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                                                               บริษัท เด็มโก้ จ ำกดั (มหำชน) 
DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED  

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

 บริษทั เด็มโกจ้  ากดั (มหาชน) (“เด็มโก”้) ประกอบธุรกิจดว้ยวิสยัทศัน์  มุ่งสู่การเป็นผูป้ระกอบการชั้นน า 
ดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า พลงังานและสาธารณูปโภค ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศเพ่ือนบา้น(CLMV)  ซ่ึงบริษทัได้
ก  าหนดพนัธกิจไวอ้ยา่งชดัเจนว่า  

1) ด าเนินธุรกิจก่อสร้างและบริการดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า พลงังานและสาธารณูปโภคท่ีครบวงจร พร้อม
ขยายธุรกิจสู่ภูมิภาค CLMV  

2) สร้างความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ดว้ยบริการท่ีมีคุณภาพ ทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญ รอบรู้และประสิทธิภาพ
สูง 

3) สร้างผลตอบแทนท่ีดีและมูลค่าเพ่ิมจากการลงทุน ใหก้บันกัลงทุนและผูถื้อหุน้ อยา่งต่อเน่ือง 
4) ด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและมุ่ง

ไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

เด็มโก ้ให้ความส าคญัต่อการก ากบัดูแลกิจการภายใตก้รอบการบริหารจดัการของการมีจริยธรรมท่ีดี มี
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดบัมีจิตส านึกในการ
ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงและทางออ้ม  

คณะกรรมการเด็มโก ้ไดใ้ห้มีการจดัท านโยบายและแนวปฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ข้ึน 
โดยให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
เด็มโก ้มีการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายท่ีก  าหนดไว ้  ตลอดจนเพื่อใหบุ้คลากรทุกระดบัของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้
ยดึถือเป็นบรรทดัฐานในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 
1. บุคลากรของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ตอ้งไม่ด าเนินการหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชัน่ การให้/

รับสินบนทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยมีหน้าท่ีปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ คู่มือการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ของกลุ่มบริษทั เด็มโก ้รวมทั้ง
ระเบียบ และขอ้ก าหนดอ่ืน ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. บุคลากรของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ ต้องปฏิบัติด้วยความระมดัระวงัเก่ียวกับการรับ การให้ของขวญั 
ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด รวมถึงค่าบริการตอ้นรับ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ทั้งน้ี การใหห้รือรับของขวญัและการ
เล้ียงรับรอง ตอ้งเป็นไปเพ่ือวตัถุประสงคท์างธุรกิจหรือตามประเพณีนิยมเท่านั้น โดยมีมูลค่าท่ีเหมาะสม และตอ้ง
ไม่ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
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3. การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน ของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ มีขั้นตอนการตรวจสอบ 
อนุมติั และสอบทาน โดยตอ้งมีเอกสารหลกัฐานชดัเจนและสอดคลอ้งกบัระเบียบของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้เพื่อให้
มัน่ใจว่าการบริจาคเพ่ือการกุศลและเงินสนบัสนุนไม่ไดใ้ชเ้ป็นขอ้อา้งส าหรับการคอร์รัปชัน่ 

4. กลุ่มบริษทัเด็มโก ้จดัใหมี้กระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบติังานขายและการตลาด 
รวมทั้งงานจดัหาพสัดุและท าสญัญาอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงการประเมินความเส่ียงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน่ และ
บริหารจดัการใหม้ีวิธีการแกไ้ขท่ีเหมาะสม 

5. กลุ่มบริษทัเด็มโก ้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีสะทอ้นถึงความมุ่งมัน่ต่อมาตรการต่อตา้น
การทุจริตคอร์รัปชัน่ และมีนโยบายท่ีจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อบุคลากรท่ีปฏิเสธการทุจริต
คอร์รัปชัน่ แมว้่าการกระท านั้นจะท าให้กลุ่มบริษัทเด็มโก้ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยกลุ่มบริษทัเด็มโก้ มี
กระบวนการส่ือสารอยา่งชดัเจนเก่ียวกบันโยบายดงักล่าว 

6. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีสอบทานการปฏิบติังานว่า เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย 
แนวปฏิบติั  อ  านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบติั กฎหมาย และขอ้ก  าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล เพ่ือใหม้ัน่ใจว่ามี
ระบบควบคุมภายในท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงดา้นคอร์รัปชนัท่ีอาจเกิดข้ึน และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และหากพบประเด็นท่ีมีการปฏิบัติไม่สอดคลอ้งกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่จะตอ้งแจง้หน่วยงานผูป้ฏิบติัเพ่ือใหมี้การปรับปรุงมาตรการควบคุม 

7. กลุ่มบริษทัเด็มโก ้จดัให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบนัทึกต่างๆ ใหพ้ร้อมต่อการตรวจสอบ
เพ่ือยืนยนัความถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบติัเพ่ือให้มัน่ใจว่าไม่มี
รายการใดท่ีไม่ไดรั้บการบนัทึก หรือไม่สามารถอธิบายได ้หรือรายการท่ีเป็นเท็จ 

8. กลุ่มบริษทัเด็มโก ้จดัใหมี้ขั้นตอนเพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการท าบญัชี
และการเก็บรักษาขอ้มูลไดรั้บการตรวจสอบภายในเพื่อยนืยนัประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการต่อตา้น
การทุจริตคอร์รัปชัน่ และเพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจว่าการบนัทึกรายการทางการเงินมีหลกัฐานอย่างเพียงพอเพ่ือใชใ้น
การตรวจสอบ 

9. กลุ่มบริษัทเด็มโก้ จัดให้มีการส่ือสารและฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองแก่บุคลากรของกลุ่มบริษัทเด็มโก ้
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ความคาดหวงัของกลุ่ม
บริษทัเด็มโก ้และบทลงโทษหากไม่ปฏิบติัตามมาตรการน้ี 

10. เด็มโก ้ส่ือสารนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และแนวปฏิบติัไปยงักลุ่มบริษทัเด็มโก ้บริษทัยอ่ย 
บริษัทร่วม บริษัทอ่ืนท่ีกลุ่มบริษัทเด็มโก้ มีอ  านาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ และผูมี้ส่วนได้เสีย รวมทั้ ง
สาธารณชน ผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย เพื่อทราบและน ามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ไป
ปฏิบติั 

11. บุคลากรของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระท าท่ีอาจฝ่าฝืนมาตรการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่โดยกลุ่มบริษทัเด็มโก ้จดัใหมี้ช่องทางการแจง้เบาะแส รวมทั้งเม่ือบุคลากรตอ้งการ
ค าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
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12. คณะท างานพฒันาความย ัง่ยนืของ เด็มโก ้มีหนา้ท่ีรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่น้ีต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการเด็มโก ้
โดยสม ่าเสมออยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

13. หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นท่ีพบอยา่งเร่งด่วนต่อประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการเด็มโก ้ 

 นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นน้ี เด็มโก ้ปรารถนาให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทเด็มโก ้ทุกคน 
รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดร่้วมมือกนัยดึถือปฏิบติั เพ่ือใหเ้กิดความย ัง่ยนืต่อสงัคมสืบไป 

แนวปฏบิัตเิกีย่วกบักำรป้องกนัและกำรมส่ีวนเกีย่วข้องกบักำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 กลุ่มบริษทัเด็มโก ้ไดก้  าหนดแนวทางปฏิบติัในการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 3 
ขอ้ ประกอบดว้ย 
1.  กระบวนการในการประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 กลุ่มบริษทัเด็มโก ้จดัใหม้ีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
เพ่ือป้องกนัและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยระบุเหตุการณ์ท่ีมีความเส่ียงสูงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน่
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจ ประเมินระดบัความเส่ียงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ ก าหนดมาตรการต่อตา้น
การทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงท่ีประเมินได ้วิธีวดัความส าเร็จ ตลอดจนทรัพยากรท่ีตอ้งใชเ้พ่ือลด
ความเส่ียง และมีการเฝ้าติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีก  าหนดข้ึน 

2.  แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการก ากบัดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกนัและติดตามความเส่ียงจากการทุจริต คอร์รัปชัน่ 
 กลุ่มบริษทัเด็มโก ้ก  าหนดใหม้ีแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการก ากบัดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกนัและติดตาม
ความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ สรุปได ้ดงัน้ี 
  2.1 จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ี
ครอบคลุมระบบงานส าคญัต่างๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจดัซ้ือจดัจา้ง การจดัท าสญัญา ระบบการ
จดัท าและควบคุม งบประมาณ ระบบการบนัทึกบญัชี การจ่ายช าระเงิน เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัและติดตามความ
เส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางในการแกไ้ขท่ีเหมาะสม 
  2.2  จดัให้มีช่องทางการรับแจง้ขอ้มูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระท าผิดกฎหมายหรือ
จริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริต
คอร์รัปชัน่หรือขอ้สงสยัในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุม้ครองผูใ้ห้
ขอ้มูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาขอ้มูลของผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นความลบั รวมทั้งมีมาตรการตรวจสอบและก าหนด
บทลงโทษทางวินัยของบริษทั และ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีท่ีสามารถติดต่อผูใ้หเ้บาะแสหรือผูร้้องเรียนได ้
บริษทัจะแจง้ผลการด าเนินการใหรั้บทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
  2.3 หัวหนา้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรับผดิชอบในการติดตามการปฏิบติังาน การปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
(ถา้มี) และรายงานใหผู้ม้ีอ  านาจสัง่การทราบตามล าดบั 
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3.  แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 กลุ่มบริษทัเด็มโก ้ก  าหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัในการ
ป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี  
 3.1  ก  าหนดให ้ผูบ้ริหารและพนักงาน ประเมินผลการปฏิบติังานตนเองเก่ียวกบัการปฏิบติัตามคู่มือการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจท่ีกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ก  าหนดข้ึน ซ่ึงรวมถึงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทั จริยธรรมว่าดว้ยการสนับสนุนการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น และ
จรรยาบรรณ / ขอ้พึงปฏิบติัของพนกังาน อยา่งสม ่าเสมอ  
  3.2  จดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความ
เส่ียง การก ากบัดูแลกิจการ และให้ขอ้เสนอแนะอยา่งต่อเน่ือง โดยด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบท่ีมีนัยส าคัญและ
ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.3  ก  าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเส่ียงจากการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การน ามาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ไปปฏิบติัอย่างมีประสิทธิผล 
ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งสม ่าเสมอ โดยน าเสนอผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัตามล าดบัอยา่งทนัเวลาและสม ่าเสมอ 
  3.4  หากการสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบว่า ขอ้มูลจากการตรวจสอบ หรือขอ้ร้องเรียน มีหลกัฐานท่ีมีเหตุ
อนัควรให้เช่ือว่ามีรายการ หรือการกระท าซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน และผลก าร
ด าเนินงานของบริษทัฯ รวมถึงการฝ่าฝืน การกระท าผดิกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้หรือ
แนวทางปฏิบติัในการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือขอ้สงสัยในรายงานทางการเงิน 
หรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อด าเนินการปรับปรุง
แกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
 
  กลุ่มบริษัทเด็มโก้ จดัให้มีการส่ือสารแนวทางปฏิบัติในการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริต
คอร์รัปชัน่น้ี โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น วารสารของเด็มโก ้อินทราเน็ตของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้และบน
เวบ็ไซตข์องบริษทั  ทั้งน้ีเพ่ือใหบุ้คลากรของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้รับทราบและถือปฏิบติั 
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จริยธรรมว่ำด้วยกำรสนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 คณะกรรมการกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส โดยอยู่ภายใตก้รอบของ
กฎหมาย หลกัจริยธรรม และแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่
ในทุกรูปแบบ และตระหนักเป็นอยา่งดีว่าการทุจริตคอร์รัปชัน่ส่งผลกระทบต่อการพฒันาระบบเศรษฐกิจ สังคม 
และความมัน่คงของประเทศ โดยมีนโยบายในการสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 
  1. สนับสนุนการสร้างจิตส านึก ค่านิยม ทศันคติให้แก่พนักงานในการปฏิบติังานอย่างซ่ือสัตย ์โปร่งใส 
เท่ียงตรง เคารพกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ สนับสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ให้เป็นวฒันธรรมองค์กร 
รวมทั้งบริหารงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
  2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้ งพัฒนาระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใชอ้  านาจให้เหมาะสม ชดัเจนและมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัและมิให้
พนกังานทุจริตหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ต่างๆ 
  3. พนักงานตอ้งไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการเรียกร้อง หรือรับทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจาก
บุคคลอ่ืนท่ีมี หรือธุรกิจเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัเด็มโก ้เวน้แต่ในโอกาสหรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมท่ีคน
ทัว่ไปพึงปฏิบติัต่อกนั และทรัพยสิ์นนั้นตอ้งไม่ใช่ส่ิงผิดกฎหมาย รวมทั้งไม่อาศยัต าแหน่งหน้าท่ีหรือแสวงหา
ผลประโยชน์เพ่ือตนเอง และ/หรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ 
  4. จดัใหม้ีช่องทางในการส่ือสารเพื่อรับเร่ืองร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสอนัควรสงสัยโดยมีนโยบายในการ
คุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาขอ้มูลของผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นความลบั รวมทั้งมีมาตรการในการ
ตรวจสอบและก าหนดบทลงโทษตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
  5. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัข้ึนโดยหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกนัและ
สนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตการคอร์รัปชัน่ 

  เพ่ือเป็นแนวทางสู่การพฒันาอย่างย ัง่ยืน เด็มโกก้  าหนดช่องทางการแจง้ขอ้ร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 
(Whistle Blower) โดยเปิดโอกาสให้พนกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สีย แสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ และแจง้เบาะแส
การกระท าผดิกฎหมาย หรือการคอร์รัปชัน่ โดยมีเป้าหมายเพื่อ  
  1) การพฒันา/ฝึกอบรม   
  2)  การแกไ้ข/ปรับปรุงดา้นบริหารจดัการ   
  3)  การตรวจสอบขอ้เท็จจริง  

  โดยก าหนดให้ส านักงานตรวจสอบ ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมว่าด้วยการ
สนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้

  อน่ึง กลุ่มบริษทัเด็มโก ้ประกอบดว้ย บมจ.เด็มโก ้ บจก.เด็มโก ้เพาเวอร์   บจก.เด็มโก ้เดอลาว และ บจก.
เด็มโกอิ้นดสัตรี 
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  ทั้งน้ีสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ือเติมไดจ้ากคู่มือการต่อตา้นการทุริตคอร์รัปชัน่ และคู่มือบริหารความ
เส่ียงดา้นการทุจริต 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบติัร่วมกนัสืบไป 

 ประกาศ ณ วนัท่ี  23 กนัยายน 2563 

           
                                   (นางประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ)์ 
                 ประธานกรรมการ 


