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บริษัท เด็มโก้ จากัด (มหาชน)
DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED

คู่มอื มาตรการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
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สารบัญ
บทนา
คานิยาม
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บทนา
กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ เป็ นบริ ษทั ชั้นนา ดาเนิ นธุ รกิ จหลายด้าน อาทิ เช่ น ธุ รกิ จการให้บริ การ ธุ รกิ จงาน
ผลิตและขาย รวมถึงธุ รกิจพัฒนาโครงการและการลงทุนด้านพลังงานทดแทนและสาธาณูปโภค เป็ นต้น
บริ ษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน) ประกอบธุ รกิ จ บริ การออกแบบ จัดหา ก่อสร้ างและติดตั้งแบบครบ
วงจรในงานระบบจาหน่ายไฟฟ้ า ระบบสายส่ งไฟฟ้ าแรงสู ง งานก่อสร้างสถานี ไฟฟ้ าแรงสู ง สถานี ไฟฟ้ าย่อย
งานระบบไฟฟ้ าและเครื่ อ งกล งานด้ า นพลัง งานทดแทน งานด้ า นอนุ รั ก ษ์ พ ลัง งาน งานก่ อ สร้ า งเสา
โทรคมนาคม งานสื่ อสารและอาณัติ สัญญาณ รวมทั้ง ผลิ ตและจาหน่ ายเสาโครงเหล็กสาหรับระบบสายส่ ง
ไฟฟ้ าแรงสู ง ระบบเสาโทรคมนาคม และงานขายวัสดุ อุปกรณ์ ไฟฟ้ า วัสดุ ก่อสร้ าง อุปกรณ์ สื่อสาร รวมถึ ง
เป็ นผูล้ งทุนในโครงการพลังงานทดแทนและระบบสาธารณูปโภค
คณะกรรมการเด็มโก้ให้ความสาคัญในการกากับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการบริ หารจัดการของการมี
จริ ย ธรรมที่ ดี มี ค วามโปร่ ง ใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็ นธรรมกับ ผูเ้ กี่ ย วข้อ งทุ ก ฝ่ าย ตลอดจนให้
ความสาคัญต่อการปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่นในทุ ก
รู ปแบบ โดยมุ่งมัน่ ที่จะสร้างให้เป็ นวัฒนธรรมและค่านิยมหนึ่งในองค์กร
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หลักการและเหตุผล
บริ ษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ ในการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมัน่ ในความ
รับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุ รกิ จ
ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ที่ดีต่อผูถ้ ื อหุ ้น ผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่าง ๆ ของบริ ษทั และในปี 2558 บริ ษทั
เด็มโก้ จากัด (มหาชน) ได้ลงนามเข้าร่ วมเป็ น “สมาชิ กแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชั่ น ” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ และความมุ่งมัน่ ในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัป ชัน่ ในทุ กรู ป แบบ
เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั มีนโยบาย กาหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิ บตั ิ และข้อกาหนดในการดาเนิ นการที่
เหมาะสม เพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ กับทุกกิ จกรรมทางธุ รกิ จของ บริ ษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน) โดย
คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ (“CAC”) มีมติให้การ
รับรองบริ ษทั เป็ นสมาชิก CAC ตั้งแต่วนั ที่ 22 เมษายน 2559 จนถึงปัจจุบนั
ดังนั้น เพื่อให้การตัดสิ นใจและการดาเนิ นการทางธุ รกิ จที่ อาจมีความเสี่ ยงด้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่
ได้รับการพิจารณาและปฏิบตั ิอย่างรอบคอบ บริ ษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน) จึงได้จดั ทา “นโยบายการต่ อต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชั่ น ” เป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษร เพื่ อเป็ นแนวทางการปฏิ บตั ิ ที่ชัดเจนในการดาเนิ นธุ รกิ จ และ
พัฒนาสู่ องค์กรแห่งความยัง่ ยืน
คานิยามตามนโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
คอร์ รัปชั่น หมายถึง การติดสิ นบนไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปแบบใดๆ ดังนี้
1. การให้ การเสนอ / ให้ คามัน่ / สัญญาว่าจะให้
2. การรับ การเรี ยกร้อง
ซึ่ งเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด ซึ่ งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อเอกชน หรื อผูม้ ีหน้าที่
เกี่ยวข้อง ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทาหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่อนั เป็ น
การให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึ งธุ รกิจหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุ รกิจ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็ นกรณี ที่
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของท้องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้า ให้กระทาได้
ทุจริ ต หมายถึง การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยหน้าที่หรื อด้วยกฎหมายของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงาน ทั้งของบริ ษทั ของลูกค้า และของคู่คา้ หรื อคู่สัญญาของบริ ษทั อาทิ การทาหลักฐานการเงินเป็ น
เท็จ การนาทรัพย์สินของบริ ษทั ไปใช้ส่วนตัว การเบียดบัง การยักยอก ฉ้อโกง การกระทาในลักษณะที่มีการ
ขัดกันของผลประโยชน์ ฯลฯ
การจ่ายเงินคอร์ รัปชัน่ หรื อการจ่ายผลประโยชน์ทางทุ จริ ต หมายความรวมถึ ง การจ่ายเงินทรัพย์สิน
หรื อผลประโยชน์ใดๆ โดยตรงจากบริ ษทั เอง หรื อผ่านลูกค้า/คู่คา้ หรื อบุคคลที่สาม
การช่ วยเหลือทางการเมือง หมายถึ ง การช่ วยเหลื อทางการเงิ นหรื อในรู ปแบบอื่ น ไม่ว่าจะโดยตรง
หรื อโดยอ้อม เพื่อสนับสนุ นกิ จกรรมทางการเมือง เช่ น การให้กูเ้ งิ น การให้สิ่งของหรื อบริ การ การโฆษณา
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สนับสนุ นพรรคการเมือง การบริ จาคเงินเพื่อร่ วมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรค
การเมืองในลักษณะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่างตอบแทนในทางมิชอบ รวมถึงการเปิ ดโอกาสให้พนักงานลา
หยุดโดยไม่รับค่าจ้างจากนายจ้างหรื อเป็ นตัวแทนบริ ษทั เพื่อร่ วมดาเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเมือง
การบริจาคเพือ่ การกุศล หมายถึง การบริ จาคเงิน สิ่ งของ หรื อสิ่ งอื่นใดที่สามารถคานวณเป็ นตัวเงินได้
ให้กบั องค์กรการกุศลโดยไม่หวังสิ่ งตอบแทน
เงินสนับสนุน หมายถึง เงินที่จ่ายให้หรื อได้รับ สิ่ งของที่ได้ให้หรื อได้รับ หรื อผลตอบแทนอื่นๆ ที่ได้
ให้หรื อได้รับ ซึ่ งอาจคานวณได้เป็ นตัวเงินจากลูกค้า คู่คา้ หุ น้ ส่ วนทางธุ รกิจ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุ รกิจ ตรา
สิ น ค้า หรื อชื่ อเสี ยงของกลุ่ ม บริ ษ ทั เป็ นประโยชน์ ช่ วยสร้ างความสั ม พัน ธ์ ท างธุ รกิ จและให้ ในโอกาสที่
เหมาะสม
กลุ่มธุรกิจ เด็มโก้ หมายถึง บริ ษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน) บริ ษทั เด็มโก้ เพาเวอร์ จากัด บริ ษทั เด็มโก้
อินดัสตรี จากัด และบริ ษทั เด็มโก้ เพาเวอร์ จากัด
ผู้บริหาร หมายถึง ผูบ้ ริ หารกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ระดับผูจ้ ดั การขึ้นไป
บุ ค ลากรของ เด็ ม โก้ หมายถึ ง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนัก งานทุ ก ระดับของ กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้
รวมถึงลูกจ้างโครงการ ลูกจ้างชัว่ คราว และลูกจ้างรายวันตามสัญญาจ้าง
สิ นบน คือ ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดในที่น้ ี
- ทรัพย์สิน หมายถึ ง ทรัพย์และวัตถุ ไม่มีรูปร่ างซึ่ งอาจมีราคาและอาจถื อเอาได้ เช่ น เงิ น
บ้าน รถ
- ประโยชน์ อื่น ใด เช่ น การสร้ างบ้านหรื อตกแต่ งบ้านโดยไม่ คิ ดราคาหรื อคิ ดราคาต่ า
ผิดปกติ การให้อยูบ่ า้ นเช่าฟรี การปลดหนี้ให้ การพาไปท่องเที่ยว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หมายความว่า ผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่นซึ่ ง
มี ต าแหน่ ง หรื อ เงิ น เดื อ นประจ า พนัก งานหรื อ บุ ค คลผูป้ ฏิ บ ัติ ง านในรั ฐ วิ ส าหกิ จหรื อ หน่ วยงานของรั ฐ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่ งมิใช่ผดู ้ ารงตาแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วย
ลักษณะปกครองท้องที่ และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุ กรรมการ ลูกจ้างของส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรื อหน่ วยงานของรัฐ และบุ คคลหรื อคณะบุคคลซึ่ งใช้อานาจหรื อได้รับมอบให้ใช้อานาจทางการปกครอง
ของรัฐในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่วา่ จะเป็ นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการรัฐวิสาหกิจ
หรื อกิจการอื่นของรัฐ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐต่ างประเทศ หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งดารงตาแหน่งด้านนิ ติบญั ญัติ บริ หาร ปกครอง หรื อ
ตุลาการ ของรัฐต่างประเทศ และบุคคลใดๆ ซึ่ งปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับหน้าที่ราชการให้แก่รัฐต่างประเทศ รวมทั้ง
การปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ สาหรั บ หน่ วยงานของรัฐหรื อหน่ วยงานรั ฐวิสาหกิ จ ไม่ว่าโดยการแต่งตั้งหรื อเลื อกตั้ง มี
ตาแหน่งประจาหรื อชัว่ คราว และได้รับเงินเดือนหรื อค่าตอบแทนอื่นหรื อไม่ก็ตาม
เจ้ าหน้ าที่ขององค์ การระหว่ างประเทศ หมายความว่า ผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศหรื อผู ้
ซึ่ งได้รับมอบหมายจากองค์การระหว่างประเทศให้ปฏิบตั ิงานในนามขององค์การระหว่างประเทศนั้น
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นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่ น
บริ ษทั เด็มโก้จากัด (มหาชน) ประกอบธุ รกิจ มุ่งสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการชั้นนา ด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า
พลังงาน และสาธารณู ปโภคที่ครบวงจร พร้อมขยายธุ รกิจสู่ ภูมิภาค CLMV ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้กาหนดพันธกิจไว้
อย่างชัดเจนว่า
1) ดาเนิ นธุ รกิ จก่ อสร้ างและบริ ก ารด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า พลังงานและสาธารณู ป โภคที่ ครบวงจร
พร้อมขยายธุ รกิจสู่ ภูมิภาค CLMV
2) สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ต่ อ ลู ก ค้ า ด้ ว ยบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ ที ม งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญรอบรู ้ แ ละ
ประสิ ทธิภาพสู ง
3) สร้างผลตอบแทนที่ดีและมูลค่าเพิ่มจากการลงทุน ให้กบั นักลงทุนและผูถ้ ือหุ น้ อย่างต่อเนื่อง
4) ดาเนิ นธุ รกิ จด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
มุ่งไปสู่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
โดยดาเนินธุ รกิจภายใต้ปรัชญากลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ คือ “i DEMCO” ซึ่ งเป็ นค่านิยมหลัก (Core Value) ที่
กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ยึดถือเป็ นแนวปฏิ บตั ิ โดยให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลกิ จการภายใต้กรอบการบริ หาร
จัดการของการมีจริ ยธรรมที่ดี มีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรื อ
สุ่ มเสี่ ยงต่อการทุ จริ ตภายในบริ ษทั รวมถึ งการคอร์ รัปชั่นทุ กรู ปแบบ ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม บริ ษ ทั จึ ง
กาหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ไว้ ดังนี้
1. บุคลกรของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ต้องไม่ดาเนิ นการหรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมในการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ การ
ให้/รับสิ นบนทุกรู ปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมี หน้าที่ ปฏิ บตั ิตามนโยบายต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชั่น
คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิจของเด็มโก้ รวมทั้ง
ระเบียบ และข้อกาหนดอื่น ที่เกี่ยวข้อง
2. บุ คลากรของกลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้ ต้องปฏิ บตั ิ ด้วยความระมัดระวังเกี่ ยวกับการรับ การให้ของขวัญ
ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด รวมถึงค่าบริ การต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ การให้หรื อรับของขวัญและ
การเลี้ ยงรับรอง ต้องเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุ รกิจหรื อตามประเพณี นิยมเท่านั้น โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม
และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิหน้าที่
3. การบริ จาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุ นของ กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ มีข้ นั ตอนการตรวจสอบ
อนุ มตั ิ และสอบทาน โดยต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของ เด็มโก้ เพื่อให้มนั่ ใจว่า
การบริ จาคเพื่อการกุศลหรื อการให้เงินสนับสนุนไม่ได้ใช้เป็ นข้ออ้างสาหรับการคอร์รัปชัน่
4. กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ จัด ให้ มี ก ระบวนการตรวจสอบระบบและขั้น ตอนการปฏิ บ ัติ ง านขายและ
การตลาด รวมทั้งงานจัดหาพัสดุและทาสัญญาอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการประเมินความเสี่ ยงต่อการเกิ ดทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ และบริ หารจัดการให้มีวธิ ี การแก้ไขที่เหมาะสม
5. กลุ่ มธุ รกิ จเด็ม โก้ มี กระบวนการบริ หารทรัพ ยากรบุ คคล ที่ สะท้อนถึ งความมุ่งมัน่ ต่อมาตรการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และมีนโยบายที่จะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบต่อบุคลากรที่ปฏิเสธ
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การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ แม้วา่ การกระทานั้นจะทาให้กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ สู ญเสี ยโอกาสทางธุ รกิ จ โดย กลุ่มธุ รกิ จ
เด็มโก้ มีกระบวนการสื่ อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว
6. ฝ่ ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ สอบทานการปฏิบตั ิงานว่า เป็ นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย
แนวปฏิบตั ิ อานาจดาเนิ นการ ระเบียบปฏิบตั ิและกฎหมาย ข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล เพื่อให้มนั่ ใจ
ว่ามีระบบควบคุ มที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ ยงด้านคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิ ดขึ้น และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และหากพบประเด็นที่มีการปฏิ บตั ิไม่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ จะต้องแจ้งหน่วยงานผูป้ ฏิบตั ิเพื่อให้มีการปรับปรุ งมาตรการควบคุม
7. กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ จัด ให้ มี ข้ นั ตอนในการเก็ บ รั ก ษาเอกสารและบัน ทึ ก ต่ างๆ ให้ พ ร้ อ มต่ อ การ
ตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิ น ตลอดจนขั้นตอนการปฏิ บตั ิเพื่อให้
มัน่ ใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึก หรื อไม่สามารถอธิบายได้ หรื อรายการที่เป็ นเท็จ
8. กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จัดให้มีข้ นั ตอนเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการทา
บัญชีและการเก็บรักษาข้อมูลได้รับการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิ ทธิ ผลของกระบวนการตามมาตรการ
ต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่น และเพื่ อให้เกิ ดความมัน่ ใจว่าการบัน ทึ กรายการทางการเงิ นมี หลัก ฐานอย่าง
เพียงพอเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
9. กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จัดให้มีการสื่ อสารและฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่ องแก่บุคลากรของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
เพื่อให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจอย่างแท้จริ งเกี่ ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ความคาดหวังของ
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ และบทลงโทษหากไม่ปฏิบตั ิตามมาตรการนี้
10. กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ สื่ อสารนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และแนวปฏิบตั ิไปยังบริ ษทั อื่น ๆ ที่
กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ มโก้ มี อานาจในการควบคุ ม คู่ค ้าทางธุ รกิ จ และผูม้ ี ส่วนได้เสี ย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่ อง
ทางการสื่ อสารที่หลากหลาย เพื่อทราบและนามาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไปปฏิบตั ิ
11. บุคลากรของ กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉยเมื่อพบการกระทาที่อาจฝ่ าฝื นมาตรการ
ต่ อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่น โดย กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ จัดให้ มี ช่ องทางการแจ้ง เบาะแส รวมทั้ง เมื่ อบุ ค ลากร
ต้องการคาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
12. คณะทางานพัฒนาความยัง่ ยืนของ เด็มโก้ มีหน้าที่รายงานผลการดาเนิ นงานตามมาตรการต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นี้ต่อคณะกรรมการความยัง่ ยืน คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแล
กิจการและคณะกรรมการเด็มโก้ โดยสม่าเสมออย่างน้อยปี ละครั้ง
13. หน่ วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่ พ บอย่างเร่ งด่ วนต่อประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ เด็มโก้
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โครงสร้ างหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบขององค์ กรและคณะทางานด้ านมาตรการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่ น
คณะกรรมการบริ ษทั

SDC1

NCG2

CRMC3

AC5
Ex-COM4

คณะทางาน
พัฒนาความ
ยัง่ ยืน

คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง
ระดับจัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร/
กรรมการผูจ้ ดั การ

คณะ
กรรมการจัดการ

สานักงานตรวจสอบ

หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

หน่วยงาน
กากับควบคุม

หมายเหตุ
1. SDC คือ คณะกรรมการความยัง่ ยืน (Sustainable Development Committee)
2. NCG คือ คณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ (Nomination ,
Remuneration Consideration and Corporate Governance Committee )
3. CRMC คือ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร (Corporate Risk Management Committee)
4. Ex- COM คือ คณะกรรมการบริ หาร (Executive Committee)
5. AC คือ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัท
 กาหนดนโยบายและกากับดู แลให้ กลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้ มี ระบบที่ สนับ สนุ นการต่อต้านการ
ทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่ า ฝ่ ายบริ หารได้ ต ระหนั ก และให้
ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
 ปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และมีบทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบตั ิตาม
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คณะกรรมการตรวจสอบ
 กากับดูแลการควบคุมภายใน การจัดทารายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมทั้งกากับดูแลการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
 สอบทานมาตรการและการควบคุ มภายในที่เกี่ ยวข้อง เพื่อให้มนั่ ใจว่ามาตรการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ มีความเพียงพอและมีประสิ ทธิ ผล
 สอบทานการประเมิ นความเสี่ ยงและให้คาแนะนาต่ อคณะกรรมการ เด็ มโก้ เกี่ ยวกับ การ
ปฏิบตั ิที่ควรมี เพื่อลดความเสี่ ยงนั้น โดยผูบ้ ริ หารต้องนาคาแนะนาไปปฏิบตั ิ
 รายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ ยวกับ มาตรการต่ อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่นของ กลุ่ ม
ธุ รกิ จเด็ มโก้ ต่อคณะกรรมการเด็มโก้ อย่างสม่ าเสมอ และให้คาแนะนาข้อควรปฏิ บ ตั ิ แก่
คณะกรรมการ และผูบ้ ริ หาร ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่ าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ
 วางกรอบแนวทางการกากับดูแลการดาเนิ นงานที่ เกี่ ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
 กาหนดและทบทวนนโยบาย การต่ อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัป ชัน่ ให้ข ้อเสนอแนะ แนวทาง
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงองค์ กร
 กากับดู แล และสนับสนุ นให้มีการดาเนิ น การบริ หารความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตการต่อต้าน
คอร์ รัปชัน่ โดยการประเมินความเสี่ ยงด้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และทบทวนมาตรการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ให้เพียงพอเหมาะสม
คณะกรรมการพัฒนาความยัง่ ยืน
 กาหนดแนวทางและแผนการดาเนิ นงานด้านการพัฒนาความยัง่ ยืนที่เหมาะสม ให้ สอดคล้อง
กับแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั
คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร
 กาหนดให้มีการประเมินความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในกระบวนการปฏิบตั ิงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
 กาหนดให้มีกระบวนการส่ งเสริ มและสนับสนุ นนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น
และสื่ อสารไปยังพนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
 นานโยบายและกรอบการป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เพื่อนาไปถือปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ องทัว่ ทั้ง
องค์กร
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 ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ส อดคล้องกับ การ
เปลี่ยนแปลงของธุ รกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกาหนดของกฎหมาย
ผู้บริหารสู งสุ ดของสานักงานตรวจสอบ
 ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิ บตั ิ
อานาจดาเนิ นการ ระเบียบปฏิ บตั ิ และกฎหมายข้อกาหนดของหน่ วยงานกากับดูแล เพื่อให้
มัน่ ใจว่า มี ร ะบบการควบคุ ม ที่ มี ค วามเหมาะสมและเพี ย งพอต่ อ ความเสี่ ยงด้ า นทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการจัดการ
 แต่งตั้งขึ้ นจากผูร้ ั บ ผิดชอบของสายงานต่างๆ ในผังองค์กรเพื่ อสนับสนุ นการท างานด้าน
มาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
แนวทางการปฏิบัติ
1) กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร พนักงาน กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ทุกระดับต้องปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และจรรยาบรรณของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่ องทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อมุ่งหวังประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคน
รู้จกั
2) บุคลากรของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็ นการกระทาที่เข้าข่ายทุจริ ต และ
คอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ ยวข้องกับกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาหรื อบุคคลที่รับผิ ดชอบทราบ
และให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่างๆ หากมีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถาม ให้ปรึ กษากับ
ผูบ้ ัง คับ บัญ ชา หรื อ บุ ค คลที่ ก าหนดให้ ท าหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ การติ ด ตามการปฏิ บ ัติ ต าม
จรรยาบรรณของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาหนดไว้
3) กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ จะให้ค วามเป็ นธรรมและคุ ้ม ครองพนัก งานที่ ป ฏิ เสธ เรื่ อ งทุ จริ ต คอร์ รัป ชั่น ที่
เกี่ ยวข้องกับ กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการ
รายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตามที่ บริ ษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน) กาหนดไว้ใน มาตรการต่ อต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชั่ น อีกทั้ง ไม่มีการดาเนิ นการใดๆ เพื่อลดตาแหน่ ง ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบต่อ
บุคลากรกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ที่ปฏิเสธการคอร์ รัปชัน่ แม้วา่ การกระทานั้นจะทาให้บริ ษทั สู ญเสี ยโอกาส
ทางธุ รกิจ ทั้งนี้ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ได้กาหนดกระบวนการ การปฏิบตั ิงานของแต่ละหน่วยงานขึ้นเพื่อ
เป็ นแนวปฏิบตั ิกาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ มีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบได้
4) บุคลากร กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ที่กระทาการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ ถือเป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณของกลุ่ม
ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ ซึ่ งจะต้อ งได้รั บ การพิ จ ารณาทางวินัย ตามระเบี ย บที่ ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ ก าหนดไว้
นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้นผิดกฎหมาย
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5) กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ และทาความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่
ต้องปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หรื ออาจเกิดผลกระทบต่อกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ในเรื่ องที่
ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นี้
6) กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ มุ่งมัน่ ที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ ว่าการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นสิ่ ง
ที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งการทาธุ รกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
ข้ อกาหนดในการดาเนินการ
1. นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นนี้ ให้ครอบคลุ มไปถึ งกระบวนการบริ หารงานบุ คคล ตั้งแต่
การสรรหาหรื อการคัด เลื อ กบุ ค คลากร การเลื่ อ นต าแหน่ ง การฝึ กอบรม การประเมิ น ผลการ
ปฏิ บ ตั ิงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทนโดยกาหนดให้ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับสื่ อสารทาความ
เข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิ จกรรมทางธุ รกิ จที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. การดาเนินการใดๆ ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้ใช้แนวปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ใน
คู่มือจรรยาบรรณและนโยบายของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและแนว
ปฏิ บตั ิ ที่ดีต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ รวมทั้ง ระเบี ยบ และคู่มือปฏิ บตั ิ งานของ บริ ษทั เด็มโก้ จากัด
(มหาชน) ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิอื่นใดที่ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จะกาหนดขึ้นต่อไป
3. เพื่อความชัดเจนในการดาเนิ นการในเรื่ องที่มีความเสี่ ยงสู งกับการเกิ ดทุจริ ตคอร์ รัปชั่น บุคลากรของ
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ทุกระดับต้องปฏิบตั ิดว้ ยความระมัดระวังในเรื่ อง ดังต่อไปนี้
3.1 การให้หรื อรับของขวัญ ของกานัล การเลี้ ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็ นไปตามแนว
ปฏิ บ ตั ิที่ ดีที่ กาหนดไว้ในคู่ มือนโยบายการก ากับ ดู แลกิ จการที่ ดี และคู่ มือจรรยาบรรณของกลุ่ ม
ธุ รกิจเด็มโก้
3.2 เงิ นบริ จาคเพื่ อการกุ ศ ล หรื อเงิ น สนับสนุ น การให้ห รื อ รับ เงิ นบริ จาค หรื อเงิ นสนับ สนุ น ต้อง
เป็ นไปอย่างโปร่ งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ ใจว่าเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุ นไม่ได้
ถูกนาไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้างในการติดสิ นบน หรื อคอร์ รัปชัน่
3.3 ความสั ม พั น ธ์ ท างธุ รกิ จ และการจั ด ซื้ อจัด จ้ า งกั บ ภาครั ฐ ห้ า มให้ ห รื อรั บ สิ นบนในการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ทุ ก ชนิ ด การด าเนิ น งานของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ รวมถึ ง การติ ด ต่ อ งานกับ ภาครั ฐ
จะต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ซื่ อสัตย์ และต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นโยบายให้ ความช่ วยเหลือทางการเมือง
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จะไม่ให้การสนับสนุ นการดาเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองพรรคหนึ่ งพรรคใด โดย
จะวางตัวเป็ นกลาง ไม่ฝักใฝ่ พรรคหรื อกลุ่มการเมืองใด และจะไม่ให้ความช่ วยเหลื อผูส้ มัครรับเลื อกตั้งทาง
การเมืองคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะ
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มาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
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กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ถื อว่าพนักงานมีสิทธิ และหน้าที่ในระบอบประชาธิ ปไตยที่จะเข้าไปมีส่วนร่ วมหรื อ
สนับสนุ นกิ จกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้อย่างอิสระเป็ นการส่ วนตัว โดยกระทานอกเวลาทาการ แต่ตอ้ งพึง
ตระหนักที่จะไม่ดาเนิ นการ หรื อดาเนิ นการหรื อกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนาทรัพยากรใดๆ ของกลุ่มธุ รกิจเด็ม
โก้ ไปใช้เพื่อดาเนิ นการหรื อกิ จกรรมทางการเมืองอันจะทาให้กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ สู ญเสี ยความเป็ นกลางหรื อ
ได้รับความเสี ยหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
การบริจาคเพือ่ การกุศล1
กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ ใช้ค วามระมัดระวังเรื่ องการบริ จาคที่ เกิ ดขึ้ นจากค าขอร้ องหรื อค าชี้ แนะหรื อการ
แนะนาของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรื อหุ ้นส่ วนทางธุ รกิจ เพราะการจ่ายเงินบริ จาคแก่องค์กรดังกล่าวอาจถูกพิจารณา
ว่าเป็ นการให้สินบนทางอ้อมเพื่อที่จะได้รับหรื อรักษาไว้ซ่ ึ งสัญญาธุ รกิจ การอนุ ญาตของรัฐบาล ข้อวินิจฉัยที่
ทาให้ได้ประโยชน์ดา้ นภาษีอากรต่างๆหรื อด้านศุลกากร หรื อเกิดความได้เปรี ยบทางธุ รกิจที่ไม่เหมาะสม
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ มีนโยบายให้บริ จาคเงินแก่มูลนิธิหรื อองค์กรสาธารณะกุศล ซึ่งปัจจุบนั กลุ่มธุ รกิจเด็ม
โก้ ได้ร่วมส่ งพนักงานที่มีจิตอาสาเพื่อทากิ จกรรมโดยมีส่วนร่ วมออกหน่ วยแพทย์เคลื่ อนที่ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการพัฒนาสังคม และชุ ม ชน ของ มูลนิ ธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล เป็ นองค์กรสาธารณกุศล ซึ่ งตั้งขึ้ นเพื่ อ
ส่ งเสริ มการศึกษา ค้นคว้า วิจยั และเผยแพร่ ความรู ้ แก่นักเรี ยน นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป รวมทั้งได้ทา
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์และการกุศลต่างๆ ร่ วมมือกับองค์กรการกุศล หน่ วยงานของราชการในกิ จการ
ต่ างๆ เช่ น การออกหน่ วยแพทย์เคลื่ อนที่ ร่ วมกับ นัก ศึ ก ษาวิท ยาลัย ป้ องกัน ราชอาณาจัก ร รุ่ น ที่ 27 และ
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข
สาหรับการบริ จาคที่ นอกเหนื อจากนี้ ต้องได้รับการอนุ มตั ิ จาก กรรมการผูจ้ ดั การ ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร หรื อกรรมการบริ ษทั โดยเป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิในมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ องค์กรการ
กุศลต่าง ๆ นั้นควรเป็ นองค์กรตามรายชื่อที่ระบุโดยกรมสรรพากรหรื อกระทรวงการคลัง
1

ดูภาคผนวกหน้า 26 การบริ จาคเพื่อการกุศล

เงินสนับสนุน2
หมายถึ ง เงิ น ที่ จ่ า ยให้ ห รื อ ได้รั บ จาก ลู ก ค้า คู่ ค ้า และหุ ้ น ส่ ว นทางธุ ร กิ จ อย่า งสมเหตุ ส มผล โดยมี
วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ธุ รกิ จ หรื อชื่ อ เสี ย งภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ข องบริ ษ ัท เป็ นประโยชน์ ต่อการสร้ างความ
น่าเชื่ อถือทางการค้า (goodwill) ช่ วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จ และเหมาะสมแก่โอกาส นอกจากนี้ ควร
เป็ นไปตามนโยบายของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ โดยมีความถูกต้อง โปร่ งใส ต้องมีเอกสาร หลักฐานเพื่อบันทึกบัญชี
ได้ ควรระบุถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง จุดประสงค์ทางธุ รกิจอย่างชัดแจ้ง อธิ บายรายละเอียดกิจกรรมนั้น และระบุถึง
จานวนเงินที่ได้ใช้จ่ายไป รวมถึงรู ปภาพแสดง กิจกรรม ดังกล่าว เป็ นต้น
บริ ษทั ได้กาหนดให้มีกระบวนการควบคุม การตรวจสอบ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการใช้เงินสนับสนุนไม่ได้ใช้
เป็ นข้ออ้างสาหรับการคอร์ รัปชัน่ มี ข้ นั ตอนการอนุ มตั ิ และการใช้เงิ นสนับสนุ นสอดคล้องกับกระบวนการ
ควบคุมภายใน (2ดูภาคผนวกหน้า 27 การจ่ายเงินสนับสนุนหรื อเงินช่วยเหลือทางธุรกิจ)
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กระบวนการและการควบคุมในการพิจารณา การขออนุมัติเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน
1.เงิ น บริ จาคหรื อเงิ น สนั บ สนุ น จะต้ อ งประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมย่ อ ยๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง สอดคล้ อ ง มี
ความสัมพันธ์กบั แผนงานและนโยบาย ภายใต้วตั ถุประสงค์เดียวกันกับบริ ษทั และกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
2. มี ก ารก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ชั ด เจนในการใช้ เงิ น บริ จาคหรื อเงิ น สนั บ สนุ น เหล่ า นั้ นและ
สามารถวัดได้และปฏิบตั ิได้มิใช่วตั ถุ ประสงค์ที่เลื่อนลอย / เพ้อฝั น หรื อเกินความเป็ นจริ ง ทั้งนี้ เพื่อ
เป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานและติดตาม ประเมินผล เงินบริ จาคหรื อเงินสนับสนุ นจานวนหนึ่ งๆ
อาจมีมากว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ก็ได้ กล่าวคือ มีวตั ถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์รอง
3. มีการกาหนดระยะเวลาเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดของกิจกรรม
4. ระบุสถานที่ต้ งั ในการนาเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนไปใช้ให้ชดั เจน
5. มี บุ ค ลากรหรื อองค์ ก รที่ เฉพาะเจาะจง ในการน าเงิ น บริ จาคหรื อเงิ น สนั บ สนุ นไปใช้ ใ น
วัตถุประสงค์ต่างๆ จะต้องมีหน่วยงานหลักรับผิดชอบ และระบุบุคลากรผูร้ ับผิดชอบให้ชดั เจน พร้อม
สาเนาภาพถ่ายบุคคล หรื อหนังสื อจากองค์กรนั้นๆ เพื่อเป็ นหลักประกันว่าบุคคล / องค์กรนั้นจะ
ปฏิบตั ิอย่างจริ งจังและจริ งใจ
6. การใช้เงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุน ควรสอดคล้องกับงบประมาณของบริ ษทั ฯ และเกิดประโยชน์
สู งสุ ด พร้อมทั้งมีหลักฐานและใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้อง เช่นรู ปภาพของกิจกรรม สาเนาภาพถ่ายบุคคล
หรื อหนังสื อจากองค์กรนั้นๆ
7. ประโยชน์ ที่ คาดว่ า จะได้ รั บ ต้ อ งระบุ ถึ ง ผลที่ คาดว่ า จะได้ รั บ จากการด าเนิ นโครงการ
ประกอบด้วยผลทางตรงและผลทางอ้อม ว่าใครได้รับประโยชน์จากโครงการบ้าง ได้รับประโยชน์
อย่างไร ระบุท้ งั เชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ
8. อานาจการอนุมตั ิ เป็ นไปตามระเบียบของบริ ษทั
การให้ ของขวัญ หรือให้ การรับรอง3
กลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้ ไม่มีนโยบายที่ จะให้หรื อรับของขวัญในรู ปแบบใด ๆ หรื อที่ เป็ นเงิ นสดกับผูท้ ี่ ท า
ธุ รกิจกับกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ เว้นแต่ การให้หรื อรับของขวัญ หรื อให้การรับรองตามประเพณี นิยมที่อยูใ่ นเกณฑ์
พอสมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูท้ าธุ รกิ จ โดยไม่หวังที่จะได้รับการบริ การหรื อสิ่ งตอบแทนโดย
เฉพาะเจาะจงที่ไม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณทางธุ รกิจ
การให้ของขวัญหรื อให้การรับรอง ควรจะต้องอยูใ่ นเกณฑ์ดงั นี้
1. ต้องเป็ นไปตามประเพณี นิยม ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบตั ิ
2. ต้องเป็ นไปตามความเหมาะสมและโอกาส
3. ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมาย ข้อบังคับ และเป็ นไปตามจรรยาบรรณและนโยบายของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ใน
เรื่ อง การขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์
3

ดูภาคผนวกหน้า 28 การให้ของขวัญหรื อให้การรับรอง
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ข้ อพึงปฏิบัติการรับของขวัญ ของแถม หรือค่ าตอบแทน4
1. การรับของขวัญ ของแถม จะต้องเป็ นไปตามจรรยาบรรณของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ของขวัญ ที่ได้รับจาก
คู่คา้ จะต้องนาไปใช้เพื่ อผลประโยชน์ ข องบริ ษ ทั เท่ านั้น แต่ หากไม่ ส ามารถใช้ป ระโยชน์ กบั ทาง
บริ ษทั ได้ ให้เสนอต่อ กรรมการผูจ้ ดั การ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
พิจารณานาเอาไปขายหรื อประมูลและนาเงินกลับเข้ามาเป็ นประโยชน์ของบริ ษทั หรื อบริ จาคต่อให้
หน่ วยงานสาธารณะกุศลอื่นนาไปใช้ประโยชน์ โดยมีเอกสารและขั้นตอนปฏิ บตั ิที่ชดั เจน โปร่ งใส
และตรวจสอบได้
2. ค่ า ตอบแทน อัน เนื่ อ งจากการส่ งเสริ มการขาย จะต้ อ งไม่ ใ ช่ ก ารติ ด สิ นบนเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง
ข้ อ ตกลงในการท าธุ ร กิ จ ร่ วมกั น และไม่ เป็ นการรั บ เพื่ อ ผลประโยชน์ ข องบุ ค คลใด โดย
สามารถรั บ ได้ใ นกรณี ที่ เป็ นการให้ แ ละรั บ ของบริ ษ ัท ต่ อ บริ ษ ัท โดยไม่ ข ัด ต่ อ นโยบายในการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และมีเอกสารการให้และรับที่ชดั เจน สามารถตรวจสอบได้
การรับส่ วนลดจากคู่ค้า
ทั้ง ในรู ป ตัวเงิ น หรื อทรั พ ย์สิ น อื่ น ใดที่ มี มู ล ค่ า ควรเป็ นไปตามหลัก ปฏิ บ ัติ ป กติ ท างธุ รกิ จ โดยไม่ มี
วัตถุ ประสงค์ที่ไม่เหมาะสม และให้นาข้อพึงปฏิบตั ิการรับของขวัญหรื อค่าตอบแทนจากคู่คา้ มาใช้ในกรณี น้ ี
ด้วย
บริษัทและบุคคลทีม่ ีความเกีย่ วข้ องทางธุรกิจ
บริ ษ ัท และบุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งทางธุ รกิ จ ให้ ห มายความรวมถึ ง กลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ พนัก งาน
ผูบ้ ริ หาร กรรมการ ลู กค้า คู่คา้ และผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่ ม ทั้งที่ เป็ นบุ คคลธรรมดา นิ ติบุคคล องค์กร หรื อ
หน่วยงานใดๆ ซึ่ งจะต้องมุ่งมัน่ ดาเนินธุ รกิจด้วยความซื่ อสัตย์ เป็ นธรรม โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้
4

ดูภาคผนวก หน้า 30 ปฏิบตั ิการรับของขวัญ ของแถม หรื อค่าตอบแทน

กระบวนการปฏิบัติงานสาหรับธุรกรรมต่ างๆ
การค้ าและการลงทุน
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ มีนโยบายการค้า และการลงทุนที่อยูบ่ นพื้นฐานของคุณค่าหลักของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
ยึดมัน่ บนกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และดาเนิ นธุ รกิ จตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี การลงทุนเพิ่ม / ลด
หรื อลงทุนในธุ รกิจใหม่จะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมตั ิตามอานาจดาเนิ นการของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ด้วยทุกครั้ง
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จะดาเนิ นการค้า การลงทุนโดยปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ที่มีต่อ
ลู ก ค้า คู่ ค ้า คู่ แ ข่ ง ขัน ผู ้ถื อ หุ ้ น และสั ง คม กลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ ไม่ มี น โยบายเรี ย กหรื อ รั บ เสนอหรื อ ให้
ผลประโยชน์ทางการเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใดแก่ผใู ้ ดหรื อหน่ วยงานใด เพื่อให้ได้มาซึ่ งสัญญาทางธุ รกิ จ
สิ ทธิประโยชน์ การปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรื อจริ ยธรรมที่ดี
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การกู้ และ การให้ ยมื การก่ อภาระผูกพัน
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ได้กาหนดขั้นตอนและนโยบายการกูย้ ืมและการให้กูย้ ืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ระหว่างบริ ษทั กับบุคคลอื่น ให้เป็ นไปตามอานาจดาเนิ นการของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ และสอดคล้องกับกรอบ
รายการระหว่างกันที่ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั การคิดผลประโยชน์หรื อดอกเบี้ยระหว่างกันควร
เป็ นไปอย่างเหมาะสมและอยูใ่ นกรอบของแนวนโยบายของบริ ษทั
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ไม่มีนโยบายเรี ยกหรื อรับ เสนอหรื อให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรื อผลประโยชน์
อื่นใดแก่ ผใู ้ ดหรื อหน่ วยงานใด เพื่อให้ได้มาซึ่ งสัญญากูเ้ งิ น หรื อให้กู้เงิ น หรื อทาให้เกิ ด / หมดไปซึ่ งภาระ
ผูกพันบริ ษทั ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรื อจริ ยธรรมที่ดี
การจัดซื้อ จัดจ้ างทัว่ ไป
กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ได้กาหนดขั้นตอนการจัดซื้ อทรัพย์สิน / วัสดุ สานักงาน รวมทั้งการจัดจ้างอื่นในการ
ให้บริ การ โดยนาเสนอให้ผบู้ งั คับบัญชาตามสายงานอนุมตั ิและต้องระบุวตั ถุประสงค์ของการจัดซื้ อ / จัดจ้าง
ในการอนุ มตั ิเป็ นไปตามอานาจดาเนิ นการของกลุ่ มบริ ษทั เด็มโก้ การจัดซื้ อ / จัดจ้างที่ มีมูลค่าสู งควรมีการ
เปรี ยบเทียบราคาจากผูข้ าย / ผูใ้ ห้บริ การรายอื่นด้วย และปฏิบตั ิดว้ ยความโปร่ งใสเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ไม่มีนโยบายเรี ยกหรื อรับ เสนอหรื อให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรื อผลประโยชน์อื่น
ใดแก่ผขู ้ ายหรื อผูใ้ ห้บริ การ เพื่อที่จะรับ ทรัพย์สินหรื อวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีสภาพหรื อคุ ณสมบัติไม่ได้มาตรฐาน
และไม่ตรงตามใบสั่งซื้ อ หรื อเพื่ อที่ จะรั บการบริ การที่ ไม่ มีคุณภาพและไม่ตรงตามข้อตกลง ในกรณี ที่พ บ
เหตุการณ์ ดงั กล่าวให้แจ้งผูบ้ งั คับบัญชาทราบโดยทันที และหาทางแก้ไขร่ วมกัน รวมทั้งพิจารณาไม่รับหรื อ
ชะลอการรับทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ หรื อ การรับบริ การ ดังกล่าว หากจะทาให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั หรื อ
คู่สัญญา
การปฏิบัติงาน บัญชีการเงิน
การรับ-จ่ ายเงิน
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ มีขอ้ ปฏิบตั ิในการรับหรื อจ่ายเงิน ดังนี้
1. การรับเงินจากลูกค้ า นิติบุคคลหรือบุคคลอืน่ ใด
1.1 ก่ อ นการรั บ เงิ น ทุ ก ครั้ ง ฝ่ ายการเงิ น ต้อ งทราบว่ า เป็ นการรั บ เงิ น เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ใ ด และ
มีเหตุอนั ควรให้รับเงินจานวนดังกล่าว
1.2 ในการรั บ เงิ น ฝ่ ายการเงิ น ต้องออกเอกสารการรับ เงิ น เป็ นหลัก ฐานแก่ ผูจ้ ่ายเงิ นทุ ก ครั้ ง และมี
เอกสารที่สามารถบันทึกบัญชีได้ตามข้อกาหนดของประมวลรัษฎากรและประกาศกรมทะเบียน
การค้า เรื่ องกาหนดชนิ ดของบัญชี ที่ตอ้ งจัดทา ข้อความและรายการที่ตอ้ งมีในบัญชี ระยะเวลาที่
ต้องลงรายการในบัญชีและเอกสารที่ตอ้ งใช้ประกอบการลงบัญชี พ.ศ.2544 (ลว.19 มิ.ย. 2544)
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1.3 ในกรณี ที่ ก ารรั บ เงิ น นั้ นไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายห รื อไม่ ถู ก ต้ อ งตามวัต ถุ ป ระสงค์ ให้
ปฏิ เสธการรั บ เงิ น ดั ง กล่ า วและแจ้ง ให้ ผู้บ ริ หารทราบและหาทางแก้ ไ ขและป้ องกั น ใน
กรณี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็ น กฎหมายให้ ห ารื อฝ่ ายกฎหมายของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ เพื่ อ
ดาเนินการที่เหมาะสมต่อไป
1.4 ขอความร่ วมมือกับผูจ้ ่ายเงินให้ชาระเงินเป็ นเช็คขีดค่รอมและระบุ “A/C PAYEE” หรื อชาระโดย
โอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารของบริ ษทั ในกรณี ที่รับเป็ นเงินสดต้องมีกระบวนการที่ ให้เกิ ดความ
มัน่ ใจว่าเงินสดทั้งหมดมาจากไหนและได้นาฝากเข้าบัญชีธนาคารของบริ ษทั
1.5 ห้ า มน าเงิ น ที่ ผู ้จ่ า ยเงิ น ต้ อ งช าระให้ ก ั บ บริ ษั ท เข้ า บั ญ ชี พ นั ก งานหรื อบัญ ชี ผู้ใ ด ที่ บ ริ ษั ท
ไม่มีอานาจสั่งจ่ายตามอานาจดาเนินการ และต้องไม่อนุญาตให้ผจู ้ ่ายเงินกระทาเช่นกัน
1.6 ไม่เรี ยกหรื อรับ ไม่เสนอหรื อให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใด ให้กบั ผูจ้ ่ายเงิน
เพื่อที่จะชะลอการรับเงินของบริ ษทั หรื อทาให้บริ ษทั เกิดความเสี ยหายจากการที่ไม่ได้รับเงินหรื อ
ได้รับล่าช้าหรื อได้รับไม่เต็มจานวน
2. การจ่ ายเงินให้ กบั เจ้ าหนี้ นิติบุคคลหรือบุคคลอืน่ ใด
2.1 ก่ อ นการจ่ า ยเงิ น ทุ ก ครั้ ง ต้อ งมี ก ารวิ เคราะห์ ร ายการจ่ า ยเงิ น ดัง กล่ า วเพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ ด
และต้อ งผ่ า นการบัน ทึ ก บัญ ชี จ ากฝ่ ายบัญ ชี และเป็ นรายการที่ ถู ก ต้อ งตามหลัก การบัญ ชี
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.2 หากพบรายการที่ไม่ถูกต้องหรื อไม่เหมาะสม ต้องรายงานให้ผบู้ ริ หารทราบและหาทางแก้ไขและ
ป้ องกันให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.3 ในการจ่ายเงินทุกครั้ง การอนุมตั ิสงั่ จ่ายให้เป็ นไปตามคู่มืออานาจดาเนินการ
2.4 ในการจ่ ายเงิ น ทุ ก ครั้ ง ต้อ งได้รับ หลัก ฐานการจ่ า ยเงิ น ที่ ถู ก ต้อ งตามข้อก าหนดของประมวล
รัษฎากรและประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่ องกาหนดชนิ ดของบัญชี ที่ตอ้ งจัดทา ข้อความและ
รายการที่ ตอ้ งมีในบัญชี ระยะเวลาที่ตอ้ งลงรายการในบัญชี และเอกสารที่ตอ้ งใช้ประกอบการ
ลงบัญชี พ.ศ.2544 (ลว.19 มิ.ย. 2544)
2.5 ให้ ป ฏิ บ ตั ิ ต่อเจ้าหนี้ หรื อผูร้ ั บ เงิ นในลัก ษณะที่ เท่ าเที ยมกัน โดยช าระเงิ นตามเงื่ อนไข ธุ รกิ จที่
เหมาะสม ไม่เลือกปฏิบตั ิกบั เจ้าหนี้หรื อผูร้ ับเงินรายใดด้วยอคติหรื อลาเอียง
2.6 ไม่ เรี ยกหรื อรั บ ไม่ เสนอหรื อให้ ผลประโยชน์ ท างการเงิ น หรื อผลประโยชน์ อื่ น ใดกั บ
เจ้า หนี้ หรื อ ผู ้รั บ เงิ น ในอัน ที่ จ ะท าให้ บ ริ ษ ัท เกิ ด ความเสี ย หายจากการช าระเงิ น หรื อ ช าระ
ล่าช้าหรื อชาระไม่เต็มจานวน
การปฏิบัติงาน งานทรัพยากรบุคคล ฝึ กอบรม
กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ ได้ก าหนดขั้น ตอนการดาเนิ นการงานทรั พ ยากรบุ ค คล เริ่ ม ตั้งแต่ ก ารสรรหา การ
ตรวจสอบประวัติการศึกษาและการทางาน การจ้างงาน การปฐมนิ เทศ การฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร การ
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ประเมิ นผล การสอบสวน การลงโทษพนัก งาน ฯลฯ ไว้ในระเบี ยบปฏิ บ ตั ิ งานทรั พ ยากรบุ คคล และคู่ มื อ
พนักงาน
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ มีขอ้ กาหนดในการดาเนินงานและแนวปฏิบตั ิไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการไม่เรี ยก หรื อ
รับผลประโยชน์หรื อผลตอบแทนไม่วา่ ในรู ปแบบใดๆ จากผูส้ มัครหรื อผูเ้ กี่ยวข้องกับการสมัคร ทั้งในช่วงการ
สมัครงาน และช่วงประเมินผลทดลองงาน เพื่อให้มีการบรรจุเป็ นพนักงาน
ช่ องทางการร้ องเรียน / แจ้ งเบาะแส
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ได้กาหนดให้มีช่องทางการร้องเรี ยนหรื อการแจ้งเบาะแสจากการกระทาผิดกฎหมาย
หรื อจรรยาบรรณหรื อละเมิดนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อพฤติกรรมที่ อาจส่ อถึ งการทุจริ ต
หรื อประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ซึ่ งรวมถึงพนักงาน ผูบ้ ริ หารและผูม้ ีส่วนได้เสี ย รวมทั้งมีกลไกใน
การคุ ม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล และให้ความสาคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้ องเรี ยนเป็ นความลับ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจ
ให้กบั ผูร้ ้องเรี ยน ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่ งเสริ มให้บุคลากรของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ดาเนิ นธุ รกิจอย่างถูกต้อง โปร่ งใส ยุติธรรม และ
สามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของกลุ่ม
ธุ รกิจเด็มโก้ โดยบริ ษทั คาดหวังให้ทุกคนรายงานโดยสุ จริ ตถึงการปฏิบตั ิที่ขดั หรื อสงสัยว่าจะขัด
ต่อเรื่ องดังกล่าวให้บริ ษทั รับทราบ ทางบริ ษทั จะได้ปรับปรุ งแก้ไข หรื อดาเนิ นการให้เกิ ดความ
ถูกต้อง เหมาะสม โปร่ งใส ยุติธรรม และเป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ที่มีการให้ความคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยสุ จริ ตแก่ หน่ วยงานกากับดู แลด้วย ซึ่ งเป็ น
หลักการที่บริ ษทั นามาใช้ปฏิบตั ิ
1.2 เพื่อให้มนั่ ใจว่า ผูบ้ งั คับบัญชา และฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ทาหน้าที่ดูแล และ
ให้คาแนะนา ตลอดจนสอดส่ องพฤติกรรม ความประพฤติ และการกระทาต่างๆ ของพนักงานให้
เป็ นไปโดยถูกต้อง และผูแ้ จ้งเรื่ องดังกล่าว จะได้รับความคุม้ ครอง หากเป็ นการกระทาด้วยความ
สุ จริ ตใจ
2. ขอบเขตการแจ้ งเบาะแส หรือข้ อร้ องเรียน
เมื่อมีขอ้ สงสัย หรื อพบเห็นการกระทาน่าสงสัยว่าฝ่ าฝื นหลักปฏิบตั ิที่ดี ดังเรื่ องต่อไปนี้
 การฝ่ าฝื นการปฏิบตั ิตามหลักการและแนวปฏิบตั ิของนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
 การฝ่ าฝื นตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
 การได้รับความไม่เป็ นธรรมในการปฏิบตั ิงาน
 การกระทาทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
3. ช่ องทางในการแจ้ งเบาะแสหรือร้ องเรียน สามารถแจ้งผ่าน 4 หน่วยงาน คือ
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3.1 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั
3.2 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการของบริ ษทั
3.3 เลขานุการบริ ษทั
3.4 สานักงานตรวจสอบ
โดยการจัดส่ งผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ตามช่องทาง ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
Email : Auditcom@demco.co.th
หรื อ
2. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ
Email : goodgovernance@demco.co.th
หรื อ
3. เลขานุการบริ ษทั
Email : Com_Secretary@demco.co.th หรื อ
4. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
Email : AC_Secretary@demco.co.th หรื อ
5. เลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนฯ Email : AC_Secretary@demco.co.th หรื อ
6. ส่ งจดหมาย หรื อช่ องทางอื่ นตามสมควรและปลอดภัย ถึ ง สานักงานตรวจสอบ บริ ษทั เด็มโก้ จากัด
(มหาชน) เลขที่ 59 ม.1 ต.สวนพริ กไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 หรื อโทรสาร 02-9595811 ต่อ 2018
และกรณี ที่ พ บประเด็ นที่ ต้องรายงานอย่างเร่ งด่ วน ให้รีบ รายงานตรงต่อเลขานุ ก ารบริ ษ ัท หรื อเลขานุ ก าร
คณะกรรมการตรวจสอบ
4. เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียน
4.1 รายละเอี ย ดของเบาะแส ห รื อข้ อ ร้ อ งเรี ยน ต้ อ งเป็ น คว ามจริ ง มี ความชั ด เจน ห รื อ
เพียงพอที่จะนาสื บหาข้อเท็จจริ งเพื่อดาเนินการต่อไปได้
4.2 ข้ อ มู ล ที่ ได้ รั บ จะ เก็ บ เป็ นความลั บ และไม่ มี ก ารเปิ ดเผยชื่ อผู ้ ที่ แจ้ ง เบาะแส ห รื อผู ้
ร้องเรี ยนต่อสาธารณชน หากไม่ได้รับความยินยอมจากผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยน
4.3 ผู ้ที่ แ จ้ ง เบาะแส หรื อข้ อ ร้ อ งเรี ยน จะได้ รั บ ความคุ ้ ม ครองสิ ทธิ ไม่ ว่ า จะเป็ นพนั ก งาน
หรื อบุคคลภายนอก
4.4 ระยะเวลาตอบกลับผูร้ ้องเรี ยนไม่เกิน 7 วันทาการหลังจากได้รับข้อร้องเรี ยน
4.5 ระยะเวลาในการด าเนิ นการเรื่ องร้ อ งเรี ย น ขึ้ นอยู่ ก ั บ ความซั บ ซ้ อ นของเรื่ อง ความ
เพี ย งพอของเอกสารหลั ก ฐานที่ ไ ด้ รั บ จากผู้ร้ อ งเรี ยน รวมถึ ง เอกสารหลัก ฐาน และค า
ชี้แจงของผูถ้ ูกร้องเรี ยนแต่ไม่เกิน 30 วันทาการ
4.6 ผูร้ ับข้อร้องเรี ยน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริ ง ต้องเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเป็ นความลับ จะเปิ ดเผยเท่าที่จาเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภัย และความเสี ยหายของผู ้
ร้ องเรี ย น หรื อผูใ้ ห้ค วามร่ วมมื อในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง หรื อแหล่ งที่ ม าของข้อมู ล หรื อ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
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5. กลุ่มบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
5.1 ผูแ้ จ้งข้อมูล หมายถึง ผูท้ ี่แจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน
5.2 ผู้ป ระสานงานเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น หมายถึ ง ผู้ท าหน้ าที่ รั บ เรื่ อง และเก็ บ ข้อ มู ล เบื้ อ งต้น และเก็ บ
ผลสรุ ปของการดาเนินงาน ได้แก่ เลขานุการบริ ษทั หรื อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ
ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
5.3 ผู้ ดู แล เรื่ อ งร้ อ งเรี ยน ห ม ายถึ ง ผู้ บ ั ง คั บ บั ญ ช าโด ยต รงข อ งผู้ ที่ ถู ก ร้ อ งเรี ยน ห รื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไปของหน่วยงานที่ถูกร้องเรี ยน
5.4 ผูด้ ูแลเรื่ องระเบียบ หมายถึง ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
5.5 เลขานุการบริ ษทั และเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ
5.6 คณะกรรมการตรวจสอบ
5.7 ประธานกรรมการบริ ษทั
6. ขั้นตอนการดาเนินการ
6.1 การลงทะเบียนและส่ งเรื่ อง
 ผู้ป ระสานงานเรื่ องร้ อ งเรี ยน ลงทะเบี ย นรั บ เรื่ องร้ องเรี ยน และก าหนดวัน แจ้ง ความ
คืบหน้าของเรื่ องที่ร้องเรี ยนแก่ผรู ้ ้องเรี ยน ดังนี้
1) กรณี ที่มีผลกระทบต่อชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ อย่างร้ายแรง ให้ดาเนินการโดยด่วนที่สุด
2) กรณี อื่น ให้ดาเนินการโดยเร็ ว
 ผูป้ ระสานงานเรื่ องร้องเรี ยน ลงบันทึกข้อมูลจากผูร้ ้องเรี ยน ดังนี้
1) ชื่อผูร้ ้องเรี ยน ยกเว้นกรณี ที่ไม่ได้ระบุชื่อ
2) วันและเวลาที่ร้องเรี ยน
3) ชื่อ บุคคล หรื อเหตุการณ์ที่ร้องเรี ยน
4) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
6.2 เมื่ อลงทะเบี ยนรั บ เรื่ องร้ อ งเรี ยนแล้ ว ให้ ก าห นดชั้ น ความลั บ ตามเนื้ อห าของเรื่ อง
และดาเนินการ ดังนี้
 ส่ งให้ผดู ้ ูแลเรื่ องร้องเรี ยนดาเนินการหาข้อเท็จจริ ง และสั่งการตามอานาจหน้าที่ที่มี
 ส่ งสาเนาเรื่ องให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทราบเบื้องต้น เพื่อให้คาแนะนาการดาเนินการด้าน
ระเบียบวินยั หรื ออื่น ๆ
 ส่ งสาเนาเรื่ องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบหรื อพิจารณาดาเนินการต่อไป
6.3 การรวบรวมข้อเท็จจริ งและสั่งการ
 ผูด้ ูแลเรื่ องร้ องเรี ยน ดาเนิ นการหาข้อเท็จจริ ง และให้ขอ้ แนะนาผูท้ ี่เกี่ ยวข้องให้มีความ
ประพฤติ หรื อการปฏิบตั ิที่เหมาะสมต่อไป หากต้องมีการลงโทษทางวินยั ควรปรึ กษากับ
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ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การลงโทษเป็ นไปตามระเบียบบริ ษทั และหากผูด้ ูแลเรื่ อง
ร้ องเรี ยนไม่มี อานาจสั่ งลงโทษให้เสนอเป็ นลาดับชั้นไปจนถึ งผูม้ ี อานาจแล้วแต่ก รณี
และให้ส่งข้อเท็จจริ ง รายงานผลการดาเนิ นการและการสั่งลงโทษแล้วแต่กรณี เสนอให้
ประธานกรรมการบริ ษทั หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ ผ่านผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขั้น เพื่อ
ทราบหรื อพิจารณาสั่งการ
 กรณี เป็ นเรื่ องร้ องเรี ยนจากผูไ้ ม่ระบุชื่อ และไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ ให้
ผูด้ ู แลเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นส่ ง รายงานผลการตรวจสอบข้อมู ล และความเห็ น เกี่ ย วกับ เรื่ อ ง
ร้องเรี ยนนั้นเสนอให้ประธานกรรมการบริ ษทั ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อกรรมการ
ผูจ้ ดั การ โดยผ่านผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขั้น เพื่อขอแนวทางการดาเนิ นการที่เหมาะสม
ต่ อ ไป หากประธานกรรมการบริ ษ ัท หรื อ ประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ ห าร หรื อกรรมการ
ผูจ้ ดั การเห็ นว่า ไม่สามารถดาเนิ นการตามข้อร้องเรี ยนได้ ข้อร้องเรี ยนนั้นจะถูกปิ ดเรื่ อง
ไป และให้ ผูด้ ู แลเรื่ อ งร้ องเรี ย นส่ ง ส าเนาให้ ผูป้ ระสานงานเรื่ องร้ อ งเรี ย นทราบ เพื่ อ
รายงานแก่เลขานุการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบต่อไป
 หากผูด้ ู แลเรื่ องร้ องเรี ยนตรวจสอบข้อเท็จจริ งแล้ว พบว่า ผูถ้ ู ก ร้ องเรี ยนไม่มี ความผิด
หรื อเป็ นเรื่ องที่ เกิ ดจากความเข้าใจผิด หรื อได้ให้ขอ้ แนะนาแก่ ผูถ้ ู กร้ องเรี ยน หรื อผูท้ ี่
เกี่ ยวข้องให้มีการประพฤติหรื อการปฏิ บตั ิที่เหมาะสมแล้ว และพิจารณาเห็ นว่า ควรให้
ปิ ดเรื่ อ งโดยไม่ มี ก ารลงโทษใดๆ ให้ ผู ้ดู แ ลเรื่ องร้ อ งเรี ย น เสนอเรื่ อ งดั ง กล่ า วแก่
ผู ้บ ั ง คับ บั ญ ชาล าดั บ เหนื อ ขึ้ นไป เพื่ อ ขออนุ ม ัติ ปิ ดเรื่ อง และส่ งส าเนาเรื่ อ งให้ ผู้
ประสานงานเรื่ องร้องเรี ยน เพื่อแจ้งแก่ผรู ้ ้องเรี ยนทราบ และรายงานแก่เลขานุ การบริ ษทั
และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบต่อไป
6.4 การสอบสวนข้อเท็จจริ ง
 ในกรณี ที่ผดู ้ ูแลเรื่ องร้องเรี ยน และฝ่ ายทรัพยากรบุคคลเห็ นว่า จะต้องมีการลงโทษทาง
วินยั ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอเรื่ องต่อประธานกรรมการบริ ษทั ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร และ/หรื อกรรมการผูจ้ ดั การเพื่อสั่งการสอบสวนข้อเท็จจริ งต่อไป
 เมื่ อ มี ค าสั่ ง การของประธานกรรมการบริ ษ ัท ประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ ห าร และ/หรื อ
กรรมการผูจ้ ดั การแล้ว ให้แจ้ง แก่ผดู ้ ูแลเรื่ องร้องเรี ยนทราบ เพื่อดาเนิ นการตามขั้นตอน
ต่อไป
6.5 การแจ้งผลสรุ ปต่อผูร้ ้องเรี ยน และการปรับปรุ งแก้ไข
 ผูด้ ู แลเรื่ องร้ องเรี ยน ดาเนิ นการตามคาสั่ งการของประธานกรรมการบริ ษ ทั ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ ให้ขอ้ แนะนาให้มีการประพฤติ หรื อการปฏิบตั ิ
ที่เหมาะสมต่อไป และแจ้งผลการดาเนินการให้ผปู ้ ระสานงานเรื่ องร้องเรี ยนทราบ
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 ผูป้ ระสานงานเรื่ องร้ องเรี ยน แจ้งผลการดาเนิ นการให้กบั ผูร้ ้ องเรี ยนทราบ และบันทึ ก
ผลสรุ ป ของการด าเนิ น การเกี่ ย วกับ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นไว้ และเสนอให้ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทราบเป็ นรายไตรมาส
 ประสานงานเรื่ องร้องเรี ยน ติดตามผลการปรับปรุ งแก้ไข (ถ้ามี) และรายงานให้ประธาน
กรรมการบริ ษ ทั ประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ ห าร กรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุ ก ารบริ ษ ทั และ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
7. การร้ องเรียนโดยไม่ สุจริต หรือผิดช่ องทาง
หากการแจ้งเบาะแส ข้อร้ องเรี ยน ให้ถ้อยค า หรื อให้ขอ้ มูล ใด ๆ ที่ พิ สู จน์ ได้ว่ากระท าโดยไม่
สุ จริ ต หรื อ ท าผิดช่ องทาง กรณี เป็ นพนัก งานของบริ ษ ทั จะได้รับ การลงโทษทางวินัย แต่ ห ากเป็ น
บุคคลภายนอกที่การกระทานั้น ทาให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย ทางบริ ษทั จะพิจารณาดาเนิ นคดี กบั
บุคคลนั้น ๆ ด้วย
8. ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อ ขึ้ น ไป กรณี ที่ ผู ้ดู แ ลเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นละเลย หรื อ ไม่
ปฏิบตั ิตามนโยบายนี้ ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไปจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั ด้วย
9. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน
9.1 บริ ษทั จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน และผูถ้ ูกร้องเรี ยน เป็ นความลับ
9.2 บริ ษัท จะเปิ ดเผยข้อ มู ล เท่ า ที่ จ าเป็ น โดยค านึ ง ถึ ง ความปลอดภัย และความเสี ยหายของ
ผู ้ร ายงาน แหล่ ง ที่ ม าของข้อ มู ล หรื อ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้อ งที่ ไ ด้รั บ ความเสี ย หาย จะได้รั บ การ
บรรเทาความเสี ยหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็ นธรรม
9.3 บริ ษทั อาจกาหนด หรื อผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง สามารถ
ร้องขอมาตรการคุ ม้ ครองที่เหมาะสม หากเห็ นว่าเป็ นเรื่ องที่ มีแนวโน้มที่ จะเกิ ดความเดื อดร้ อน
เสี ยหายหรื อความไม่ปลอดภัย
9.4 บริ ษทั จะไม่กระทาการใด ๆ อันไม่เป็ นธรรมต่อผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อผูร้ ้ องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความ
ร่ วมมื อในการตรวจสอบข้อเท็ จจริ ง ไม่ ว่าจะโดยการเปลี่ ย นแปลงตาแหน่ ง งาน ลัก ษณะงาน
สถานที่ทางาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิงาน เลิกจ้าง หรื อกระทาการอื่นใดที่มีลกั ษณะ
เป็ นการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม
10. ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ยนการทุ จ ริ ต ต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต
แห่ งชาติ (ป.ป.ช.) กรณี พ บการเรี ย กรั บ สิ น บนโดยเจ้า หน้ าที่ ข องรั ฐ เจ้า หน้ าที่ ข องรั ฐ ต่ างประเทศ
เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่ น
เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผบู ้ ริ หารระดับสู งหรื อข้าราชการซึ่ งดารงตาแหน่งตั้งแต่ผอู ้ านวยการกองขึ้นไป
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 ทางจดหมาย หรื อร้องเรี ยนด้วยตนเองที่สานักงาน ป.ป.ช. ส่ วนกลาง โดยสามารถร้องเรี ยนการ
ทุ จ ริ ตโดยท าเป็ นหนั ง สื อ ส่ ง มายัง ส านั ก งาน ป.ป.ช. (ส่ ว นกลาง) เลขที่ 361 ถ.นนทบุ รี
ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
 ทางจดหมาย หรื อร้องเรี ยนด้วยตนเองที่สานักงาน ป.ป.ช. ภาค / สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด
 ร้องเรี ยนผ่านเว็บไซต์ สานักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th หัวข้อร้องเรี ยน
 ร้องเรี ยนผ่านสายด่วน ป.ป.ช. 1205 (ในวันและเวลาราชการ)
 ร้องเรี ยนโดยร้องทุกข์ กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน ณ สถานีตารวจในพื้นที่
11. การทาหนังสื อร้ องเรียนต่ อสานักงาน ป.ป.ช.
11.1 หนังสื อทาถึง "เรี ยน เลขาธิ การคณะกรรมการ ป.ป.ช." หรื อ "ตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กทม. 10300"
หรื อเข้าร้ องทุกข์ กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน ณ สถานี ตารวจในเขตอานาจสอบสวน โดย
พนักงานสอบสวนจะส่ งเรื่ องไปยังสานักงาน ป.ป.ช. เพื่อดาเนินการต่อไป
11.2 รายละเอียดการร้องเรี ยน ดังนี้
 ชื่อ - สกุล ที่อยู่ และ หมายเลขโทรศัพท์ของผูก้ ล่าวหา
 ชื่อ - สกุล ตาแหน่ง สังกัด ของผูถ้ ูกกล่าวหา
 ระบุขอ้ กล่าวหาการกระทาความผิดฐานทุจริ ตต่อหน้าที่ การกระทาความผิดต่อตาแหน่ง
หน้าที่ราชการ การกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ร่ ารวยผิดปกติ หรื อ
มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ผิดปกติ
 บรรยายการกระทาความผิดอย่างละเอียดตามหัวข้อดังนี้
- กรณี กล่าวหากระทาความผิดฐานทุจริ ตต่อหน้าที่ กระทาความผิดต่อตาแหน่ง
หน้าที่ ราชการ หรื อ กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
ก. การกระทาความผิดเกิดขึ้นเมื่อใด
ข. มีข้ นั ตอนหรื อรายละเอียดการกระทาความผิดอย่างไร
ค. มีพยานบุคคลรู ้เห็นเหตุการณ์ หรื อไม่ (ถ้าไม่สามารถนามาได้ให้ระบุวา่
ใครเป็ นผูเ้ ก็บรักษาไว้)
ง. ในเรื่ องนี้ได้ร้องเรี ยนต่อหน่วยงานใด หรื อยืน่ ฟ้ องต่อศาลใด เมื่อใด และ
ผลเป็ นประการใด
- กรณี กล่าวหาว่าร่ ารวยผิดปกติหรื อมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
ก. ฐานะเดิมของผูถ้ ูกกล่าวหา และภริ ยาหรื อสามีรวมทั้งบิดามารดาของทั้ง
สองฝ่ ายเป็ นอย่างไร
ข. ผูถ้ ูกกล่าวหา และภริ ยาหรื อสามี มีอาชีพอื่น ๆ หรื อไม่ ถ้ามีอาชีพอื่น
แล้วมีรายได้มากน้อย เพียงใด

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร
วันที่ประกาศใช้

คู่มือ
มาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
10 ธันวาคม 2558

หมายเลขเอกสาร CORM-DEM-003
5 ( 13 พ.ย. 2563)
แก้ ไขครั้งที่
หน้ าที่
23/32

ค. ทรัพย์สินที่จะแสดงให้เห็นว่าร่ ารวยผิดปกติ มีอะไรบ้าง เช่น
- บ้าน มีจานวนกี่หลัง, ตั้งอยูท่ ี่ใด (เลขที่บา้ น ถนน/ซอย ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขตจังหวัด), ซื้ อเมื่อใด และราคาขณะซื้ อเท่าใด
- ที่ดิน มีจานวนกี่แปลง, ตั้งอยูท่ ี่ใด (เช่นเดียวกับหัวข้อที่ต้ งั ของบ้าน),
ซื้ อเมื่อใด และราคา ขณะซื้ อเท่าใด
- รถยนต์ มีจานวนกี่คนั , ยีห่ อ้ , รุ่ น, สี , หมายเลขทะเบียน,ซื้ อเมื่อใด จาก
ใคร และราคาขณะ ซื้ อเท่าใด
- มีเงินฝากที่ธนาคารใด สาขาใด
- ทรัพย์สินอื่น ๆ
11.3 ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ - สกุล ด้วยตัวบรรจง พร้อมแจ้งที่อยูข่ องผูก้ ล่าวหาให้ชดั เจน หาก
ต้องการให้สานักงาน ป.ป.ช. ปกปิ ดชื่อ - สกุล และที่อยู่ ให้ระบุชดั เจนด้วย ส่ วนกรณี ที่ไม่เปิ ดเผย
ชื่อ - สกุลจริ งถือว่าเป็ นบัตรสนเท่ห์ ให้ส่งแบบไปรษณี ยต์ อบรับ (เพื่อจะได้รับทราบว่าหนังสื อ
ร้องเรี ยนส่ งถึง ป.ป.ช. แล้ว) เพราะ สานักงาน ป.ป.ช. จะติดต่อกับผูร้ ้องเรี ยนโดยตรงกับผู ้
ร้องเรี ยนที่แจ้งชื่อ - สกุล และที่อยู่ เท่านั้น
หมายเหตุ หากกล่าวหาผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมื อง จะต้องระบุชื่อ - นามสกุล และลงลายมื อชื่ อผูก้ ล่าวหา
โ ด ย เฉ พ าะ ผู ้ ก ล่ า ว ห าจ ะ ต้ อ ง เป็ น ผู ้ รั บ ไ ด้ รั บ ค ว าม เสี ย ห าย โ ด ย ต ร ง จ าก ก าร ก ร ะ ท านั้ น
การสื่ อสาร5
กลุ่ ม ธุ ร กิ จเด็ ม โก้ สื่ อ สารข้อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ มาตรการต่ อ ต้านการทุ จ ริ ต คอร์ รัป ชั่น ให้
พนักงาน ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้า คู่คา้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทางธุ รกิจได้รับทราบ โดยผ่าน
การประชุมประจาเดือนของฝ่ ายจัดการ การแจ้งผ่านบอร์ ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ Website รายงานประจาปี
หรื อวิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ได้แก่ การสอดแทรกในการจัดกิจกรรมประจาปี หรื อในการจัดอบรมแก่
พนักงาน เป็ นต้น
การเปิ ดเผยข้ อมูล5
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลแก่พนักงาน ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ ลูกค้า คู่คา้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
และผูเ้ กี่ ย วข้อ ง ผ่ า นรายงานประจาปี (Annual Report) Website ของบริ ษ ัท หรื อ วิธี ก ารอื่ น ๆ ตามความ
เหมาะสม เพื่อให้มนั่ ใจว่ากลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ มีการดาเนินงานที่โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร
วันที่ประกาศใช้

คู่มือ
มาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
10 ธันวาคม 2558
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การบันทึกและเก็บรักษาข้ อมูล
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ดาเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตามนโยบายของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ซึ่ งมีความ
มุ่งมัน่ ที่ จะรักษามาตรฐานเกี่ ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่ อสารข้อมูล ซึ่ งเป็ นพื้นฐานที่
สาคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีประสิ ทธิ ภาพ โดยจะดาเนิ นการในเรื่ องต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจ
ว่า ข้อมูลระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ ได้มีการดูแล รักษา และป้ องกันให้พร้อมที่จะใช้ได้ตลอดเวลาการ
ทาธุ รกิ จของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ อี กทั้งการวางรู ปแบบและต้นทุ นของมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุ มดูแลให้
เป็ นไปตามความเหมาะสมต่อความเสี่ ยงของข้อมูล ระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์
 ข้อมูลหมายรวมถึ ง ข้อมูลที่ เป็ นอิเล็กทรอนิ กส์ ข้อมู ลที่ เป็ นเอกสาร สิ่ งพิมพ์ ข้อมูลภาพ/เสี ยง
ฯลฯ
 ระบบงานครอบคลุมถึงระบบข้อมูล และการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
 คอมพิ วเตอร์ ค รอบคลุ ม ถึ งระบบคอมพิ วเตอร์ ระบบการสื่ อสาร และอุ ป กรณ์ ก ารคานวณที่
เกี่ ยวข้องเพื่อให้บรรลุ ถึงความมุ่งมัน่ ดังกล่าว จึงได้ดาเนิ นการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบตั ิ
ดังนี้
1. กาหนดความรับผิดชอบของผูใ้ ช้งานและผูด้ ูแลข้อมูลทั้งระบบงาน และระบบ คอมพิวเตอร์
ทั้งหมด
2. ประเมินความเสี่ ยงและสร้างระบบควบคุ มความเสี่ ยงให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมที่ มีการ
เปลี่ยนแปลง
3. สร้างระบบป้ องกันให้กบั ข้อมูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
4. สร้างระบบรักษาข้อมูลเพื่อป้ องกันการเข้าดูขอ้ มูล การแก้ไข การทางานข้อมูลโดยมิชอบ ไม่วา่
จะเป็ นการกระทาโดยอุบตั ิเหตุ หรื อด้วยความตั้งใจ
5

ดูภาคผนวกหน้า 31 แนวทางการเปิ ดเผยและสื่ อสารให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง

กระบวนการตรวจสอบ / การควบคุมภายใน
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ได้จดั ให้มีการสอบทานระบบเป็ นประจาทุกปี จากหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั ให้ความเป็ นอิสระและไม่จากัดขอบเขตแก่ผตู ้ รวจสอบในการปฏิ บตั ิงาน นอกจากนี้ ยงั มี
การสอบทานบัญชีโดยผูต้ รวจสอบบัญชีรับอนุญาตเป็ นรายไตรมาส และตรวจสอบประจาปี ตามที่กาหนดโดย
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า และกรมสรรพากร
คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการจัดให้มีการควบคุ มเพื่อให้มนั่ ใจว่าธุ รกิจได้ดาเนิ นการใน
ขอบเขตที่ถูกต้องเหมาะสม ปฏิ บตั ิ ตามนโยบายของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ปฏิ บตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดที่
บังคับใช้กบั ธุ รกิจ คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามและตรวจสอบว่าพนักงานได้ปฏิ บตั ิตามนโยบายหรื อ
ตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกาหนดที่ระบุไว้อย่างสม่าเสมอ

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร
วันที่ประกาศใช้
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มาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
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การติดตามและทบทวน
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ กาหนดให้มีการติดตามทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอทุก
ปี โดยทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบในการติดตามและทบทวนการปฏิบตั ิงาน หาก
มีขอ้ สงสัยว่ากิจกรรมที่ทาหรื อรายการธุ รกิจใด ๆ อาจละเมิดนโยบายนี้ หรื อกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ละเมิดกฎหมาย
หรื อข้อกาหนดต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อประธานกรรมการ หรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อ
กรรมการผูจ้ ดั การหรื อผูเ้ กี่ยวข้องตามช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยน
เอกสารอ้างอิง
1. ประมวลกฎหมายอาญา
2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2542 (แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 )
3. ระเบียบบริ ษทั และระเบียบปฏิบตั ิงานของฝ่ ายต่างๆ
4. คู่มือพนักงาน
5. นโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
6. จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุ รกิจของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
7. อานาจอนุมตั ิการดาเนินการของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร
วันที่ประกาศใช้

คู่มือ
มาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
10 ธันวาคม 2558
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ภาคผนวก
ก. ขั้นตอนและกระบวนการควบคุมในกิจกรรมทีส่ าคัญ
1. การบริ จาคเพื่อการกุศล
เมื่อบริ ษทั มีความประสงค์จะบริ จาคเงิน หรื อทรัพย์สินเพื่อการกุศลสาธารณะ หรื อเมื่อมีผใู้ ดหรื อ
หน่วยงานใดแจ้งความประสงค์ขอรับเงินบริ จาคจากบริ ษทั เพื่อการกุศล ให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนกระบวนการบริจาคเงินหรือทรัพย์ สิน
การบริ จาค

1.1 หน่วยงานที่เสนอเรื่ อง พิจารณาว่าเป็ นไปตามนโยบาย
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้หรื อไม่

นโยบาย

ไม่ใช่

กลุ่มบริ ษทั
เด็มโก้
ใช่

1.2 พิจารณาว่าการบริ จาคเป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั
หรื อไม่

1.3 ตรวจสอบข้อมูลประกอบการบริ จาค
1.3.1 มีวตั ถุประสงค์ชดั เจน
1.3.2 มีหน่วยงานที่มีที่อยูแ่ น่นอน และมีผรู ้ ับผิดชอบ
1.4 หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริ จาคนาเสนอเรื่ อง
เพื่อขออนุมตั ิตามคู่มืออานาจดาเนินการ
1.5 ฝ่ ายบัญชีจดั ทาใบสาคัญจ่าย/ใบสาคัญการโอนทรัพย์สิน
เพื่อการบริ จาค
1.6 ฝ่ ายการเงินส่งเช็คให้ผมู ้ ีอานาจลงนาม และติดตามหลักฐาน
การรับเงินที่ถูกต้อง กรณี เป็ นการบริ จาคทรัพย์สิน ฝ่ ายทะเบียน
ทรัพย์สิน เป็ นผูส้ ่งมอบ และติดตามหลักฐานการรับทรัพย์สิน
1.7 ฝ่ ายบัญชีเก็บข้อมูลเอกสารทั้งหมดเข้าแฟ้ มเอกสาร
สามารถสื บค้น และตรวจสอบข้อมูลได้

2. การจ่ายเงินสนับสนุ น หรื อเงินช่วยเหลือทางธุ รกิจ

แจ้งหน่วยงานที่ขอบริ จาค
ระเบียบปฏิบตั ิ

บริ ษทั
ใช่
ตรวจสอบข้อมูลประกอบ

ส่งเรื่ องให้ผมู้ ีอานาจอนุมตั ิ

จัดทาใบสาคัญจ่าย หรื อ
ใบสาคัญการโอน ท/ส

จัดทาเช็ค/ชาระเงิน/ขอ
หลักฐานการรับเงิน

เก็บเข้าแฟ้ ม

ไม่ใช่

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร
วันที่ประกาศใช้

คู่มือ
มาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
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เมื่ อบริ ษทั มี ความประสงค์จะจ่ายเงิ นหรื อทรั พย์สิ นเพื่อสนับสนุ นกิ จกรรมหรื อหน่ วยงานใด ๆ
หรื อเมื่อมีผใู ้ ดหรื อหน่วยงานใดแจ้งความประสงค์ขอรับเงินหรื อทรัพย์สินเพื่อสนับสนุ นหรื อกิจกรรมใด ๆ มี
วิธีและขั้นตอนเหมือนการบริ จาคเพื่อการกุศล ดังนี้
2. ขั้นตอนกระบวนการจ่ ายเงินหรือทรัพย์ สินเพือ่ สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ
ขอการสนับสนุน

2.1 หน่วยงานที่เสนอเรื่ อง พิจารณาว่าเป็ นไปตามนโยบาย
กลุ่มธุรกิจเด็มโก้หรื อไม่

นโยบาย
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
ใช่

2.2 พิจารณาว่าการสนับสนุนเป็ นไปตาม
ปกติ / ธรรมเนียมธุรกิจหรื อไม่

ไม่ใช่

แจ้งหน่วยงานที่เสนอเรื่ อง

ธรรมเนียม
ทางธุรกิจ
ใช่

2.3 ตรวจสอบข้อมูลประกอบการขอสนับสนุน
2.3.1 มีวตั ถุประสงค์ชดั เจน
2.3.2 มีหน่วยงานที่มีที่อยูแ่ น่นอน และมีผรู ้ ับผิดชอบ

ตรวจสอบข้อมูลประกอบ

2.4 หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนาเสนอเรื่ อง
เพื่อขออนุมตั ิตามคู่มืออานาจดาเนินการ

ส่งเรื่ องให้ผมู้ ีอานาจอนุมตั ิ

2.5 ฝ่ ายบัญชีจดั ทาใบสาคัญจ่าย/ใบสาคัญการโอนทรัพย์สิน
เพื่อการสนับสนุนทางธุรกิจ

จัดทาใบสาคัญจ่าย หรื อ

2.6 ฝ่ ายการเงินส่งเช็คให้ผมู ้ ีอานาจลงนาม และติดตามหลักฐาน
การรับเงินที่ถูกต้อง กรณี เป็ นการสนับสนุนด้วยทรัพย์สิน
ฝ่ ายทะเบียนทรัพย์สิน เป็ นผูส้ ่งมอบ และติดตามหลักฐาน
การรับทรัพย์สิน
2.7 ฝ่ ายบัญชีเก็บข้อมูลเอกสารทั้งหมดเข้าแฟ้ มเอกสาร
สามารถสื บค้น และตรวจสอบข้อมูลได้

ใบสาคัญการโอน ท/ส

จัดทาเช็ค/ชาระเงิน/ขอ
หลักฐานการรับเงิน

เก็บเข้าแฟ้ ม

ไม่ใช่

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร
วันที่ประกาศใช้

คู่มือ
มาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
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3. การให้ของขวัญหรื อให้การรับรอง
เมื่ อ บริ ษ ัท หรื อ หน่ ว ยงานใดมี ค วามประสงค์ จ ะให้ ข องขวัญ หรื อ ให้ ก ารรั บ รองแก่ ผู ้ใ ดหรื อ
หน่วยงานภายนอก ซึ่ งเป็ นไปตามประเพณี ทางธุ รกิจ เป็ นการรักษาสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และไม่ขดั ต่อกฎหมาย
สามารถดาเนินการได้โดยให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
3. ขั้นตอนกระบวนการให้ ของขวัญหรือให้ การรับรอง
การให้ของขวัญหรื อรับรอง

3.1 หน่วยงานที่เสนอเรื่ อง พิจารณาว่าเป็ นไปตามนโยบาย
กลุ่มธุรกิจเด็มโก้หรื อไม่

นโยบาย

ไม่ใช่

กลุ่มบริ ษทั
เด็มโก้
แจ้งหน่วยงานที่เสนอเรื่ อง

3.2 พิจารณาความเหมาะสมด้านปริ มาณและจานวนเงิน
ปริ มาณ/
โดยผ่านตั้งแต่ระดับผูจ้ ดั การขึ้นไป พร้อมทั้งเหตุผลประกอบ จานวนเงิน /
เหตุผล

ไม่เหมาะสม

เหมาะสม

3.3 หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนาเสนอเรื่ อง
เพื่อขออนุมตั ิตามคู่มืออานาจดาเนินการ

3.4 ฝ่ ายบัญชีตรวจสอบเอกสารประกอบการทาใบสาคัญจ่าย

3.5 ฝ่ ายการเงินส่งเช็คให้ผมู ้ ีอานาจลงนาม ประกอบหลักฐาน
การรับเงินที่ถูกต้อง กรณี เป็ นการเลี้ยงรับรองควรมีการระบุชื่อ
บุคคลและหน่วยงาน ที่อยูผ่ รู ้ ับการรับรองและวัตถุประสงค์ดว้ ย
3.6 ฝ่ ายบัญชีเก็บข้อมูลเอกสารทั้งหมดเข้าแฟ้ มเอกสาร
สามารถสื บค้น และตรวจสอบข้อมูลได้

ส่ งเรื่ องให้ผมู้ ีอานาจอนุมตั ิ

จัดทาใบสาคัญจ่าย
พร้อมเอกสารประกอบ

จัดทาเช็ค / ชาระเงิน /
ขอหลักฐานการรับเงิน

เก็บเข้าแฟ้ ม
เอกสาร

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร
วันที่ประกาศใช้

คู่มือ
มาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
10 ธันวาคม 2558
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4. การจ่ายค่าใช้จ่ายให้พนักงาน
เมื่อบริ ษทั หรื อหน่วยงานใดมีความประสงค์จะจ่ายค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้พนักงาน ซึ่ งอาจมีท้ งั รู ปแบบที่
จ่ายเข้าบัญชีพนักงานโดยผ่านระบบ Payroll เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และเงินสวัสดิการอื่น ๆ และอีก
รู ปแบบหนึ่งคือจ่ายเป็ นเช็คหรื อเงินสดให้พนักงาน เช่น ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง ค่านายหน้าพนักงานขาย เงินชดเชย
ค่ารักษาพยาบาล (กรณี พนักงานชาระเงินแทนบริ ษทั ) ฯลฯ สามารถดาเนินการได้โดยปฏิบตั ิ ดังนี้
4. ขั้นตอนกระบวนการจ่ ายค่ าใช้ จ่ายให้ พนักงาน
ค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงาน

4.1 หน่วยงานที่เสนอเรื่ อง พิจารณาว่าเป็ นไปตามนโยบาย
กลุ่มธุรกิจเด็มโก้หรื อไม่

นโยบาย
ไม่ใช่
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
ใช่

4.2 พิจารณาว่าเป็ นค่าใช้จ่ายที่อยูใ่ นระเบียบบริ ษทั
และเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริ ษทั

แจ้งหน่วยงานที่เสนอเรื่ อง

ระเบียบ / เกี่ยว
ข้องธุรกิจ

ไม่ใช่

ใช่

4.3 กรณี เป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่อยูใ่ นระเบียบบริ ษทั
ผูจ้ ดั ทาเงินเดือน เป็ นผูพ้ ิจารณาและเสนออนุมตั ิ เช่น
เงินเดือน OT และนาเข้าระบบงาน Payroll
กรณี เป็ นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ผจู ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบข้อมูล
ก่อนนาเสนอขออนุมตั ิ ตามอานาจดาเนินการ

ตรวจสอบ / เสนออนุมตั ิ

Payroll
จัดทาใบสาคัญจ่าย

4.4 ฝ่ ายบัญชีจดั ทาใบสาคัญจ่ายเพื่อการบันทึกบัญชี
และพิจารณาเกี่ยวกับภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ที่เกี่ยวข้องด้วย
4.5 ฝ่ ายการเงินส่งเช็คให้ผมู ้ ีอานาจลงนาม และติดตาม
หลักฐานการรับเงินที่ถูกต้อง
4.6 ฝ่ ายบัญชีเก็บข้อมูลเอกสารทั้งหมดเข้าแฟ้ มเอกสาร
สามารถสื บค้น และตรวจสอบข้อมูลได้

จัดทาเช็ค / ชาระเงิน / ขอ
หลักฐานการรับเงิน

เก็บเข้าแฟ้ ม
เอกสาร

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร
วันที่ประกาศใช้

คู่มือ
มาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
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5. การรับของขวัญ ของแถม หรื อค่าตอบแทน
เมื่ อ บริ ษ ัท หรื อ หน่ ว ยงานใดได้รั บ ของขวัญ ของแถม หรื อ ค่ า ตอบแทนจากลู ก ค้า คู่ ค ้า หรื อ
หน่วยงานภายนอก อันเนื่องมาจากการดาเนินธุ รกิจ หรื อเนื่องจากหน้าที่การงานของตน ต้องไม่ใช่ลกั ษณะการ
ติดสิ นบน เพื่อให้ได้ซ่ ึ งข้อตกลงทางธุ รกิจที่ไม่เป็ นธรรม เมื่อจะรับของขวัญ ของแถม หรื อค่าตอบแทนใดๆ
จากผูอ้ ื่น ให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอน ดังนี้
5. ขั้นตอนกระบวนการรับของขวัญ ของแถม หรือค่ าตอบแทน
การรับของขวัญ ของแถม
หรื อค่าตอบแทน

5.1 หน่วยงานที่เสนอเรื่ อง พิจารณาว่าเป็ นไปตามนโยบาย
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้หรื อไม่

นโยบาย
กลุ่มบริ ษทั ฯ
ใช่

5.2 พิจารณาประเภทรายการที่ได้รับ เป็ นของขวัญ / ของแถม
หรื อเป็ นค่าตอบแทนจากการส่งเสริ มการขายให้ระดับ
ผูจ้ ดั การขึ้นไปพิจารณา

ไม่ใช่

แจ้งหน่วยงานที่เสนอเรื่ อง

ของขวัญ
ของแถม
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน
ของขวัญ
ของแถม

ไม่ใช่

5.3 พิจารณาประโยชน์จากสิ่ งที่ได้รับ
หากเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั หรื อหน่วยงานใด
ส่งให้กรรมการผูจ้ ดั การพิจารณา
ให้หน่วยงานนั้นเสนอขออนุมตั ินาไปใช้จากกรรมการผูจ้ ดั การ
หากไม่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ให้ฝ่ายดูแลทรัพย์สิน
นาออกขายหรื อบริ จาคต่อ โดยมีข้ นั ตอนที่โปร่ งใส
และผ่านการอนุมตั ิจากกรรมการผูจ้ ดั การ
มี
ประโยชน์
ไม่มี
ต่อบริ ษทั

จาหน่าย

นาไป

5.4 เงินที่จาหน่ายได้ ฝ่ ายการเงินต้องออกเอกสารการรับเงิน
และ บัญชีตรวจสอบเอกสารประกอบรายการและ
บันทึกบัญชี

ใช้งาน
ใบรับเงิน พร้อม
เอกสารประกอบ

5.5 บัญชีเก็บข้อมูลเอกสารทั้งหมดเข้าแฟ้ มเอกสาร
สามารถสื บค้น และตรวจสอบข้อมูลได้
เก็บเข้าแฟ้ ม
เอกสาร

เป็ นการ
ส่งเสริ ม
การขาย

ใช่

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร
วันที่ประกาศใช้

คู่มือ
มาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
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ข. แนวทางการเปิ ดเผยและสื่ อสารให้ ผ้ ทู เี่ กีย่ วข้ องทราบเกีย่ วกับมาตรการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่ น
1. แนวทางการแจ้งให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทราบโดยทัว่ ไป
1.1 การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
1.2 การจัดทาแผ่นพับหรื อประกาศ เพื่อแจกจ่ายทัว่ ไป
1.3 การประชาสัมพันธ์ผา่ นเครื อข่ายในกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ เช่น ผ่านระบบอินทราเน็ต
1.4 การจัดท าสื่ อหรื อสิ่ งของหรื อสั ญ ลัก ษณ์ ใดๆ ที่ แสดงถึ งแนวนโยบายการต่ อต้านการทุ จริ ต
คอร์ รั ป ชั่น รวมถึ ง การก าหนดให้ น าค าขวัญ การต่ อ ต้า นคอร์ รั ป ชั่น ใส่ เป็ นวอลเปเปอร์ ใ น
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในบริ ษทั ทุกเครื่ อง
1.5 การจัดกิ จกรรม หรื อรณรงค์ร่วมกัน ระหว่างพนัก งาน ผูบ้ ริ ห าร ลู ก ค้า คู่ ค ้า ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย
อื่ นๆ หรื อประชาชนทั่วไป โดยมี ก ารสอดแทรกวัต ถุ ป ระสงค์ส นับ สนุ น แนวนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
2. การแจ้งให้ลูกค้าและคู่คา้ ทราบ
2.1 จัดทาข้อมูลเกี่ ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้เป็ นเงื่ อนไขหนึ่ งในสัญญาธุ รกิ จ
ระหว่ า งบริ ษ ัท กับ คู่ สั ญ ญาหรื อ ลู ก ค้า เพื่ อ เป็ นการแจ้ง ให้ ลู ก ค้า ทราบตั้ง แต่ ว นั ที่ เริ่ ม ท า
ธุ รกิจระหว่างกัน ตัวอย่างข้อความ เช่น
- ในสัญญาให้บริ การเช่ารถยนต์ควรมีเงื่อนไข “ผู้เช่ า หรือ พนักงานหรือตัวแทนของผู้เช่ าจะต้ องไม่
เรียกหรือรับเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ จากพนักงานหรือตัวแทนของผู้ให้ เช่ าเพื่อตัดสิ นใจเข้ าทาสั ญญาธุรกิจหรือ
เช่ ารถกับผู้ให้ เช่ าตามเงื่อนไขของสั ญญานี้ ในกรณีที่ค่ ูสัญญาใดพบการกระทาดังกล่ าวให้ แจ้ งเป็ นลายลักษณ์
อักษรถึงการกระทานั้ นให้ ค่ ูสัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งทราบโดยเร็ ว และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายมีสิทธิ บอกเลิกสั ญญา
ธุรกิจหรือสั ญญาเช่ ารถยนต์ น้ ัน โดยมิต้องชดใช้ ความเสี ยหายทีอ่ าจมีขนึ้ จากการบอกเลิกสั ญญา”
2.2 จัด พิ ม พ์ข ้อความที่ แสดงให้ ท ราบว่าบริ ษ ัท มี แนวนโยบายต่ อ ต้า นการทุ จริ ต คอร์ รัป ชั่น ทุ ก
รู ปแบบและสนับสนุนให้ทุกคู่สัญญามีแนวปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน โดยการจัดพิมพ์ไว้บน
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อทางธุ รกิจ เช่น
- จัดให้มีขอ้ ความนี้ ไว้บน ใบสั่งซื้ อ (Purchase Order) ใบเสร็ จรับเงิน (Receipt) บริษัทมีนโยบายให้
บุ ค ลากรทุ ก คนต่ อ ต้ านและไม่ ยอมรั บ การทุ จ ริ ต คอร์ รัป ชั่ น ทุ ก รู ป แบบ รวมทั้ งสนั บ สนุ น ให้ ท่ านปฏิ บั ติ
เช่ นเดียวกัน ทั้งนีเ้ พือ่ ร่ วมกันสร้ างสั งคมแห่ งความซื่อสั ตย์ ”
2.3 จัดทาสัญลักษณ์หรื อสื่ อใด ๆ ที่แสดงถึงแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บน
สิ่ งของเพื่อให้แก่ลูกค้าหรื อคู่คา้ เช่น ในช่วงเทศกาลต่างๆ หรื อในโอกาสทางธุ รกิจ หรื อ
ในการส่ งเสริ มการจาหน่ายของบริ ษทั
2.4 จัดทาจดหมายหรื อเอกสารแจ้งให้ลูกค้าและคู่คา้ ทุกรายทราบ เพื่อสื่ อสารนโยบายในเรื่ อง
การรับ/มอบของขวัญ ของแจก การเลี้ยงรับรองลูกค้า การให้การรับรองคู่คา้ การรับ/มอบ
สิ่ งตอบแทน เป็ นต้น โดยกระทาในช่วงเทศกาลต่าง ๆ หรื อ ในช่วงโอกาสทางธุ รกิจ

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร
วันที่ประกาศใช้

คู่มือ
มาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
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3. การสื่ อสารให้พนักงานทราบ
3.1 น านโยบายต่ า ง ๆ ของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ คู่ มื อ มาตรการต่ อ ต้า นการทุ จริ ต คอร์ รัป ชั่น และ
เอกสารที่ เกี่ ยวข้องแสดงเผยแพร่ ไว้ในเครื่ องมือสื่ อสารภายใน (Intranet) สาหรับพนักงานที่
ไม่ ได้อยู่ในเครื อข่ายหรื อไม่มี อุป กรณ์ คอมพิ วเตอร์ ใช้สื่ อสาร หน่ วยงานบริ หารทรัพ ยากร
บุคคลเป็ นผูด้ าเนินการพิมพ์แจก
3.2 ติ ดประกาศที่ บ อร์ ดประชาสัมพันธ์ พนักงาน เกี่ ยวกับข่าวสารและนโยบายต่อต้านการทุ จริ ต
คอร์รัปชัน่ เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ และปฏิบตั ิในแนวทางที่ถูกต้องตรงกัน
3.3 จัดให้มีการพบปะระหว่างผูบ้ ริ หารกับพนักงานอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และใช้โอกาสนี้ ในการ
สื่ อสาร ทาความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมทั้งถามตอบข้อสงสัย
ในการปฏิบตั ิ ปั ญหาที่เกิดขึ้น และหาแนวทางที่เหมาะสมร่ วมกัน
3.4 ในการรั บ สมั ค รพนั ก งาน ต้ อ งให้ พ นั ก งานใหม่ ท ราบถึ ง นโยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์ รั ป ชั่น ที่ บ ริ ษ ัท ยึ ด ถื อ อยู่ ซึ่ งสามารถชี้ แจงได้ใ นการปฐมนิ เทศพนัก งานใหม่ ท้ ัง ของ
บริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั
3.5 จัดให้มีการสื่ อสารผ่านช่องทางของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ เช่น ผ่านระบบอินทราเน็ต ผ่านเว็บไซต์
(http://demco.co.th/) บอร์ ดประชาสัมพันธ์ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ วารสารเด็มโก้ เป็ นต้น

