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                                                                           บริษัท เด็มโก้ จ ำกัด (มหำชน) 
DEMCO PUBLIC CMPANY LIMITED 

ประกำศ 
เร่ือง นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 
........................................................................ .. 

 บริษทั เดม็โกจ้  ากดั (มหาชน)  ประกอบธุรกิจ มุ่งสู่การเป็นผูป้ระกอบการชั้นน า ดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า พลงังาน และ
สาธารณูปโภคที่ครบวงจร พร้อมขยายธุรกิจสู่ภูมิภาค CLMV ซ่ึงบริษทัฯ ไดก้  าหนดพนัธกิจไวอ้ยา่งชดัเจนว่า  

1) ด าเนินธุรกิจก่อสร้างและบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โทรคมนาคม พลังงานและสาธารณูปโภคที่ครบวงจร 
พร้อมขยายธุรกิจสู่ภูมิภาค CLMV  

2) สร้างความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ดว้ยบริการท่ีมีคุณภาพ ทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญรอบรู้และประสิทธิภาพสูง 
3) สร้างผลตอบแทนท่ีดีและมูลค่าเพิ่มจากการลงทุน ใหก้บันกัลงทุนและผูถ้ือหุน้ อยา่งต่อเน่ือง 
4) ด  าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 เด็มโก้ ให้ความส าคัญต่อการก ากับดูแลกิจการภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี มีความ

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้รวมถึงการสนบัสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกระดบัมีจิตส านึกในการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ทุก
รูปแบบ ไม่ว่าทางตรงและทางออ้ม  

คณะกรรมการเด็มโก ้ไดใ้ห้มีการจดัท านโยบายและแนวปฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ข้ึน โดยให้ถือ
เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั เดม็โก ้ มีการปฏิบติัที่
สอดคลอ้งกบันโยบายที่ก  าหนดไว ้ตลอดจนเพื่อใหบุ้คลากรทุกระดบัยดึถือเป็นบรรทดัฐานในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 
1. บุคลากรของเด็มโก ้ตอ้งไม่ด าเนินการหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชัน่ การให/้รับสินบนทุกรูปแบบ 

ทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยมีหน้าท่ีปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทาง
จริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของเดม็โก ้รวมทั้งระเบียบ และขอ้ก  าหนดอื่น ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

2. บุคลากรของ เด็มโก ้ตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัเกี่ยวกบัการรับ การให้ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์
อื่นใด รวมถึงค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้ งน้ี การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ ยงรับรอง ต้องเป็นไปเพื่อ
วตัถุประสงค์ทางธุรกิจหรือตามประเพณีนิยมเท่านั้น โดยมีมูลค่าท่ีเหมาะสม และตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจในการ
ปฏิบติัหนา้ที่ 

3. การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุนของเด็มโก ้มีขั้นตอนการตรวจสอบ อนุมติั และสอบทาน โดย
ตอ้งมีเอกสารหลกัฐานชดัเจนและสอดคลอ้งกบัระเบียบของเดม็โก ้เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
ไม่ไดใ้ชเ้ป็นขอ้อา้งส าหรับการคอร์รัปชัน่ 

4. เดม็โก ้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบติังานขายและการตลาด รวมทั้งงานจดัหาพสัดุ
และท าสัญญาอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงการประเมินความเส่ียงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน่ และบริหารจดัการใหมี้วิธีการแกไ้ขท่ี
เหมาะสม 

5. เดม็โก ้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีสะทอ้นถึงความมุ่งมัน่ต่อมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
และมีนโยบายที่จะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน่ แมว้่าการกระท านั้นจะ
ท าใหเ้ดม็โก ้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยเด็มโก ้มีกระบวนการส่ือสารอยา่งชดัเจนเกี่ยวกบันโยบายดงักล่าว 

6. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานว่า เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ  
อ  านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบติัและกฎหมาย ขอ้ก  าหนดของ หน่วยงานก าากบัดูแล เพื่อให้มัน่ใจว่ามีระบบควบคุมท่ีมีความ
เหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงดา้นคอร์รัปชนัท่ีอาจเกิดข้ึน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและหากพบประเด็น
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ท่ีมีการปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่จะตอ้งแจง้หน่วยงานผูป้ฏิบติัเพื่อให้มีการปรับปรุง
มาตรการควบคุม 

7. เด็มโก ้จัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบนัทึกต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยนัความ
ถูกตอ้งและเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบติัเพื่อใหม้ัน่ใจว่าไม่มีรายการใดท่ีไม่ไดรั้บการบนัทึก 
หรือไม่สามารถอธิบายได ้หรือรายการที่เป็นเทจ็ 

8. เด็มโก ้จัดให้มีขั้นตอนเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการท าบญัชีและการเก็บรักษา
ขอ้มูลได้รับการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยนัประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และ
เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจว่าการบนัทึกรายการทางการเงินมีหลกัฐานอยา่งเพียงพอเพื่อใชใ้นการตรวจสอบ 

9. เด็มโก ้จัดใหมี้การส่ือสารและฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองแก่บุคลากรของ เดม็โก ้เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจอยา่ง
แทจ้ริงเกี่ยวกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ความคาดหวงัของเดม็โก ้และบทลงโทษหากไม่ปฏิบติัตามมาตรการน้ี 

10. เดม็โก ้ส่ือสารนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และแนวปฏิบติัไปยงับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัอื่นท่ี 
เด็มโก ้มีอ  านาจในการควบคุม คู่คา้ทางธุรกิจ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย 
เพื่อทราบและน ามาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ไปปฏิบติั 

11. บุคลากรของเดม็โก ้ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบการกระท าท่ีอาจฝ่าฝืนมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่
โดยเดม็โก ้จดัใหมี้ช่องทางการแจง้เบาะแส รวมทั้งเม่ือบุคลากรตอ้งการค าแนะน าเกี่ยวกบัการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ 

12. คณะท างานการด าเนินการดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของ เดม็โก ้มีหนา้ที่รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นน้ีต่อคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการเด็มโก้ โดย
สม ่าเสมออยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

13. ฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วนต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผูจ้ดัการและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการเดม็โก ้ 
  
 นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่น้ี บริษทัปรารถนาใหบุ้คลากรของกลุ่มบริษทัทุกคน รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ไดร่้วมมือกนัยดึถือปฏิบติั เพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืต่อสังคมสืบไป 
 
แนวปฏิบัติเก่ียวกับกำรป้องกันและกำรมีส่วนเก่ียวข้องกับกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 เดม็โกไ้ดก้  าหนดแนวทางปฏิบติัในการป้องกนัการมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 3 ขอ้ ประกอบดว้ย 
1.  กระบวนการในการประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 เด็มโก ้จัดให้มีระบบการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมกบัลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยระบุเหตุการณ์ท่ีมีความเส่ียงสูงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนิน
ธุรกิจ ประเมินระดบัความเส่ียงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ ก  าหนดมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเหมาะสมกับ
ความเส่ียงที่ประเมินได ้วิธีวดัความส าเร็จ ตลอดจนทรัพยากรที่ตอ้งใชเ้พื่อลดความเส่ียง และมีการเฝ้าติดตามประเมินผลการ
ปฏิบติัตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีก  าหนดข้ึน 
2.  แนวปฏิบติัเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกนัและติดตามความเส่ียงจากการทุจริต คอร์รัปชัน่ 
 เด็มโก ้ก  าหนดให้มีแนวปฏิบติัเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกนัและติดตามความเส่ียงจากการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ สรุปได ้ดงัน้ี 
  2.1 จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงที่ครอบคลุม
ระบบงานส าคญัต่างๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจัดซ้ือจัดจ้าง การจัดท าสัญญา ระบบการจัดท าและควบคุม 
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งบประมาณ ระบบการบนัทึกบญัชี การจ่ายช าระเงิน เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัและติดตามความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะเกี่ยวกบัแนวทางในการแกไ้ขท่ีเหมาะสม 
  2.2  จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งขอ้มูล เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระท าผิดกฎหมายหรือจริยธรรม
ธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบติัในการป้องกนัการมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่หรือขอ้สงสัยในรายงาน
ทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูลหรือเบาะแส และจะเกบ็รักษาขอ้มูลของ
ผูใ้ห้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้ งมีมาตรการตรวจสอบและก าหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมายท่ี
เกี่ยวขอ้งกรณีที่สามารถติดต่อผูใ้ห้เบาะแสหรือผูร้้องเรียนได ้บริษทัฯ จะแจ้งผลการด าเนินการให้รับทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 
  2.3 หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวขอ้งรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบติังาน การปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาด (ถา้มี) และ
รายงานใหผู้มี้อ  านาจทราบตามล าดบั 
 
3.  แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัในการป้องกนัการมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 เด็มโก ้ก  าหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วน
เกี่ยวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี  
 3.1  ก  าหนดให ้ผูบ้ริหารและพนักงาน ประเมินผลการปฏิบติังานตนเองเกี่ยวกบัการปฏิบติัตามคู่มือการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่ เด็มโก ้ก าหนดข้ึน ซ่ึงรวมถึงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ 
จริยธรรมว่าดว้ยการสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ แนวทางปฏิบติัในการป้องกนัการมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการทุจริต
คอร์รัปชัน่ และจรรยาบรรณ / ขอ้พึงปฏิบติัของพนกังาน อยา่งสม ่าเสมอ 
  3.2  จดัใหมี้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหนา้ที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง การก  ากบัดูแล
กิจการ และใหข้อ้เสนอแนะอยา่งต่อเน่ือง โดยด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนยัส าคญัและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.3  ก  าหนดให้ฝ่ายก  ากบัและควบคุม รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหก้ารน ามาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตาม ทบทวนและ
ปรับปรุงมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งสม ่าเสมอ โดยน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัตามล าดบัอยา่งทนัเวลาและสม ่าเสมอ 
  3.4  หากการสืบสวนขอ้เทจ็จริงแลว้พบว่า ขอ้มูลจากการตรวจสอบ หรือขอ้ร้องเรียน มีหลกัฐานที่มีเหตุอนัควรให้
เช่ือว่ามีรายการ หรือการกระท าซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
รวมถึงการฝ่าฝืน การกระท าผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของเดม็โก ้หรือแนวทางปฏิบติัในการป้องกนัการมีส่วนเกี่ยวขอ้ง
กบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือขอ้สงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
 
  เดม็โก ้จดัให้มีการส่ือสารแนวทางปฏิบติัในการป้องกนัการมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่น้ี โดยเผยแพร่
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น วารสารของเดม็โก ้อินทราเน็ตของกลุ่มเด็มโก ้และบนเวบ็ไซตข์องเด็มโก ้ทั้งน้ีเพื่อให้ บุคลากรของ
เดม็โก ้รับทราบและถือปฏิบติั 
 
จริยธรรมว่ำด้วยกำรสนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 คณะกรรมการเดม็โก ้ยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส โดยอยูภ่ายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัจริยธรรม 
และแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ และตระหนักเป็นอยา่ง



 
 

  หนา้ท่ี 4/4 

ดีว่าการทุจริตคอร์รัปชัน่ส่งผลกระทบต่อการพฒันาระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่คงของประเทศ โดยมีนโยบายในการ
สนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 
  1. สนับสนุนการสร้างจิตส านึก ค่านิยม ทศันคติให้แก่พนักงานในการปฏิบติังานอย่างซ่ือสัตย ์โปร่งใส เที่ยงตรง 
เคารพกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ สนับสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ให้เป็นวฒันธรรมองคก์ร รวมทั้งบริหารงานตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 
  2. จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งพฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม
และถ่วงดุลการใช้อ  านาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ทั้ งน้ีเพื่อป้องกันและมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วน
เกี่ยวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ต่างๆ 
  3. พนักงานตอ้งไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการเรียกร้อง หรือรับทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มี 
หรือธุรกิจเกี่ยวขอ้งกบัเดม็โก ้เวน้แต่ในโอกาสหรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมท่ีคนทัว่ไปพึงปฏิบติัต่อกนั และทรัพยสิ์นนั้น
ตอ้งไม่ใช่ส่ิงผิดกฎหมาย รวมทั้งไม่อาศยัต าแหน่งหนา้ท่ีหรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผูอ้ื่นโดยมิชอบ 
  4. จดัใหมี้ช่องทางในการส่ือสารเพื่อรับเร่ืองร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสอนัควรสงสัยโดยมีนโยบาย ในการคุ ้มครอง
ผูใ้หข้อ้มูลหรือเบาะแส และจะเกบ็รักษาขอ้มูลของผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นความลบั รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและก าหนด
บทลงโทษตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้ง 
  5. สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัข้ึนโดยหน่วยงานหรือองคก์รต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัและสนบัสนุนการ
ต่อตา้นการทุจริตการคอร์รัปชัน่ 
 
  เพื่อเป็นแนวทางสู่การพฒันาอย่างย ัง่ยืน เด็มโก้ก  าหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ (Whistle 
Blower) โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย แสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ และแจง้เบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย 
หรือการคอร์รัปชัน่ โดยมีเป้าหมายเพื่อ  
  1) การพฒันา/ฝึกอบรม   
  2)  การแกไ้ข/ปรับปรุงดา้นบริหารจดัการ   
  3)  การตรวจสอบขอ้เทจ็จริง  
โดยก าหนดให้ส านักงานตรวจสอบ ท าหน้าที่เป็นหน่วยรับขอ้ร้องเรียนดา้นจริยธรรมว่าดว้ยการสนับสนุนการต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ ของบริษทัฯ  
  ทั้งน้ีสามารถศึกษารายละเอียดเพื่อเติมไดจ้ากคู่มือการต่อตา้นการทุริตคอร์รัปชัน่ และคู่มือบริหารความเส่ียงดา้นการ
ทุจริต 
 
 จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบติัร่วมกนัสืบไป 
  
 ประกาศ ณ วนัที่  13 พฤศจิกายน 2561 
 

          
                         (นางประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ)์ 
                 ประธานกรรมการ 


