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บทน า 

 
 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เป็นบริษทัชั้นน า ด าเนินธุรกิจหลายด้าน อาทิ เช่น ธุรกิจการให้บริการ ธุรกิจงาน
ผลิตและขาย รวมถึงธุรกิจพฒันาโครงการและการลงทุนดา้นพลงังานทดแทนและสาธาณูปโภค เป็นตน้ 
 
 บริษทั เด็มโก ้จ  ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจ บริการออกแบบ จดัหา ก่อสร้างและติดตั้งแบบครบ
วงจรในงานระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง  สถานีไฟฟ้ายอ่ย 
งานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล งานด้านพลังงานทดแทน งานด้านอนุรักษ์พลังงาน งานก่อสร้างเสา
โทรคมนาคม งานส่ือสารและอาณัติสัญญาณ รวมทั้ง ผลิตและจ าหน่ายเสาโครงเหล็กส าหรับระบบสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูง ระบบเสาโทรคมนาคม และงานขายวสัดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า วสัดุก่อสร้าง อุปกรณ์ส่ือสาร รวมถึง
เป็นผูล้งทุนในโครงการพลงังานทดแทนและระบบสาธารณูปโภค 
 
 คณะกรรมการเด็มโกใ้หค้วามส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการ ภายใตก้รอบการบริหารจดัการของการมี
จริยธรรมท่ีดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนให้
ความส าคญัต่อการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุก
รูปแบบ โดยมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างใหเ้ป็นวฒันธรรมและค่านิยมหน่ึงในองคก์ร 
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หลกัการและเหตุผล 
 บริษทั เด็มโก ้จ  ากดั (มหาชน) มีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม โดยยึดมัน่ในความ
รับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีดีต่อผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ ของบริษทั และในปี 2558 บริษทั 
เด็มโก ้จ  ากดั (มหาชน) ไดล้งนามเขา้ร่วมเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ 
เพื่อให้มัน่ใจว่า บริษทัมีนโยบาย   ก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบติั และขอ้ก าหนดในการด าเนินการท่ี
เหมาะสม เพื่อป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่กบัทุกกิจกรรมทางธุรกิจของ บริษทั เด็มโก ้จ  ากดั (มหาชน) โดย
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ (“CAC”) มีมติให้การ
รับรองบริษทัเป็นสมาชิก CAC ตั้งแต่วนัท่ี 22 เมษายน 2559 จนถึงปัจจุบนั 

 ดงันั้น เพื่อให้การตดัสินใจและการด าเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น
ไดรั้บการพิจารณาและปฏิบติัอยา่งรอบคอบ บริษทั เด็มโก ้จ  ากดั (มหาชน) จึงไดจ้ดัท า “นโยบายการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ัน” เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ และ
พฒันาสู่องคก์รแห่งความย ัง่ยนื 

ค านิยามตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 คอร์รัปช่ัน หมายถึง การติดสินบนไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ ดงัน้ี 
 1. การให ้การเสนอ / ให ้ค ามัน่ / สัญญาวา่จะให ้
 2. การรับ การเรียกร้อง 
 ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึงไม่เหมาะสมกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือเอกชน หรือผูมี้หนา้ท่ี
เก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อให้บุคคลดงักล่าวกระท าหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีอนัเป็น
การให้ไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทั้งน้ี เวน้แต่เป็นกรณีท่ี
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ ใหก้ระท าได ้
 ทุจริต หมายถึง การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบดว้ยหนา้ท่ีหรือดว้ยกฎหมายของกรรมการ ผูบ้ริหาร
และพนกังาน ทั้งของบริษทั ของลูกคา้ และของคู่คา้ หรือคู่สัญญาของบริษทั อาทิ การท าหลกัฐานการเงินเป็น
เท็จ การน าทรัพยสิ์นของบริษทัไปใชส่้วนตวั การเบียดบงั การยกัยอก ฉ้อโกง การกระท าในลกัษณะท่ีมีการ
ขดักนัของผลประโยชน์ ฯลฯ 
 การจ่ายเงินคอร์รัปชัน่หรือการจ่ายผลประโยชน์ทางทุจริต หมายความรวมถึง การจ่ายเงินทรัพยสิ์น
หรือผลประโยชน์ใดๆ โดยตรงจากบริษทัเอง หรือผา่นลูกคา้/คู่คา้ หรือบุคคลท่ีสาม 
 การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอ่ืน ไม่ว่าจะโดยตรง
หรือโดยออ้ม เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กูเ้งิน การให้ส่ิงของหรือบริการ การโฆษณา
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สนบัสนุนพรรคการเมือง การบริจาคเงินเพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆ ขององคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัพรรค
การเมืองในลกัษณะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่างตอบแทนในทางมิชอบ รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนกังานลา
หยดุโดยไม่รับค่าจา้งจากนายจา้งหรือเป็นตวัแทนบริษทัเพื่อร่วมด าเนินการเก่ียวกบัการรณรงคท์างการเมือง 
 การบริจาคเพือ่การกุศล หมายถึง การบริจาคเงิน ส่ิงของ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีสามารถค านวณเป็นตวัเงินได้
ใหก้บัองคก์รการกุศลโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน 
 เงินสนับสนุน หมายถึง เงินท่ีจ่ายให้หรือไดรั้บ ส่ิงของท่ีไดใ้ห้หรือไดรั้บ หรือผลตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีได้
ให้หรือไดรั้บ ซ่ึงอาจค านวณไดเ้ป็นตวัเงินจากลูกคา้ คู่คา้ หุน้ส่วนทางธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อธุรกิจ ตรา
สินค้า หรือช่ือเสียงของกลุ่มบริษทั เป็นประโยชน์ ช่วยสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและให้ในโอกาสท่ี
เหมาะสม 

กลุ่มธุรกจิ เด็มโก้  หมายถึง บริษทั เด็มโก ้จ  ากดั (มหาชน) บริษทัเด็มโก ้เพาเวอร์ จ  ากดั บริษทั เด็มโก ้
อินดสัตรี จ  ากดั และบริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จ  ากดั 

ผู้บริหาร หมายถึง ผูบ้ริหารกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป 
บุคลากรของ เด็มโก้  หมายถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

รวมถึงลูกจา้งโครงการ ลูกจา้งชัว่คราว และลูกจา้งรายวนัตามสัญญาจา้ง  
สินบน คือ ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดในท่ีน้ี 

- ทรัพยสิ์น หมายถึง ทรัพยแ์ละวตัถุไม่มีรูปร่างซ่ึงอาจมีราคาและอาจถือเอาได ้เช่น เงิน 
บา้น รถ 

- ประโยชน์อ่ืนใด เช่น การสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้านโดยไม่คิดราคาหรือคิดราคาต ่า
ผดิปกติ การใหอ้ยูบ่า้นเช่าฟรี การปลดหน้ีให ้การพาไปท่องเท่ียว 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายความวา่ ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินซ่ึง
มีต าแหน่ง หรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือบุคคลผูป้ฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ซ่ึงมิใช่ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง เจา้พนกังานตามกฎหมายวา่ดว้ย
ลกัษณะปกครองทอ้งท่ี และใหห้มายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจา้งของส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ 
หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงใช้อ านาจหรือไดรั้บมอบให้ใช้อ  านาจทางการปกครอง
ของรัฐในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามกฎหมาย ไม่วา่จะเป็นการจดัตั้งข้ึนในระบบราชการรัฐวสิาหกิจ 
หรือกิจการอ่ืนของรัฐ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หมายความวา่ ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งดา้นนิติบญัญติั บริหาร ปกครอง หรือ
ตุลาการ ของรัฐต่างประเทศ และบุคคลใดๆ ซ่ึงปฏิบติังานเก่ียวกบัหนา้ท่ีราชการให้แก่รัฐต่างประเทศ รวมทั้ง
การปฏิบติัหน้าท่ีส าหรับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าโดยการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง มี
ต าแหน่งประจ าหรือชัว่คราว และไดรั้บเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอ่ืนหรือไม่ก็ตาม 

เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ หมายความวา่ ผูป้ฏิบติังานในองค์การระหวา่งประเทศหรือผู ้
ซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากองคก์ารระหวา่งประเทศใหป้ฏิบติังานในนามขององคก์ารระหวา่งประเทศนั้น 
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นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บริษทั เด็มโกจ้  ากดั (มหาชน)  ประกอบธุรกิจ มุ่งสู่การเป็นผูป้ระกอบการชั้นน า ดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า 

พลงังาน และสาธารณูปโภคท่ีครบวงจร พร้อมขยายธุรกิจสู่ภูมิภาค CLMV ซ่ึงบริษทัฯ ไดก้ าหนดพนัธกิจไว้
อยา่งชดัเจนวา่  

1) ด าเนินธุรกิจก่อสร้างและบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า พลังงานและสาธารณูปโภคท่ีครบวงจร 
พร้อมขยายธุรกิจสู่ภูมิภาค CLMV  

2) สร้างความเช่ือมั่นต่อลูกค้าด้วยบริการท่ี มีคุณภาพ ทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญรอบรู้และ
ประสิทธิภาพสูง 

3) สร้างผลตอบแทนท่ีดีและมูลค่าเพิ่มจากการลงทุน ใหก้บันกัลงทุนและผูถื้อหุน้ อยา่งต่อเน่ือง 
4) ด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและ

มุ่งไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  
โดยด าเนินธุรกิจภายใตป้รัชญากลุ่มธุรกิจเด็มโก ้คือ “i DEMCO” ซ่ึงเป็นค่านิยมหลกั (Core Value) ท่ี

กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ยึดถือเป็นแนวปฏิบติั โดยให้ความส าคญัต่อการก ากบัดูแลกิจการภายใตก้รอบการบริหาร
จดัการของการมีจริยธรรมท่ีดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้โดยเฉพาะกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งหรือ
สุ่มเส่ียงต่อการทุจริตภายในบริษทั รวมถึงการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงและทางออ้ม บริษทัจึง
ก าหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ไว ้ดงัน้ี 

1. บุคลกรของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตอ้งไม่ด าเนินการหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชัน่ การ
ให้/รับสินบนทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยมีหน้าท่ีปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั่น 
คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของเด็มโก ้รวมทั้ง
ระเบียบ และขอ้ก าหนดอ่ืน ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. บุคลากรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ตอ้งปฏิบติัด้วยความระมดัระวงัเก่ียวกบัการรับ การให้ของขวญั 
ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด รวมถึงค่าบริการตอ้นรับ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ทั้งน้ี การให้หรือรับของขวญัและ
การเล้ียงรับรอง ตอ้งเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคท์างธุรกิจหรือตามประเพณีนิยมเท่านั้น โดยมีมูลค่าท่ีเหมาะสม 
และตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

3. การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนบัสนุนของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มีขั้นตอนการตรวจสอบ 
อนุมติั และสอบทาน โดยตอ้งมีเอกสารหลกัฐานชดัเจนและสอดคลอ้งกบัระเบียบของ เด็มโก ้เพื่อให้มัน่ใจวา่
การบริจาคเพื่อการกุศลหรือการใหเ้งินสนบัสนุนไม่ไดใ้ชเ้ป็นขอ้อา้งส าหรับการคอร์รัปชัน่ 

4. กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานขายและ
การตลาด รวมทั้งงานจดัหาพสัดุและท าสัญญาอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงการประเมินความเส่ียงต่อการเกิดทุจริต
คอร์รัปชัน่ และบริหารจดัการใหมี้วธีิการแกไ้ขท่ีเหมาะสม 

5. กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีสะทอ้นถึงความมุ่งมัน่ต่อมาตรการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และมีนโยบายท่ีจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรท่ีปฏิเสธ
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การทุจริตคอร์รัปชัน่ แมว้า่การกระท านั้นจะท าให้กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดย กลุ่มธุรกิจ
เด็มโก ้มีกระบวนการส่ือสารอยา่งชดัเจนเก่ียวกบันโยบายดงักล่าว 

6. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าท่ี สอบทานการปฏิบติังานว่า เป็นไปอย่างถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย 
แนวปฏิบติั  อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบติัและกฎหมาย ขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล เพื่อให้มัน่ใจ
วา่มีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึน และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และหากพบประเด็นท่ีมีการปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่จะตอ้งแจง้หน่วยงานผูป้ฏิบติัเพื่อใหมี้การปรับปรุงมาตรการควบคุม 

7. กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ จดัให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆ ให้พร้อมต่อการ
ตรวจสอบเพื่อยืนยนัความถูกตอ้งและเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบติัเพื่อให้
มัน่ใจวา่ไม่มีรายการใดท่ีไม่ไดรั้บการบนัทึก หรือไม่สามารถอธิบายได ้หรือรายการท่ีเป็นเทจ็ 

8. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จดัให้มีขั้นตอนเพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่การควบคุมภายในของกระบวนการท า
บญัชีและการเก็บรักษาขอ้มูลไดรั้บการตรวจสอบภายในเพื่อยนืยนัประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าการบนัทึกรายการทางการเงินมีหลักฐานอย่าง
เพียงพอเพื่อใชใ้นการตรวจสอบ 

9. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จดัให้มีการส่ือสารและฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองแก่บุคลากรของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ความคาดหวงัของ 
กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้และบทลงโทษหากไม่ปฏิบติัตามมาตรการน้ี 

10. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ส่ือสารนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และแนวปฏิบติัไปยงับริษทัอ่ืน ๆ ท่ี 
กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ มีอ านาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ และผูมี้ส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่อง
ทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย เพื่อทราบและน ามาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ไปปฏิบติั 

11. บุคลากรของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบการกระท าท่ีอาจฝ่าฝืนมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดย กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ จดัให้มีช่องทางการแจง้เบาะแส รวมทั้ งเม่ือบุคลากร
ตอ้งการค าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

12. คณะท างานพฒันาความย ัง่ยืนของ เด็มโก ้มีหนา้ท่ีรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการต่อตา้น
การทุจริตคอร์รัปชัน่น้ีต่อคณะกรรมการความย ัง่ยนื คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแล
กิจการและคณะกรรมการเด็มโก ้โดยสม ่าเสมออยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

13. หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นท่ีพบอย่างเร่งด่วนต่อประธานเจา้หน้าท่ี
บริหารและกรรมการผูจ้ดัการและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ เด็มโก ้ 
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โครงสร้างหน้าทีค่วามรับผดิชอบขององค์กรและคณะท างานด้านมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ     

1. SDC คือ คณะกรรมการความย ัง่ยนื (Sustainable Development Committee) 
2. NCG คือ คณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ (Nomination , 

Remuneration Consideration and Corporate Governance Committee ) 
3. CRMC คือ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร (Corporate Risk Management Committee) 
4. Ex- COM คือ คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 
5. AC  คือ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

 
หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

คณะกรรมการบริษัท  

 ก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลให้ กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ มีระบบท่ีสนับสนุนการต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ท่ี มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้
ความส าคญักบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

 ปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และมีบทลงโทษเม่ือไม่ปฏิบติัตาม 

 

คณะกรรมการบริษทั 

NCG2 

Ex-COM4 

AC5 CRMC3 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง
ระดบัจดัการ 

ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร/ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

คณะ 
กรรมการจดัการ 

หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

หน่วยงาน
ก ากบัควบคุม 

ส านกังานตรวจสอบ 

SDC1 

คณะท างาน
พฒันาความ

ยัง่ยนื 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ก ากบัดูแลการควบคุมภายใน การจดัท ารายงานทางการเงิน และกระบวนการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมทั้งก ากบัดูแลการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้น
การทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้มัน่ใจว่ามาตรการต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล 

 สอบทานการประเมินความเส่ียงและให้ค  าแนะน าต่อคณะกรรมการ เด็มโก้ เก่ียวกบัการ
ปฏิบติัท่ีควรมี เพื่อลดความเส่ียงนั้น โดยผูบ้ริหารตอ้งน าค าแนะน าไปปฏิบติั 

 รายงานผลการตรวจสอบภายในเก่ียวกับมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กลุ่ม
ธุรกิจเด็มโก้ ต่อคณะกรรมการเด็มโก้ อย่างสม ่าเสมอ และให้ค  าแนะน าขอ้ควรปฏิบติัแก่
คณะกรรมการ และผูบ้ริหาร ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

คณะกรรมการสรรหา  พจิารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกจิการ 

 วางกรอบแนวทางการก ากบัดูแลการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น
ของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

 ก าหนดและทบทวนนโยบาย การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 

 ก ากบัดูแล และสนับสนุนให้มีการด าเนินการบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริตการต่อตา้น
คอร์รัปชัน่ โดยการประเมินความเส่ียงดา้นทุจริตคอร์รัปชัน่และทบทวนมาตรการต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ใหเ้พียงพอเหมาะสม 

คณะกรรมการพฒันาความยัง่ยนื 

 ก าหนดแนวทางและแผนการด าเนินงานดา้นการพฒันาความย ัง่ยืนท่ีเหมาะสม ให้สอดคลอ้ง
กบัแนวนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร  และผู้บริหาร 

 ก าหนดให้มีการประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ในกระบวนการปฏิบติังานท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 ก าหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น 
และส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

 น านโยบายและกรอบการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่เพื่อน าไปถือปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองทัว่ทั้ง
องคก์ร 
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 ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

ผู้บริหารสูงสุดของส านักงานตรวจสอบ   

 ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานว่าเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบติั 
อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบติั และกฎหมายขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล เพื่อให้
มัน่ใจวา่ มีระบบการควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงด้านทุจริต
คอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึนและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการจัดการ   
 แต่งตั้งข้ึนจากผูรั้บผิดชอบของสายงานต่างๆ ในผงัองค์กรเพื่อสนับสนุนการท างานด้าน
มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 
แนวทางการปฏิบัติ 

 1) กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร พนกังาน กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ทุกระดบัตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้น
การทุจริตคอร์รัปชัน่และจรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองทุจริต
คอร์รัปชัน่ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อมุ่งหวงัประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคน
รู้จกั 

 2) บุคลากรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายทุจริต และ
คอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ 
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ หากมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซักถาม ให้ปรึกษากบั
ผูบ้ ังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีก าหนดให้ท าหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ผา่นช่องทางต่างๆ ท่ีก าหนดไว ้

 3) กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานท่ีปฏิเสธ เร่ืองทุจริตคอร์รัปชั่นท่ี
เก่ียวขอ้งกบั กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้โดยใช้มาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการ
รายงานการทุจริตคอร์รัปชัน่ ตามท่ี บริษทั เด็มโก ้จ  ากดั (มหาชน) ก าหนดไวใ้น มาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ัน อีกทั้ง ไม่มีการด าเนินการใดๆ เพื่อลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อ
บุคลากรกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ แมว้า่ การกระท านั้นจะท าใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาส
ทางธุรกิจ ทั้งน้ี  กลุ่มธุรกิจเดม็โก ้ไดก้ าหนดกระบวนการ การปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงานข้ึนเพื่อ
เป็นแนวปฏิบติัก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ มีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบได ้

 4) บุคลากร กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ท่ีกระท าการทุจริต คอร์รัปชัน่ ถือเป็นการกระท าผดิจรรยาบรรณของกลุ่ม
ธุรกิจเด็มโก้ ซ่ึงจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบท่ีกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ก าหนดไว ้
นอกจากน้ีอาจจะไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผดิกฎหมาย 
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 5) กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู้ และท าความเขา้ใจกบับุคคลอ่ืนท่ี
ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หรืออาจเกิดผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ในเร่ืองท่ี
ตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่น้ี 

 6) กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างและรักษาวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมัน่วา่การทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นส่ิง
ท่ียอมรับไม่ได ้ทั้งการท าธุรกรรมกบัภาครัฐและภาคเอกชน 

 
ข้อก าหนดในการด าเนินการ 

1. นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นน้ี ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่
 การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการ                
 ปฏิบติังานพนักงาน และการให้ผลตอบแทนโดยก าหนดให้ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัส่ือสารท าความ
 เขา้ใจกบัพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบติัให้
 เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ให้ใชแ้นวปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้น
คู่มือจรรยาบรรณและนโยบายของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี นโยบายและแนว
ปฏิบติัท่ีดีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ รวมทั้ง ระเบียบ และคู่มือปฏิบติังานของ บริษทั เด็มโก้ จ  ากดั 
(มหาชน) ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทางปฏิบติัอ่ืนใดท่ี กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จะก าหนดข้ึนต่อไป 

3. เพื่อความชดัเจนในการด าเนินการในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงกบัการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น บุคลากรของ
กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ทุกระดบัตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัในเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 

 3.1 การให้หรือรับของขวญั ของก านลั การเล้ียงรับรองและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ให้เป็นไปตามแนว
ปฏิบติัท่ีดีท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่ม
ธุรกิจเด็มโก ้  

3.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน ต้อง
เป็นไปอยา่งโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยตอ้งมัน่ใจวา่เงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุนไม่ได้
ถูกน าไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน หรือคอร์รัปชัน่ 

    3.3 ความสัมพัน ธ์ทางธุรกิจและการจัด ซ้ือจัดจ้างกับภาครัฐ ห้ ามให้ห รือรับสินบนในการ                     
ด าเนินธุรกิจทุกชนิด การด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ รวมถึงการติดต่องานกับภาครัฐ
 จะตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส ซ่ือสัตย ์และตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

นโยบายให้ความช่วยเหลอืทางการเมือง 
 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จะไม่ใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองพรรคหน่ึงพรรคใด โดย
จะวางตวัเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่พรรคหรือกลุ่มการเมืองใด และจะไม่ให้ความช่วยเหลือผูส้มคัรรับเลือกตั้งทาง
การเมืองคนหน่ึงคนใดโดยเฉพาะ 
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 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ถือว่าพนกังานมีสิทธิและหน้าท่ีในระบอบประชาธิปไตยท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมหรือ
สนบัสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ไดอ้ย่างอิสระเป็นการส่วนตวั โดยกระท านอกเวลาท าการ แต่ตอ้งพึง
ตระหนกัท่ีจะไม่ด าเนินการ หรือด าเนินการหรือกิจกรรมใดๆ รวมถึงการน าทรัพยากรใดๆ ของกลุ่มธุรกิจเด็ม
โก ้ไปใช้เพื่อด าเนินการหรือกิจกรรมทางการเมืองอนัจะท าให้กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้สูญเสียความเป็นกลางหรือ
ไดรั้บความเสียหายจากการเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งและการใหค้วามช่วยเหลือทางการเมือง  

การบริจาคเพือ่การกุศล1 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ใช้ความระมดัระวงัเร่ืองการบริจาคท่ีเกิดข้ึนจากค าขอร้องหรือค าช้ีแนะหรือการ
แนะน าของเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพราะการจ่ายเงินบริจาคแก่องคก์รดงักล่าวอาจถูกพิจารณา
วา่เป็นการให้สินบนทางออ้มเพื่อท่ีจะไดรั้บหรือรักษาไวซ่ึ้งสัญญาธุรกิจ การอนุญาตของรัฐบาล ขอ้วินิจฉัยท่ี
ท าใหไ้ดป้ระโยชน์ดา้นภาษีอากรต่างๆหรือดา้นศุลกากร หรือเกิดความไดเ้ปรียบทางธุรกิจท่ีไม่เหมาะสม 
 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ มีนโยบายให้บริจาคเงินแก่มูลนิธิหรือองคก์รสาธารณะกุศล ซ่ึงปัจจุบนักลุ่มธุรกิจเด็ม
โก ้ไดร่้วมส่งพนกังานท่ีมีจิตอาสาเพื่อท ากิจกรรมโดยมีส่วนร่วมออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของการพฒันาสังคม และชุมชน ของ มูลนิธิแสง-ไซ้กี  เหตระกูล  เป็นองค์กรสาธารณกุศล ซ่ึงตั้งข้ึนเพื่อ
ส่งเสริมการศึกษา คน้ควา้ วิจยั และเผยแพร่ความรู้แก่นักเรียน นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไป รวมทั้งไดท้  า
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์และการกุศลต่างๆ ร่วมมือกบัองค์กรการกุศล หน่วยงานของราชการในกิจการ
ต่างๆ เช่น การออกหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 27  และ
กรมการแพทย ์ กระทรวงสาธารณสุข 
 ส าหรับการบริจาคท่ีนอกเหนือจากน้ี ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก กรรมการผูจ้ดัการ ประธานเจา้หน้าท่ี
บริหาร หรือกรรมการบริษทั โดยเป็นไปตามหลกัปฏิบติัในมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ องคก์รการ
กุศลต่าง ๆ นั้นควรเป็นองคก์รตามรายช่ือท่ีระบุโดยกรมสรรพากรหรือกระทรวงการคลงั 
1ดูภาคผนวกหนา้ 26 การบริจาคเพ่ือการกุศล 

เงินสนับสนุน2 

 หมายถึงเงินท่ีจ่ายให้หรือได้รับจาก ลูกค้า คู่ค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจ หรือช่ือเสียงภาพลักษณ์ท่ีดีของบริษัท เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความ
น่าเช่ือถือทางการคา้ (goodwill) ช่วยกระชบัความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ และเหมาะสมแก่โอกาส นอกจากน้ีควร
เป็นไปตามนโยบายของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้โดยมีความถูกตอ้ง โปร่งใส ตอ้งมีเอกสาร หลกัฐานเพื่อบนัทึกบญัชี
ได ้ควรระบุถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง จุดประสงคท์างธุรกิจอยา่งชดัแจง้ อธิบายรายละเอียดกิจกรรมนั้น และระบุถึง
จ านวนเงินท่ีไดใ้ชจ่้ายไป รวมถึงรูปภาพแสดง กิจกรรม ดงักล่าว เป็นตน้ 
 บริษทั ไดก้ าหนดให้มีกระบวนการควบคุม การตรวจสอบ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การใชเ้งินสนบัสนุนไม่ไดใ้ช้
เป็นขอ้อา้งส าหรับการคอร์รัปชัน่ มีขั้นตอนการอนุมติัและการใช้เงินสนับสนุนสอดคล้องกบักระบวนการ
ควบคุมภายใน  (2ดูภาคผนวกหนา้ 27 การจ่ายเงินสนบัสนุนหรือเงินช่วยเหลือทางธุรกิจ) 

 



           

 

 

                                          

  

ประเภทเอกสาร คู่มือ หมายเลขเอกสาร CORM-DEM-003 
ช่ือเอกสาร มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ แก้ไขคร้ังที่ 5  ( 13 พ.ย. 2563) 
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กระบวนการและการควบคุมในการพจิารณา การขออนุมัติเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน 
 1.เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนจะต้องประกอบด้วยกิจกรรมย่อยๆ ท่ี เก่ียวข้อง สอดคล้อง มี           
  ความสัมพนัธ์กบัแผนงานและนโยบาย ภายใตว้ตัถุประสงคเ์ดียวกนักบับริษทัและกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
 2. มีการก าหนดวัตถุประสงค์ ท่ีชัดเจนในการใช้ เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนเหล่านั้ นและ            

สามารถวดัไดแ้ละปฏิบติัได้มิใช่วตัถุประสงค์ท่ีเล่ือนลอย / เพอ้ฝัน หรือเกินความเป็นจริง ทั้งน้ีเพื่อ
เป็นแนวทางในการด าเนินงานและติดตาม ประเมินผล เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนจ านวนหน่ึงๆ 
อาจมีมากวา่หน่ึงวตัถุประสงคก์็ได ้กล่าวคือ มีวตัถุประสงคห์ลกั และวตัถุประสงคร์อง  

 3. มีการก าหนดระยะเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดของกิจกรรม 
 4. ระบุสถานท่ีตั้งในการน าเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุนไปใชใ้หช้ดัเจน 
 5. มี บุคลากรห รือองค์กรท่ี เฉพาะเจาะจง ในการน าเ งินบ ริจาคห รือเงินสนับสนุนไปใช้ใน               
  วตัถุประสงคต่์างๆ จะตอ้งมีหน่วยงานหลกัรับผดิชอบ และระบุบุคลากรผูรั้บผิดชอบให้ชดัเจน พร้อม
  ส าเนาภาพถ่ายบุคคล หรือหนงัสือจากองคก์รนั้นๆ เพื่อเป็นหลกัประกนัวา่บุคคล / องคก์รนั้นจะ  
       ปฏิบติัอยา่งจริงจงัและจริงใจ 
 6. การใช้เงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุน ควรสอดคลอ้งกบังบประมาณของบริษทัฯ และเกิดประโยชน์

สูงสุด พร้อมทั้งมีหลกัฐานและใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง เช่นรูปภาพของกิจกรรม ส าเนาภาพถ่ายบุคคล 
หรือหนงัสือจากองคก์รนั้นๆ 

 7. ประโยชน์ ท่ี คาดว่าจะได้ รับ  ต้องระ บุ ถึ งผล ท่ี คาดว่าจะได้ รับจากการด า เนินโครงการ                  
   ประกอบดว้ยผลทางตรงและผลทางออ้ม วา่ใครไดรั้บประโยชน์จากโครงการบา้ง ไดรั้บประโยชน์
   อยา่งไร ระบุทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
 8. อ านาจการอนุมติั เป็นไปตามระเบียบของบริษทั  
 

การให้ของขวญั  หรือให้การรับรอง3 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ ไม่มีนโยบายท่ีจะให้หรือรับของขวญัในรูปแบบใด ๆ หรือท่ีเป็นเงินสดกบัผูท่ี้ท  า
ธุรกิจกบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ เวน้แต่ การใหห้รือรับของขวญั หรือให้การรับรองตามประเพณีนิยมท่ีอยูใ่นเกณฑ์
พอสมควร เพื่อรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูท้  าธุรกิจ โดยไม่หวงัท่ีจะไดรั้บการบริการหรือส่ิงตอบแทนโดย
เฉพาะเจาะจงท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
 การใหข้องขวญัหรือใหก้ารรับรอง ควรจะตอ้งอยูใ่นเกณฑด์งัน้ี 
 1. ตอ้งเป็นไปตามประเพณีนิยม ซ่ึงมีธรรมเนียมปฏิบติั 
 2. ตอ้งเป็นไปตามความเหมาะสมและโอกาส 
 3. ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย ขอ้บงัคบั และเป็นไปตามจรรยาบรรณและนโยบายของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ใน

เร่ือง การขดัแยง้เก่ียวกบัผลประโยชน์ 
3ดูภาคผนวกหนา้ 28 การให้ของขวญัหรือให้การรับรอง 
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ข้อพงึปฏิบัติการรับของขวญั ของแถม หรือค่าตอบแทน4 

 1. การรับของขวัญ ของแถม จะตอ้งเป็นไปตามจรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ของขวญั ท่ีไดรั้บจาก
คู่คา้จะต้องน าไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของบริษทัเท่านั้น แต่หากไม่สามารถใช้ประโยชน์กบัทาง
บริษทัได้ ให้เสนอต่อ กรรมการผูจ้ดัการ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือคณะกรรมการบริษทัเพื่อ
พิจารณาน าเอาไปขายหรือประมูลและน าเงินกลบัเขา้มาเป็นประโยชน์ของบริษทั หรือบริจาคต่อให้
หน่วยงานสาธารณะกุศลอ่ืนน าไปใชป้ระโยชน์ โดยมีเอกสารและขั้นตอนปฏิบติัท่ีชดัเจน โปร่งใส 
และตรวจสอบได ้

 2. ค่าตอบแทน อันเน่ืองจากการส่งเสริมการขาย จะต้องไม่ใช่การติดสินบนเพื่อให้ได้มาซ่ึง           
  ข้อตกลงในการท า ธุรกิจร่วมกัน  และไม่ เป็นการรับ เพื่ อผลประโยชน์ของบุคคลใด โดย               
  สามารถรับได้ในกรณีท่ีเป็นการให้และรับของบริษัทต่อบริษัทโดยไม่ขัดต่อนโยบายในการ              
  ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และมีเอกสารการใหแ้ละรับท่ีชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้
 
การรับส่วนลดจากคู่ค้า 
 ทั้งในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีมีมูลค่า ควรเป็นไปตามหลักปฏิบัติปกติทางธุรกิจ โดยไม่มี
วตัถุประสงคท่ี์ไม่เหมาะสม และให้น าขอ้พึงปฏิบติัการรับของขวญัหรือค่าตอบแทนจากคู่คา้มาใช้ในกรณีน้ี
ดว้ย 
 
บริษัทและบุคคลทีม่ีความเกีย่วข้องทางธุรกจิ 
 บริษัทและบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องทางธุรกิจ ให้หมายความรวมถึง กลุ่มธุรกิจเด็มโก้  พนักงาน 
ผูบ้ริหาร กรรมการ ลูกคา้ คู่คา้ และผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งท่ีเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล องค์กร หรือ 
หน่วยงานใดๆ ซ่ึงจะตอ้งมุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
4ดูภาคผนวก หนา้ 30 ปฏิบติัการรับของขวญั ของแถม หรือค่าตอบแทน 
 

กระบวนการปฏิบัติงานส าหรับธุรกรรมต่างๆ 
การค้าและการลงทุน 
 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มีนโยบายการคา้ และการลงทุนท่ีอยูบ่นพื้นฐานของคุณค่าหลกัของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
ยึดมัน่บนกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี และด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การลงทุนเพิ่ม / ลด
หรือลงทุนในธุรกิจใหม่จะตอ้งผา่นขั้นตอนการอนุมติัตามอ านาจด าเนินการของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ดว้ยทุกคร้ัง 
 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จะด าเนินการคา้ การลงทุนโดยปฏิบติัตามจรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ ท่ีมีต่อ
ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน ผู ้ถือหุ้น และสังคม กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับ เสนอหรือให้
ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่ผูใ้ดหรือหน่วยงานใด เพื่อให้ได้มาซ่ึงสัญญาทางธุรกิจ 
สิทธิประโยชน์ การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัใด ๆ ท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือจริยธรรมท่ีดี 
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การกู้ และ การให้ยมื การก่อภาระผูกพนั 
 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไดก้ าหนดขั้นตอนและนโยบายการกูย้ืมและการให้กูย้ืมเงิน และการก่อภาระผูกพนั
ระหว่างบริษทักบับุคคลอ่ืน ให้เป็นไปตามอ านาจด าเนินการของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ และสอดคลอ้งกบักรอบ
รายการระหว่างกนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั การคิดผลประโยชน์หรือดอกเบ้ียระหวา่งกนัควร
เป็นไปอยา่งเหมาะสมและอยูใ่นกรอบของแนวนโยบายของบริษทั  
 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับ เสนอหรือให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์
อ่ืนใดแก่ผูใ้ดหรือหน่วยงานใด เพื่อให้ได้มาซ่ึงสัญญากูเ้งิน หรือให้กู้เงิน หรือท าให้เกิด / หมดไปซ่ึงภาระ
ผกูพนับริษทั ท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือจริยธรรมท่ีดี 
 
การจัดซ้ือ จัดจ้างทัว่ไป 
 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไดก้ าหนดขั้นตอนการจดัซ้ือทรัพยสิ์น / วสัดุส านกังาน รวมทั้งการจดัจา้งอ่ืนในการ
ให้บริการ โดยน าเสนอให้ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานอนุมติัและตอ้งระบุวตัถุประสงค์ของการจดัซ้ือ / จดัจา้ง 
ในการอนุมติัเป็นไปตามอ านาจด าเนินการของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ การจดัซ้ือ / จดัจา้งท่ีมีมูลค่าสูงควรมีการ
เปรียบเทียบราคาจากผูข้าย / ผูใ้หบ้ริการรายอ่ืนดว้ย และปฏิบติัดว้ยความโปร่งใสเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับ เสนอหรือให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่ืน
ใดแก่ผูข้ายหรือผูใ้ห้บริการ เพื่อท่ีจะรับทรัพยสิ์นหรือวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีสภาพหรือคุณสมบติัไม่ได้มาตรฐาน
และไม่ตรงตามใบสั่งซ้ือ หรือเพื่อท่ีจะรับการบริการท่ีไม่มีคุณภาพและไม่ตรงตามขอ้ตกลง ในกรณีท่ีพบ
เหตุการณ์ดงักล่าวให้แจง้ผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยทนัที และหาทางแกไ้ขร่วมกนั รวมทั้งพิจารณาไม่รับหรือ
ชะลอการรับทรัพยสิ์น วสัดุอุปกรณ์ หรือ การรับบริการ ดงักล่าว หากจะท าให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัหรือ
คู่สัญญา 
 
การปฏิบัติงาน บัญชีการเงิน 
การรับ-จ่ายเงิน 
 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ มีขอ้ปฏิบติัในการรับหรือจ่ายเงิน ดงัน้ี 
 1. การรับเงินจากลูกค้า นิติบุคคลหรือบุคคลอืน่ใด 
  1.1 ก่อนการรับเงินทุกคร้ัง ฝ่ายการเงินต้องทราบว่าเป็นการรับเงินเพื่อวตัถุประสงค์ใด และ          
   มีเหตุอนัควรใหรั้บเงินจ านวนดงักล่าว 
  1.2 ในการรับเงินฝ่ายการเงินต้องออกเอกสารการรับเงินเป็นหลักฐานแก่ผูจ่้ายเงินทุกคร้ัง และมี                   

 เอกสารท่ีสามารถบนัทึกบญัชีไดต้ามขอ้ก าหนดของประมวลรัษฎากรและประกาศกรมทะเบียน
การคา้ เร่ืองก าหนดชนิดของบญัชี ท่ีตอ้งจดัท า ขอ้ความและรายการท่ีตอ้งมีในบญัชี ระยะเวลาท่ี
ตอ้งลงรายการในบญัชีและเอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชี พ.ศ.2544 (ลว.19 มิ.ย. 2544) 
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  1.3  ในกรณี ท่ีการรับ เงินนั้ น ไม่ ชอบด้วยกฎหมายห รือไม่ ถู กต้องตามวัต ถุประสงค์  ให ้                
   ปฏิเสธการรับเงินดังกล่าวและแจ้งให้ผู ้บ ริหารทราบและหาทางแก้ไขและป้องกัน  ใน           
   กรณี ท่ี เก่ียวข้องกับประเด็นกฎหมายให้หารือฝ่ายกฎหมายของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ เพื่ อ                      
   ด าเนินการท่ีเหมาะสมต่อไป 
  1.4  ขอความร่วมมือกบัผูจ่้ายเงินให้ช าระเงินเป็นเช็คขีดค่รอมและระบุ “A/C PAYEE” หรือช าระโดย

โอนเงินผ่านบญัชีธนาคารของบริษทั ในกรณีท่ีรับเป็นเงินสดตอ้งมีกระบวนการท่ีให้เกิดความ
มัน่ใจวา่เงินสดทั้งหมดมาจากไหนและไดน้ าฝากเขา้บญัชีธนาคารของบริษทั 

  1.5 ห้ามน าเงินท่ีผู ้จ่ายเงินต้องช าระให้กับบริษัท เข้าบัญชีพนักงานหรือบัญชีผู ้ใด ท่ีบริษัท           
   ไม่มีอ านาจสั่งจ่ายตามอ านาจด าเนินการ และตอ้งไม่อนุญาตใหผู้จ่้ายเงินกระท าเช่นกนั 
  1.6 ไม่เรียกหรือรับ ไม่เสนอหรือใหผ้ลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด ให้กบัผูจ่้ายเงิน

เพื่อท่ีจะชะลอการรับเงินของบริษทั หรือท าใหบ้ริษทัเกิดความเสียหายจากการท่ีไม่ไดรั้บเงินหรือ
ไดรั้บล่าชา้หรือไดรั้บไม่เตม็จ านวน 

 2. การจ่ายเงินให้กบัเจ้าหนี ้นิติบุคคลหรือบุคคลอืน่ใด 
  2.1 ก่อนการจ่ายเงินทุกคร้ัง ต้องมีการวิเคราะห์รายการจ่ายเงินดังกล่าวเพื่อว ัตถุประสงค์ใด              
   และต้องผ่านการบันทึกบัญชีจากฝ่ายบัญชี และเป็นรายการท่ีถูกต้องตามหลักการบัญชี        
   และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.2 หากพบรายการท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสม ตอ้งรายงานใหผู้บ้ริหารทราบและหาทางแกไ้ขและ

ป้องกนัใหถู้กตอ้งตามหลกัการบญัชีและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.3 ในการจ่ายเงินทุกคร้ัง การอนุมติัสั่งจ่ายใหเ้ป็นไปตามคู่มืออ านาจด าเนินการ 
  2.4 ในการจ่ายเงินทุกคร้ัง ต้องได้รับหลักฐานการจ่ายเงินท่ีถูกต้องตามข้อก าหนดของประมวล

รัษฎากรและประกาศกรมทะเบียนการคา้ เร่ืองก าหนดชนิดของบญัชี ท่ีตอ้งจดัท า ขอ้ความและ
รายการท่ีตอ้งมีในบญัชี ระยะเวลาท่ีตอ้งลงรายการในบญัชีและเอกสารท่ีตอ้งใช้ประกอบการ
ลงบญัชี พ.ศ.2544 (ลว.19 มิ.ย. 2544) 

  2.5 ให้ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีหรือผูรั้บเงินในลักษณะท่ีเท่าเทียมกนั โดยช าระเงินตามเง่ือนไข  ธุรกิจท่ี
เหมาะสม ไม่เลือกปฏิบติักบัเจา้หน้ีหรือผูรั้บเงินรายใดดว้ยอคติหรือล าเอียง  

  2.6 ไม่ เรียกหรือรับ ไม่ เสนอหรือให้  ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ อ่ืนใดกับ          
   เจ้าหน้ีหรือผู ้รับเงินในอันท่ีจะท าให้บริษัทเกิดความเสียหายจากการช าระเงินหรือช าระ       
   ล่าชา้หรือช าระไม่เตม็จ านวน 
การปฏิบัติงาน งานทรัพยากรบุคคล ฝึกอบรม 
 กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการงานทรัพยากรบุคคล เร่ิมตั้งแต่การสรรหา การ
ตรวจสอบประวติัการศึกษาและการท างาน การจา้งงาน การปฐมนิเทศ การฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคลากร การ
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ประเมินผล การสอบสวน การลงโทษพนักงาน ฯลฯ ไวใ้นระเบียบปฏิบติังานทรัพยากรบุคคล และคู่มือ
พนกังาน 
 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ มีขอ้ก าหนดในการด าเนินงานและแนวปฏิบติัไวอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงการไม่เรียก หรือ
รับผลประโยชน์หรือผลตอบแทนไม่วา่ในรูปแบบใดๆ จากผูส้มคัรหรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการสมคัร ทั้งในช่วงการ
สมคัรงาน และช่วงประเมินผลทดลองงาน เพื่อใหมี้การบรรจุเป็นพนกังาน 
 
ช่องทางการร้องเรียน / แจ้งเบาะแส 
 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไดก้ าหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือการแจง้เบาะแสจากการกระท าผิดกฎหมาย
หรือจรรยาบรรณหรือละเมิดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ซ่ึงรวมถึงพนกังาน ผูบ้ริหารและผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั้งมีกลไกใน
การคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูล และให้ความส าคญักบัการเก็บขอ้มูลขอ้ร้องเรียนเป็นความลบั เพื่อสร้างความมัน่ใจ
ใหก้บัผูร้้องเรียน ดงัน้ี 

 1. วตัถุประสงค์ 
                1.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ด าเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้ง โปร่งใส ยุติธรรม และ

สามารถตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณของกลุ่ม
ธุรกิจเด็มโก ้โดยบริษทัคาดหวงัให้ทุกคนรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบติัท่ีขดั หรือสงสัยวา่จะขดั
ต่อเร่ืองดงักล่าวให้บริษทั รับทราบ ทางบริษทั จะไดป้รับปรุงแกไ้ข หรือด าเนินการให้เกิดความ
ถูกตอ้ง เหมาะสม โปร่งใส ยติุธรรม และเป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ท่ีมีการให้ความคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูลโดยสุจริตแก่หน่วยงานก ากบัดูแลดว้ย ซ่ึงเป็น
หลกัการท่ีบริษทัน ามาใชป้ฏิบติั 

1.2 เพื่อให้มัน่ใจวา่ ผูบ้งัคบับญัชา และฝ่ายทรัพยากรบุคคลของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ท าหนา้ท่ีดูแล และ
ใหค้  าแนะน า ตลอดจนสอดส่องพฤติกรรม ความประพฤติ และการกระท าต่างๆ ของพนกังานให้
เป็นไปโดยถูกตอ้ง และผูแ้จง้เร่ืองดงักล่าว จะไดรั้บความคุม้ครอง หากเป็นการกระท าดว้ยความ
สุจริตใจ 

 2. ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 
   เม่ือมีขอ้สงสัย หรือพบเห็นการกระท าน่าสงสัยวา่ฝ่าฝืนหลกัปฏิบติัท่ีดี ดงัเร่ืองต่อไปน้ี 

 การฝ่าฝืนการปฏิบติัตามหลกัการและแนวปฏิบติัของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 การฝ่าฝืนตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้
 การไดรั้บความไม่เป็นธรรมในการปฏิบติังาน 
 การกระท าทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 3. ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน สามารถแจง้ผา่น 4 หน่วยงาน คือ  
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  3.1 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั  
  3.2 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 
  3.3 เลขานุการบริษทั 
  3.4 ส านกังานตรวจสอบ 
โดยการจดัส่งผา่นระบบอิเล็กทรอนิคส์ตามช่องทาง ดงัน้ี 
   1. คณะกรรมการตรวจสอบ     Email :  Auditcom@demco.co.th  หรือ 
 2. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ 
       Email :  goodgovernance@demco.co.th       หรือ 
 3. เลขานุการบริษทั     Email : Com_Secretary@demco.co.th  หรือ 
 4. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   Email :  AC_Secretary@demco.co.th หรือ 
 5. เลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนฯ Email :  AC_Secretary@demco.co.th หรือ 
 6. ส่งจดหมาย หรือช่องทางอ่ืนตามสมควรและปลอดภยั  ถึง ส านักงานตรวจสอบ  บริษทั เด็มโก้  จ  ากดั 
(มหาชน) เลขท่ี 59  ม.1  ต.สวนพริกไทย  อ.เมือง จ.ปทุมธานี  12000  หรือโทรสาร 02-9595811 ต่อ 2018 
และกรณีท่ีพบประเด็นท่ีต้องรายงานอย่างเร่งด่วน ให้รีบรายงานตรงต่อเลขานุการบริษัทหรือเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 4. เงื่อนไขและการพจิารณาเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
  4.1  รายละ เอี ยดของเบ าะแส  ห รือข้อ ร้อง เรียน  ต้องเป็นคว ามจริง มี ความชัด เจน  ห รือ                   
   เพียงพอท่ีจะน าสืบหาขอ้เทจ็จริงเพื่อด าเนินการต่อไปได ้
  4 .2  ข้อมู ล ท่ี ได้ รับ จะ เก็บ เป็ นความลับ  และไม่ มี ก าร เปิ ด เผย ช่ือผู ้ ท่ี แจ้ง เบ าะแส  ห รือผู ้                    
   ร้องเรียนต่อสาธารณชน หากไม่ไดรั้บความยนิยอมจากผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียน 
  4.3 ผู ้ท่ี แจ้ง เบาะแส ห รือข้อร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครองสิทธิ  ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน              
   หรือบุคคลภายนอก 
  4.4  ระยะเวลาตอบกลบัผูร้้องเรียนไม่เกิน 7 วนัท าการหลงัจากไดรั้บขอ้ร้องเรียน 
  4.5  ระยะ เวลาในการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน  ข้ึนอยู่กับความซับซ้อนของเร่ือง ความ                  
   เพี ยงพอของเอกสารหลักฐานท่ีได้รับจากผู ้ร้องเรี ยน รวมถึงเอกสารหลักฐาน และค า           
   ช้ีแจงของผูถู้กร้องเรียนแต่ไม่เกิน 30 วนัท าการ 
  4.6  ผูรั้บขอ้ร้องเรียน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริง ตอ้งเก็บขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งเป็นความลบั จะเปิดเผยเท่าท่ีจ  าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภยั และความเสียหายของผู ้
ร้องเรียน หรือผูใ้ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือแหล่งท่ีมาของข้อมูล หรือ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 5. กลุ่มบุคคลทีเ่กีย่วข้อง 
  5.1 ผูแ้จง้ขอ้มูล หมายถึง ผูท่ี้แจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน 
  5.2 ผู ้ประสานงานเร่ืองร้องเรียน หมายถึง ผู ้ท  าหน้าท่ีรับเร่ือง และเก็บข้อมูลเบ้ืองต้นและเก็บ        
   ผลสรุปของการด าเนินงาน ไดแ้ก่ เลขานุการบริษทั หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
   ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
  5 .3  ผู ้ ดู แล เร่ื อ ง ร้อ ง เรี ยน  ห ม าย ถึ ง  ผู ้บั งคับ บัญ ช าโด ยต รงของผู ้ ท่ี ถู ก ร้อ ง เรี ยน  ห รือ                       
   ผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปของหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียน 
  5.4  ผูดู้แลเร่ืองระเบียบ หมายถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
  5.5 เลขานุการบริษทัและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
  5.6 คณะกรรมการตรวจสอบ 
  5.7 ประธานกรรมการบริษทั 
 6. ขั้นตอนการด าเนินการ 
  6.1 การลงทะเบียนและส่งเร่ือง 

 ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียน ลงทะเบียนรับเร่ืองร้ องเรียน และก าหนดวันแจ้งความ           
คืบหนา้ของเร่ืองท่ีร้องเรียนแก่ผูร้้องเรียน ดงัน้ี 

     1) กรณีท่ีมีผลกระทบต่อช่ือเสียงของบริษทัฯ อยา่งร้ายแรง ใหด้ าเนินการโดยด่วนท่ีสุด 
     2) กรณีอ่ืน ใหด้ าเนินการโดยเร็ว 

 ผูป้ระสานงานเร่ืองร้องเรียน ลงบนัทึกขอ้มูลจากผูร้้องเรียน ดงัน้ี 
     1) ช่ือผูร้้องเรียน ยกเวน้กรณีท่ีไม่ไดร้ะบุช่ือ 
     2) วนัและเวลาท่ีร้องเรียน 
     3) ช่ือ บุคคล หรือเหตุการณ์ท่ีร้องเรียน 
     4) ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
  6.2  เม่ื อลงทะ เบี ยน รับ เร่ืองร้องเรียนแล้ว  ให้ ก าหนดชั้ น ความลับตาม เน้ื อห าของเร่ือง                   
   และด าเนินการ ดงัน้ี 

 ส่งใหผู้ดู้แลเร่ืองร้องเรียนด าเนินการหาขอ้เทจ็จริง และสั่งการตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีมี 
 ส่งส าเนาเร่ืองให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทราบเบ้ืองตน้ เพื่อให้ค  าแนะน าการด าเนินการดา้น

ระเบียบวนิยั หรืออ่ืน ๆ 
 ส่งส าเนาเร่ืองเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบหรือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

  6.3 การรวบรวมขอ้เทจ็จริงและสั่งการ 
 ผูดู้แลเร่ืองร้องเรียน ด าเนินการหาขอ้เท็จจริง และให้ขอ้แนะน าผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้มีความ

ประพฤติ หรือการปฏิบติัท่ีเหมาะสมต่อไป หากตอ้งมีการลงโทษทางวินยัควรปรึกษากบั
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ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การลงโทษเป็นไปตามระเบียบบริษทั และหากผูดู้แลเร่ือง
ร้องเรียนไม่มีอ านาจสั่งลงโทษให้เสนอเป็นล าดับชั้นไปจนถึงผูมี้อ  านาจแล้วแต่กรณี 
และให้ส่งขอ้เท็จจริง รายงานผลการด าเนินการและการสั่งลงโทษแลว้แต่กรณีเสนอให้
ประธานกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูจ้ดัการ ผ่านผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขั้น เพื่อ
ทราบหรือพิจารณาสั่งการ 

 กรณีเป็นเร่ืองร้องเรียนจากผูไ้ม่ระบุช่ือ และไม่สามารถหาขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้พียงพอ ให้
ผูดู้แลเร่ืองร้องเรียนส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล และความเห็นเก่ียวกับเร่ือง
ร้องเรียนนั้นเสนอให้ประธานกรรมการบริษทั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือกรรมการ
ผูจ้ดัการ โดยผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขั้น เพื่อขอแนวทางการด าเนินการท่ีเหมาะสม
ต่อไป หากประธานกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือกรรมการ
ผูจ้ดัการเห็นวา่ ไม่สามารถด าเนินการตามขอ้ร้องเรียนได ้ขอ้ร้องเรียนนั้นจะถูกปิดเร่ือง
ไป และให้ผูดู้แลเร่ืองร้องเรียนส่งส าเนาให้ผูป้ระสานงานเร่ืองร้องเรียนทราบ เพื่อ
รายงานแก่เลขานุการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบต่อไป 

 หากผูดู้แลเร่ืองร้องเรียนตรวจสอบขอ้เท็จจริงแล้ว พบว่า ผูถู้กร้องเรียนไม่มีความผิด 
หรือเป็นเร่ืองท่ีเกิดจากความเขา้ใจผิด หรือได้ให้ขอ้แนะน าแก่ผูถู้กร้องเรียน หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งให้มีการประพฤติหรือการปฏิบติัท่ีเหมาะสมแลว้ และพิจารณาเห็นวา่ ควรให้
ปิดเร่ืองโดยไม่มีการลงโทษใดๆ ให้ผู ้ดูแลเร่ืองร้องเรียน เสนอเร่ืองดังกล่าวแก่
ผู ้บังคับบัญชาล าดับเหนือข้ึนไป เพื่ อขออนุมัติปิดเร่ือง และส่งส าเนาเร่ืองให้ผู ้
ประสานงานเร่ืองร้องเรียน เพื่อแจง้แก่ผูร้้องเรียนทราบ และรายงานแก่เลขานุการบริษทั 
และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบต่อไป 

6.4 การสอบสวนขอ้เทจ็จริง 
 ในกรณีท่ีผูดู้แลเร่ืองร้องเรียน และฝ่ายทรัพยากรบุคคลเห็นวา่ จะตอ้งมีการลงโทษทาง

วินยั ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอเร่ืองต่อประธานกรรมการบริษทั  ประธานเจา้หน้าท่ี
บริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการเพื่อสั่งการสอบสวนขอ้เทจ็จริงต่อไป  

 เม่ือมีค าสั่งการของประธานกรรมการบริษัท  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ
กรรมการผูจ้ดัการแลว้ ให้แจง้แก่ผูดู้แลเร่ืองร้องเรียนทราบ เพื่อด าเนินการตามขั้นตอน
ต่อไป 

6.5 การแจง้ผลสรุปต่อผูร้้องเรียน และการปรับปรุงแกไ้ข 
 ผูดู้แลเร่ืองร้องเรียน ด าเนินการตามค าสั่งการของประธานกรรมการบริษทั ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการ ให้ขอ้แนะน าให้มีการประพฤติ หรือการปฏิบติั
ท่ีเหมาะสมต่อไป และแจง้ผลการด าเนินการใหผู้ป้ระสานงานเร่ืองร้องเรียนทราบ 
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 ผูป้ระสานงานเร่ืองร้องเรียน แจง้ผลการด าเนินการให้กบัผูร้้องเรียนทราบ และบนัทึก
ผลสรุปของการด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนไว ้และเสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทราบเป็นรายไตรมาส 

 ประสานงานเร่ืองร้องเรียน ติดตามผลการปรับปรุงแกไ้ข (ถา้มี) และรายงานให้ประธาน
กรรมการบริษทั ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการบริษทัและ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

7. การร้องเรียนโดยไม่สุจริต หรือผดิช่องทาง 
  หากการแจง้เบาะแส ข้อร้องเรียน ให้ถ้อยค า หรือให้ขอ้มูลใด ๆ ท่ีพิสูจน์ได้ว่ากระท าโดยไม่
สุจริต หรือท าผิดช่องทาง กรณีเป็นพนักงานของบริษทั จะได้รับการลงโทษทางวินัย แต่หากเป็น
บุคคลภายนอกท่ีการกระท านั้น ท าให้บริษทัไดรั้บความเสียหาย ทางบริษทั จะพิจารณาด าเนินคดีกบั
บุคคลนั้น ๆ ดว้ย 

8. ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  กรณี ท่ีผู ้ดูแลเร่ืองร้องเรียนละเลย หรือไม่
 ปฏิบติัตามนโยบายน้ี ผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวนิยัดว้ย 

9. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน 
 9.1 บริษทั จะเก็บขอ้มูลและตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน และผูถู้กร้องเรียน  เป็นความลบั 
 9.2 บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลเท่าท่ีจ  าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของ       

 ผู ้รายงาน แหล่งท่ีมาของข้อมูลหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับความเสียหาย จะได้รับการ    
 บรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 

 9.3 บริษทัอาจก าหนด หรือผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง สามารถ
ร้องขอมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสม หากเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความเดือดร้อน
เสียหายหรือความไม่ปลอดภยั 

 9.4 บริษทั จะไม่กระท าการใด ๆ อนัไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความ
  ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ว่าจะโดยการเปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน ลักษณะงาน 
  สถานท่ีท างาน สั่งพกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบติังาน เลิกจา้ง หรือกระท าการอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะ
  เป็นการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม 
10. ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตต่อส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีพบการเรียกรับสินบนโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐต่างประเทศ 
เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารระหวา่งประเทศ ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน 
เจา้หนา้ท่ีของรัฐตั้งแต่ผูบ้ริหารระดบัสูงหรือขา้ราชการซ่ึงด ารงต าแหน่งตั้งแต่ผูอ้  านวยการกองข้ึนไป  
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 ทางจดหมาย หรือร้องเรียนดว้ยตนเองท่ีส านกังาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง โดยสามารถร้องเรียนการ
ทุจริตโดยท าเป็นหนังสือ ส่งมาย ังส านักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) เลขท่ี 361 ถ.นนทบุรี               
ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000  

 ทางจดหมาย หรือร้องเรียนดว้ยตนเองท่ีส านกังาน ป.ป.ช. ภาค / ส านกังาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวดั 
 ร้องเรียนผา่นเวบ็ไซต ์ส านกังาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th หวัขอ้ร้องเรียน 
 ร้องเรียนผา่นสายด่วน ป.ป.ช. 1205 (ในวนัและเวลาราชการ) 
 ร้องเรียนโดยร้องทุกข ์กล่าวโทษ ต่อพนกังานสอบสวน ณ สถานีต ารวจในพื้นท่ี 

11. การท าหนังสือร้องเรียนต่อส านักงาน ป.ป.ช. 
11.1  หนงัสือท าถึง "เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช." หรือ "ตู ้ปณ. 100 เขตดุสิต กทม. 10300" 

หรือเขา้ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ต่อพนกังานสอบสวน ณ สถานีต ารวจในเขตอ านาจสอบสวน โดย
พนกังานสอบสวนจะส่งเร่ืองไปยงัส านกังาน ป.ป.ช. เพื่อด าเนินการต่อไป 

11.2  รายละเอียดการร้องเรียน ดงัน้ี 
 ช่ือ - สกุล ท่ีอยู ่และ หมายเลขโทรศพัทข์องผูก้ล่าวหา 
 ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง สังกดั ของผูถู้กกล่าวหา 
 ระบุขอ้กล่าวหาการกระท าความผดิฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี การกระท าความผดิต่อต าแหน่ง

หนา้ท่ีราชการ การกระท าความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีในการยติุธรรม ร ่ ารวยผดิปกติ หรือ
มีทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึน ผดิปกติ 

 บรรยายการกระท าความผดิอยา่งละเอียดตามหวัขอ้ดงัน้ี 
- กรณีกล่าวหากระท าความผดิฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี กระท าความผดิต่อต าแหน่ง

หนา้ท่ี ราชการ หรือ กระท าความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีในการยติุธรรม  
        ก. การกระท าความผดิเกิดข้ึนเม่ือใด 
        ข. มีขั้นตอนหรือรายละเอียดการกระท าความผดิอยา่งไร 
        ค. มีพยานบุคคลรู้เห็นเหตุการณ์ หรือไม่ (ถา้ไม่สามารถน ามาไดใ้หร้ะบุวา่
ใครเป็นผูเ้ก็บรักษาไว)้ 
        ง. ในเร่ืองน้ีไดร้้องเรียนต่อหน่วยงานใด หรือยืน่ฟ้องต่อศาลใด เม่ือใด และ
ผลเป็นประการใด 

- กรณีกล่าวหาวา่ร ่ ารวยผดิปกติหรือมีทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึนผดิปกติ 
        ก. ฐานะเดิมของผูถู้กกล่าวหา และภริยาหรือสามีรวมทั้งบิดามารดาของทั้ง
สองฝ่ายเป็นอยา่งไร 
        ข. ผูถู้กกล่าวหา และภริยาหรือสามี มีอาชีพอ่ืน ๆ หรือไม่ ถา้มีอาชีพอ่ืน 
แลว้มีรายไดม้ากนอ้ย เพียงใด 
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        ค. ทรัพยสิ์นท่ีจะแสดงใหเ้ห็นวา่ร ่ ารวยผดิปกติ มีอะไรบา้ง เช่น 
            -  บา้น มีจ านวนก่ีหลงั, ตั้งอยูท่ี่ใด (เลขท่ีบา้น ถนน/ซอย ต าบล/แขวง 
อ าเภอ/เขตจงัหวดั), ซ้ือเม่ือใด และราคาขณะซ้ือเท่าใด 
            -  ท่ีดิน มีจ านวนก่ีแปลง, ตั้งอยูท่ี่ใด (เช่นเดียวกบัหวัขอ้ท่ีตั้งของบา้น), 
ซ้ือเม่ือใด และราคา ขณะซ้ือเท่าใด  
            -  รถยนต ์มีจ านวนก่ีคนั, ยีห่อ้, รุ่น, สี, หมายเลขทะเบียน,ซ้ือเม่ือใด จาก
ใคร และราคาขณะ ซ้ือเท่าใด 
            -  มีเงินฝากท่ีธนาคารใด สาขาใด 
            -  ทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ 

11.3  ลงลายมือช่ือ และเขียนช่ือ - สกุล ดว้ยตวับรรจง พร้อมแจง้ท่ีอยูข่องผูก้ล่าวหาใหช้ดัเจน หาก
ตอ้งการใหส้ านกังาน ป.ป.ช. ปกปิดช่ือ - สกุล และท่ีอยู ่ใหร้ะบุชดัเจนดว้ย ส่วนกรณีท่ีไม่เปิดเผย 
ช่ือ - สกุลจริงถือวา่เป็นบตัรสนเท่ห์ ใหส่้งแบบไปรษณียต์อบรับ (เพื่อจะไดรั้บทราบวา่หนงัสือ 
ร้องเรียนส่งถึง ป.ป.ช. แลว้) เพราะ ส านกังาน ป.ป.ช. จะติดต่อกบัผูร้้องเรียนโดยตรงกบัผู ้
ร้องเรียนท่ีแจง้ช่ือ - สกุล และท่ีอยู ่เท่านั้น 

หมายเหตุ หากกล่าวหาผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง จะตอ้งระบุช่ือ - นามสกุล และลงลายมือช่ือผูก้ล่าวหา 
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 
 
การส่ือสาร5 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ส่ือสารข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้
พนกังาน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจไดรั้บทราบ โดยผา่น
การประชุมประจ าเดือนของฝ่ายจดัการ การแจง้ผา่นบอร์ดประชาสัมพนัธ์ แผน่พบั Website รายงานประจ าปี 
หรือวธีิการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ไดแ้ก่ การสอดแทรกในการจดักิจกรรมประจ าปี หรือในการจดัอบรมแก่
พนกังาน เป็นตน้ 

การเปิดเผยข้อมูล5 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ มีการเปิดเผยขอ้มูลแก่พนกังาน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 
และผูเ้ก่ียวข้อง ผ่านรายงานประจ าปี (Annual Report)  Website ของบริษัท หรือวิธีการอ่ืน ๆ ตามความ
เหมาะสม เพื่อใหม้ัน่ใจวา่กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มีการด าเนินงานท่ีโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได ้
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การบันทกึและเกบ็รักษาข้อมูล 
 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลตามนโยบายของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ซ่ึงมีความ
มุ่งมัน่ท่ีจะรักษามาตรฐานเก่ียวกบัระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการส่ือสารขอ้มูล ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ี
ส าคญัในการสร้างระบบการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ โดยจะด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจ
วา่ ขอ้มูลระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ ไดมี้การดูแล รักษา และป้องกนัใหพ้ร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ลอดเวลาการ
ท าธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้อีกทั้งการวางรูปแบบและตน้ทุนของมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมดูแลให้
เป็นไปตามความเหมาะสมต่อความเส่ียงของขอ้มูล ระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์ 

 ขอ้มูลหมายรวมถึง ขอ้มูลท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ขอ้มูลท่ีเป็นเอกสาร ส่ิงพิมพ์ ขอ้มูลภาพ/เสียง 
ฯลฯ 

 ระบบงานครอบคลุมถึงระบบขอ้มูล และการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ 
 คอมพิวเตอร์ครอบคลุมถึงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการส่ือสาร และอุปกรณ์การค านวณท่ี

เก่ียวขอ้งเพื่อให้บรรลุถึงความมุ่งมัน่ดงักล่าว จึงไดด้ าเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบติั 
ดงัน้ี 
1. ก าหนดความรับผิดชอบของผูใ้ช้งานและผูดู้แลขอ้มูลทั้งระบบงาน และระบบ คอมพิวเตอร์
ทั้งหมด 

2. ประเมินความเส่ียงและสร้างระบบควบคุมความเส่ียงให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดลอ้มท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง 

3. สร้างระบบป้องกนัใหก้บัขอ้มูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง  
4. สร้างระบบรักษาขอ้มูลเพื่อป้องกนัการเขา้ดูขอ้มูล การแกไ้ข การท างานขอ้มูลโดยมิชอบ ไม่วา่
จะเป็นการกระท าโดยอุบติัเหตุ หรือดว้ยความตั้งใจ 

5ดูภาคผนวกหนา้ 31 แนวทางการเปิดเผยและส่ือสารให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 
กระบวนการตรวจสอบ / การควบคุมภายใน 
 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไดจ้ดัให้มีการสอบทานระบบเป็นประจ าทุกปีจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษทั ทั้งน้ี บริษทัให้ความเป็นอิสระและไม่จ  ากดัขอบเขตแก่ผูต้รวจสอบในการปฏิบติังาน นอกจากน้ียงัมี
การสอบทานบญัชีโดยผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตเป็นรายไตรมาส และตรวจสอบประจ าปีตามท่ีก าหนดโดย
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กรมพฒันาธุรกิจการคา้ และกรมสรรพากร 
 คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการจดัให้มีการควบคุมเพื่อให้มัน่ใจวา่ธุรกิจไดด้ าเนินการใน
ขอบเขตท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ปฏิบติัตามนโยบายของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ี
บงัคบัใช้กบัธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามและตรวจสอบว่าพนกังานไดป้ฏิบติัตามนโยบายหรือ
ตามขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้ง สอดคลอ้งตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีระบุไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
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การติดตามและทบทวน 
 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ ก าหนดให้มีการติดตามทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอทุก
ปี โดยทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งตามโครงสร้างหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการติดตามและทบทวนการปฏิบติังาน หาก
มีขอ้สงสัยวา่กิจกรรมท่ีท าหรือรายการธุรกิจใด ๆ อาจละเมิดนโยบายน้ี หรือกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ละเมิดกฎหมาย 
หรือขอ้ก าหนดต่าง ๆ ตอ้งรายงานขอ้มูลดงักล่าวต่อประธานกรรมการ หรือประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือ
กรรมการผูจ้ดัการหรือผูเ้ก่ียวขอ้งตามช่องทางในการแจง้เบาะแสหรือร้องเรียน 
 
เอกสารอ้างองิ 

1. ประมวลกฎหมายอาญา 
2. พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แกไ้ข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2558 ) 
3. ระเบียบบริษทัและระเบียบปฏิบติังานของฝ่ายต่างๆ 
4. คู่มือพนกังาน 
5. นโยบายการก ากบัดูแลกิจการของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
6.  จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
7. อ านาจอนุมติัการด าเนินการของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
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ภาคผนวก 
ก. ข้ันตอนและกระบวนการควบคุมในกจิกรรมทีส่ าคัญ 
 1. การบริจาคเพื่อการกุศล 
  เม่ือบริษทัมีความประสงค์จะบริจาคเงิน หรือทรัพยสิ์นเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเม่ือมีผูใ้ดหรือ
หน่วยงานใดแจง้ความประสงคข์อรับเงินบริจาคจากบริษทัเพื่อการกุศล ใหป้ฏิบติัตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 
1. ขั้นตอนกระบวนการบริจาคเงนิหรือทรัพย์สิน 
         การบริจาค 

 
1.1 หน่วยงานท่ีเสนอเร่ือง พิจารณาวา่เป็นไปตามนโยบาย      นโยบาย            ไม่ใช่ 
    กลุ่มบริษทัเด็มโกห้รือไม่       กลุ่มบริษทั 
            เด็มโก ้

 
               ใช่         แจง้หน่วยงานท่ีขอบริจาค 
 

1.2  พิจารณาวา่การบริจาคเป็นไปตามระเบียบปฏิบติัของบริษทั   ระเบียบปฏิบติั 
       หรือไม่                         บริษทั            ไม่ใช่ 
                   ใช่ 
  
1.3 ตรวจสอบขอ้มูลประกอบการบริจาค         ตรวจสอบขอ้มูลประกอบ 

 1.3.1 มีวตัถุประสงคช์ดัเจน  
 1.3.2 มีหน่วยงานท่ีมีท่ีอยูแ่น่นอน และมีผูรั้บผิดชอบ   
 
1.4 หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริจาคน าเสนอเร่ือง    ส่งเร่ืองให้ผูมี้อ  านาจอนุมติั 

 เพ่ือขออนุมติัตามคู่มืออ านาจด าเนินการ 
 
1.5 ฝ่ายบญัชีจดัท าใบส าคญัจ่าย/ใบส าคญัการโอนทรัพยสิ์น                     จดัท าใบส าคญัจ่าย หรือ 

 เพื่อการบริจาค             ใบส าคญัการโอน ท/ส   
                                                     
1.6 ฝ่ายการเงินส่งเช็คใหผู้มี้อ  านาจลงนาม และติดตามหลกัฐาน    
 การรับเงินท่ีถูกตอ้ง กรณีเป็นการบริจาคทรัพยสิ์น ฝ่ายทะเบียน        จดัท าเช็ค/ช าระเงิน/ขอ 

 ทรัพยสิ์น เป็นผูส่้งมอบ และติดตามหลกัฐานการรับทรัพยสิ์น        หลกัฐานการรับเงิน 

 
1.7 ฝ่ายบญัชีเก็บขอ้มูลเอกสารทั้งหมดเขา้แฟ้มเอกสาร 
 สามารถสืบคน้ และตรวจสอบขอ้มูลได ้    เก็บเขา้แฟ้ม  

 2. การจ่ายเงินสนบัสนุน หรือเงินช่วยเหลือทางธุรกิจ 
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  เม่ือบริษทัมีความประสงค์จะจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรือหน่วยงานใด ๆ 
หรือเม่ือมีผูใ้ดหรือหน่วยงานใดแจง้ความประสงคข์อรับเงินหรือทรัพยสิ์นเพื่อสนบัสนุนหรือกิจกรรมใด ๆ มี
วธีิและขั้นตอนเหมือนการบริจาคเพื่อการกุศล ดงัน้ี 

2. ขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงนิหรือทรัพย์สินเพือ่สนับสนุนกจิกรรมใด ๆ   
         ขอการสนบัสนุน 
 

2.1 หน่วยงานท่ีเสนอเร่ือง พิจารณาวา่เป็นไปตามนโยบาย      นโยบาย           ไม่ใช่ 
    กลุ่มธุรกิจเด็มโกห้รือไม่     กลุ่มบริษทัเด็มโก ้

 
               ใช่         แจง้หน่วยงานท่ีเสนอเร่ือง 
 

2.2  พิจารณาวา่การสนบัสนุนเป็นไปตาม    ธรรมเนียม 
        ปกติ / ธรรมเนียมธุรกิจหรือไม่                     ทางธุรกิจ  ไม่ใช่ 
                    ใช่ 
  
2.3 ตรวจสอบขอ้มูลประกอบการขอสนบัสนุน         ตรวจสอบขอ้มูลประกอบ 

 2.3.1 มีวตัถุประสงคช์ดัเจน  
 2.3.2 มีหน่วยงานท่ีมีท่ีอยูแ่น่นอน และมีผูรั้บผิดชอบ   
 
2.4 หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัน าเสนอเร่ือง         ส่งเร่ืองให้ผูมี้อ  านาจอนุมติั 

 เพ่ือขออนุมติัตามคู่มืออ านาจด าเนินการ 
 
2.5 ฝ่ายบญัชีจดัท าใบส าคญัจ่าย/ใบส าคญัการโอนทรัพยสิ์น                     จดัท าใบส าคญัจ่าย หรือ 

 เพื่อการสนบัสนุนทางธุรกิจ          ใบส าคญัการโอน ท/ส   
                                                   
2.6 ฝ่ายการเงินส่งเช็คใหผู้มี้อ  านาจลงนาม และติดตามหลกัฐาน   
 การรับเงินท่ีถูกตอ้ง กรณีเป็นการสนบัสนุนดว้ยทรัพยสิ์น        จดัท าเช็ค/ช าระเงิน/ขอ 

 ฝ่ายทะเบียนทรัพยสิ์น เป็นผูส่้งมอบ และติดตามหลกัฐาน        หลกัฐานการรับเงิน 

 การรับทรัพยสิ์น 
 
2.7 ฝ่ายบญัชีเก็บขอ้มูลเอกสารทั้งหมดเขา้แฟ้มเอกสาร 
 สามารถสืบคน้ และตรวจสอบขอ้มูลได ้                  เก็บเขา้แฟ้ม 
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  3. การใหข้องขวญัหรือใหก้ารรับรอง 
  เม่ือบริษัทหรือหน่วยงานใดมีความประสงค์จะให้ของขวญั หรือให้การรับรองแก่ผู ้ใดหรือ
หน่วยงานภายนอก ซ่ึงเป็นไปตามประเพณีทางธุรกิจ เป็นการรักษาสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั และไม่ขดัต่อกฎหมาย 
สามารถด าเนินการไดโ้ดยใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนวธีิการ ดงัน้ี 
 
3. ขั้นตอนกระบวนการให้ของขวญัหรือให้การรับรอง   
              การให้ของขวญัหรือรับรอง 

 
3.1 หน่วยงานท่ีเสนอเร่ือง พิจารณาวา่เป็นไปตามนโยบาย      นโยบาย           ไม่ใช่ 
    กลุ่มธุรกิจเด็มโกห้รือไม่       กลุ่มบริษทั 
            เด็มโก ้
                        แจง้หน่วยงานท่ีเสนอเร่ือง 
 

3.2 พิจารณาความเหมาะสมดา้นปริมาณและจ านวนเงิน     ปริมาณ/ 
       โดยผา่นตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป พร้อมทั้งเหตุผลประกอบ จ านวนเงิน / 
           เหตุผล              ไม่เหมาะสม  
                       
                                เหมาะสม 

3.3 หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งน าเสนอเร่ือง     

 เพ่ือขออนุมติัตามคู่มืออ านาจด าเนินการ                                      ส่งเร่ืองให้ผูมี้อ  านาจอนุมติั 

    
 
3.4 ฝ่ายบญัชีตรวจสอบเอกสารประกอบการท าใบส าคญัจ่าย            จดัท าใบส าคญัจ่าย          
                   พร้อมเอกสารประกอบ 

 
3.5 ฝ่ายการเงินส่งเช็คใหผู้มี้อ  านาจลงนาม ประกอบหลกัฐาน                                                                                                       
 การรับเงินท่ีถูกตอ้ง กรณีเป็นการเล้ียงรับรองควรมีการระบุช่ือ                     จดัท าเช็ค / ช าระเงิน /  
 บุคคลและหน่วยงาน ท่ีอยูผู่รั้บการรับรองและวตัถุประสงคด์ว้ย              ขอหลกัฐานการรับเงิน        
                    
3.6 ฝ่ายบญัชีเก็บขอ้มูลเอกสารทั้งหมดเขา้แฟ้มเอกสาร 
 สามารถสืบคน้ และตรวจสอบขอ้มูลได ้    เก็บเขา้แฟ้ม              
         เอกสาร 
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  4. การจ่ายค่าใชจ่้ายใหพ้นกังาน 
   เม่ือบริษทัหรือหน่วยงานใดมีความประสงคจ์ะจ่ายค่าใชจ่้ายใด ๆ ใหพ้นกังาน ซ่ึงอาจมีทั้งรูปแบบท่ี
จ่ายเขา้บญัชีพนกังานโดยผา่นระบบ Payroll เช่น เงินเดือน ค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา และเงินสวสัดิการอ่ืน ๆ และอีก
รูปแบบหน่ึงคือจ่ายเป็นเช็คหรือเงินสดใหพ้นกังาน เช่น ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง ค่านายหนา้พนกังานขาย เงินชดเชย
ค่ารักษาพยาบาล (กรณีพนกังานช าระเงินแทนบริษทั) ฯลฯ สามารถด าเนินการไดโ้ดยปฏิบติั ดงัน้ี 

4. ขั้นตอนกระบวนการจ่ายค่าใช้จ่ายให้พนักงาน   
              ค่าใชจ่้ายให้แก่พนกังาน 

 
4.1 หน่วยงานท่ีเสนอเร่ือง พิจารณาวา่เป็นไปตามนโยบาย                  
 กลุ่มธุรกิจเด็มโกห้รือไม่         นโยบาย               ไม่ใช่ 
                     กลุ่มบริษทั เด็มโก ้
       
                ใช่         แจง้หน่วยงานท่ีเสนอเร่ือง 
           
4.2  พิจารณาวา่เป็นค่าใชจ่้ายท่ีอยูใ่นระเบียบบริษทั      
        และเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบริษทั                ระเบียบ / เก่ียว   
             ขอ้งธุรกิจ           ไม่ใช่ 
                       
                                                ใช่ 

4.3 กรณีเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานท่ีอยูใ่นระเบียบบริษทั     
 ผูจ้ดัท าเงินเดือน เป็นผูพิ้จารณาและเสนออนุมติั เช่น                           ตรวจสอบ / เสนออนุมติั  
 เงินเดือน OT และน าเขา้ระบบงาน Payroll                                        
 กรณีเป็นค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ใหผู้จ้ดัการฝ่ายตรวจสอบขอ้มูล                                                                        Payroll  
 ก่อนน าเสนอขออนุมติั ตามอ านาจด าเนินการ        
 จดัท าใบส าคญัจ่าย  
4.4 ฝ่ายบญัชีจดัท าใบส าคญัจ่ายเพ่ือการบนัทึกบญัชี                        
 และพิจารณาเก่ียวกบัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย                  
                                                                                                                                                                          
4.5 ฝ่ายการเงินส่งเช็คใหผู้มี้อ  านาจลงนาม และติดตาม                              จดัท าเช็ค / ช าระเงิน / ขอ                                                                  
 หลกัฐานการรับเงินท่ีถูกตอ้ง                          หลกัฐานการรับเงิน          
        
4.6 ฝ่ายบญัชีเก็บขอ้มูลเอกสารทั้งหมดเขา้แฟ้มเอกสาร 
 สามารถสืบคน้ และตรวจสอบขอ้มูลได ้    เก็บเขา้แฟ้ม              
         เอกสาร 
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  5. การรับของขวญั ของแถม หรือค่าตอบแทน 
   เม่ือบริษัทหรือหน่วยงานใดได้รับของขวญั ของแถม หรือค่าตอบแทนจากลูกค้า คู่ค้า หรือ
หน่วยงานภายนอก อนัเน่ืองมาจากการด าเนินธุรกิจ หรือเน่ืองจากหนา้ท่ีการงานของตน ตอ้งไม่ใช่ลกัษณะการ
ติดสินบน เพื่อให้ไดซ่ึ้งขอ้ตกลงทางธุรกิจท่ีไม่เป็นธรรม เม่ือจะรับของขวญั ของแถม หรือค่าตอบแทนใดๆ 
จากผูอ่ื้น ใหป้ฏิบติัตามขั้นตอน ดงัน้ี 

5. ขั้นตอนกระบวนการรับของขวญั ของแถม หรือค่าตอบแทน   
              การรับของขวญั ของแถม 
               หรือค่าตอบแทน 

 
5.1 หน่วยงานท่ีเสนอเร่ือง พิจารณาวา่เป็นไปตามนโยบาย                  
  กลุ่มบริษทัเด็มโกห้รือไม่        นโยบาย               ไม่ใช่ 
         กลุ่มบริษทัฯ 
       
                ใช่         แจง้หน่วยงานท่ีเสนอเร่ือง 
           
5.2  พิจารณาประเภทรายการท่ีไดรั้บ เป็นของขวญั / ของแถม   ของขวญั   
        หรือเป็นค่าตอบแทนจากการส่งเสริมการขายใหร้ะดบั   ของแถม            

 ผูจ้ดัการข้ึนไปพิจารณา     ค่าตอบแทน            ค่าตอบแทน           ไม่ใช่ 
         ของขวญั 
                       ของแถม                เป็นการ   

5.3 พิจารณาประโยชน์จากส่ิงท่ีไดรั้บ                                             ส่งเสริม  

 หากเป็นประโยชนต์่อบริษทัหรือหน่วยงานใด                                ส่งให้กรรมการผูจ้ดัการพิจารณา               การขาย        
      ใหห้น่วยงานนั้นเสนอขออนุมติัน าไปใชจ้ากกรรมการผูจ้ดัการ 
      หากไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษทั ใหฝ่้ายดูแลทรัพยสิ์น  
 น าออกขายหรือบริจาคต่อ โดยมีขั้นตอนท่ีโปร่งใส     
 และผา่นการอนุมติัจากกรรมการผูจ้ดัการ                                      มี              ประโยชน์  ไม่มี       ใช่ 
              ต่อบริษทั 

                                                                                                        น าไป                                      จ าหน่าย 
5.4 เงินท่ีจ าหน่ายได ้ฝ่ายการเงินตอ้งออกเอกสารการรับเงิน        ใชง้าน                     
      และ บญัชีตรวจสอบเอกสารประกอบรายการและ                                                                                                
       บนัทึกบญัชี                                                                                                ใบรับเงิน พร้อม 
                                                                                                                                                เอกสารประกอบ 
 

5.5 บญัชีเก็บขอ้มูลเอกสารทั้งหมดเขา้แฟ้มเอกสาร 
 สามารถสืบคน้ และตรวจสอบขอ้มูลได ้ 
         เก็บเขา้แฟ้ม                                            
          เอกสาร 
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ข. แนวทางการเปิดเผยและส่ือสารให้ผู้ทีเ่กีย่วข้องทราบเกีย่วกบัมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 1. แนวทางการแจง้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบโดยทัว่ไป 
  1.1 การประชาสัมพนัธ์บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
  1.2 การจดัท าแผน่พบัหรือประกาศ เพื่อแจกจ่ายทัว่ไป 
  1.3 การประชาสัมพนัธ์ผา่นเครือข่ายในกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เช่น ผา่นระบบอินทราเน็ต 
  1.4 การจดัท าส่ือหรือส่ิงของหรือสัญลักษณ์ใดๆ ท่ีแสดงถึงแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่นรวมถึงการก าหนดให้น าค าขวญัการต่อต้านคอร์รัปชั่นใส่เป็นวอลเปเปอร์ใน
คอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านในบริษทัทุกเคร่ือง 

     1.5 การจดักิจกรรม หรือรณรงค์ร่วมกันระหว่างพนักงาน ผูบ้ริหาร ลูกค้า คู่ค้า ผูมี้ส่วนได้เสีย  
  อ่ืนๆ หรือประชาชนทั่วไป โดยมีการสอดแทรกวตัถุประสงค์สนับสนุนแนวนโยบายการ 
   ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 2. การแจง้ใหลู้กคา้และคู่คา้ทราบ 
  2.1 จดัท าขอ้มูลเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ให้เป็นเง่ือนไขหน่ึงในสัญญาธุรกิจ 
   ระหว่างบริษัทกับคู่สัญญาหรือลูกค้า เพื่อเป็นการแจ้งให้ลูกค้าทราบตั้ งแต่วนัท่ี เร่ิมท า       
   ธุรกิจระหวา่งกนั ตวัอยา่งขอ้ความ เช่น 
  - ในสัญญาใหบ้ริการเช่ารถยนตค์วรมีเง่ือนไข “ผู้เช่า หรือ พนักงานหรือตัวแทนของผู้เช่าจะต้องไม่
เรียกหรือรับเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ จากพนักงานหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าเพื่อตัดสินใจเข้าท าสัญญาธุรกิจหรือ
เช่ารถกับผู้ให้เช่าตามเง่ือนไขของสัญญานี้ ในกรณีที่คู่สัญญาใดพบการกระท าดังกล่าวให้แจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรถึงการกระท าน้ันให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบโดยเร็ว และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ธุรกจิหรือสัญญาเช่ารถยนต์น้ัน โดยมิต้องชดใช้ความเสียหายทีอ่าจมีขึน้จากการบอกเลกิสัญญา” 
  2.2 จดัพิมพ์ข้อความท่ีแสดงให้ทราบว่าบริษัทมีแนวนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุก           
   รูปแบบและสนบัสนุนใหทุ้กคู่สัญญามีแนวปฏิบติัเช่นเดียวกนั โดยการจดัพิมพไ์วบ้น 
   เอกสารท่ีใชใ้นการติดต่อทางธุรกิจ เช่น 
  - จดัให้มีขอ้ความน้ีไวบ้น ใบสั่งซ้ือ (Purchase Order) ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) บริษัทมีนโยบายให้
บุคลากรทุกคนต่อต้านและไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ รวมทั้งสนับสนุนให้ท่านปฏิบัติ
เช่นเดียวกนั ทั้งนีเ้พือ่ร่วมกนัสร้างสังคมแห่งความซ่ือสัตย์” 
   2.3 จดัท าสัญลกัษณ์หรือส่ือใด ๆ ท่ีแสดงถึงแนวนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ บน
      ส่ิงของเพื่อใหแ้ก่ลูกคา้หรือคู่คา้ เช่น ในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือในโอกาสทางธุรกิจ หรือ
      ในการส่งเสริมการจ าหน่ายของบริษทั 
   2.4 จดัท าจดหมายหรือเอกสารแจง้ใหลู้กคา้และคู่คา้ทุกรายทราบ เพื่อส่ือสารนโยบายในเร่ือง 
     การรับ/มอบของขวญั ของแจก การเล้ียงรับรองลูกคา้ การใหก้ารรับรองคู่คา้การรับ/มอบ 
     ส่ิงตอบแทน เป็นตน้ โดยกระท าในช่วงเทศกาลต่าง ๆ หรือ ในช่วงโอกาสทางธุรกิจ 
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  3. การส่ือสารใหพ้นกังานทราบ 
   3.1 น านโยบายต่าง ๆ ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และ   

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งแสดงเผยแพร่ไวใ้นเคร่ืองมือส่ือสารภายใน (Intranet) ส าหรับพนักงานท่ี  
ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายหรือไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ส่ือสาร หน่วยงานบริหารทรัพยากร
บุคคลเป็นผูด้  าเนินการพิมพแ์จก 

   3.2 ติดประกาศท่ีบอร์ดประชาสัมพนัธ์พนักงาน เก่ียวกบัข่าวสารและนโยบายต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่เพื่อใหพ้นกังานไดท้ราบถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ และปฏิบติัในแนวทางท่ีถูกตอ้งตรงกนั 

   3.3 จดัให้มีการพบปะระหว่างผูบ้ริหารกบัพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และใช้โอกาสน้ีในการ
ส่ือสาร ท าความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมทั้งถามตอบขอ้สงสัย
ในการปฏิบติั ปัญหาท่ีเกิดข้ึน และหาแนวทางท่ีเหมาะสมร่วมกนั 

   3.4 ในการรับสมัครพนักงาน ต้องให้พนักงานใหม่ทราบถึงนโยบายต่อต้านการทุจริต             
     คอร์รัปชั่นท่ีบริษัทยึดถืออยู่ ซ่ึงสามารถช้ีแจงได้ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทั้ งของ    
     บริษทัและกลุ่มบริษทั 
   3.5 จดัใหมี้การส่ือสารผา่นช่องทางของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เช่น ผา่นระบบอินทราเน็ต  ผา่นเวบ็ไซต ์

(http://demco.co.th/) บอร์ดประชาสัมพนัธ์ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้วารสารเด็มโก ้เป็นตน้ 
 


