บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED
ประกำศ
เรื่อง นโยบำยกำรต่ อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชั่ น
..........................................................................
บริ ษทั เด็มโก้จากัด (มหาชน) (“เด็มโก้”) เป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ประกอบธุ รกิ จให้บริ การออกแบบ จัดหา ก่ อสร้ างและติดตั้งงานด้านวิศวกรรม ธุ รกิ จงานขาย ผลิ ตและจาหน่ าย
เหล็กโครงสร้ าง รวมถึ งจาหน่ ายอุ ปกรณ์ ไฟฟ้ าและชุ ดอุป กรณ์ ป ระกอบสาหรับระบบสื่ อสาร และธุ รกิ จพัมนา
โครงการและการลงทุน โดยมี วิสัยทัศน์ มุ่งสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการชั้นนา ด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า พลังงานและ
สาธารณูปโภค ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน(CLMV) และกาหนดพันธกิจไว้อย่างชัดเจนว่า
1) ดาเนิ นธุ รกิ จก่อสร้ างและบริ การด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า พลังงานและสาธารณู ปโภคที่ครบวงจร พร้อม
ขยายธุ รกิจสู่ ภูมิภาค CLMV
2) สร้างความเชื่ อมัน่ ต่อลูกค้าด้วยบริ การที่มีคุณภาพ ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ รอบรู้และประสิ ทธิ ภาพสู ง
3) สร้างผลตอบแทนที่ดีและมูลค่าเพิ่มจากการลงทุน ให้กบั นักลงทุนและผูถ้ ือหุ น้ อย่างต่อเนื่อง
4) ดาเนิ นธุ รกิ จด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีและมุ่ง
ไปสู่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ทั้งนี้ เด็มโก้ มีบริ ษทั ในกลุ่มที่มีอานาจควบคุม ประกอบด้วย บจก.เด็มโก้ เพาเวอร์ บจก.เด็มโก้ เดอลาว
และ บจก.เด็มโก้อินดัสตรี ซึ่ งในนโยบายนี้จะเรี ยกว่า “กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้”
คณะกรรมการเด็มโก้ ได้ให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลกิจการภายใต้กรอบการบริ หารจัดการของการมี
จริ ยธรรมที่ ดี มี ความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึ งการสนับสนุ นและส่ งเสริ ม ให้บุคลากรทุ กระดับ มี
จิตสานึ กในการต่อต้านคอร์ รัป ชัน่ ทุ กรู ปแบบ ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม เด็มโก้ จึ งได้จดั ทานโยบายและแนว
ปฏิ บ ตั ิการต่อต้านการทุ จริ ตและคอร์ รัป ชัน่ ขึ้ น โดยถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของนโยบายการกากับดู แลกิ จการที่ ดีและ
จรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิจของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ มีการปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับนโยบายที่กาหนดไว้ ตลอดจน
เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ยึดถือเป็ นบรรทัดฐานในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
นโยบำยกำรต่ อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชั่ น
1. บุคลากรของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ต้องไม่ดาเนิ นการหรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมในการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ การให้/
รับสิ นบนทุกรู ปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีหน้าที่ปฏิ บตั ิตามนโยบายต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ คู่มือการ
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กากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิจ ของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ รวมทั้ง
ระเบียบ และข้อกาหนดอื่น ที่เกี่ยวข้อง
2. บุ ค ลากรของกลุ่ ม ธุ รกิ จ เด็ ม โก้ ต้อ งปฏิ บ ัติ ด้วยความระมัด ระวัง เกี่ ย วกับ การรั บ การให้ ข องขวัญ
ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด รวมถึงค่าบริ การต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ การให้หรื อรับของขวัญและการ
เลี้ยงรับรอง ต้องเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุ รกิจหรื อตามประเพณี นิยมเท่านั้น โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม และต้อง
ไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิหน้าที่
3. การบริ จาคเพื่ อการกุ ศล และการให้เงิ นสนับสนุ น ของกลุ่ ม บริ ษ ัท เด็ ม โก้ มี ข้ นั ตอนการตรวจสอบ
อนุ มตั ิ และสอบทาน โดยต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบี ยบของกลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้ เพื่อให้
มัน่ ใจว่าการบริ จาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนไม่ได้ใช้เป็ นข้ออ้างสาหรับการคอร์ รัปชัน่
4. กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานขายและการตลาด
รวมทั้งงานจัดหาพัสดุและทาสัญญาอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการประเมินความเสี่ ยงต่อการเกิดทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และ
บริ หารจัดการให้มีวธิ ี การแก้ไขที่เหมาะสม
5. กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ มีกระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมัน่ ต่อมาตรการต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และมีนโยบายที่จะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบต่อบุคลากรที่ปฏิ เสธการทุจริ ต
คอร์ รัป ชั่น แม้ว่า การกระท านั้น จะท าให้ ก ลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ สู ญ เสี ย โอกาสทางธุ รกิ จ โดยกลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ มี
กระบวนการสื่ อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว
6. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่สอบทานการปฏิบตั ิงานว่า เป็ นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย
แนวปฏิบตั ิ อานาจดาเนินการ ระเบี ยบปฏิบตั ิ กฎหมาย และข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล เพื่อให้มนั่ ใจว่ามี
ระบบควบคุ ม ภายในที่ มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ ยงด้านคอร์ รัปชันที่ อาจเกิ ดขึ้ น และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และหากพบประเด็ น ที่ มี ก ารปฏิ บ ตั ิ ไ ม่ ส อดคล้องกับ นโยบายการต่ อต้านการทุ จริ ต
คอร์รัปชัน่ จะต้องแจ้งหน่วยงานผูป้ ฏิบตั ิเพื่อให้มีการปรับปรุ งมาตรการควบคุม
7. กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จัดให้มีข้ นั ตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบ
เพื่อยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิ น ตลอดจนขั้นตอนการปฏิ บตั ิ เพื่อให้มนั่ ใจว่าไม่มี
รายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึก หรื อไม่สามารถอธิ บายได้ หรื อรายการที่เป็ นเท็จ
8. กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จัดให้มีข้ นั ตอนเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการทาบัญชี
และการเก็บรักษาข้อมูลได้รับการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิ ทธิ ผลของกระบวนการตามมาตรการต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าการบันทึกรายการทางการเงินมีหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อใช้ใน
การตรวจสอบ
9. กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ จัดให้ มี ก ารสื่ อสารและฝึ กอบรมอย่างต่ อเนื่ อ งแก่ บุ ค ลากรของกลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้
เพื่อให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจอย่างแท้จริ งเกี่ ยวกับมาตรการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ ความคาดหวังของกลุ่ม
ธุ รกิจเด็มโก้ และบทลงโทษหากไม่ปฏิบตั ิตามมาตรการนี้
10. เด็มโก้ สื่ อสารนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และแนวปฏิบตั ิไปยังกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ บริ ษทั ย่อย
บริ ษ ัท ร่ วม บริ ษ ัท อื่ น ที่ ก ลุ่ ม ธุ รกิ จ เด็ ม โก้ มี อ านาจในการควบคุ ม คู่ ค ้า ทางธุ รกิ จ และผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย รวมทั้ง
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สาธารณชน ผ่านช่ องทางการสื่ อสารที่ หลากหลาย เพื่ อทราบและนามาตรการต่ อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่นไป
ปฏิบตั ิ
11. บุคลากรของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉยเมื่อพบการกระทาที่อาจฝ่ าฝื นมาตรการต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส รวมทั้งเมื่อบุคลากรต้องการคาแนะนา
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
12. คณะทางานพัฒนาความยัง่ ยืนของ เด็มโก้ มีหน้าที่รายงานผลการดาเนิ นงานตามมาตรการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นี้ต่อ คณะกรรมการความยัง่ ยืน คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ
และคณะกรรมการเด็มโก้ โดยสม่าเสมออย่างน้อยปี ละครั้ง
13. หน่ วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่ งด่วนต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการเด็มโก้
นโยบายการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่นนี้ เด็ม โก้ ปรารถนาให้บุ คลากรของกลุ่ มธุ รกิ จเด็ม โก้ ทุ กคน
รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้ร่วมมือกันยึดถือปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนต่อสังคมสื บไป
แนวปฏิบัติเกีย่ วกับกำรป้องกันและกำรมีส่วนเกีย่ วข้ องกับกำรทุจริตคอร์ รัปชั่ น
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ได้กาหนดแนวทางปฏิ บตั ิในการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ 3
ข้อ ประกอบด้วย
1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จัดให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั
เพื่อป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ ยงสู งจากการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
ที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนิ นธุ รกิจ ประเมินระดับความเสี่ ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ กาหนดมาตรการต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เหมาะสมกับความเสี่ ยงที่ประเมินได้ วิธีวดั ความสาเร็ จ ตลอดจนทรัพยากรที่ตอ้ งใช้เพื่อลด
ความเสี่ ยง และมีการเฝ้ าติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามแผนการบริ หารความเสี่ ยงที่กาหนดขึ้น
2. แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้ องกันและติดตามความเสี่ ยงจากการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ กาหนดให้มีแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้ องกันและติดตาม
ความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ สรุ ปได้ ดังนี้
2.1 จัด ให้ มี ก ระบวนการตรวจสอบ ประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายใน และการบริ ห ารความเสี่ ย งที่
ครอบคลุมระบบงานสาคัญต่างๆ เช่ น ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้ อจัดจ้าง การจัดทาสัญญา ระบบการ
จัดทาและควบคุม งบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การจ่ายชาระเงิน เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันและติดตามความ
เสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม
2.2 จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรื อข้อร้ องเรี ยนการฝ่ าฝื น การกระทาผิดกฎหมายหรื อ
จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ หรื อ แนวทางปฏิ บ ัติ ใ นการป้ องกัน การมี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ การทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ หรื อข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรื อระบบการควบคุ มภายใน โดยมีนโยบายในการคุ ม้ ครองผูใ้ ห้
ข้อมูลหรื อเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นความลับ รวมทั้งมีมาตรการตรวจสอบและกาหนด
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บทลงโทษทางวินยั ของบริ ษทั และ/หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณี ที่สามารถติดต่อผูใ้ ห้เบาะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยนได้
บริ ษทั จะแจ้งผลการดาเนินการให้รับทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2.3 หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิ บตั ิงาน การปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาด
(ถ้ามี) และรายงานให้ผมู้ ีอานาจสัง่ การทราบตามลาดับ
3. แนวทางในการติ ดตามประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ตามแนวทางปฏิ บ ตั ิ ในการป้ องกันการมี ส่วนเกี่ ยวข้องกับการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ กาหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมิ นผลการปฏิ บตั ิตามแนวทางปฏิ บตั ิในการ
ป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ดังนี้
3.1 กาหนดให้ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานตนเองเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิตามคู่มือการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุ รกิจที่กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ กาหนดขึ้น ซึ่ งรวมถึงนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
มาตรฐานทางจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั จริ ยธรรมว่าด้วยการสนับสนุ นการต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ แนวทางปฏิบตั ิในการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และจรรยาบรรณ /
ข้อพึงปฏิบตั ิของพนักงาน อย่างสม่าเสมอ
3.2 จัดให้มี หน่ วยงานตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความ
เสี่ ยง การกากับดูแลกิ จการ และให้ขอ้ เสนอแนะอย่างต่อเนื่ อง โดยดาเนิ นการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจาปี ที่ ได้รับ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่ มี นัย ส าคัญ และ
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3.3 กาหนดให้หน่ วยงานตรวจสอบภายใน รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ ยงจากการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้การนามาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไปปฏิ บตั ิอย่างมี ประสิ ทธิ ผล
ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุ งมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างสม่ าเสมอ โดยนาเสนอผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ตามลาดับอย่างทันเวลาและสม่าเสมอ
3.4 หากการสื บสวนข้อเท็จจริ งแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรื อข้อร้ องเรี ยน มีหลักฐานที่มีเหตุ
อัน ควรให้ เชื่ อว่ามี รายการ หรื อ การกระท าซึ่ งอาจมี ผ ลกระทบอย่า งมี นัย ส าคัญ ต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการ
ดาเนิ นงานของบริ ษ ทั รวมถึ งการฝ่ าฝื น การกระทาผิดกฎหมายหรื อจริ ยธรรมธุ รกิ จของกลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้ หรื อ
แนวทางปฏิ บตั ิ ในการป้ องกันการมี ส่วนเกี่ ยวข้องกับการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อข้อสงสัยในรายงานทางการเงิ น
หรื อระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อดาเนิ นการปรับปรุ ง
แก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ จัดให้มี ก ารสื่ อสารแนวทางปฏิ บ ตั ิ ในการป้ องกัน การมี ส่ วนเกี่ ยวข้องกับ การทุ จริ ต
คอร์ รัปชั่นนี้ โดยเผยแพร่ ผ่านช่ องทางต่างๆ เช่ น วารสารของเด็มโก้ อินทราเน็ตของกลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้ และบน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ รับทราบและถือปฏิบตั ิ
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จริยธรรมว่ ำด้ วยกำรสนับสนุนกำรต่ อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชั่ น
คณะกรรมการกลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้ ยึดมัน่ ในการดาเนิ นธุ รกิ จด้วยความโปร่ งใส โดยอยู่ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย หลักจริ ยธรรม และแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสนับสนุ นการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ในทุกรู ปแบบ และตระหนักเป็ นอย่างดี วา่ การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม
และความมัน่ คงของประเทศ โดยมีนโยบายในการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ดังนี้
1. สนับสนุ นการสร้างจิตสานึ ก ค่านิ ยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิ บตั ิงานอย่างซื่ อสัตย์ โปร่ งใส
เที่ ยงตรง เคารพกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ สนับสนุ นการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่นให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กร
รวมทั้งบริ หารงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
2. จัด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ เพี ย งพอและเหมาะสม รวมทั้ง พัฒ นาระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบ ควบคุ มและถ่วงดุ ลการใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมี ประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันและมิ ให้
พนักงานทุจริ ตหรื อมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ต่างๆ
3. พนักงานต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการเรี ยกร้ อง หรื อรับทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใดจาก
บุ คคลอื่ นที่ มี หรื อธุ รกิ จเกี่ ยวข้องกับกลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้ เว้นแต่ในโอกาสหรื อเทศกาลอันเป็ นประเพณี นิยมที่ คน
ทัว่ ไปพึงปฏิ บตั ิ ต่อกัน และทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่ สิ่งผิดกฎหมาย รวมทั้งไม่อาศัยตาแหน่ งหน้าที่ หรื อแสวงหา
ผลประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรื อผูอ้ ื่นโดยมิชอบ
4. จัดให้มีช่องทางในการสื่ อสารเพื่อรับเรื่ องร้องเรี ยนหรื อแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมีนโยบายในการ
คุ ม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรื อเบาะแส และจะเก็บรั กษาข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นความลับ รวมทั้งมี มาตรการในการ
ตรวจสอบและกาหนดบทลงโทษตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5. สนับสนุ นกิ จกรรมต่างๆ ที่ จดั ขึ้ นโดยหน่ วยงานหรื อองค์กรต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการป้ องกันและ
สนับสนุนการต่อต้านการทุจริ ตการคอร์ รัปชัน่
เพื่อเป็ นแนวทางสู่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เด็มโก้กาหนดช่ องทางการแจ้งข้อร้ องเรี ยนและข้อเสนอแนะ
(Whistle Blower) โดยเปิ ดโอกาสให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ย แสดงความคิดเห็ นอย่างอิสระ และแจ้งเบาะแส
การกระทาผิดกฎหมาย หรื อการคอร์ รัปชัน่ โดยมีเป้ าหมายเพื่อ
1) การพัฒนา/ฝึ กอบรม
2) การแก้ไข/ปรับปรุ งด้านบริ หารจัดการ
3) การตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
โดยก าหนดให้ ส านั ก งานตรวจสอบ ท าหน้ า ที่ เป็ นหน่ ว ยรั บ ข้อ ร้ อ งเรี ย นด้า นจริ ย ธรรมว่า ด้ว ยการ
สนับสนุนการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
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ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพื่อเติมได้จากคู่มือการต่อต้านการทุริตคอร์ รัปชัน่ และคู่มือบริ หารความ
เสี่ ยงด้านการทุจริ ต
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิร่วมกันสื บไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

(นางประพีร์ ปุ้ ยพันธวงศ์)
ประธานกรรมการ
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