื่อนรวมงานกระทําสิ่งที่ไมถูกตองหรือไมเหมาะสมและอดกลั้น รูจักชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน
4.5 ตอผูมาติดตอ
พนักงานตองอํานวยความสะดวกใหแกผูมาติดตองานดวยกิริยาวาจาสุภาพและให บริการดวยความ
รวดเร็ว รวมถึงตองใหขอมูลขาวสารแกผูมาติดตออยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
และหากเห็นวาเรื่องใดไมสามารถปฏิบัติไดหรือไมอยูในอํานาจหนาที่ของตน ใหชี้แจงเหตุผลหรือ
แนะนําใหติดตอหนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของ
4.6 การปฏิบัติตอลูกคา
4.6.1 พนักงานจะตองมุงพัฒนาการใหบริการลูกคาไดอยางรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคา อยางเต็มที่ ดวยดวยความซื่อสัตย สุจริต
4.6.2 พนักงาน ตองไมทําการใดอันเปนการหลอกลวง หรือทําใหหลงเชื่อในคุณภาพสินคา และ
บริการ ตนเองดําเนินการและตองสงเสริมความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสินคาและบริการแก
ลูกคา
4.6.3 พนักงาน ตองมุงมั่นพัฒนาความปลอดภัยในการใหบริการกับลูกคา ความปลอดภัยของลูกคา
มี ค วามสํ า คั ญ ยิ่ ง พนั ก งานต อ งสวมใส อุ ป กรณ ค วามปลอดภั ย ในขณะทํ า งานในสถาน
ประกอบการตามที่ลูกคากําหนด
4.7 ตอตนเอง
พนักงานตองประพฤติปฏิบัติตนใหเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ฝกฝนพัฒนาตนเองใหมีความรอบรูในงานและการดํารงชีวิตที่ดีอยูเสมอ มีจิตสํานึก
และความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดลอมรวมกันกับทางบริษัท ปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการใช
สิทธิ์ในระบอบประชาธิปไตย โดยพึงหลีกเลี่ยงการกระทําที่ทําใหผูอื่นเขาใจวากระทําในนามบริษัท
เด็มโก จํากัด (มหาชน)
4.8 ตอคูแขงทางการคา
4.8.1 พนักงานทุกคนตองศึกษาและทําความเขาใจกฎหมายวาดวยการแขงขันและการตอตานการ
ผูกขาดใหถองแทกอนที่จะดําเนินการใดๆ
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4.8.2 พนักงานตองไมทําความตกลงใดๆ กับคูแขงขันหรือบุคคลใด ที่มีลักษณะเปนการลดหรือ
จํากัดการแขงขันทางการคา หรือสงผลใหเกิดการแขงขันอยางไมเปนธรรม รวมถึงการกําหนด
ราคา การฉอโกง การประมูล การจัดสรรตลาด และขอตกลงในการจํากัดการจัดหา
4.8.3 พนักงานจะตองไดรับอนุมัติจากผูบริหารระดับสูงในการใหหรือแลกเปลี่ยนขอมูลความลับ
ทางธุรกิจของบริษัทแกพันธมิตรทางธุรกิจ หรือกิจการรวมคาเสมอ
4.9. ตอคูคา
4.9.1 พนักงานที่ตองจัดหาพัสดุตองคํานึงถึงความตองการ ความคุมคา ราคา และคุณภาพของสินคา
และบริ ก าร กระบวนการจั ด หาพัสดุต องดํ า เนิน การถูก ตอ งตามระเบี ย บ ขอกํา หนด และ
หลักเกณฑตางๆ ที่บริษัทกําหนดไวอยางโปรงใส ใหขอมูลแกผูคาอยางเทาเทียม ถูกตอง ไมมี
อคติ ไมเลือกปฏิบัติตอผูคา สรางการแขงขันที่เปนธรรมระหวางผูคา วิธีการจัดหาพัสดุควร
อางอิงแนวทางปฏิบัติที่เปนสากล มีความรัดกุม สอดคลองกับสถานการณ
4.9.2 พนักงานตองปฏิบัติอยางเสมอภาคตอผูคาของ เด็มโก พนักงานที่ตองจัดหาพัสดุไมดําเนินการ
ในระยะเวลากระชั้นจนเกินไป ควรใหเวลาผูคาอยางพอเพียงในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน
และเอกสารการเสนอราคาตางๆ ขอกําหนดหรือเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญา ไมควรเปน
การเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป และควรปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายในการทําสัญญา
4.9.3 พนักงานตองไมเรียกรับประโยชนจากการจัดหาพัสดุ และตองวางตัวเปนกลาง ไมใกลชิดกับ
ผูคา จนทําใหผูคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และปฏิบัติตามขอปฏิบัติในจรรยาบรรณวาดวย
การมีสวนไดเสียและผลประโยชนขัดกันอยางเครงครัด
4.9.4 พนักงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดหาพัสดุตองเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ เชน การอนุมัติ
เอกสารการเสนอราคา การเจรจา สัญญา หรือการปฏิบัติตามสัญญาไวเปนหลักฐานอางอิงตาม
สมควรแกความจําเปนตามระยะเวลาที่กําหนด
4.9.5 พนักงานตองปฏิบัติตามขอสัญญาอยางเครงครัด หากพบวา เด็มโกหรือผูคาไมอาจปฏิบัติตาม
สัญญา หรือเหตุอื่นใดที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาได หากเปนไปได และไมกอใหเกิด
ความเสี ย หายแก เด็มโก ให ยุติการดํ า เนิ น การ และใหร ายงานผูบัง คับบัญชา เพื่อปรึก ษา
ในทันที และหาแนวทางแกไขตอไป
4.9.6 พนักงานของ เด็มโก ที่ดําเนินการจัดหาพัสดุ มีหนาที่กํากับดูแลใหผูคาปฏิบัติตามแนวทางการ
ปฏิบัติอยางยั่งยืนของผูคา เด็มโก อยางเครงครัด
4.10 ตอเจาหนี้
4.10.1 ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่มีตอเจาหนี้อยางเครงครัด โปรงใส และเทาเทียมกัน ทั้งในแงการ
ชําระเงิน และเงื่อนไขอื่นใดที่ไดทําขอตกลงไวกับเจาหนี้
4.10.2 เปดเผยขอมูลฐานะทางการเงินแกเจาหนี้ ตามขอกําหนดในสัญญาอยางถูกตอง ครบถวน ตรง
ตามกําหนดเวลา
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4.10.3 แจงใหเจาหนี้ทราบ ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา และรวมกันหาแนว
ทางแกไขปญหาดังกลาว
4.11 ตอขอมูลและทรัพยสิน
4.11.1 ขอมูลสวนบุคคล
1. พนักงานที่มีหนาที่เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของพนักงานหรือผูที่เกี่ยวของในการดําเนิน
ธุรกิจ เชน ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพประวัติการทํางาน ขอมูลสําหรับติดตอ ขอมูลสวน
บุคคลอื่นๆ ตองเก็บรักษาไวเปนความลับ โดยไมเปดเผยหรือถายโอนใหแกบุคคลอื่นทีไ่ ม
เกี่ยวของ โดยไมไดรับความยิมยอมจากเจาของขอมูลและไมเปนการละเมิดสิทธิตาม
กฎหมาย และจํากัดการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล เฉพาะบุคคลที่ไดรับอนุญาตอยาง
เหมาะสมเท าที่ จํ า เปน ตามหนาที่ง านปกติ เฉพาะเพื่อวั ตถุ ป ระสงค ที่กํา หนดไว อยา ง
ยุติธรรมและซื่อสัตย
2. พนักงานที่มีหนาที่เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลตองเก็บขอมูลสวนบุคคลตามความจําเปน
โดยเปนไปตามวัตถุประสงคดานกฎหมาย กฎระเบียบ หรือความตองการทางธุรกิจที่
เหมาะสม
และการเก็ บ รั ก ษาข อ มู ล ส ว นบุ ค คลไว ใ นคอมพิ ว เตอร ห รื อ อุ ป กรณ
อิเล็คทรอนิกสอื่นๆ ตองทําดวยความระมัดระวัง คํานึงถึงความปลอดภัยและเปนสวนตัว
และทําลายขอมูลสวนบุคคล ทําในระยะเวลาที่เหมาะสมตามเงื่อนไขและขอกําหนดของ
บริษัท หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
4.11.2 การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาขอมูล
1. การบันทึกขอมูลพนักงานตองทําดวยความซื่อสัตย ถูกตองตามความเปนจริง ครบถวน
ทันเวลา และสมเหตุผล ตามที่บริษัทกําหนดหรือที่กฎหมายกําหนด
2. พนักงานตองรายงานขอมูลอยางถูกตอง และตรงไปตรงมาตามขอเท็จจริง
3. พนักงานตองมีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ การลงบันทึกตางๆรวมทั้งขอมูลทางบัญชีและ
เอกสารหลั ก ฐานให ค รบถ ว นสมบู ร ณ ต อ งมั่ น ใจว า มี ก ารจั ด เก็ บ อย า งปลอดภั ย และ
เหมาะสม สามารถนํามาใชอางอิงหรือใช ประโยชนกับบริษัทไดเมื่อตองการ
4. การเก็บรักษาและทําลายขอมูลทั้งในรูปแบบเอกสารและอิเล็คทรอนิกสตองปฎิบัติตาม
กําหนดเวลาและหลักเกณฑที่บริษัทกําหนด หรือตามที่กฎหมายกําหนด
5. พนักงานตองถือวาขอมูลหรือรายงานที่จัดทําขึ้นหรือไดรับขณะทํางานถือเปนกรรมสิทธิ์
ของบริษัท และตองจัดการ จัดเก็บและทําลายอยางเหมาะสมตามขอกําหนด
4.11.3 การใชขอมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือ ใหคําแนะนําการซื้อขายหลักทรัพย
1. หามพนักงานทุกคน รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว ใช
ขอมูลภายในที่เปนขอมูลสําคัญที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณะ เพื่อทําการซื้อขายโอนหรือ
รับโอน หลักทรัพยของบริษัท เปนการเอาเปรียบบุคคลภายนอก
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2. หามพนักงานทุกคนใหคําแนะนําหรือความเห็นใหผูใดซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัท
โดยใชขอมูลภายในของบริษัทที่รับรูมา
3. หามพนักงานเปดเผยขอมูลภายในไปยังบุคคลที่ไมเกี่ยวของกับขอมูลนั้นเชน ครอบครัว
ญาติพี่นอง เปนตน ขอมูลที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณะสามารถใหขอมูลแกบุคคลภายใน
บริษัทตามความจําเปนหรือเกี่ยวของกับบุคคลนั้นๆเทานั้น
5. กิจกรรมนอกของพนักงาน
5.1 พนักงานจะตองอุทิศเวลาใหกับการปฏิบัติงานของบริษัทอยางเต็มที่ การที่พนักงานจะเขารวม
กิจกรรมภายนอกของบริษัท จะตองระมัดระวังและหลีกเลี่ยงกรณีที่อาจนําไปสูขอสงสัยในความ
ซื่อสัตยสุจริต การแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลและการประกอบธุรกิจแขงขันกับบริษัทหรือ
ลูกคา
5.2 การแสดงตนของพนักงานตอองคกรภายนอก พนักงานจะตองแสดงความชัดเจนวากระทําในนาม
สวนตัวหรือในฐานะตัวแทนบริษัท
5.3 การไดรับผลตอบแทนจากกิจกรรมภายนอกที่พนักงานเขารวมในฐานะตัวแทนของบริษัทจะตอง
แจงใหกรรมการผูจัดการไดรับทราบและใหอยูในดุลพินิจของกรรมการผูจัดการ
6. การติดตอกับองคกรกํากับดูแลภายนอก
6.1 หนวยงานตางๆ ในบริษัทตองใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกใหกับหนวยงานกํากับ
ดูแลภายนอกในกรณีที่มีการขอขอมูลหรืออื่น ๆ
6.2 การเปดเผยขอมูลหรือรายงานตางๆ ตามที่องคกรกํากับดูแลภายนอกรองขอเปนครั้งคราวควรแจง
ใหเจาหนาที่หนวยงานกํากับดูแลทราบดวยทุกครั้งและตองจัดเก็บหลักฐานไวที่หนวยงานตนสังกัด
อยางนอยจํานวน 1 ชุด เพื่อใหสามารถอางอิงไดภายหลัง
7. การเก็บรักษาความลับของลูกคา
การเก็บรักษาความลับของลูกคาและหนวยงานภายในบริษัท เปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่จะทําให
บริษัทไดรับความเชื่อถือไววางใจจากลูกคาได
บริษัทกําหนดหลักเกณฑใหถือปฏิบัติดังตอไปนี้
7.1 ตองจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารหลักฐานของลูกคาไวในที่ปลอดภัยและจัดใหมีระบบควบคุมการเบิก
ใชเอกสารหลักฐานของลูกคาอยางรัดกุมและระมัดระวังไมใหขอมูลของลูกคาถูกเปดเผยโดยไมตั้งใจ
7.2 ตองไมเปดเผยขอมูลลูกคาใหพนักงานของหนวยงานอื่นหรือบุคคลอื่นรับทราบอันอาจมีผล
กระทบตอผลประโยชนหรือภาพลักษณของลูกคา เวนแต
1. ไดรับความยินยอมจากลูกคาเปนลายลักษณอักษรใหเปดเผยขอมูลได
2. คําสั่งศาลหรือพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายในประเทศไทยสั่งใหรายงานหรือ
เปดเผยขอมูล
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3. การเป ด เผยข อ มู ล นั้ น กระทํ า ไปเพื่ อ ป อ งกั น ความเสี ย หายที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น กั บ บริ ษั ท อั น
เนื่องมาจากการกระทําที่ผิดกฎหมายของลูก คา หรือเปน การรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
8. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับขอรองเรียนจากลูกคา
เพื่อใหการพิจารณาขอรองเรียนมีความยุติธรรมทั้งฝายผูรองเรียนและผูถูกรองเรียน ดังนั้นบริษัท จึง
กําหนดกฎเกณฑใหถือปฏิบัติดังนี้
8.1 บริษัทจะไมรับพิจารณาขอรองเรียนที่มีลักษณะเปนบัตรสนเทห หรือหนังสือรองเรียนแทนผูอื่น
8.2 การรองเรียนของลูกคาจะตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร โดยมีรายละเอียดอยางชัดเจนไดแก ชื่อ นามสกุล ของผูรองเรียนและผูถูกรองเรียน เหตุผลที่รองเรียนและสิ่งที่จะขอใหบริษัทดําเนิน การ
รวมทั้งนําสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับผูรองเรียน (ถามี) สงใหหนวยงานกํากับดูแล
8.3 บริษัทจะจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาและดําเนินการตามความเหมาะสม
8.4 หน ว ยงานกํ ากั บดู แ ลจะรวบรวมหนั งสื อรอ งเรีย นของลูก คา และเอกสารหลัก ฐานที่เ กี่ ย วขอ ง
จัดเก็บรักษาไวเพื่อการอางอิงและตรวจสอบในอนาคต
9. การตอตานคอรรัปชั่น
9.1 พนักงานของ เด็มโก ตองไมดําเนินการหรือเขาไปมีสวนรวมในการทุจริตคอรรัปชั่น การให/รับ
สินบนทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออม โดยมีหนาที่ปฏิบัติตามนโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ เด็ม
โก รวมทั้งระเบียบ และขอกําหนดอื่น ที่เกี่ยวของ
9.2 พนักงาน กลุมบริษัท เด็มโก ทุกระดับ ตอง ปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและ
จรรยาบรรณของกลุมบริษัทเด็มโก โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องทุจริตคอรรัปชั่น ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม เพื่อมุงหวังประโยชนตอตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรูจัก
9.3 พนักงานของบริษัท เด็มโก ไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เขาขายทุจริต และ
คอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับกลุมบริษัท เด็มโก ตองแจงใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ
และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอสงสัยหรือขอซักถาม ใหปรึกษากับ
ผู บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ บุ ค คลที่ กํ า หนดให ทํ า หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณของกลุมบริษัทเด็มโก ผานชองทางตางๆ ที่กําหนดไว
9.4 พนักงานกลุมบริษัท เด็มโก จะไดรับความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่ปฏิเสธ เรื่องทุจริต
คอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับ กลุมบริษัท เด็มโก โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความ
รวมมือในการรายงานการทุ จริ ตคอรรัปชั่น ตามที่ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)กําหนดไวใ น
มาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น อีกทั้ง ไมมีการดําเนินการใดๆ เพื่อลดตําแหนง ลงโทษ หรือ
ใหผลทางลบตอพนักงานของเด็มโก ที่ปฏิเสธการคอรรัปชั่น แมวา การกระทํานั้นจะทําใหบริษัท
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
9.5 พนักงานเด็มโก ที่กระทําการทุจริต คอรรัปชั่น ถือเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณของกลุมบริษัทเด็ม
โก ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่ กลุมบริษัท เด็มโก กําหนดไว นอกจากนี้
อาจจะไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย
9.6 พนักงานเด็มโก ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร ใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคลอื่นที่
ตองปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบตอบริษัทฯ ในเรื่องที่ตองปฏิบัติให
เปนไปตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นนี้
9.7 พนัก งานกลุ ม บริ ษั ท เด็ มโก มุ งมั่น ที่จ ะสร า งและรัก ษาวั ฒ นธรรมองค กรที่ ยึด มั่ น ว า การทุ จ ริ ต
คอรรัปชั่นเปนสิ่งที่ยอมรับไมได ทั้งการทําธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานของผูบริหาร
(Ethical and Behavior of the Executive and Officers)
ผูบริหารของบริษัทพึงปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียขององคกรที่ตนเองมีบทบาทหนาที่อยู ดังนี้
1. ตอผูถือหุน
1.1 ทําหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆดวยความบริสุทธิ์ใจและเปน
ธรรมตอผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอยเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม
1.2 บริหารองคกรดวยความระมัดระวังและความรอบคอบ เพื่อปองกันความเสียหายตอผูถือหุน
1.3 ทําหนาที่โดยการประยุกตความรูและทักษะการบริหารจัดการอยางสุดความสามารถในทุกกรณี
1.4 จัดการดูแลมิใหสินทรัพยใด ๆ ขององคกรเสื่อมคาหรือสูญหายโดยมิชอบ
1.5 จัดใหมีการรายงานสถานภาพขององคกรโดยสม่ําเสมอ และครบถวนตามความเปนจริงและแจง
ใหผูถือหุนทุกรายทราบอยางเทาเทียมกันถึงแนวโนมในอนาคตขององคกรทั้งในดานบวกและ
ดานลบซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนไปไดและมีขอมูลสนับสนุนอยางเพียงพอ
1.6 ไมแ สวงหาผลประโยชนใ หตนเองและผูเกี่ ยวข องโดยใชขอมูลใด ๆ ขององคกรซึ่งยังไมไ ด
เปดเผยตอสาธารณะ
1.7 ไมเปดเผยขอมูลลับขององคกรตอบุคคลภายนอกรวมถึงบุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะไมเปดเผย
ขอมูลลับขององคกรตอคูแขงขัน
1.8 ไมดําเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอองคกร
1.9 หากมีความจําเปนตองทํารายการที่เกี่ยวโยงกันอันเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัท ใหกระทํา
รายการนั้นเสมือนกับทํารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้หามมิใหผูบริหารของบริษัทที่มีสวนได
เสียในรายการนั้นมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ
1.10 ไม ใ ช เ อกสารหรื อข อมู ล ที่ ไ ด จ ากการเปน ผู บ ริห ารของบริษั ท ในการทํ าธุ รกิ จ ที่ แ ข งขั น หรื อ
เกี่ยวเนื่องกับบริษัท
1.11 จัดใหมีขั้นตอนเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการควบคุมภายในของกระบวนการทําบัญชีและการเก็บ
รักษาขอมูลไดรับการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการ
ต อ ต า นการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น และเพื่ อ ให เ กิ ด ความมั่ น ใจว า การบั น ทึ ก รายการทางการเงิ น มี
หลักฐานอยางเพียงพอเพื่อใชในการตรวจสอบ
2 ตอพนักงาน
2.1 จัดระบบการใหผลตอบแทนที่เปนธรรมและเสมอภาคแกพนักงาน
2.2 สงเสริมการปลูกฝงจิตสํานึกในเรื่องของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยใหกับผูรวมงานและ
ชุมชนรอบดาน โดยบริษัทจัดใหมีการ ประชาสัมพันธและสื่อสารเพื่อสรางความรูความเขาใจ และ
เผยแพรขอมูลใหกับพนักงานของบริษัท พนักงานของผูรับจาง ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย
ที่เกี่ยวของ
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
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2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

2.11

2.12

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
จั ด ระบบการดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล อ มในการทํ า งาน แก
พนักงานและบุคคลภายนอกที่มาติดตอ
จัดใหมีการแตงตั้ง โยกยายและการพิจารณาความดี ความชอบแกพนักงานโดยพิจารณาจากผล
การปฏิบัติงาน ความรูความสามารถ ศักยภาพและความมีคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน
รับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะและขอรองทุกขจากพนักงานทุกระดับ มีการพิจารณาขอเท็จจริง
และแกไขปญหา เพื่อสรางเสริมแรงงานสัมพันธที่ดี
ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงาน โดยใหโอกาสพนักงานอยางเทา
เทียมและทั่วถึงโดยปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงใน
หนาที่การงานของพนักงาน หรืออาจคุกคามและสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน
ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพและใหความเคารพตอความเปนปจเจกชนและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
สรางความเขาใจใหพนักงานในเรื่องจรรยาบรรณ หลักยึดมั่นในการตอตานทุจริต คอรรัปชั่น
การขัดแยงทางผลประโยชน และบทบาทซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติไดเพื่อสงเสริมใหเกิด
พฤติกรรม ดานคุณธรรมแกพนักงานไดอยางทั่วถึงทั้งองคกร
จัดใหมีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะทอนถึงความมุงมั่นตอมาตรการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น และมีนโยบายที่จะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบตอบุคลากรที่
ปฏิเสธ การทุจริตคอรรัปชั่น และมีกระบวนการสื่อสารอยางชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายดังกลาว
ผูบริหาร กลุมบริษัท เด็มโก จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่ปฏิเสธ เรื่องทุจริต
คอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับ กลุมบริษัท เด็มโก โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ให
ความรวมมือในการรายงานการทุจริตคอรรัปชั่น ตามที่ บริษัท กําหนดไวใน มาตรการตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่น อีกทั้ง ไมมีการดําเนินการใดๆ เพื่อลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบ
ตอบุคลากรของเด็มโก ที่ปฏิเสธการคอรรัปชั่น

3. ตอลูกคา
3.1 นําเสนอผลิตภัณฑที่ตรงกับความตองการของลูกคาและใหบริการที่มีคุณภาพ
3.2 ดําเนินงานตามกระบวนการมาตรฐานคุณภาพของการใหบริการและพัฒนาคุณภาพของการ
บริการใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง
3.3 เปดเผยขาวสารขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการอยางครบถวนถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง
โดยคํานึงถึงประโยชนสําหรับลูกคาเปนลําดับแรก
3.4 การนําเสนอผลิตภัณฑและบริการจะตองไมทําใหลูกคาเกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑและ
เงื่อนไขใด ๆ ของผลิตภัณฑหรือบริการนั้น
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
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3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

3.11
3.12

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
จัดระบบเพื่อใหลูกคาสามารถรองเรียนเกี่ยวกับการบริการ และดําเนินการอยางดีที่สุดเพื่อให
ลูกคาไดรับการตอบสนองผลอยางรวดเร็ว
รักษาความลับของลูกคาอยางเครงครัดรวมถึงไมนํามาใชเพื่อประโยชนของตนเองและผูที่
เกี่ยวของโดยมิชอบ
หาแนวทางลดตนทุนการผลิตโดยรักษามาตรฐานคุณภาพบริการ เพื่อสามารถเพิ่มประโยชน
ใหกับลูกคาอยางตอเนื่อง
รักษาสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอลูกคาอยางเครงครัดในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขขอใดไดตองรีบแจงใหลูกคาทราบลวงหนา เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไข
ไมคากําไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินคาหรือบริการและไมกําหนดเงื่อนไข
การคาที่ไมเปนธรรมกับลูกคา
มุงมั่นพัฒนาบริการใหครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคา อยางตอเนื่อง ตองทุมเทเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา อยางเต็มที่ ดวยราคาที่
สมเหตุสมผล ทันตอสถานการณ มีคุณภาพ ไมจํากัดสิทธิของลูกคา และมีเงื่อนไขที่เปนธรรม
สําหรับลูกคา
ตองไมทําการใดอันเปนการหลอกลวง หรือทําใหหลงเชื่อในคุณภาพสินคา และบริการของเด็ม
โก ตองสงเสริมความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสินคาและบริการแกลูกคาทั่วไป
ตองกําหนดใหมีปายเตือนภัยหรืออุปกรณความปลอดภัยในสถานประกอบการ รณรงคและ
อบรมพนั ก งานในเรื่ อ งความปลอดภั ย สํ า หรั บ ลู ก ค า อย า งเคร ง ครั ด และต อ เนื่ อ ง และยิ น ดี
รับผิดชอบเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับลูกคาจากการใชสินคาและบริการจาก เด็มโก หากมีการใชงาน
อยางถูกตอง

4. ตอคูคาและ/หรือเจาหนี้
4.1 ไมเรียกหรือไมรับหรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตในการคากับคูคาและ/หรือเจาหนี้
4.2 กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได ตองรีบแจงใหเจาหนี้ทราบลวงหนาเพื่อรวมกัน
พิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา
4.3 ถามีขอมูลวามีการเรียกหรือการรับหรือการจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตเกิดขึ้น พึงเปดเผย
รายละเอียดตอคูคาและ/หรือเจาหนี้และรวมกันแกไขปญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
4.4 ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอคูคา และ/หรือเจาหนี้อยางเหมาะสมและเปนธรรม
4.5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่มีตอเจาหนี้อยางเครงครัด โปรงใส และเทาเทียมกัน ทั้งในแงการ
ชําระเงิน และเงื่อนไขอื่นใดที่ไดทําขอตกลงไวกับเจาหนี้
4.6 เปดเผยขอมูลฐานะทางการเงินแกเจาหนี้ ตามขอกําหนดในสัญญาอยางถูกตอง ครบถวน ตรง
ตามกําหนดเวลา
4.7 แจงให เจ าหนี้ทราบ ในกรณีที่ไ มสามารถปฏิบัติ ตามเงื่ อนไขในสัญญา และรวมกันหาแนว
ทางแกไขปญหาดังกลาว
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
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4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
ตองจัดหาพัสดุตองคํานึงถึงความตองการ ความคุมคา ราคา และคุณภาพของสินคาและบริการ
กระบวนการจัดหาพัสดุตองดําเนินการถูกตองตามระเบียบ ขอกําหนด และหลักเกณฑตางๆ ที่
บริษัทกําหนดไวอยางโปรงใส ใหขอมูลแกผูคาอยางเทาเทียม ถูกตอง ไมมีอคติ ไมเลือกปฏิบัติ
ตอผูคา สรางการแขงขันที่เปนธรรมระหวางผูคา วิธีการจัดหาพัสดุควรอางอิงแนวทางปฏิบัติที่
เปนสากล มีความรัดกุม สอดคลองกับสถานการณ
ปฏิบัติอยางเสมอภาคตอผูคาของ เด็มโก ทั้งการปฏิบัติระหวางผูคาเองและการปฏิบัติระหวาง
ผูคากับ เด็มโก กําหนดนโยบายใหหนวยงานของ เด็มโก ที่ตองจัดหาพัสดุไมควรดําเนินการใน
ระยะเวลากระชั้นจนเกินไป ควรใหเวลาผูคาอยางพอเพียงในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน และ
เอกสารการเสนอราคาตางๆ ขอกําหนดหรือเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญา ไมควรเปนการเอา
รัดเอาเปรียบจนเกินไป และควรปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายในการทําสัญญา
ตองไมเรียกรับประโยชนจากการจัดหาพัสดุ ตองวางตัวเปนกลาง ไมใกลชิดกับผูคา จนทําให
ผูคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และปฏิบัติตามขอปฏิบัติในจรรยาบรรณวาดวยการมีสวนไดเสีย
และผลประโยชนขัดกันอยางเครงครัด
กํ า หนดนโยบายใหห น ว ยงานหรื อบุ คลากรที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ กระบวนการจัด หาพัส ดุตอ งเก็ บ
เอกสารหลักฐานตางๆ เชน การอนุมัติ เอกสารการเสนอราคา การเจรจา สัญญา หรือการปฏิบัติ
ตามสัญญาไวเปนหลักฐานอางอิงตามสมควรแกความจําเปนตามระยะเวลาที่กําหนด
ผูบริหารของ เด็มโก ที่ดําเนินการจัดหาพัสดุ มีหนาที่กํากับดูแลใหผูคาปฏิบัติตามแนวทางการ
ปฏิบัติอยางยั่งยืนของผูคา เด็มโก อยางเครงครัด

5. ตอคูแขงทางการคา
5.1 ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาการแขงขันที่ดี
5.2 ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสมเชน
การจายสินจางใหแกพนักงานของคูแขง
5.3 ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางรายโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
5.4 ผูบริหารและพนักงานทุกคนตองศึกษาและทําความเขาใจกฎหมายวาดวยการแขงขันและการ
ตอตานการผูกขาดใหถองแทกอนที่จะดําเนินการใดๆ
5.5 ไมทําความตกลงใดๆ กับคูแขงขันหรือบุคคลใด ที่มีลักษณะเปนการลดหรือจํากัดการแขงขัน
ทางการคา หรือสงผลใหเกิดการแขงขันอยางไมเปนธรรม รวมถึงการกําหนดราคา การฉอโกง
การประมูล การจัดสรรตลาด และขอตกลงในการจํากัดการจัดหา
5.6 ตองไดรับอนุมัติจากผูบริหารระดับสูงในการใหหรือแลกเปลี่ยนขอมูลความลับทางธุรกิจของ
บริษัทแกพันธมิตรทางธุรกิจ หรือกิจการรวมคาเสมอ
6. ตอสังคมและสิ่งแวดลอม
6.1 ไมกระทําการใด ๆ ที่จะมีผลเสียตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.2 ใหการสนับสนุนกิจกรรมที่มีสวนสรางสรรคสังคมและสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
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6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
เสริมสรางจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุก
ระดับอยางตอเนื่องและจริงจัง
ควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดย
หนวยงานกํากับดูแล
ไมชวยเหลือหรือสนับสนุนใหเกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบตาง ๆ
ใหความรวมมือกับหนวยงานกํากับดูแลและรายงานขอมูลที่เกี่ยวกับการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบตาง ๆ ตอหนวยงานนั้น
ไมกระทําหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการใหสินบนหรือการฉอราษฎรบังหลวงหรือใชอํานาจ
หนาที่ของตนแสวงหาผลประโยชนเพื่อสวนตัว

7. ตอขอมูลและทรัพยสินของบริษัท
7.1 ขอมูลสวนบุคคล
7.1.1 ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานและผูที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ เชน ชีวประวัติ ประวัติ
สุขภาพ ประวัติการทํางาน ขอมูลสําหรับติดตอ ขอมูลสวนบุคคลอื่นๆ ตองกําหนดนโยบาย
เก็บรักษาไวเปนความลับ โดยไมเปดเผยหรือถายโอนใหแกบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ โดยไมได
รับความยิมยอมจากเจาของขอมูลและไมเปนการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
7.1.2 กําหนดนโยบายจํากัดการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล เฉพาะบุคคลที่ไดรับอนุญาตอยางเหมาะสม
เทาที่จําเปนตามหนาที่งานปกติ เฉพาะเพื่อวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางยุติธรรมและซื่อสัตย
7.1.3 กําหนดนโยบายการเก็บขอมูลสวนบุคคลตามความจําเปน โดยเปนไปตามวัตถุประสงคดาน
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือความตองการทางธุรกิจที่เหมาะสม
7.1.4 กําหนดนโยบายการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลไวในคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอิเล็คทรอนิกส
อื่นๆ ตองทําดวยความระมัดระวัง คํานึงถึงความปลอดภัยและเปนสวนตัว
7.2 การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาขอมูล
7.2.1 กําหนดใหพนักงานรายงานขอมูลอยางถูกตอง และตรงไปตรงมาตามขอเท็จจริง
7.2.2 กํา หนดให พ นั ก งานจัด เก็บเอกสารสําคัญ การลงบั นทึ ก ตางๆรวมทั้ งขอมูลทางบัญชีและ
เอกสารหลักฐานใหครบถวนสมบูรณ ตองมั่นใจวามีการจัดเก็บอยางปลอดภัยและเหมาะสม
สามารถนํามาใชอางอิงหรือใช ประโยชนกับบริษัทไดเมื่อตองการ
7.2.3 กําหนดใหพนักงานเก็บรักษาและทําลายขอมูลทั้งในรูปแบบเอกสารและอิเล็คทรอนิกสตอง
ปฎิบัติตาม กําหนดเวลาและหลักเกณฑที่บริษัทกําหนด หรือตามที่กฎหมายกําหนด
7.2.4 กําหนดใหขอมูลหรือรายงานที่จัดทําขึ้นหรือไดรับขณะทํางานถือเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท
และตองจัดการ จัดเก็บและทําลายอยางเหมาะสมตามขอกําหนด
7.3

การใชขอมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือ ใหคําแนะนําการซื้อขายหลักทรัพย
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
7.3.1 หามผูบริหาร รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว ใชขอมูล
ภายในที่เปนขอมูลสําคัญที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณะ เพื่อทําการซื้อขายโอนหรือรับโอน
หลักทรัพยของบริษัท เปนการเอาเปรียบบุคคลภายนอก
7.3.2 หามผูบริหารใหคําแนะนําหรือความเห็นใหผูใดซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัท โดยใช
ขอมูลภายในของบริษัทที่รับรูมา
7.3.3 หามผูบริหารเปดเผยขอมูลภายในไปยังบุคคลที่ไมเกี่ยวของกับขอมูลนั้นเชน ครอบครัว ญาติ
พี่นอง เปนตน ขอมูลที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณะสามารถใหขอมูลแกบุคคลภายในบริษัทตาม
ความจําเปนหรือเกี่ยวของกับบุคคลนั้นๆเทานั้น
7.4
การใชและดูแลทรัพยสินของบริษัท
7.4.1 บริหารจัดการใหการใชทรัพยสินของบริษัทตองใชอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความระมัดระวัง
และดูแ ลรักษาไม ให ชํารุดสู ญหาย การนํ าทรัพ ยสินไปใชตองไมใหผิด วัตถุประสงคหรือ
สูญเสียโดยเปลาประโยชน และไมผิดกฎหมาย
7.5
การใชและดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
7.5.1 สงเสริมใหใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการทํางาน ไมกระทําการอันเปน
การรบกวนระบบคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตของบริษัทหลีกเลี่ยงการใชงานระบบฯที่อาจ
ละเมิดการใชงานตามปกติของผูอื่น หรืออาจกระทบกระเทือนตอประสิทธิภาพการทํางาน
ของระบบ
7.5.2 กําหนดระเบียบหามพนักงานไมใหใชระบบคอมพิวเตอรของบริษัท เพื่อเขาถึงหรือเผยแพร
ขอมูลที่ไมเหมาะสม มีเนื้อหาขัดตอศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี เกี่ยวกับการ
พนัน หรือละเมิดกฎหมาย และไมละเมิดสิทธิของผูอื่น
7.5.3 กําหนดระเบียบใหพนักงานใชงานระบบตามสิทธิที่ไดรับอนุญาตจากบริษัทและตองเก็บ
รักษารหัสผานของตนใหเปนความลับ เพื่อปองกันไมใหผูอื่นใชรหัสผานสําหรับเขาใชระบบ
7.5.4 กําหนดระเบียบการใชอีเมล บริการอินเตอรเน็ตและอุปกรณคอมพิวเตอรที่บริษัทอนุญาตให
ใช หลีกเลี่ยงการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยตัวเอง และการแกไขเปลี่ยนแปลงการตั้งคา
ระบบที่อาจมีผลตอความปลอดภัย หากพบปญหาในการใชงาน เหตุการณที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยของระบบหรือความเสียหายใหแจงหนวยงานผูดูแลระบบฯทันที
7.6
การใชและการดูแลทรัพยสินทางปญญา
7.6.1 ตองกําหนดระเบียบใหพนักงานปกปองดูแลรักษาทรัพยสินทางปญญาของบริษัท ไมใหถูก
ละเมิดเปดเผย ดัดแปลง ทําซ้ํา หรือไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว โดยไมไดรับอนุญาตจาก
บริษัท
7.6.2 ผูบริหารตองใหความเคารพ ไมละเมิด และหลีกเลี่ยงการใชทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น โดย
ตองไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์อยางถูกตอง
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
7.6.3 ผูบริหารตองใหใชทรัพยสินทางปญญาของบริษัทเพื่อประโยชนในกิจการของบริษัทเทานั้น
7.6.4 ผูบริหารกระทํางานใดที่เปนงานที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทใหจัดทําขึ้น เปนงานที่ใชขอมูล
และทรัพยากรของบริษัท หรืองานที่เรียนรูจากบริษัท ใหบริษัทเปนเจาของลิขสิทธิ์และ
ผลตอบแทนที่ไดจากงานนั้น
8. ตอหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานกํากับดูแล
8.1 หามผูบริหารเปดเผยขอมูลสําคัญที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ บริษัทตองเปดเผยขอมูลอยาง
ระมัดระวัง ถูกตอง ครบถวนเพื่อใหแนใจวาผูมีสวนไดเสียไดรับขอมูลอยางเทาเทียมกันและ
ทันกาล
8.2 การจะเปดเผยขอมูล แกบุคคลภายนอกตองกระทําโดยผูที่มีอํานาจหนาที่หรือผูบริหารที่ไดรับ
มอบหมายเทานั้น
8.3
ผูบริหารที่ไดรับมอบหมายใหเปดเผยขอมูลของบริษัทตองปฎิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
และขอกําหนดวาดวยการเปดเผยขอมูลของหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของและมาตรฐานการ
เปดเผยขอมูลที่เปนสากลยอมรับโดยทั่วไป
8.4
ผูบริหารที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บและทําลายขอมูล จะตองกําหนดวิธีปฏิบัติและกระทําใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมตามเงื่อนไขและขอกําหนดของบริษัท หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
8.5
ผูบริหารตองกําหนดใหการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในบริษัทตองมีลิขสิทธิ์ถูกตอง หาม
ติดตั้งหรือใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ลิขสิทธิ์ไมถูกตองในสํานักงานและอุปกรณของ
บริษัทโดยเด็ดขาด
8.6
การทําธุรกรรมของผูบริหาร ตองคํานึงถึงกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหนวยงานรัฐ
รวมถึงระเบียบและอํานาจในการดําเนินการ
8.7 ผูบริหารตองดําเนินการกําหนดแนวปฎิบัติและกระบวนการในการพิจารณา อนุมัติการทํา
รายการระหวางกัน รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงผลประโยชน ตาม
หลักเกณฑที่หนวยงานกํากับกําหนด
8.9
กอนทําธุรกรรมกับคูสัญญา ควรตรวจสอบใหแนใจวาแหลงที่มาของเงินไดมาโดยชอบดวย
กฎหมาย
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คูมือวาดวยความขัดแยงทางผลประโยชน
Guideline Conflict of Interest
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คํานํา
คูมือวาดวยความขัดแยงทางผลประโยชนฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการทํางานใหเปนไปตาม
มาตรฐานและสอดคลองกับแนวทางที่บริษัทกําหนดตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และใชเปนแนวทางใน
การรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนโดยใหกรรมการและผูบริหาร และพนักงานไดเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อสนับสนุนระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในขององคกรใหมี
ประสิทธิภาพและมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น
สํ า นั ก งานตรวจสอบ หวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า คู มื อ ฉบั บ นี้ จ ะเป น ประโยชน สํ า หรั บ ผู ป ฏิ บั ติ ง านและ
ผูเกี่ยวของ รวมถึงผูที่มีความสนใจในการนําไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานตอไป

สํานักงานตรวจสอบ
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)

จริยธรรมและจรรยาบรรณ
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สารบัญ

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค
ประโยชนที่ไดรับ
คํานิยาม
ความหมายของความขัดแยงทางผลประโยชน
รูปแบบของความขัดแยงทางผลประโยชน
ขอปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
หลักพิจารณาสําหรับผูปฏิบัติเพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
การจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน
แนวปฏิบัตใิ นการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน
การเก็บรักษารายงานเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชน
ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน

หนา
36
36
36
36
38
38
38
39
40
41
42
42
43

ภาคผนวก
แบบ CoI. 1 แบบแสดงการเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชนกรรมการและผูบริหาร
แบบ CoI.2 แบบรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน

44
45

กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
 คําสั่งบริษัท เรื่อง หลักเกณฑวาดวยความขัดแยงทางผลประโยชน
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558)
 ประมวลจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ของ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
 นโยบายการควบคุมการใชขอ มูลภายใน ของ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
 คูมือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ของ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
 คูมือการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต ของ บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
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หลักการและเหตุผล
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทควรขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต มีเหตุมีผล และเปนอิสระ รวมทั้งปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน เพื่อประโยชนของ
บริษัทโดยรวมเปนสําคัญ ซึ่งผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนและอาจนําไปสูการถายเทผลประโยชนของบริษัท ดังนั้นเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากร
ของ DEMCO เปนไปดวยความโปรงใส ไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และเปนประโยชนสูงสุด
แกบริษัท และผูถือหุนทุกราย สํานักงานตรวจสอบจึงเห็นควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผย
รายการความขัดแยงทางผลประโยชน ใหบุคลากรทุกระดับใน DEMCO ถือปฏิบัติ
วัตถุประสงค
1. เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหนาที่ของ DEMCO ใหเปนไปดวยความโปรงใส ไมกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน และเปนประโชนสูงสุดแกบริษัท และผูถือหุนทุกราย
2. เพื่อพัฒนาระบบการทํางานใหเปนไปตามมาตรฐานและสอดคลองกับแนวทางที่สํานักงานกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยกําหนด
3. เพื่ อ ให บุ ค คลากรของ DEMCO ใช เ ป น แนวทางในการรายงานความขั ด แย ง ทางผลประโยชน โ ดยให
กรรมการ ผูบริหารและพนักงานไดเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน
4. เพื่อสนับสนุนระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในขององคกรใหมีประสิทธิภาพและมีความ
แขมแข็งมากยิ่งขึ้น
ประโยชนที่ไดรับ
1. DEMCO มีการดําเนินงานที่โปรงใส ตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี สอดคลองกับแนวทาง ของ
สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
2. เจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของมีการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานเดียวกันตามคูมือปฏิบัติงานที่กําหนด
3. DEMCO ไดรับผลการประเมินในดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในระดับที่ดีขึ้นอยางสม่ําเสมอ
คํานิยาม
แนวทางปฏิบัติเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชน หมายถึง แนวปฏิบัติที่ดีตามนโยบายการปองกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชนที่กําหนดใหบุคลากรทุกระดับยึดถือเปนหลักปฏิบัติในการดําเนินงานภายใตมาตรฐาน
เดียวกัน และภายใตนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
ความขัดแยงทางผลประโยชน หมายถึง สถานการณหรือการกระทําที่พนักงานมีผลประโยชนสวนตนมากจนมี
ผลตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ของพนักงานนั้น และสงผลกระทบตอประโยชน
ของ เด็มโก ไมวาจะทางตรงหรือทางออม
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
บริษัท หมายถึง บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอย หมายถึง
1. บริษัทหรือนิติบุคคลที่บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) เปนเจาของหรือถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงใน
บริษัทหรือนิติบุคคลนั้นเกินกวารอยละ 50 ไมวาจะถือหุนเองโดยตรงหรือถือหุนโดยออม หรือ
2. บริษัทหรือนิติบุคคลที่บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) มีอํานาจควบคุมในเรื่องการกําหนดนโยบาย
ทางการเงินและการดําเนินงานเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมตางๆ ของบริษัทหรือนิติบุคคลนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบ หมายถึง คณะกรรมการชุดยอยที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเขามาชวย
คณะกรรมการในการสอบทานเพื่อใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัตงิ านภายใน
ใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีระบบการจัดทํารายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ ถูกตอง เปนที่นาเชื่อถือ
มีการเปดเผยขอมูลสําคัญโดยครบถวนและเปนไปตามหลักสากล มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในที่มีมาตรฐานรัดกุมเพียงพอ
คณะกรรมการบริ ห าร หมายถึ ง ผู บ ริ ห ารที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง จากคณะกรรมการบริ ษั ท ให มี อํ า นาจหน า ที่
ควบคุมดูแล การบริหารจัดการงานภายในองคกรและดําเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทมอบให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
กรรมการ หมายถึ ง กรรมการของบริ ษั ท เด็ ม โก จํ า กั ด (มหาชน) ที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง จากผู ถื อ หุ น เข า มา
บริหารงานในฐานะผูแทนของผูถือหุน มีหนาที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ใหฝายจัดการ
บริหารกิจการใหเปนไปเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของผูถือหุน
ผูบ ริหาร หมายถึ ง พนักงานระดับผู จั ดการฝายหรือเทียบเทาขึ้ นไป ที่มีขอบเขตความรั บผิ ดชอบทางดาน
วางแผน บริหาร กําหนดแนวทางนโยบายและกลยุทธ มอบหมายงาน รวมถึงการดูแลควบคุม ใหคําแนะนํา
ติ ด ตามผล แก ไขป ญ หาในการดํ า เนิ น งานของผู ใ ต บังคั บบั ญ ชาให เ ปน ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ในที่นี้ ไ ด แ ก
ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการและผูจัดการฝาย
หรือพนักงานของบริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ตั้งแตระดับ VP จนถึงระดับ President
พนัก งาน หมายถึ ง พนั ก งานที่บริ ษั ทฯ ตกลงรับเข า ทํางานทั้ งที่ ไ ดรับ การบรรจุ เ ปน พนัก งานประจํา และ
พนักงานทดลองงาน ใหดํารงตําแหนงตางๆ และไดรับคาจาง เงินเดือน และสวัสดิการตางๆ ตามที่กฎหมาย
แรงงานกําหนดตามแนวทางบริหารงานทรัพยากรบุคคลของบริษัท ในที่นี้ไดแก พนักงานของบริษัทเด็มโก
จํากัด (มหาชน) ตั้งแตระดับ Staff 3 จนถึงระดับ AVP
รายงานความขัดแยงทางผลประโยชน หมายถึงแบบของเอกสารในการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน
(แบบ CoI.1 และ แบบ CoI 2)
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
ความหมายของความขัดแยงทางผลประโยชน
ความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of Interests) หมายถึง
สถานการณ หรือการกระทําที่ผูปฏิบัติงานมีประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงหนาที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวม เชน การที่
พนักงานตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงของตนอันกอใหเกิดผลประโยชนของตนเองหรือพวกพอง
มากกวาประโยชนของสวนรวม ซึ่งการกระทํานั้นอาจเกิดขึ้นอยางรูตัว หรือไมรูตัว ทั้งเจตนาและไมเจตนา ซึ่ง
มีพฤติกรรมที่หลากหลาย และอาจกลายเปนสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไปโดยไมเห็นวาเปนความผิด สงผลใหบุคคลนั้น
ขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก
จากนโยบายบริษัทและนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และคูมือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดใหกรรมการและผูบริหารของบริษัท ละเวนการดําเนินการใดๆ ที่อาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท จึงไดกําหนดความหมายของ ความขัดแยงทางผลประโยชน
คือ การขัดกันแหงประโยชนสวนตนกับผลประโยชนของบริษัทไมวาทางตรงหรือทางออม
รูปแบบของความขัดแยงทางผลประโยชน
เนื่องจากกรรมการและพนักงานของบริษัทอาจใชโอกาสจากการเปนกรรมการ ผูบริหารหรือพนักงาน
ของบริ ษั ท แสวงหาผลประโยชน ส ว นตน ซึ่ ง อาจเข า ข า ยความขั ด แย ง ทางผลประโยชน ส ว นตนและ
ผลประโยชนของบริษัท ซึ่งผลกระทบตอการดําเนินงานดวยความโปรงใสของบริษัท อันเนื่องมาจากสาเหตุที่
สําคัญตอไปนี้
1. การทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
2. การมีสวนพิจารณาอนุมัติในเรื่องใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
3. การนําสารสนเทศภายในบริษัทไปใชหรือนําไปเปดเผยกับบุคคลภายนอก
4. การประกอบธุรกิจ หรือเขาเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในกิจการอันเปนการแขงขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับบริษัท
5. การรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่นจากการดํารงตําแหนง
6. การใชอิทธิพลหรืออํานาจหนาที่ดํารงตําแหนงมารับจางทํางาน จางงาน หรือทํางาน
พิเศษใหแกบริษัท เพื่อประโยชนของตนเองหรือบุคคลในครอบครัว
7. การที่พ นัก งาน ลูก จ างมีฐ านะเปนพี่น อง บิ ด า มารดา บุ ตร สามี ภรรยา ต อ งไม อยู ใ นสว นงาน
เดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนผูบังคับบัญชา
ขอปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย จึงถือเปนนโยบายของบริษัทที่จะปองกันการ
แสวงหาผลประโยชนสวนตนจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัท จึงไดมีการกําหนดขอ
ปฏิบัติสําหรับกรรมการและผูบริหารของบริษัท ดังนี้
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
1 . ห ลี ก เ ลี่ ย ง ก า ร ทํ า ร า ย ก า ร ที่ เ กี่ ย ว โ ย ง กั บ ต น เ อ ง ที่ อ า จ ก อ ใ ห เ กิ ด ค ว า ม ขั ด แ ย ง ท า ง
ผลประโยชนกับบริษัท
2. หากมีความจําเปนตองทํารายการที่เกี่ยวโยงกันอันเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัท ใหกระทํา
รายการนั้นเสมื อนกับทํารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้หามมิใหกรรมการหรือผูบริหารของ
บริษัทที่มีสวนไดเสียในรายการนั้นมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ
3. ไมหาผลประโยชนใสตนและผูที่เกี่ยวของ โดยนําสารสนเทศภายในที่ยังไมไดเปดเผยหรือที่
เปนความลับไปใชหรือนําไปเปดเผยกับบุคคลภายนอก
4 . ไ ม ใ ช เ อ ก ส า ร ห รื อ ข อ มู ล ที่ ไ ด จ า ก ก า ร เ ป น ก ร ร ม ก า ร ผู บ ริ ห า ร ห รื อ พ นั ก ง า น
ของบริษัทในการทําธุรกิจที่แขงขันหรือเกี่ยวเนื่องกับบริษัท
การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
เพื่อปองกันการขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการดําเนินการ ดังนี้
1. มี โ ครงสร า งการถื อ หุ น ที่ ชั ด เจน โปร ง ใส ไม มี ก ารถื อ หุ น ไขว กั บ ผู ถื อ หุ น รายใหญ จึ ง ไม
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนแกฝายใดฝายหนึ่ง โดยไดเปดเผยโครงสรางการถือหุน
ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยไว ใ นรายงานประจํ า ป อ ย า งละเอี ย ด รวมถึ ง การเป ด เผยการถื อ
หลักทรัพยของคณะกรรมการบริษัทอยางครบถวน
2. มี ก า ร แ บ ง แ ย ก ห น า ที่ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ อย า ง ชั ด เ จ น ร ะ ห ว า ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท
กรรมการบริ ห าร ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง /ฝ า ยจั ด การ และผู ถื อ หุ น จึ ง ทํ า ให ป ราศจากการก า วก า ย
หน า ที่ ค วามรั บผิ ด ชอบ ในกรณี ที่ ก รรมการบริ ษั ทหรื อผู บ ริ ห ารคนใดคนหนึ่ ง มีส ว นได เ สี ย กั บ
ผลประโยชน ใ นเรื่ อ งที่ กํ า ลั ง พิ จ ารณา ผู มี ส ว นได เ สี ย นั้ น ก็ จ ะไม เ ข า ร ว มประชุ ม หรื อ ออกเสี ย ง
เพื่อใหการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารเปนไปอยางยุติธรรม เพื่อประโยชน
ของผูถือหุนอยางแทจริง
3. มีนโยบายการกํากับดูแลและการใชขอมูลภายในไวในอํานาจดําเนินการและขอบังคับพนักงาน
อยางเปนลายลัก ษอั กษร โดยมีบทกําหนดโทษชัดเจน กรณีที่ผูบริหารหรือพนักงานของบริษัท
นําขอมูลบริษัทไปเปดเผยตอสาธารณะหรือใชประโยชนสวนตน
4. มีกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชน และการทํารายการที่
เกี่ยวโยงกัน/รายการระหวางกัน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการทํารายการที่ตองผานการ
กลั่ น กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและดู แ ลให มี ก ารปฏิ บั ติ เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ ข อง
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ค ณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
5. กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานที่มีผลประโยชนเกี่ยวของกับธุรกรรมของบริษัท
หรื อ บริ ษั ท ย อ ย ต อ งไม มี ส ว นร ว มในการพิ จ ารณาหรื อ อนุ มั ติ ธุ ร กรรมดั ง กล า ว และให ก าร
กําหนดราคาเปนไปอย างเหมาะสมยุติธรรมตามเงื่อนไขการคาทั่วไปเสมือนการทํารายการกับ
บุคคลทั่วไป
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6. กํ าหนดให มีการนําเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันต อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาแสดง
ความเห็นกอนนําเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
หลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
7. กําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการ
ที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการระหว า งกั น ตามหลั ก เกณฑ ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย และคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น กํ า หนด โดยเป ด เผยไว ใ น
แบบแสดงรายการข อ มู ล ประจํ า ป (แบบ 56-1) และรายงานประจํ า ป หรื อ แบบรายงานอื่ น ใด
ตามแตกรณี โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุนเปนสําคัญ
8. มี การกํา หนดแนวปฏิ บัติเ พิ่ มเติม ในจรรยาบรรณของบริ ษัท ห ามพนั กงานบริษั ท ใช ทรัพ ยสิ น
ของบริษัทหรือใชเวลาทํางานในการคนหาขอมูล ติดตอ หรือซื้อขายหลักทรัพยอยางเปนประจํา
เพื่อประโยชนสําหรับตนเองหรือบุคคลอื่น โดยไมมีเหตุอันควรและไมเปนไปเพื่อประโยชน
ของบริษัท
9. พนั ก งานและครอบครั ว ต อ งไม ก ระทํ า การใดๆ อั น เป น การขั ด ต อ ผลประโยชน ข อง บริ ษั ท ฯ
ไมวาจะเกิดจากการติด ตอกับผูที่เกี่ยวของทางการคา เชน คูคา ลูก คา คู แขงขัน หรือจากการใช
โอกาสหรื อ ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการเป น พนั ก งานในการหาประโยชน ส ว นตน และในเรื่ อ งการทํ า
ธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทหรือการทํางานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ซึ่งสงผลกระทบตอ
การปฏิบัติงานของพนักงาน
10. ละเว น หรื อ หลี ก เลี่ ย ง การแสดงความคิ ด เห็ น ต อ บุ ค คลภายนอก หรื อ สื่ อ มวลชนในเรื่ อ งที่
เกี่ยวของกับบริษั ทฯ โดยตนเองไมมีอํ านาจหนาที่ห รือเรื่องอื่นใดที่อาจกระทบตอชื่อเสียงและ
การดําเนินงานของบริษัทฯ
หลักพิจารณาสําหรับผูปฏิบัติเพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
1. หลั ก การและข อ ปฏิ บั ติ สํ า หรั บ กรรมการ ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานของบริ ษั ท เพื่ อ ป อ งกั น ความ
ขัดแยงทางผลประโยชนจะไมมีประโยชน หากไมนําไปสูการปฏิบัติ
2. การป อ งกั น ความขั ด แย ง ทางผลประโยชน ถื อ เป น หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการ
ผูบริหารและพนักงานบริษัททุกคนที่จะตองทําความเขาใจยึดมั่นและปฏิบัติใหถูกตอง
3. บริ ษั ท คาดหวั ง ให ก รรมการ ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานบริ ษั ท รายงานโดยสุ จ ริ ต ถึ ง การปฏิ บั ติ ที่
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน หรือสงสัยวาจะขัดตอหลักการตางๆ ตอผูบังคับบัญชา
หรื อ ขอคํ า ปรึ ก ษาในเบื้ อ งต น จากผู บั ง คั บ บั ญ ชา ทั้ ง นี้ ถื อ เป น หน า ที่ ข องผู บั ง คั บ บั ญ ชาในการ
สอดส องดูแลและใหคําแนะนํ าต อผูใ ตบั งคั บบัญชาเพื่อใหมีการปฏิบัติ ตามขอปฏิบัติแ ละคําสั่ง
ที่บริษัทกําหนด
4. กรณีมีขอสงสัยเกี่ยวกับขอปฏิบัติเพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน สามารถใชดุลพินิจ
ของตนเองไดในเบื้องตนโดยการสอบถามตนเองกอนวา สิ่งที่จะทํานั้นเปนสิ่งที่ถูกตองหรือไม
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เป น การกระทํ า ที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ และสามารถเป ด เผยต อ สั ง คมได ห รื อ ไม มี ผ ลกระทบต อ
ภาพลักษณและชื่อเสียงของบริษัทหรือไม
การจัดการความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทไดสรางกลไกการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงานของ
องคกรใหครอบคลุมทั่วทั้งองคกร โดยกําหนดใหมีการดําเนินการใน 2 ระดับ คือ
1. ความขัดแยงทางผลประโยชนสําหรับพนักงานตั้งแตระดับ Staff 3 ขึ้นไป
พนักงานบริษัทตั้งแตระดับ Staff 3 ขึ้นไปจนถึงระดับกรรมการบริษัท ใหเปดเผยความขัดแยงทาง
ผลประโยชนซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
(1) การกระทําหรือเหตุการณที่ถือเปนความขัดแยงทางผลประโยชน
• การใชขอมูลของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชนใหตนเองหรือผูอื่น
• การดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ
ผูชวย กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูถือหุนในกิจการที่เปนคูสัญญากับบริษัท หรือ
กิจการที่เปน การแขงขันกับบริษัท เวนแตการดํารงตําแหนงนั้นบริษัทไดมอบหมายเปน
ลายลักษณอักษร
• การมีบุคคลในครอบครัวเปนผูดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูถือหุนในกิจการที่เปน
คูสัญญากับบริษัท หรือกิจการที่เปนการแขงขันกับบริษัท
(2) การให ห รื อ การรั บ ของขวั ญ ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใด ที่ ถื อ เป น ความขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนตามจรรยาบรรณธุรกิ จของบริษัท หรือตามประกาศคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
2. ความขั ด แย ง ทางผลประโยชน ที่ อ าจเกิ ด จากลั ก ษณะงานที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ความขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชน
(1) สายงานการบังคับบัญชาระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
(2) งานสรรหาและบรรจุพนักงาน
(3) งานแตงตั้ง โอนยาย เลื่อนขั้น และประเมินผลการปฏิบัติงาน
(4) งานสงพนักงานศึกษาตอ หรือจัดสรรทุนการศึกษา
(5) งานสอบสวนความผิดทางวินัย
(6) งานจัดซื้อ/จัดหา จัดจาง และงานประมูลทุกประเภท
(7) งานควบคุมงานกอสราง หรือตรวจงานจาง หรือตรวจรับงานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร
(8) งานจัดหาเงินทุน แหลงที่มาเงินทุน
(9) งานตรวจสอบภายใน
(10) งานลักษณะอื่นใดที่สามารถพิสูจนไดถึงเจตนาของการกระทํานั้นๆ
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แนวปฏิบัติในการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน
กรรมการ
ใหทํารายงานตามแบบรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน (แบบ1) นําเสนอตอ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เปนประจําในเดือนธันวาคมของทุกป หรือเมื่อไดรับตําแหนงใหม หรือเมื่อมีความขัดแยงเกิดขึ้นใน
ระหวางป แลวแตกรณี
สําหรับกรณีที่กรรมการมีการกระทําที่เปนความขัดแยงทางผลประโยชน ใหกรรมการผูนั้นเปดเผย
ขอเท็จจริงตอ คณะกรรมการตรวจสอบ และใหกรรมการผูนั้นถอนตัวจากการมีสวนรวมในการนั้นๆ
ผูบริหาร/ผูจัดการฝาย/เทียบเทา “ผูบริหาร”
ใหทํารายงานตามแบบรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน (แบบ1) นําเสนอตอ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เปนประจําในเดือนธันวาคมของทุกป หรือเมื่อไดรับตําแหนงใหม หรือเมื่อมีความขัดแยงเกิดขึ้นใน
ระหวางป แลวแตกรณี
สําหรับกรณีที่ ผูบริหาร/ผูจัดการฝาย/เทียบเทา “ผูบริหาร” มีการกระทําที่เปนความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ให “ผูบริหาร” ผูนั้นเปดเผยขอเท็จจริงตอ คณะกรรมการตรวจสอบ และใหผูบริหาร ผูนั้นถอนตัว
จากการมีสวนรวมในการนั้นๆ
พนักงานตั้งแตระดับ Staff 3 จนถึง AVP หรือเทียบเทา “พนักงาน”
สําหรับกรณีที่พนักงานตั้งแตระดับ Staff 3 จนถึง AVP หรือเทียบเทา “พนักงาน” มีการกระทําที่เปน
ความขัดแยงทางผลประโยชน ให “พนักงาน” ผูนั้นเปดเผยขอเท็จจริงตอผูบังคับบัญชาทันทีที่สามารถกระทํา
ได และทํารายงานความขัดแยงทางผลประโยชน (แบบ2)
ผูบังคับบัญชาเปนผูสอบทานความขัดแยงทางผลประโยชน
กรณีมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหผูบังคับบัญชาเปนผูวินิจฉัยและสั่งการ พรอมทั้งทําคําวินิจฉัย
โดยแนบรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน (แบบ2) นําเสนอตอ คณะกรรมการบริหาร และแจงใหพนักงาน
ที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนทราบคําวินิจฉัยและใหถอนตัวจากการมีสวนรวมนั้นๆ
การเก็บรักษารายงานความขัดแยงทางผลประโยชน
ผูอํานวยการสํ านักงานกรรมการผูจั ดการและเลขานุการบริษัทเปนผูสรุปรวบรวม และเก็บรักษา
รายงานความขัดแยงทางผลประโยชนของกรรมการและผูบริหาร
สําหรับรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนของพนักงานตั้งแตระดับ Staff 3 จนถึง AVP หรือ
เทียบเทา ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยเปนผูรวบรวมและสรุปและนําสงแกผูอํานวยการสํานักงานกรรมการ
ผูจัดการและเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ
ระยะเวลาการเก็บรักษารายงานความขัดแยงทางผลประโยชน
การเก็บรักษารายงานความขัดแยงทางผลประโยชน ตองเก็บรักษาเอกสารอยางนอย 3 ป หรือจนถึงวัน
สิ้นสุดสถานภาพการเปนกรรมการ หรือผูบริหารหรือพนักงานของบริษัท
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน
กรรมการ/ผู บริห าร ทํารายงานเปดเผยความ
ขัดแยงทางผลประโยชน ทุกเดือน ธ.ค. หรือ
รับตําแหนงใหม เสนอผูอํานวยการสํานักงาน
กรรมการผูจัดการ

1. ความขัดแยงทางผลประโยชนสําหรับ
พนักงานระดับ Staff 3 ขึ้นไป
2. ความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดจาก
ลักษณะงาน

ผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจัดการ รวบรวม
สอบทาน ตรวจสอบรายงานความขัดแยงทาง
ผลประโยชน
ไมมี
มี

ผูอํานวยการสํานั กตรวจสอบ สอบทานและ
รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู อํ า นวยการสํ า นั ก กรรมการผู จั ด การ สรุ ป
รายงาน และเก็ บ รั ก ษารายงานการเป ด เผย
ความขัดแยงทางผลประโยชน

กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน ขอถอนตัว
จากหน า ที่ ใ นการตั ด สิ น ใจ หรื อ ทํ า งานที่ มี
ผลประโยชนทับซอน

ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบรายงานตอ Board
เพื่ อ รั บ ทราบ และกรรมการผู จั ด การสั่ ง การ
ตอไป

ผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจัดการเก็บรักษา
รายงาน และเปดเผยในรายงานประจําป

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

:
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หนาที่ 57/59

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
แบบ CoI 1

แบบรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนของกรรมการและผูบริหาร
เรืยน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ขาพเจา ชื่อ ........................................................................................ ตําแหนง ...............................................
สังกัด ......................................................... ขอรายงานการเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชนสําหรับกรณีดังนี้
(โปรดทําเครื่องหมาย X ในชอง  )
 รายงานครั้งแรก

 รายงานประจําป

 รายงานในระหวางป

ขาพเจาขอเปดเผยวา ขาพเจา
 ไมมี รายการที่อาจเปนผลประโยชนที่ขัดกันกับผลประโยชนของกลุมบริษัท เด็มโก
 มี รายการที่อาจเปนผลประโยชนที่ขัดกันกับผลประโยชนของกลุมบริษัท เด็มโก โดยมีลักษณะของ
รายการ ดังตอไปนี้
 การดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการผูจัดการ รอง/ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูจัดการฝาย เปนผูมีสวนได
เสีย หรือเปนผูถือหุนสําคัญในกิจการที่เปน คูสัญญากับกลุมบริษัทเด็มโก กิจการที่มีลักษณะเปนการแขง
กันกับกลุมบริษัทเด็มโก หรือบริษัทผูเสนอราคา ในการจัดซื้อ/จัดจาง/จางที่ปรึกษากับกลุมบริษัทเด็มโก
 การมีคูสมรส บิดา มารดา พี่นอง บุตร/บุตรบุญธรรม ตลอดจน คูสมรสของบุตร เปนผูดํารงตําแหนง
กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ เปนผูมีสวนไดเสีย หรือเปนผูถือหุนสําคัญในกิจการที่เปน
คูสัญญากับกลุมบริษัทเด็มโก กิจการที่มีลักษณะเปนการแขงกันกับกลุมบริษัทเด็มโก หรือบริษัทผูเสนอ
ราคาในการจัดซื้อ/จัดจาง/จางที่ปรึกษากับกลุม บริษัทเด็มโก โดยมีรายละเอียดดังนี้(กรุณาแนบเอกสาร
เพิ่มเติม ถามี)
ชื่อ .................................................................................. เกี่ยวของเปน ......................................
บริษัท.........................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา รายงานฉบับนี้และเอกสารเพิ่มเติม (ถามี) เปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ .......................................
วันที่ ...................................
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
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หนาที่ 58/59

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
แบบ CoI 2

แบบรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนของพนักงานระดับ Staff 3 จนถึง AVP






ขาพเจา...................................................ตําแหนง...............................สังกัด...................................
ผูชวยผูจัดการฝาย/เทียบเทา...........................................................
ผูจัดการสวน/เทียบเทา..........................................................
หัวหนาสวน..........................................................................
พนักงาน...............................................................................

ขาพเจาขอเปดเผยวา  ขาพเจาไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนใดๆ
 ขาพเจามีความขัดแยงทางผลประโยชน คือ ..........................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดตางๆ ที่ใหไวนี้เปนความจริงทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ...................................................
(
)
วันที่.........................................
ความเห็นของผูบังคับบัญชา
ทราบ และ สําหรับผูที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนใหถือปฏิบัติ ดังนี้
 งดออกเสียงในวาระที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน
 ถอนตัวจากการมีสวนรวมในการนั้น
 อื่นๆ ..................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................
(
)
ตําแหนง..................................
วันที่.........................................

จริยธรรมและจรรยาบรรณ
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