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บทนํา 

 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ประกอบธุรกิจ บริการออกแบบ จดัหา ก่อสร้างและติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบ

จาํหน่ายไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง  สถานีไฟฟ้าย่อย งานระบบไฟฟ้าและ

เคร่ืองกล งานด้านพลังงานทดแทน งานด้านอนุรักษ์พลังงาน งานก่อสร้างเสาโทรคมนาคม งานส่ือสารและ      

อาณัติสัญญาณ รวมทั้ง ผลิตและจาํหน่ายเสาโครงเหล็กสําหรับระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ระบบเสาโทรคมนาคม 

และงานขายวสัดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า วสัดุก่อสร้าง อุปกรณ์ส่ือสาร รวมถึงเป็นผูล้งทุนในโครงการพลงังานทดแทนและ

ระบบสาธารณูปโภค 

 การทุจริตคอร์รัปชั่นและสินบนถือเป็นอาชญากรรมประเภทหน่ึงท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  สังคม 

ตลอดจนความเช่ือมัน่ระหวา่งประเทศ 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัในการกาํกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจดัการของการ         

มีจริยธรรมท่ีดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับผูเ้ก่ียวข้องทุกหน่วยงาน ตลอดจน             

ให้ความสาํคญัต่อการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และสินบน   

ในทุกรูปแบบ โดยมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างให้การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และสินบนเป็นวฒันธรรมและค่านิยมหน่ึง

ในองคก์ร 
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หลกัการและเหตุผล 

 

 เด็มโกมี้อุดมการณ์ในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม โดยยดึมัน่ในความรับผดิชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วน

ไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีดี

ต่อผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้และในปี 2558 เด็มโกไ้ดล้งนามเขา้ร่วมเป็น “สมาชิก

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ใน

การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และสินบนในทุกรูปแบบ เพื่อให้มัน่ใจวา่เด็มโกมี้นโยบายกาํหนดความรับผิดชอบ 

แนวปฏิบัติ และข้อกาํหนดในการดาํเนินการท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นและสินบนกับทุก

กิจกรรมทางธุรกิจของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ทุจริตคอร์รัปชัน่ (“CAC”) มีมติใหก้ารรับรองบริษทัเป็นสมาชิก CAC ตั้งแต่วนัท่ี 22 เมษายน 2559 จนถึงปัจจุบนั 

 ดงันั้น เพื่อให้การตดัสินใจและการดาํเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและ

สินบนไดรั้บการพิจารณาและปฏิบติัอยา่งรอบคอบ เด็มโก ้ จึงไดจ้ดัทาํ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

และสินบน” เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจนในการดาํเนินธุรกิจ และพฒันาสู่องคก์รแห่ง

ความย ัง่ยนื 
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คํานิยามตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันและสินบน 

 คอร์รัปช่ัน หมายถึง การติดสินบนไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบใด ๆ ดงัน้ี 

 1. การให ้การเสนอ / ให ้คาํมัน่ / สัญญาวา่จะให ้

 2. การรับ การเรียกร้อง 

 ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึงไม่เหมาะสมกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐ หรือเอกชน หรือผูมี้หน้าท่ี

เก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวกระทาํหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีอนัเป็นการให้

ไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทั้งน้ี เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย 

ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ ใหก้ระทาํได ้

 ทุจริต หมายถึง การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบดว้ยหนา้ท่ีหรือดว้ยกฎหมายของกรรมการ ผูบ้ริหารและ

พนกังาน ทั้งของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ของลูกคา้ และของคู่คา้ หรือคู่สัญญาของเด็มโก ้อาทิ การทาํหลกัฐานการเงิน

เป็นเท็จ การนาํทรัพยสิ์นของเด็มโก ้ไปใชส่้วนตวั การเบียดบงั การยกัยอก ฉ้อโกง การกระทาํในลกัษณะท่ีมีการ

ขดักนัของผลประโยชน์ ฯลฯ 

 การจ่ายเงินคอร์รัปช่ัน/สินบนหรือการจ่ายผลประโยชน์ทางทุจริต หมายความรวมถึง การจ่ายเงินทรัพยสิ์น

หรือผลประโยชน์ใด ๆ โดยตรงจากบริษทัเอง หรือผา่นลูกคา้/คู่คา้ หรือบุคคลท่ีสาม 

 การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอ่ืน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือ  

โดยออ้ม เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กูเ้งิน การให้ส่ิงของหรือบริการ การโฆษณาสนบัสนุน

พรรคการเมือง การบริจาคเงินเพื่อร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรท่ีมีความสัมพนัธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง         

ในลกัษณะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่างตอบแทนในทางมิชอบ รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนกังานลาหยุดโดยไม่รับ

ค่าจา้งจากนายจา้งหรือเป็นตวัแทนบริษทัเพื่อร่วมดาํเนินการเก่ียวกบัการรณรงคท์างการเมือง 

 การบริจาคเพ่ือการกุศล หมายถึง การบริจาคเงิน ส่ิงของ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีสามารถคาํนวณเป็นตวัเงินได้

ใหก้บัองคก์รการกุศลโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน 

 เงินสนับสนุน หมายถึง เงินท่ีจ่ายให้หรือไดรั้บ ส่ิงของท่ีไดใ้ห้หรือไดรั้บ หรือผลตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีไดใ้ห้

หรือไดรั้บ ซ่ึงอาจคาํนวณไดเ้ป็นตวัเงินจากลูกคา้ คู่คา้ หุ้นส่วนทางธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินคา้ 

หรือช่ือเสียงของกลุ่มบริษทั เป็นประโยชน์ ช่วยสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและใหใ้นโอกาสท่ีเหมาะสม 

ค่าอํานวยความสะดวก  หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายแก่เจา้หน้าท่ีของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้

เพียงเพื่อ ให้มัน่ใจวา่ เจา้หนา้ท่ีของรัฐจะดาํเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุน้ให้ดาํเนินการรวดเร็วข้ึน 

โดยกระบวนการนั้นไม่ตอ้งอาศยัดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีรัฐ และเป็นการกระทาํอนัชอบดว้ยหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีของ

รัฐผูน้ั้น รวมทั้งเป็นสิทธิท่ีนิติบุคคลพึงจะไดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนงัสือรับรอง 

และการไดรั้บการบริการสาธารณะ เป็นตน้ 
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เด็มโก้ หมายถึง บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มธุรกจิเด็มโก้  หมายถึง กลุ่มบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย  

 บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ ท่ีเด็มโกมี้อาํนาจควบคุมในการบริหารจดัการ 

ผู้บริหาร หมายถึง ผูบ้ริหารกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป 

บุคลากรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้  หมายถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

รวมถึงลูกจา้งโครงการ ลูกจา้งชัว่คราว และลูกจา้งรายวนัตามสัญญาจา้ง  

สินบน คือ ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดในท่ีน้ี 

- ทรัพยสิ์น หมายถึง ทรัพยแ์ละวตัถุไม่มีรูปร่างซ่ึงอาจมีราคาและอาจถือเอาได ้เช่น เงิน บา้น 

รถ 

- ประโยชน์อ่ืนใด เช่น การสร้างบา้นหรือตกแต่งบา้นโดยไม่คิดราคาหรือคิดราคาตํ่าผิดปกติ 

การใหอ้ยูบ่า้นเช่าฟรี การปลดหน้ีให ้การพาไปท่องเท่ียว 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง ขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีตาํแหน่ง 

หรือเงินเดือนประจาํ พนกังานหรือบุคคลผูป้ฏิบติังานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและ

สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ซ่ึงมิใช่ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง เจา้พนกังานตามกฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ี 

และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจา้งของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และ

บุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงใช้อาํนาจหรือไดรั้บมอบให้ใช้อาํนาจทางการปกครองของรัฐในการดาํเนินการอยา่งใด

อยา่งหน่ึงตามกฎหมาย ไม่วา่จะเป็นการจดัตั้งข้ึนในระบบราชการรัฐวสิาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หมายถึงผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งดา้นนิติบญัญติั บริหาร ปกครอง หรือตุลาการ 

ของรัฐต่างประเทศ และบุคคลใด ๆ ซ่ึงปฏิบติังานเก่ียวกบัหน้าท่ีราชการให้แก่รัฐต่างประเทศ รวมทั้งการปฏิบติั

หนา้ท่ีสําหรับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไม่วา่โดยการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง มีตาํแหน่งประจาํหรือ

ชัว่คราว และไดรั้บเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอ่ืนหรือไม่ก็ตาม 

เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ หมายถึง ผูป้ฏิบติังานในองค์การระหว่างประเทศหรือผูซ่ึ้งไดรั้บ

มอบหมายจากองคก์ารระหวา่งประเทศใหป้ฏิบติังานในนามขององคก์ารระหวา่งประเทศนั้น 

 การแจ้งเบาะแส   หมายถึง การใหข้อ้มูลต่อบริษทั ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินการท่ีเช่ือไดว้า่มีการกระทาํผดิ 

ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน  หมายถึง กรรมการ พนักงาน ผูมี้ส่วนได้เสียทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น

บุคลากรจากองคก์รภายใน หรือจากบุคคลภายนอก 

 ผู้รับแจ้งเบาะแส  หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกาํกบั

ดูแลกิจการ เลขานุการบริษทั สาํนกังานตรวจสอบ 
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นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันและสินบน 

เด็มโกป้ระกอบธุรกิจ มุ่งสู่การเป็นผูป้ระกอบการชั้นนาํดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า พลงังานและสาธารณูปโภค 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ซ่ึงบริษทัไดก้าํหนดพนัธกิจไวอ้ยา่งชดัเจนวา่  

1) ดําเนินธุรกิจก่อสร้างและบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า พลังงานและสาธารณูปโภคท่ีครบวงจร      

พร้อมขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ 

2) สร้างความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ดว้ยบริการท่ีมีคุณภาพ ทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญ รอบรู้ และประสิทธิภาพ

สูง 

3) สร้างผลตอบแทนท่ีดีและมูลค่าเพิ่มจากการลงทุน ให้กับนักลงทุน ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนได้เสีย        

ทุกฝ่ายอยา่งต่อเน่ือง 

4) ดาํเนินธุรกิจบนหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี และมุ่งผลลัพธ์ท่ีย ัง่ยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม  

โดยดาํเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญากลุ่มธุรกิจเด็มโก้ คือ “I DEMCO” ซ่ึงเป็นค่านิยมหลัก (Core Value) ท่ี   

กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ยึดถือเป็นแนวปฏิบติั โดยให้ความสําคญัต่อการกาํกบัดูแลกิจการภายใตก้รอบการบริหารจดัการ

ของการมีจริยธรรมท่ีดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้โดยเฉพาะกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งหรือสุ่มเส่ียงต่อ

การทุจริตภายในบริษทั รวมถึงการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงและทางออ้ม เด็มโกจึ้งกาํหนดนโยบาย    

การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และสินบนไว ้ดงัน้ี 

1. บุคลากรของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ต้องไม่ดาํเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชั่น      

การให้/รับสินบนทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นทุจริต

คอร์รัปชั่นและสินบน คู่มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ         

ในการดาํเนินธุรกิจของเด็มโก ้รวมทั้งระเบียบ และขอ้กาํหนดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. บุคลากรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ต้องปฏิบัติด้วยความระมดัระวงัเก่ียวกับการรับ การให้ของขวญั 

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด รวมถึงค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้ งน้ี การให้หรือ         

รับของขวญัและการเล้ียงรับรอง ตอ้งเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคท์างธุรกิจหรือตามประเพณีนิยมเท่านั้น 

โดยมีมูลค่าท่ีเหมาะสม และตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

3. การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุนของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ มีขั้นตอนการตรวจสอบ 

อนุมติั และสอบทาน โดยตอ้งมีเอกสารหลกัฐานชดัเจนและสอดคลอ้งกบัระเบียบของเด็มโก ้เพื่อให้

มัน่ใจวา่การบริจาคเพื่อการกุศลหรือการใหเ้งินสนบัสนุนไม่ไดใ้ชเ้ป็นขอ้อา้งสาํหรับการคอร์รัปชัน่ 

4. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบติังานขายและการตลาด 

รวมทั้งงานจดัหาพสัดุและทาํสัญญาอยา่งสมํ่าเสมอ รวมถึงการประเมินความเส่ียงต่อการเกิดทุจริต

คอร์รัปชัน่ และบริหารจดัการใหมี้วธีิการแกไ้ขท่ีเหมาะสม 
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5. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีสะทอ้นถึงความมุ่งมัน่ต่อมาตรการต่อตา้น

การทุจริตคอร์รัปชั่น และมีนโยบายท่ีจะไม่ลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากร           

ท่ีปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน่ แมว้า่การกระทาํนั้นจะทาํใหก้ลุ่มธุรกิจเด็มโก ้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

โดยกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มีกระบวนการส่ือสารอยา่งชดัเจนเก่ียวกบันโยบายดงักล่าว 

6. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหนา้ท่ี สอบทานการปฏิบติังานวา่ เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย 

แนวปฏิบติั  อาํนาจดาํเนินการ ระเบียบปฏิบติัและกฎหมาย ขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแล 

เพื่อให้มัน่ใจว่ามีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงดา้นคอร์รัปชั่นท่ีอาจ

เกิดข้ึน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และหากพบประเด็นท่ีมีการปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบั

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและสินบนจะต้องแจ้งหน่วยงานผูป้ฏิบัติเพื่อให้มีการ

ปรับปรุงมาตรการควบคุม 

7. กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ จัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการ

ตรวจสอบเพื่อยืนยนัความถูกตอ้งและเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบติั

เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ไม่มีรายการใดท่ีไม่ไดรั้บการบนัทึก หรือไม่สามารถอธิบายได ้หรือรายการท่ีเป็นเทจ็ 

8. กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ จดัให้มีขั้นตอนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการ        

ทาํบญัชีและการเก็บรักษาขอ้มูลไดรั้บการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยนัประสิทธิผลของกระบวนการ

ตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และสินบน และเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่การบนัทึกรายการ

ทางการเงินมีหลกัฐานอยา่งเพียงพอเพื่อใชใ้นการตรวจสอบ 

9. กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ จดัให้มีการส่ือสารและฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองแก่บุคลากรของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจอย่างแทจ้ริงเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และสินบน 

ความคาดหวงัของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้และบทลงโทษหากไม่ปฏิบติัตามมาตรการน้ี 

10. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ส่ือสารนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และสินบน และแนวปฏิบติัไปยงับริษทั

อ่ืน  ๆ ท่ี กลุ่มธุรกิจเด็มโก้มีอํานาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ และผู ้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ ง

สาธารณชน ผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย เพื่อทราบและนํามาตรการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน่และสินบน ไปปฏิบติั 

11. บุคลากรของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบการกระทาํท่ีอาจฝ่าฝืนมาตรการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดย กลุ่มธุรกิจเด็มโก้จดัให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส รวมทั้ งเม่ือ

บุคลากรตอ้งการคาํแนะนาํเก่ียวกบัการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

12. คณะทาํงานพฒันาความย ัง่ยนืของ เด็มโก ้มีหนา้ท่ีรายงานผลการดาํเนินงานตามมาตรการต่อตา้นการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นน้ีต่อคณะกรรมการความย ัง่ยืน คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ

กาํกบัดูแลกิจการและคณะกรรมการเด็มโก ้โดยสมํ่าเสมออยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 
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13. หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นท่ีพบอยา่งเร่งด่วนต่อประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร

และกรรมการผูจ้ดัการและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

 

โครงสร้างหน้าทีค่วามรับผดิชอบขององค์กรและ 

คณะทาํงานด้านมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันและสินบน 

 
 

หมายเหตุ     

1. CSC คือ คณะกรรมการความย ัง่ยนื (Corporate Sustainability Committee) 

2. NCG คือ คณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกาํกบัดูแลกิจการ (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) 
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หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

คณะกรรมการบริษัท  

• กาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลให้กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ มีระบบท่ีสนับสนุนการต่อตา้นการทุจริต

คอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจว่าฝ่ายจดัการไดต้ระหนักและให้ความสําคญักบัการ

ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และสินบน และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

• ปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และสินบน และมีบทลงโทษเม่ือไม่ปฏิบติัตาม 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

• กาํกบัดูแลการควบคุมภายใน การจดัทาํรายงานทางการเงิน และกระบวนการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและสินบน รวมทั้งกํากับดูแลการปฏิบติัตามมาตรการ

ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และสินบน 

• สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้มัน่ใจวา่มาตรการต่อตา้นการทุจริต

คอร์รัปชัน่และสินบน มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล 

• สอบทานการประเมินความเส่ียงและให้คาํแนะนาํต่อคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัการปฏิบติั      

ท่ีควรมี เพื่อลดความเส่ียงนั้น โดยผูบ้ริหารตอ้งนาํคาํแนะนาํไปปฏิบติั 

• รายงานผลการตรวจสอบภายในเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นและสินบน ของ 

กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ และให้คาํแนะนําข้อควรปฏิบติัแก่

คณะกรรมการ และผูบ้ริหาร ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

คณะกรรมการสรรหา  พจิารณาค่าตอบแทนและกาํกบัดูแลกจิการ 

• วางกรอบแนวทางการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานท่ีเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นและ

สินบน ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

• กําหนดและทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและสินบน ให้ข้อเสนอแนะ 

แนวทาง ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และ

สินบน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 

• กํากับดูแล และสนับสนุนให้มีการดําเนินการบริหารความเส่ียงด้านการทุจริตการต่อต้าน

คอร์รัปชัน่และสินบน โดยการประเมินความเส่ียงดา้นทุจริตคอร์รัปชัน่และสินบน และทบทวน

มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และสินบน ใหเ้พียงพอเหมาะสม 

คณะกรรมการพฒันาความยัง่ยืน 

• กาํหนดแนวทางและแผนการดาํเนินงานดา้นการพฒันาความย ัง่ยืนท่ีเหมาะสม ให้สอดคลอ้งกบั

แนวนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และสินบน ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
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คณะกรรมการบริหาร  และผู้บริหาร 

• กําหนดให้มีการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและสินบน  ในกระบวนการ

ปฏิบติังานท่ีอาจก่อใหเ้กิดการทุจริตคอร์รัปชัน่ การให/้รับสินบน 

• กาํหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นและ

สินบน และส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกหน่วยงาน 

• นํานโยบายและกรอบการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นและสินบน เพื่อนําไปถือปฏิบัติอย่าง

ต่อเน่ืองทัว่ทั้งองคก์ร 

• ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

ผู้บริหารสูงสุดของสํานักงานตรวจสอบ   

• ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานวา่เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบติั อาํนาจ

ดาํเนินการ ระเบียบปฏิบติั และกฎหมายขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแล เพื่อให้มัน่ใจว่ามี

ระบบการควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงดา้นทุจริตคอร์รัปชัน่และสินบน   

ท่ีอาจเกิดข้ึนและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการจัดการ   

• แต่งตั้งข้ึนจากผูรั้บผดิชอบของสายงานต่าง ๆ ในผงัองคก์รเพื่อสนบัสนุนการทาํงานดา้นมาตรการ

ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และสินบน 
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แนวทางการปฏบัิต ิ

1) กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร พนักงาน กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ทุกระดบัตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการ

ทุจริตคอร์รัปชัน่และสินบน  และจรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง

ทุจริตคอร์รัปชั่นและสินบน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อมุ่งหวงัประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว 

เพื่อนและคนรู้จกั 

2) บุคลากรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทาํท่ีเขา้ข่ายทุจริตคอร์รัปชัน่

และสินบนท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และ   

ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับ

ผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีกาํหนดให้ทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ

ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ผา่นช่องทางต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไว ้

3) เด็มโก ้จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธ เร่ืองทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบั กลุ่มธุรกิจ

เด็มโก ้โดยใช้มาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ตามท่ี เด็มโก ้กาํหนดไวใ้น มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันและสินบน อีกทั้งไม่มีการดาํเนินการ

ใดๆ เพื่อลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรกลุ่มธุรกิจเด็มโกท่ี้ปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ แมว้า่ 

การกระทาํนั้นจะทาํให้บริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ทั้งน้ี  กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไดก้าํหนดกระบวนการการ

ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานข้ึนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติกาํหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ มี

กระบวนการติดตาม ตรวจสอบได ้

4) บุคลากร กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ท่ีกระทาํการทุจริต คอร์รัปชัน่ ถือเป็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจ

เด็มโก ้ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาทางวินยัตามระเบียบท่ีกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้กาํหนดไว ้นอกจากน้ีอาจจะ

ไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนั้นผดิกฎหมาย 

5) กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตระหนกัถึงความสําคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทาํความเขา้ใจกบับุคคลอ่ืนท่ีตอ้ง

ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มธุรกิจเด็มโก้ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ในเร่ืองท่ีต้อง

ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และสินบนน้ี 

6) กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างและรักษาวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมัน่วา่การทุจริตคอร์รัปชัน่และสินบน

เป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ได ้ทั้งการทาํธุรกรรมกบัภาครัฐและภาคเอกชน 
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ข้อกาํหนดในการดําเนินการ 

1.  นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และสินบนน้ี ใหค้รอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล 

ตั้ งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคคลากร การเล่ือนตาํแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการ                

ปฏิบติังานพนกังาน และการใหผ้ลตอบแทนโดยกาํหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบัส่ือสารทาํความเขา้ใจ

กบัพนกังานเพื่อใชใ้นกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบติัให้เป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.   การดาํเนินการใด ๆ ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและสินบน ให้ใช้แนวปฏิบติัตาม        

ท่ีกาํหนดไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณและนโยบายของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีดีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้ง ระเบียบ และคู่มือปฏิบติังานของกลุ่ม

ธุรกิจเด็มโกท่ี้เก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทางปฏิบติัอ่ืนใดท่ีกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จะกาํหนดข้ึนต่อไป 

3.  เพื่อความชัดเจนในการดําเนินการในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงกับการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นและสินบน 

บุคลากรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ทุกระดบัตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัในเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 

3.1. การให้หรือรับของขวญั ของกาํนัล การเล้ียงรับรองและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ให้เป็นไปตาม

แนวปฏิบติัท่ีดีท่ีกาํหนดไวใ้นคู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และคู่มือจรรยาบรรณของ

กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ 

3.2. เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน           

ตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยตอ้งมัน่ใจวา่เงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุน

ไม่ไดถู้กนาํไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน หรือคอร์รัปชัน่ 

3.3. ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและการจดัซ้ือจดัจา้งกบัภาครัฐ ห้ามให้หรือรับสินบนในการดาํเนินธุรกิจ

ทุกชนิด การดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้รวมถึงการติดต่องานกบัภาครัฐจะตอ้งเป็นไปอยา่ง

โปร่งใส ซ่ือสัตย ์และตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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นโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเมือง 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จะไม่ให้การสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองพรรคหน่ึงพรรคใด โดยจะ

วางตวัเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่พรรคหรือกลุ่มการเมืองใด และจะไม่ให้ความช่วยเหลือผูส้มคัรรับเลือกตั้งทางการเมือง

คนหน่ึงคนใดโดยเฉพาะ 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ถือว่าพนักงานมีสิทธิและหน้าท่ีในระบอบประชาธิปไตยท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือ

สนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่าง ๆ ได้อย่างอิสระเป็นการส่วนตวั โดยกระทาํนอกเวลาทาํการ แต่ต้องพึง

ตระหนกัท่ีจะไม่ดาํเนินการ หรือดาํเนินการหรือกิจกรรมใด ๆ รวมถึงการนาํทรัพยากรใด ๆ ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

ไปใชเ้พื่อดาํเนินการหรือกิจกรรมทางการเมืองอนัจะทาํใหก้ลุ่มธุรกิจเด็มโก ้สูญเสียความเป็นกลางหรือไดรั้บความ

เสียหายจากการเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งและการใหค้วามช่วยเหลือทางการเมือง  

 

การบริจาคเพ่ือการกศุล1 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ใชค้วามระมดัระวงัเร่ืองการบริจาคท่ีเกิดข้ึนจากคาํขอร้องหรือคาํช้ีแนะหรือการแนะนาํของ

เจา้หน้าท่ีของรัฐหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพราะการจ่ายเงินบริจาคแก่องคก์รดงักล่าวอาจถูกพิจารณาวา่เป็นการให้

สินบนทางออ้มเพื่อท่ีจะไดรั้บหรือรักษาไวซ่ึ้งสัญญาธุรกิจ การอนุญาตของรัฐบาล ขอ้วินิจฉยัท่ีทาํให้ไดป้ระโยชน์

ดา้นภาษีอากรต่าง ๆ หรือดา้นศุลกากร หรือเกิดความไดเ้ปรียบทางธุรกิจท่ีไม่เหมาะสม 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ มีนโยบายให้บริจาคเงินแก่มูลนิธิหรือองค์กรสาธารณะกุศล ซ่ึงปัจจุบนักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

ไดร่้วมส่งพนกังานท่ีมีจิตอาสาเพื่อทาํกิจกรรมโดยมีส่วนร่วมออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการ

พฒันาสังคม และชุมชน ของ มูลนิธิแสง-ไซ้กี  เหตระกูล  เป็นองคก์รสาธารณกุศล ซ่ึงตั้งข้ึนเพื่อส่งเสริมการศึกษา 

ค้นควา้ วิจยั และเผยแพร่ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้ งได้ทาํกิจกรรมสาธารณะ

ประโยชน์และการกุศลต่าง ๆ ร่วมมือกบัองคก์รการกุศล หน่วยงานของราชการในกิจการต่าง ๆ เช่น การออกหน่วย

แพทยเ์คล่ือนท่ี ร่วมกบันกัศึกษาวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 27  และกรมการแพทย ์ กระทรวงสาธารณสุข 

 สําหรับการบริจาคท่ีนอกเหนือจากน้ี ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก กรรมการผูจ้ดัการ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

หรือกรรมการบริษทั โดยเป็นไปตามหลักปฏิบัติในมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและสินบน องค์กร       

การกุศลต่าง ๆ นั้นควรเป็นองคก์รตามรายช่ือท่ีระบุโดยกรมสรรพากรหรือกระทรวงการคลงั 
1ดูภาคผนวกหนา้ 30 การบริจาคเพ่ือการกุศล 
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เงินสนับสนุน2 

 หมายถึงเงินท่ีจ่ายให้หรือไดรั้บจาก ลูกคา้ คู่คา้และหุ้นส่วนทางธุรกิจอยา่งสมเหตุสมผล โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมธุรกิจ หรือช่ือเสียงภาพลกัษณ์ท่ีดีของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเช่ือถือ

ทางการคา้ (goodwill) ช่วยกระชับความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ และเหมาะสมแก่โอกาส นอกจากน้ีควรเป็นไปตาม

นโยบายของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ โดยมีความถูกตอ้ง โปร่งใส ตอ้งมีเอกสาร หลกัฐานเพื่อบนัทึกบญัชีได ้ควรระบุ     

ถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง จุดประสงคท์างธุรกิจอยา่งชดัแจง้ อธิบายรายละเอียดกิจกรรมนั้น และระบุถึงจาํนวนเงินท่ีได้

ใชจ่้ายไป รวมถึงรูปภาพแสดง กิจกรรม ดงักล่าว เป็นตน้ 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไดก้าํหนดให้มีกระบวนการควบคุม การตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจว่าการใช้เงินสนับสนุน

ไม่ไดใ้ชเ้ป็นขอ้อา้งสําหรับการคอร์รัปชัน่ มีขั้นตอนการอนุมติัและการใชเ้งินสนบัสนุนสอดคลอ้งกบักระบวนการ

ควบคุมภายใน  (2ดูภาคผนวกหนา้ 31 การจ่ายเงินสนบัสนุนหรือเงินช่วยเหลือทางธุรกิจ) 

กระบวนการและการควบคุมในการพจิารณา การขออนุมัติเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน 

1. เงินบริจาคหรือเงินสนบัสนุนจะตอ้งประกอบดว้ยกิจกรรมยอ่ย ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง สอดคลอ้ง มีความสัมพนัธ์

กบัแผนงานและนโยบาย ภายใตว้ตัถุประสงคเ์ดียวกนักบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

2. มีการกาํหนดวตัถุประสงค์ ท่ีชดัเจนในการใช้เงินบริจาคหรือเงินสนบัสนุนเหล่านั้นและสามารถวดัได้

และปฏิบติัไดมิ้ใช่วตัถุประสงคท่ี์เล่ือนลอย / เพอ้ฝัน หรือเกินความเป็นจริง ทั้งน้ีเพื่อเป็นแนวทางในการ

ดําเนินงานและติดตาม ประเมินผล เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนจาํนวนหน่ึง ๆ อาจมีมากว่าหน่ึง

วตัถุประสงคก์็ได ้กล่าวคือ มีวตัถุประสงคห์ลกั และวตัถุประสงคร์อง  

3. มีการกาํหนดระยะเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดของกิจกรรม 

4. ระบุสถานท่ีตั้งในการนาํเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุนไปใชใ้หช้ดัเจน 

5. มีบุคลากรหรือองคก์รท่ีเฉพาะเจาะจง ในการนาํเงินบริจาคหรือเงินสนบัสนุนไปใชใ้นวตัถุประสงคต่์าง ๆ 

จะตอ้งมีหน่วยงานหลกัรับผิดชอบ และระบุบุคลากรผูรั้บผิดชอบให้ชดัเจน พร้อมสําเนาภาพถ่ายบุคคล 

หรือหนงัสือจากองคก์รนั้น ๆ เพื่อเป็นหลกัประกนัวา่บุคคล / องคก์รนั้นจะปฏิบติัอยา่งจริงจงัและจริงใจ 

6. การใช้เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน  ควรสอดคล้องกับงบประมาณของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้และ                

เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งมีหลกัฐานและใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง เช่นรูปภาพของกิจกรรม สําเนา

ภาพถ่ายบุคคล หรือหนงัสือจากองคก์รนั้น ๆ 

7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ต้องระบุถึงผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการประกอบด้วย          

ผลทางตรงและผลทางออ้ม ว่าใครได้รับประโยชน์จากโครงการบา้ง ได้รับประโยชน์อย่างไร ระบุทั้ง          

เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

8. อาํนาจการอนุมติั เป็นไปตามระเบียบของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ 
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การให้ของขวญั  หรือให้การรับรอง3 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ ไม่มีนโยบายท่ีจะใหห้รือรับของขวญัในรูปแบบใด ๆ หรือท่ีเป็นเงินสดกบัผูท่ี้ทาํธุรกิจกบั

กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ เวน้แต่ การให้หรือรับของขวญั หรือให้การรับรองตามประเพณีนิยมท่ีอยู่ในเกณฑ์พอสมควร 

เพื่อรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูท้าํธุรกิจ โดยไม่หวงัท่ีจะได้รับการบริการหรือส่ิงตอบแทนโดยเฉพาะเจาะจง         

ท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 การใหข้องขวญัหรือใหก้ารรับรอง ควรจะตอ้งอยูใ่นเกณฑด์งัน้ี 

1. ตอ้งเป็นไปตามประเพณีนิยม ซ่ึงมีธรรมเนียมปฏิบติั 

2. ตอ้งเป็นไปตามความเหมาะสมและโอกาส 

3. ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย ขอ้บงัคบั และเป็นไปตามจรรยาบรรณและนโยบายของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ ใน

เร่ือง การขดัแยง้เก่ียวกบัผลประโยชน์ 
3ดูภาคผนวกหนา้ 32 การให้ของขวญัหรือให้การรับรอง 

ข้อพงึปฏบัิติการรับของขวญั ของแถม หรือค่าตอบแทน4 

1. การรับของขวัญ ของแถม จะตอ้งเป็นไปตามจรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ของขวญั ท่ีไดรั้บจากคู่คา้

จะต้องนําไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้เท่านั้น แต่หากไม่สามารถใช้ประโยชน์กบัทาง     

กลุ่มธุรกิจเด็มโกไ้ด ้ใหเ้สนอต่อกรรมการผูจ้ดัการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือคณะกรรมการบริษทัเพื่อ

พิจารณานาํเอาไปขายหรือประมูลและนาํเงินกลบัเขา้มาเป็นประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หรือบริจาค   

ต่อให้หน่วยงานสาธารณะกุศลอ่ืนนาํไปใช้ประโยชน์ โดยมีเอกสารและขั้นตอนปฏิบติัท่ีชดัเจน โปร่งใส 

และตรวจสอบได ้

2. ค่าตอบแทน อนัเน่ืองจากการส่งเสริมการขาย จะตอ้งไม่ใช่การติดสินบนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้ตกลงในการทาํ

ธุรกิจร่วมกนั และไม่เป็นการรับเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใด โดยสามารถรับไดใ้นกรณีท่ีเป็นการใหแ้ละ

รับของบริษทัต่อบริษทัโดยไม่ขดัต่อนโยบายในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และสินบน และมีเอกสาร

การใหแ้ละรับท่ีชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้

การรับส่วนลดจากคู่ค้า 

 ทั้ งในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีมีมูลค่า ควรเป็นไปตามหลักปฏิบัติปกติทางธุรกิจ โดยไม่มี

วตัถุประสงคท่ี์ไม่เหมาะสม และใหน้าํขอ้พึงปฏิบติัการรับของขวญัหรือค่าตอบแทนจากคู่คา้มาใชใ้นกรณีน้ีดว้ย 
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การจ่ายค่าอาํนวยความสะดวก 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไม่มีนโยบายให้จ่ายค่าอาํนวยความสะดวกแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่วา่กรณีใด ๆ อยา่งเด็ดขาด 

อยา่งไรก็ตาม กระบวนการเร่งด่วนพิเศษท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายเป็นส่ิงท่ียอมรับไดต้ราบเท่าท่ีกระบวนการดงักล่าว

เปิดใหบ้ริการกบัทุก ๆ คน หรือทาํไดต้ามขอบเขตของกฎหมายในบางประเทศเท่านั้น 

 

บริษทัและบุคคลทีม่คีวามเกีย่วข้องทางธุรกจิ 

 บริษทัและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ ให้หมายความรวมถึง กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ พนักงาน ผูบ้ริหาร 

กรรมการ ลูกคา้ คู่คา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งท่ีเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล องค์กร หรือ หน่วยงานใด ๆ   

ซ่ึงจะตอ้งมุ่งมัน่ดาํเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
4ดูภาคผนวก หนา้ 34 ปฏิบติัการรับของขวญั ของแถม หรือค่าตอบแทน 

 

 

กระบวนการปฏบัิตงิานสําหรับธุรกรรมต่าง ๆ 

การค้าและการลงทุน 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มีนโยบายการคา้ และการลงทุนท่ีอยูบ่นพื้นฐานของคุณค่าหลกัของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ยดึมัน่

บนกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี และดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี การลงทุนเพิ่ม / ลดหรือลงทุน   

ในธุรกิจใหม่จะตอ้งผา่นขั้นตอนการอนุมติัตามอาํนาจดาํเนินการของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ดว้ยทุกคร้ัง 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จะดาํเนินการคา้ การลงทุนโดยปฏิบติัตามจรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ ท่ีมีต่อลูกคา้ 

คู่คา้ คู่แข่งขนั ผูถื้อหุ้น และสังคม กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับ เสนอหรือให้ผลประโยชน์ทางการ

เงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่ผูใ้ดหรือหน่วยงานใด เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสัญญาทางธุรกิจ สิทธิประโยชน์ การปฏิบติั

หรือละเวน้การปฏิบติัใด ๆ ท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือจริยธรรมท่ีดี 

การกู้ และ การให้ยืม การก่อภาระผูกพนั 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ได้กําหนดขั้นตอนและนโยบายการกู้ยืมและการให้กู ้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ระหว่างกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ กบับุคคลอ่ืน ให้เป็นไปตามอาํนาจดาํเนินการของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้และสอดคล้องกบั

กรอบรายการระหว่างกนัท่ีได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั การคิดผลประโยชน์หรือดอกเบ้ียระหว่างกนั    

ควรเป็นไปอยา่งเหมาะสมและอยูใ่นกรอบของแนวนโยบายของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้  

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับ เสนอหรือให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด

แก่ผูใ้ดหรือหน่วยงานใด เพื่อให้ได้มาซ่ึงสัญญากู้เงิน หรือให้กู ้เงิน หรือทําให้เกิด / หมดไปซ่ึงภาระผูกพัน         

กลุ่มธุรกิจเด็มโกท่ี้ไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือจริยธรรมท่ีดี 
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                   คู่มือมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ (ทบทวน : พฤษภาคม 2564)  หนา้ท่ี 18/37 

การจัดซ้ือ จัดจ้างทัว่ไป 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ได้กาํหนดขั้นตอนการจดัซ้ือทรัพยสิ์น / วสัดุสํานักงาน รวมทั้ งการจดัจ้างอ่ืนในการ

ให้บริการ โดยนําเสนอให้ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานอนุมติัและต้องระบุวตัถุประสงค์ของการจดัซ้ือ / จดัจา้ง        

ในการอนุมัติเป็นไปตามอาํนาจดําเนินการของกลุ่มบริษัทเด็มโก้  การจดัซ้ือ / จดัจ้างท่ีมีมูลค่าสูงควรมีการ

เปรียบเทียบราคาจากผูข้าย / ผูใ้หบ้ริการรายอ่ืนดว้ย และปฏิบติัดว้ยความโปร่งใสเป็นธรรมต่อทุกหน่วยงาน 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับ เสนอหรือให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด

แก่ผูข้ายหรือผูใ้ห้บริการ เพื่อท่ีจะรับทรัพยสิ์นหรือวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีสภาพหรือคุณสมบติัไม่ไดม้าตรฐานและไม่ตรง

ตามใบสั่งซ้ือ หรือเพื่อท่ีจะรับการบริการท่ีไม่มีคุณภาพและไม่ตรงตามขอ้ตกลง ในกรณีท่ีพบเหตุการณ์ดงักล่าว   

ให้แจง้ผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยทนัที และหาทางแกไ้ขร่วมกนั รวมทั้งพิจารณาไม่รับหรือชะลอการรับทรัพยสิ์น 

วสัดุอุปกรณ์ หรือ การรับบริการ ดงักล่าว หากจะทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัหรือคู่สัญญา 

การปฏบัิติงาน บัญชีการเงิน 

การรับ-จ่ายเงนิ 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ มีขอ้ปฏิบติัในการรับหรือจ่ายเงิน ดงัน้ี 

 1. การรับเงินจากลูกค้า นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนใด 

1.1. ก่อนการรับเงินทุกคร้ัง หน่วยงานการเงินตอ้งทราบวา่เป็นการรับเงินเพื่อวตัถุประสงคใ์ด และมีเหตุ

อนัควรใหรั้บเงินจาํนวนดงักล่าว 

1.2. ในการรับเงินหน่วยงานการเงินตอ้งออกเอกสารการรับเงินเป็นหลกัฐานแก่ผูจ่้ายเงินทุกคร้ัง และ    

มีเอกสารท่ีสามารถบนัทึกบญัชีไดต้ามขอ้กาํหนดของประมวลรัษฎากรและประกาศกรมทะเบียน

การคา้ เร่ืองกาํหนดชนิดของบญัชี ท่ีตอ้งจดัทาํ ขอ้ความและรายการท่ีตอ้งมีในบญัชี ระยะเวลา       

ท่ีตอ้งลงรายการในบญัชีและเอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชี พ.ศ.2544 (ลว.19 มิ.ย. 2544) 

1.3. ในกรณีท่ีการรับเงินนั้นไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ถูกตอ้งตามวตัถุประสงค ์ใหป้ฏิเสธการรับเงิน

ดงักล่าวและแจง้ให้ผูบ้ริหารทราบและหาทางแก้ไขและป้องกนั ในกรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็น

กฎหมายใหห้ารือหน่วยงานกฎหมายของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เพื่อดาํเนินการท่ีเหมาะสมต่อไป 

1.4. ขอความร่วมมือกบัผูจ่้ายเงินให้ชาํระเงินเป็นเช็คขีดคร่อมและระบุ “A/C PAYEE” หรือชาํระโดย

โอนเงินผ่านบญัชีธนาคารของบริษทั ในกรณีท่ีรับเป็นเงินสดตอ้งมีกระบวนการท่ีให้เกิดความ

มัน่ใจวา่เงินสดทั้งหมดมาจากไหนและไดน้าํฝากเขา้บญัชีธนาคารของบริษทั 

1.5. ห้ามนาํเงินท่ีผูจ่้ายเงินตอ้งชาํระให้กบับริษทัเขา้บญัชีพนกังานหรือบญัชีผูใ้ด ท่ีบริษทัไม่มีอาํนาจ  

สั่งจ่ายตามอาํนาจดาํเนินการ และตอ้งไม่อนุญาตใหผู้จ่้ายเงินกระทาํเช่นกนั 
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1.6. ไม่เรียกหรือรับ ไม่เสนอหรือให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด ให้กบัผูจ่้ายเงิน

เพื่อท่ีจะชะลอการรับเงินของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หรือทาํให้กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เกิดความเสียหายจาก

การท่ีไม่ไดรั้บเงินหรือไดรั้บล่าชา้หรือไดรั้บไม่เตม็จาํนวน 

 2. การจ่ายเงินให้กบัเจ้าหนี ้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนใด 

2.1. ก่อนการจ่ายเงินทุกคร้ัง ตอ้งมีการวิเคราะห์รายการจ่ายเงินดงักล่าวเพื่อวตัถุประสงค์ใด และตอ้ง

ผา่นการบนัทึกบญัชีจากหน่วยงานบญัชี และเป็นรายการท่ีถูกตอ้งตามหลกัการบญัชี และกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2. หากพบรายการท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสม ตอ้งรายงานให้ผูบ้ริหารทราบและหาทางแกไ้ขและ

ป้องกนัใหถู้กตอ้งตามหลกัการบญัชีและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.3. ในการจ่ายเงินทุกคร้ัง การอนุมติัสั่งจ่ายใหเ้ป็นไปตามคู่มืออาํนาจดาํเนินการ 

2.4. ในการจ่ายเงินทุกคร้ัง ตอ้งไดรั้บหลกัฐานการจ่ายเงินท่ีถูกตอ้งตามขอ้กาํหนดของประมวลรัษฎากร

และประกาศกรมทะเบียนการคา้ เร่ืองกาํหนดชนิดของบญัชี ท่ีต้องจดัทาํ ขอ้ความและรายการ        

ท่ีตอ้งมีในบญัชี ระยะเวลาท่ีตอ้งลงรายการในบญัชีและเอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการลงบญัชี    

พ.ศ.2544 (ลว.19 มิ.ย. 2544) 

2.5. ให้ปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีหรือผู ้รับเงินในลักษณะท่ีเท่าเทียมกัน โดยชําระเงินตามเง่ือนไขธุรกิจ              

ท่ีเหมาะสม ไม่เลือกปฏิบติักบัเจา้หน้ีหรือผูรั้บเงินรายใดดว้ยอคติหรือลาํเอียง  

2.6. ไม่เรียกหรือรับ ไม่เสนอหรือให้ ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดกบัเจา้หน้ีหรือ

ผูรั้บเงินในอนัท่ีจะทาํให้กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เกิดความเสียหายจากการชาํระเงิน หรือชาํระล่าชา้ หรือ

ชาํระไม่เตม็จาํนวน 

การปฏบัิติงาน งานทรัพยากรบุคคล ฝึกอบรม 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไดก้าํหนดขั้นตอนการดาํเนินการงานทรัพยากรบุคคล เร่ิมตั้งแต่การสรรหา การตรวจสอบ

ประวติัการศึกษาและการทาํงาน การจา้งงาน การปฐมนิเทศ การฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคลากร การประเมินผล      

การสอบสวน การลงโทษพนกังาน ฯลฯ ไวใ้นระเบียบปฏิบติังานทรัพยากรบุคคล และคู่มือพนกังาน 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ มีขอ้กาํหนดในการดาํเนินงานและแนวปฏิบติัไวอ้ย่างชดัเจน รวมถึงการไม่เรียก หรือรับ

ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนไม่วา่ในรูปแบบใด ๆ จากผูส้มคัรหรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการสมคัร ทั้งในช่วงการสมคัร

งาน และช่วงประเมินผลทดลองงาน เพื่อใหมี้การบรรจุเป็นพนกังาน 
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การจ้างเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

1. กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ไม่มีนโยบายการจ้างเจา้หน้าท่ีของรัฐท่ียงัคงอยู่ในตาํแหน่ง ยกเวน้รัฐวิสาหกิจ ท่ีมี

ขอ้กาํหนดจากหน่วยงานจดัตั้งใหส้ามารถมีตวัแทนจากหน่วยงานรัฐเขา้มาปฏิบติังานในองคก์รได ้ 

2. มีกาํหนดระยะเวลาเวน้วรรค (Cooling-off period) เป็นเวลา 2 ปี สําหรับการแต่งตั้งอดีตเจา้หน้าท่ีของรัฐ    

ท่ีออกจากตาํแหน่ง หรือบุคคลท่ีเคยทาํงานให้กับหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

โดยตรง  

3. มีกระบวนการตรวจสอบประวติั (Due Diligence) ของบุคคลท่ีกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ จะสรรหาเพื่อแต่งตั้ง     

เขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีปรึกษา และผูบ้ริหารของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ เพื่อตรวจสอบส่ิงท่ีอาจเป็น

ประเด็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ก่อนแต่งตั้ง  

4. เพื่อความโปร่งใส่ เด็มโก้ได้เปิดเผยเหตุผล ข้อมูลรายนามและประวติัของบุคคลท่ีกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้         

จะ สรรหาเพื่อแต่งตั้ ง เข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีปรึกษา และผู ้บริหารของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้             

ไวใ้นเอกสารเผยแพร่ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

5. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไดร้ะบุหน้าท่ีและแนวทางปฏิบติั เพื่อป้องกนัการใช้อาํนาจในทางมิชอบ หรือประเด็น    

ท่ีมีผลประโยชน์ขดัแยง้ เช่น การ Lobby เพื่อไดรั้บประโยชน์ในทางท่ีมิชอบ เป็นตน้  ไวใ้นนโยบายการ

ป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีกําหนดให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการ

ดาํเนินงานภายใตม้าตรฐานเดียวกนั และภายใตน้โยบายการกาํกบัดูแลกิจการของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

 ดูคู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 

ช่องทางการร้องเรียน / การแจ้งเบาะแส 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไดก้าํหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือการแจง้เบาะแสจากการกระทาํผิดกฎหมายหรือ

จรรยาบรรณหรือละเมิดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และสินบน หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต

หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ซ่ึงรวมถึงพนักงาน ผูบ้ริหารและผู ้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ งมีกลไก             

ในการคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูล และให้ความสําคญักบัการเก็บขอ้มูลขอ้ร้องเรียนเป็นความลบั เพื่อสร้างความมัน่ใจ

ใหก้บัผูร้้องเรียน ดงัน้ี 

 1. วตัถุประสงค์ 

1.1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ดาํเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และ

สามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณของ           

กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้โดยเด็มโกค้าดหวงัให้ทุกคนรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบติัท่ีขดั หรือสงสัยวา่จะ

ขดัต่อเร่ืองดงักล่าวให้เด็มโกรั้บทราบ ทางเด็มโกจ้ะไดป้รับปรุงแกไ้ข หรือดาํเนินการให้เกิดความ

ถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์      
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แห่งประเทศไทย ท่ีมีการให้ความคุ้มครองผู ้ให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่หน่วยงานกํากับดูแลด้วย             

ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้นาํมาใชป้ฏิบติั 

1.2. เพื่อให้มัน่ใจวา่ ผูบ้งัคบับญัชา และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ทาํหนา้ท่ี

ดูแล และให้คาํแนะนํา ตลอดจนสอดส่องพฤติกรรม ความประพฤติ และการกระทาํต่าง ๆ ของ

พนกังานให้เป็นไปโดยถูกตอ้ง และผูแ้จง้เร่ืองดงักล่าว จะไดรั้บความคุม้ครอง หากเป็นการกระทาํ

ดว้ยความสุจริตใจ 

1.3. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ให้ความสําคญักบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เช่นเดียวกบัความโปร่งใสในการ

เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้เท่านั้ น         

ซ่ึงประกาศไวใ้นนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

 

2. ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

  เม่ือมีขอ้สงสัย หรือพบเห็นการกระทาํน่าสงสัยวา่ฝ่าฝืนหลกัปฏิบติัท่ีดี ดงัเร่ืองต่อไปน้ี 

• การฝ่าฝืนการปฏิบติัตามหลกัการและแนวปฏิบติัของนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

• การฝ่าฝืนตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

• การไดรั้บความไม่เป็นธรรมในการปฏิบติังาน 

• การกระทาํทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 

3. ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน สามารถแจง้ผา่น 4 หน่วยงาน คือ  

3.1. คณะกรรมการตรวจสอบ  

3.2. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกาํกบัดูแลกิจการ 

3.3. เลขานุการบริษทั 

3.4. สาํนกังานตรวจสอบ 

โดยการจดัส่งผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทาง ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ     Email :  Auditcom@demco.co.th  หรือ 

2. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน Email :  goodgovernance@demco.co.th หรือ 

และกาํกบัดูแลกิจการ     

3. เลขานุการบริษทั     Email : Com_Secretary@demco.co.th  หรือ 

4. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  Email :  AC_Secretary@demco.co.th หรือ 

5. เลขานุการคณะกรรมการสรรหา    E-mail :  Gov_Secetary@demco.co.th หรือ 

พิจารณาค่าตอบแทนและกาํกบัดูแลกิจการ   

mailto:Auditcom@demco.co.th
mailto:goodgovernance@demco.co.th
mailto:Gov_Secetary@demco.co.th
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 ส่งจดหมาย หรือช่องทางอ่ืนตามสมควรและปลอดภยั  ถึง สํานักงานตรวจสอบ  บริษทั เด็มโก้  จาํกัด 

(มหาชน) เลขท่ี 59  ม.1  ต.สวนพริกไทย  อ.เมือง จ.ปทุมธานี  12000  หรือโทรสาร 02-9595811 ต่อ 2018 

 และกรณีท่ีพบประเด็นท่ีตอ้งรายงานอย่างเร่งด่วน ให้รีบรายงานตรงต่อเลขานุการบริษทัหรือเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

4. เง่ือนไขและการพจิารณาเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

4.1. รายละเอียดของเบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน ตอ้งเป็นความจริง มีความชดัเจน หรือเพียงพอท่ีจะนาํสืบหา

ขอ้เทจ็จริงเพื่อดาํเนินการต่อไปได ้

4.2. ข้อมูล ท่ีได้รับจะเก็บเป็นความลับ  และไม่ มีการเปิดเผยช่ือผู ้ท่ี แจ้งเบาะแส หรือผู ้ร้องเรียน                   

ต่อสาธารณชน หากไม่ไดรั้บความยนิยอมจากผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียน 

4.3. ผู ้ท่ี แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นพ นักงาน หรือ

บุคคลภายนอก 

4.4. ระยะเวลาตอบกลบัผูร้้องเรียนไม่เกิน 7 วนัทาํการหลงัจากไดรั้บขอ้ร้องเรียน 

4.5. ระยะเวลาในการพิจารณาดาํเนินการตามเร่ืองร้องเรียน ข้ึนอยูก่บัความซบัซ้อนของเร่ือง ความเพียงพอ

ของเอกสารหลกัฐานท่ีไดรั้บจากผูร้้องเรียน รวมถึงเอกสารหลกัฐาน และคาํช้ีแจงของผูถู้กร้องเรียน  

แต่ไม่เกิน 30 วนัทาํการ 

4.6. ผูรั้บข้อร้องเรียน และผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมูล            

ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าท่ีจาํเป็น โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั และความเสียหายของ         

ผูร้้องเรียน หรือผูใ้ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง หรือแหล่งท่ีมาของขอ้มูล หรือบุคคล    

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. กลุ่มบุคคลทีเ่กีย่วข้อง 

5.1. ผูแ้จง้ขอ้มูล หมายถึง ผูท่ี้แจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน 

5.2. ผูป้ระสานงานเร่ืองร้องเรียน หมายถึง ผูท้าํหนา้ท่ีรับเร่ือง และเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้และเก็บผลสรุปของ

การดําเนินงาน ได้แก่ เลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูท่ี้ได้รับ

มอบหมาย 

5.3. ผูดู้แลเร่ืองร้องเรียน หมายถึง ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของผูท่ี้ถูกร้องเรียน หรือผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึน

ไปของหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียน 

5.4. ผูดู้แลเร่ืองระเบียบ หมายถึง หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

5.5. เลขานุการบริษทัและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.6. คณะกรรมการตรวจสอบ 

5.7. ประธานกรรมการบริษทั 
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6. ขั้นตอนการดําเนินการ 

6.1. การลงทะเบียนและส่งเร่ือง 

• ผูป้ระสานงานเร่ืองร้องเรียน ลงบนัทึกขอ้มูลจากผูร้้องเรียน ดงัน้ี 

1) ช่ือผูร้้องเรียน ยกเวน้กรณีท่ีไม่ไดร้ะบุช่ือ 

2) วนัและเวลาท่ีร้องเรียน 

3) ช่ือ บุคคล หรือเหตุการณ์ท่ีร้องเรียน 

4) ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 

• ผูป้ระสานงานเร่ืองร้องเรียน ลงทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียน และกาํหนดวนัแจง้ความคืบหนา้ของ

เร่ืองท่ีร้องเรียนแก่ผูร้้องเรียน ดงัน้ี 

1) กรณีท่ีมีผลกระทบต่อช่ือเสียงของกลุ่มธุรกิจเด็มโกอ้ย่างร้ายแรง ให้ดาํเนินการโดยด่วน

ท่ีสุด 

2) กรณีอ่ืน ใหด้าํเนินการโดยเร็ว 

6.2. เม่ือลงทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียนแล้ว ให้กาํหนดช้ันความลบัตามเน้ือหาของเร่ืองและดําเนินการ ดังนี ้

• ส่งใหผู้ดู้แลเร่ืองร้องเรียนดาํเนินการหาขอ้เทจ็จริง และสั่งการตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีมี 

• ส่งสําเนาเร่ืองให้หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล ทราบเบ้ืองต้น เพื่อให้คาํแนะนําการ

ดาํเนินการดา้นระเบียบวนิยั หรืออ่ืน ๆ 

• ส่งสาํเนาเร่ืองเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบหรือพิจารณาดาํเนินการต่อไป 

6.3. การรวบรวมข้อเทจ็จริงและส่ังการ 

• ผูดู้แลเร่ืองร้องเรียน ดาํเนินการหาข้อเท็จจริง และให้ข้อแนะนําผูท่ี้เก่ียวข้องให้มีความ

ประพฤติ หรือการปฏิบติัท่ีเหมาะสมต่อไป หากตอ้งมีการลงโทษทางวินยัควรปรึกษากบั

หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การลงโทษเป็นไปตามระเบียบบริษทั และหาก

ผูดู้แลเร่ืองร้องเรียนไม่มีอาํนาจสั่งลงโทษให้เสนอเป็นลาํดบัชั้นไปจนถึงผูมี้อาํนาจแลว้แต่

กรณี และให้ส่งขอ้เท็จจริง รายงานผลการดาํเนินการและการสั่งลงโทษแลว้แต่กรณีเสนอ

ให้กรรมการผู ้จ ัดการ หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือประธานกรรมการบริษัท          

ผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัขั้น เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการ 

• กรณีเป็นเร่ืองร้องเรียนจากผู ้ไม่ระบุช่ือ และไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ          

ให้ผูดู้แลเร่ืองร้องเรียนส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล และความเห็นเก่ียวกับเร่ือง

ร้องเรียนนั้ นเสนอให้กรรมการผูจ้ดัการ หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือประธาน

กรรมการบริษัท โดยผ่านผูบ้ ังคบับัญชาตามลําดับขั้น เพื่อขอแนวทางการดําเนินการ           

ท่ีเหมาะสมต่อไป หากประธานกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือ

กรรมการผูจ้ดัการเห็นว่า ไม่สามารถดาํเนินการตามขอ้ร้องเรียนได ้ขอ้ร้องเรียนนั้นจะถูก
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ปิดเร่ืองไป และให้ผูดู้แลเร่ืองร้องเรียนส่งสําเนาให้ผูป้ระสานงานเร่ืองร้องเรียนทราบ เพื่อ

รายงานแก่เลขานุการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบต่อไป 

• หากผูดู้แลเร่ืองร้องเรียนตรวจสอบขอ้เท็จจริงแลว้ พบว่า ผูถู้กร้องเรียนไม่มีความผิด หรือ

เป็นเร่ืองท่ีเกิดจากความเขา้ใจผิด หรือไดใ้หข้อ้แนะนาํแก่ผูถู้กร้องเรียน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้

มีการประพฤติหรือการปฏิบติัท่ีเหมาะสมแลว้ และพิจารณาเห็นวา่ ควรใหปิ้ดเร่ืองโดยไม่มี

การลงโทษใด ๆ ให้ผูดู้แลเร่ืองร้องเรียน เสนอเร่ืองดงักล่าวแก่ผูบ้งัคบับญัชาลาํดบัเหนือข้ึน

ไป เพื่อขออนุมติัปิดเร่ือง และส่งสําเนาเร่ืองให้ผูป้ระสานงานเร่ืองร้องเรียน เพื่อแจง้แก่      

ผูร้้องเรียนทราบ และรายงานแก่เลขานุการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ

ต่อไป 

6.4. การสอบสวนข้อเทจ็จริง 

• ในกรณีท่ีผูดู้แลเร่ืองร้องเรียน และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล เห็นว่า จะตอ้งมีการ

ลงโทษทางวินยั ให้หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล  เสนอเร่ืองต่อกรรมการผูจ้ดัการ หรือ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือประธานกรรมการบริษทั เพื่อสั่งการสอบสวนขอ้เทจ็จริงต่อไป  

• เม่ือมีคาํสั่งการของกรรมการผูจ้ดัการ หรือประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือประธานกรรมการ

บริษทัแลว้ ใหแ้จง้แก่ผูดู้แลเร่ืองร้องเรียนทราบ เพื่อดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

6.5. การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน และการปรับปรุงแก้ไข 

• ผูดู้แลเร่ืองร้องเรียน ดาํเนินการตามคาํสั่งการของกรรมการผูจ้ดัการ หรือประธานเจา้หน้าท่ี

บริหาร หรือประธานกรรมการบริษัท ให้ข้อแนะนําให้มีการประพฤติ หรือการปฏิบัติท่ี

เหมาะสมต่อไป และแจง้ผลการดาํเนินการใหผู้ป้ระสานงานเร่ืองร้องเรียนทราบ 

• ผูป้ระสานงานเร่ืองร้องเรียน แจง้ผลการดาํเนินการให้กบัผูร้้องเรียนทราบ และบนัทึกผลสรุป

ของการดาํเนินการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนไว ้และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ

เป็นรายไตรมาส 

• ประสานงานเร่ืองร้องเรียน ติดตามผลการปรับปรุงแกไ้ข (ถ้ามี) และรายงานให้เลขานุการ

บริษทั  กรรมการผูจ้ดัการ  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน

กรรมการบริษทั ทราบ 

7. การร้องเรียนโดยไม่สุจริต  

  หากการแจง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน ให้ถอ้ยคาํ หรือให้ขอ้มูลใด ๆ ท่ีพิสูจน์ไดว้่ากระทาํโดยไม่สุจริต กรณี

เป็นพนกังานของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จะไดรั้บการลงโทษทางวินยั แต่หากเป็นบุคคลภายนอกท่ีการกระทาํนั้น ทาํให้

ไดรั้บความเสียหาย ทางกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จะพิจารณาดาํเนินคดีกบับุคคลนั้น ๆ ดว้ย 
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8. ความรับผดิชอบของผู้บังคบับัญชาเหนือขึน้ไป   

  กรณีท่ีผูดู้แลเร่ืองร้องเรียนละเลย หรือไม่ปฏิบติัตามนโยบายน้ี ผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปจะตอ้งไดรั้บการ

พิจารณาโทษทางวนิยัดว้ย 

 

9. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน 

9.1. จะเก็บขอ้มูลและตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน และผูถู้กร้องเรียน  เป็นความลบั 

9.2. จะเปิดเผยขอ้มูลเท่าท่ีจาํเป็นโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั และความเสียหายของผูร้ายงานแหล่งท่ีมา

ของข้อมูลหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับความเสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วย

กระบวนการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 

9.3. มีการกาํหนด ให้ผูแ้จง้เบาะแส  หรือผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง 

สามารถร้องขอมาตรการคุ้มครองท่ีเหมาะสม หากเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความ

เดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภยั 

9.4. จะไม่กระทาํการใด ๆ อนัไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือใน

การตรวจสอบขอ้เท็จจริงไม่ว่าจะโดยการเปล่ียนแปลงตาํแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานท่ีทาํงาน        

สั่งพกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบติังาน เลิกจา้ง หรือกระทาํการอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะ เป็นการปฏิบติัอยา่ง

ไม่เป็นธรรม 

 
 

10. การแจ้งเบาะแสอนัเป็นเทจ็ 

 ผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง สามารถร้องขอมาตรการ

คุม้ครองท่ีเหมาะสม ย่อมตระหนักและเขา้ใจเป็นอย่างดีว่าการแจง้เบาะแสจะต้องกระทาํโดยสุจริตไม่มีเจตนา      

กลัน่แกลง้องคก์รหรือบุคคล หรือโดยมีเจตนาไม่สุจริต ไม่เป็นธรรม หากผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้

ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง ไดใ้ห้ขอ้มูลอนัเป็นเท็จ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จะดาํเนินการตามขั้นตอนของ

กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หรือตามระเบียบของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้และตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูแ้จง้เบาะแส ตามความ

เหมาะสมแลว้แต่กรณีต่อไป 
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11. ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตต่อสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  

กรณีพบการเรียกรับสินบนโดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เจา้หน้าท่ีของรัฐต่างประเทศ เจา้หนา้ท่ีขององค์การ

ระหว่างประเทศ ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถ่ิน เจา้หน้าท่ีของรัฐ

ตั้งแต่ผูบ้ริหารระดบัสูงหรือขา้ราชการซ่ึงดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่ผูอ้าํนวยการกองข้ึนไป  

• ทางจดหมาย หรือร้องเรียนดว้ยตนเองท่ีสํานกังาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง โดยสามารถร้องเรียนการ

ทุจริตโดยทาํเป็นหนงัสือ ส่งมายงัสํานกังาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) เลขท่ี 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย 

อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือท่ีสาํนกังาน ป.ป.ช. ภาค / สาํนกังาน ป.ป.ช. ประจาํจงัหวดั  

• ร้องเรียนผา่นเวบ็ไซต ์สาํนกังาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th หวัขอ้ร้องเรียน 

• ร้องเรียนผา่นสายด่วน ป.ป.ช. 1205 (ในวนัและเวลาราชการ) 

• ร้องเรียนโดยร้องทุกข ์กล่าวโทษ ต่อพนกังานสอบสวน ณ สถานีตาํรวจในพื้นท่ี 

 

12.  การทาํหนังสือร้องเรียนต่อสํานักงาน ป.ป.ช. 

12.1 หนังสือทําถึง "เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช." หรือ "ตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กทม. 

10300" หรือเข้าร้องทุกข์ กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน ณ สถานีตาํรวจในเขตอาํนาจ

สอบสวน โดยพนกังานสอบสวนจะส่งเร่ืองไปยงัสาํนกังาน ป.ป.ช. เพื่อดาํเนินการต่อไป 

12.2 รายละเอียดการร้องเรียน ดงัน้ี 

• ช่ือ - สกุล ท่ีอยู ่และ หมายเลขโทรศพัทข์องผูก้ล่าวหา 

• ช่ือ - สกุล ตาํแหน่ง สังกดั ของผูถู้กกล่าวหา 

• ระบุขอ้กล่าวหาการกระทาํความผดิฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี การกระทาํความผดิต่อตาํแหน่ง

หนา้ท่ีราชการ การกระทาํความผดิต่อตาํแหน่งหนา้ท่ีในการยติุธรรม ร่ํารวยผดิปกติ หรือ

มีทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึน ผดิปกติ 

• บรรยายการกระทาํความผดิอยา่งละเอียดตามหวัขอ้ดงัน้ี 

- กรณกีล่าวหากระทาํความผดิฐานทุจริตต่อหน้าที ่กระทาํความผดิต่อตําแหน่งหน้าที ่

ราชการ หรือ กระทาํความผิดต่อตําแหน่งหน้าทีใ่นการยุติธรรม  

ก. การกระทาํความผดิเกิดข้ึนเม่ือใด 

ข. มีขั้นตอนหรือรายละเอียดการกระทาํความผดิอยา่งไร 

ค. มีพยานบุคคลรู้เห็นเหตุการณ์ หรือไม่ (ถา้ไม่สามารถนาํมาไดใ้หร้ะบุวา่ใครเป็น    

ผูเ้ก็บรักษาไว)้ 
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ง. ในเร่ืองน้ีไดร้้องเรียนต่อหน่วยงานใด หรือยืน่ฟ้องต่อศาลใด เม่ือใด และผลเป็น

ประการใด 

- กรณกีล่าวหาว่าร่ํารวยผดิปกติหรือมีทรัพย์สินเพิม่ขึน้ผดิปกติ 

ก. ฐานะเดิมของผูถู้กกล่าวหา และภริยาหรือสามีรวมทั้งบิดามารดาของทั้งสอง

หน่วยงานเป็นอยา่งไร 

ข. ผูถู้กกล่าวหา และภริยาหรือสามี มีอาชีพอ่ืน ๆ หรือไม่ ถา้มีอาชีพอ่ืน แลว้มีรายได้

มากนอ้ย เพียงใด 

ค. ทรัพยสิ์นท่ีจะแสดงใหเ้ห็นวา่ร่ํารวยผดิปกติ มีอะไรบา้ง เช่น 

- บา้น มีจาํนวนก่ีหลงั, ตั้งอยูท่ี่ใด (เลขท่ีบา้น ถนน/ซอย ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต

จงัหวดั), ซ้ือเม่ือใด และราคาขณะซ้ือเท่าใด 

- ท่ีดิน มีจาํนวนก่ีแปลง, ตั้งอยูท่ี่ใด (เช่นเดียวกบัหวัขอ้ท่ีตั้งของบา้น), ซ้ือเม่ือใด และ

ราคา ขณะซ้ือเท่าใด  

- รถยนต ์มีจาํนวนก่ีคนั, ยีห่้อ, รุ่น, สี, หมายเลขทะเบียน,ซ้ือเม่ือใด จากใคร และราคา

ขณะซ้ือเท่าใด 

- มีเงินฝากท่ีธนาคารใด สาขาใด 

- ทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ 

12.3 ลงลายมือช่ือ และเขียนช่ือ - สกุล ดว้ยตวับรรจง พร้อมแจง้ท่ีอยูข่องผูก้ล่าวหาใหช้ดัเจน หาก

ตอ้งการใหส้าํนกังาน ป.ป.ช. ปกปิดช่ือ - สกุล และท่ีอยู ่ใหร้ะบุชดัเจนดว้ย ส่วนกรณีท่ีไม่

เปิดเผย ช่ือ - สกุลจริงถือวา่เป็นบตัรสนเท่ห์ ใหส่้งแบบไปรษณียต์อบรับ (เพื่อจะไดรั้บทราบวา่

หนงัสือ ร้องเรียนส่งถึง ป.ป.ช. แลว้) เพราะ สาํนกังาน ป.ป.ช. จะติดต่อกบัผูร้้องเรียนโดยตรง

กบัผูร้้องเรียนท่ีแจง้ช่ือ - สกุล และท่ีอยู ่เท่านั้น 

 

หมายเหตุ หากกล่าวหาผูด้ ํารงตาํแหน่งทางการเมือง จะต้องระบุช่ือ - นามสกุล และลงลายมือช่ือผูก้ล่าวหา

โ ด ย เฉ พ า ะ ผู ้ ก ล่ า ว ห า จ ะ ต้ อ ง เป็ น ผู ้ รั บ ไ ด้ รั บ ค ว า ม เสี ย ห า ย โ ด ย ต ร ง จ า ก ก า ร ก ร ะ ทํ า นั้ น 
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การส่ือสาร5 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ส่ือสารขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นและสินบน      

ให้พนกังาน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจไดรั้บทราบ โดยผา่น

การประชุมประจาํเดือนของฝ่ายจดัการ การแจง้ผา่นบอร์ดประชาสัมพนัธ์ แผน่พบั Website รายงานประจาํปี หรือ

วธีิการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ไดแ้ก่ การสอดแทรกในการจดักิจกรรมประจาํปี หรือในการจดัอบรมแก่พนกังาน 

เป็นตน้ 

การเปิดเผยข้อมูล5 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ มีการเปิดเผยขอ้มูลแก่พนกังาน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และ

ผูเ้ก่ียวข้อง ผ่านรายงานประจาํปี (Annual Report)  Website ของบริษัท หรือวิธีการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

เพื่อใหม้ัน่ใจวา่กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มีการดาํเนินงานท่ีโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได ้

การบันทกึและเกบ็รักษาข้อมูล 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ดาํเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลตามนโยบายของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ซ่ึงมีความ

มุ่งมัน่ท่ีจะรักษามาตรฐานเก่ียวกบัระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการส่ือสารขอ้มูล ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีสําคญั  

ในการสร้างระบบการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ โดยจะดาํเนินการในเร่ืองต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่า ขอ้มูล

ระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ ไดมี้การดูแล รักษา และป้องกนัให้พร้อมท่ีจะใช้ไดต้ลอดเวลาการทาํธุรกิจของ

กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ อีกทั้งการวางรูปแบบและตน้ทุนของมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามความ

เหมาะสมต่อความเส่ียงของขอ้มูล ระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์ 

 

• ขอ้มูลหมายรวมถึง ขอ้มูลท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ขอ้มูลท่ีเป็นเอกสาร ส่ิงพิมพ ์ขอ้มูลภาพ/เสียง ฯลฯ 

• ระบบงานครอบคลุมถึงระบบขอ้มูล และการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ 

• คอมพิวเตอร์ครอบคลุมถึงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการส่ือสาร และอุปกรณ์การคาํนวณท่ีเก่ียวขอ้ง

เพื่อใหบ้รรลุถึงความมุ่งมัน่ดงักล่าว จึงไดด้าํเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบติั ดงัน้ี 

1. กาํหนดความรับผดิชอบของผูใ้ชง้านและผูดู้แลขอ้มูลทั้งระบบงาน และระบบ คอมพิวเตอร์ทั้งหมด 

2. ประเมินความเส่ียงและสร้างระบบควบคุมความเส่ียงให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง 

3. สร้างระบบป้องกนัใหก้บัขอ้มูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง  

4. สร้างระบบรักษาขอ้มูลเพื่อป้องกนัการเขา้ดูขอ้มูล การแกไ้ข การทาํงานขอ้มูลโดยมิชอบ ไม่ว่าจะ

เป็นการกระทาํโดยอุบติัเหตุ หรือดว้ยความตั้งใจ 
5ดูภาคผนวกหนา้ 36 แนวทางการเปิดเผยและส่ือสารให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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กระบวนการตรวจสอบ / การควบคุมภายใน 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไดจ้ดัใหมี้การสอบทานระบบเป็นประจาํทุกปีจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของเด็มโก้

ทั้งน้ี กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ให้ความเป็นอิสระและไม่จาํกดัขอบเขตแก่ผูต้รวจสอบในการปฏิบติังาน นอกจากน้ียงัมีการ

สอบทานบัญชีโดยผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตเป็นรายไตรมาส และตรวจสอบประจาํปีตามท่ีกําหนดโดย

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กรมพฒันาธุรกิจการคา้ และกรมสรรพากร 

 คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการจัดให้มีการควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจได้ดําเนินการ            

ในขอบเขตท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ปฏิบติัตามนโยบายของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีบงัคบั

ใช้กบัธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามและตรวจสอบวา่พนกังานไดป้ฏิบติัตามนโยบายหรือตามขั้นตอน  

ท่ีเก่ียวขอ้ง สอดคลอ้งตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีระบุไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

 

การติดตามและทบทวน 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ กาํหนดให้มีการติดตามทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอทุกปี 

โดยทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามโครงสร้างหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการติดตามและทบทวนการปฏิบติังาน หากมี

ขอ้สงสัยวา่กิจกรรมท่ีทาํหรือรายการธุรกิจใด ๆ อาจละเมิดนโยบายน้ี หรือกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ละเมิดกฎหมาย หรือ

ขอ้กาํหนดต่าง ๆ ตอ้งรายงานขอ้มูลดงักล่าวต่อกรรมการผูจ้ดัการ หรือประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือประธาน

กรรมการ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งตามช่องทางในการแจง้เบาะแสหรือร้องเรียน 

 

เอกสารอ้างองิ 

1. ประมวลกฎหมายอาญา 

2. พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2558 ) 

3. ระเบียบบริษทัและระเบียบปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ 

4. คู่มือพนกังาน 

5. คู่มือวา่ดว้ยความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

6. นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

7.  จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

8. อาํนาจอนุมติัการดาํเนินการของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

9. คู่มือและแนวปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริต จาก  Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) 
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ภาคผนวก 

ก. ข้ันตอนและกระบวนการควบคุมในกจิกรรมทีสํ่าคัญ 

1. การบริจาคเพ่ือการกุศล 

เม่ือกลุ่มธุรกิจเด็มโก้มีความประสงค์จะบริจาคเงิน หรือทรัพยสิ์นเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเม่ือมีผูใ้ด

หรือหน่วยงานใดแจง้ความประสงคข์อรับเงินบริจาคจากกลุ่มธุรกิจเด็มโกเ้พือ่การกศุล ใหป้ฏิบติัตามขั้นตอน ดงัน้ี 

 

1. ขั้นตอนกระบวนการบริจาคเงนิหรือทรัพย์สิน 

          

 

1.1 หน่วยงานท่ีเสนอเร่ือง พิจารณาวา่เป็นไปตามนโยบาย       

    กลุ่มธุรกิจเด็มโกห้รือไม่        

             

 

               

1.2  พิจารณาวา่การบริจาคเป็นไปตามระเบียบปฏิบติัของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

หรือไม่                          

                    

  

1.3 ตรวจสอบขอ้มูลประกอบการบริจาค          

 1.3.1 มีวตัถุประสงคช์ดัเจน  

 1.3.2 มีหน่วยงานท่ีมีท่ีอยูแ่น่นอน และมีผูรั้บผิดชอบ   

 

1.4 หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริจาคนาํเสนอเร่ือง     

 เพ่ือขออนุมติัตามคู่มืออาํนาจดาํเนินการ 

 

1.5 หน่วยงานบญัชีจดัทาํใบสาํคญัจ่าย/ใบสาํคญัการโอนทรัพยสิ์น 

      เพ่ือการบริจาค 

                                                       

1.6 หน่วยงานบริหารการเงินส่งเช็คใหผู้มี้อาํนาจลงนามและติดตามหลกัฐาน    

 การรับเงินท่ีถูกตอ้ง กรณีเป็นการบริจาคทรัพยสิ์น หน่วยงานทะเบียน         

 ทรัพยสิ์น เป็นผูส่้งมอบ และติดตามหลกัฐานการรับทรัพยสิ์น         

 

1.7 หน่วยงานบญัชีเก็บขอ้มูลเอกสารทั้งหมดเขา้แฟ้มเอกสาร 

 สามารถสืบคน้ และตรวจสอบขอ้มูลได ้      
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2. การจ่ายเงินสนับสนุน หรือเงินช่วยเหลือทางธุรกจิ 

  เม่ือกลุ่มธุรกิจเด็มโก้มีความประสงค์จะจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรือหน่วยงาน     

ใด ๆ หรือเม่ือมีผูใ้ดหรือหน่วยงานใดแจง้ความประสงคข์อรับเงินหรือทรัพยสิ์นเพื่อสนบัสนุนหรือกิจกรรมใด ๆ   

มีวธีิและขั้นตอนเหมือนการบริจาคเพื่อการกุศล ดงัน้ี 

2. ขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงนิหรือทรัพย์สินเพ่ือสนับสนุนกจิกรรมใด ๆ   

          

 

2.1 หน่วยงานท่ีเสนอเร่ือง พิจารณาวา่เป็นไปตามนโยบาย                 

    กลุ่มธุรกิจเด็มโกห้รือไม่      

 

      

 

2.2  พิจารณาวา่การสนบัสนุนเป็นไปตาม     

       ปกติ / ธรรมเนียมธุรกิจหรือไม่                       

                     

  

2.3 ตรวจสอบขอ้มูลประกอบการขอสนบัสนุน          

 2.3.1 มีวตัถุประสงคช์ดัเจน  

 2.3.2 มีหน่วยงานท่ีมีท่ีอยูแ่น่นอน และมีผูรั้บผิดชอบ   

 

2.4 หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบันาํเสนอเร่ือง     

 เพ่ือขออนุมติัตามคู่มืออาํนาจดาํเนินการ 

 

2.5 หน่วยงานบญัชีจดัทาํใบสาํคญัจ่าย/ใบสาํคญัการโอนทรัพยสิ์น                      

 เพ่ือการสนบัสนุนทางธุรกิจ                

                                                

2.6 หน่วยงานการเงินส่งเช็คใหผู้มี้อาํนาจลงนาม และติดตามหลกัฐาน   

 การรับเงินท่ีถูกตอ้ง กรณีเป็นการสนบัสนุนดว้ยทรัพยสิ์น         

 หน่วยงานทะเบียนทรัพยสิ์น เป็นผูส่้งมอบ และติดตามหลกัฐาน  

 การรับทรัพยสิ์น 

 

2.7 หน่วยงานบญัชีเก็บขอ้มูลเอกสารทั้งหมดเขา้แฟ้มเอกสาร 

 สามารถสืบคน้ และตรวจสอบขอ้มูลได ้                   
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3. การให้ของขวัญหรือให้การรับรอง 

  เม่ือกลุ่มธุรกิจเด็มโกห้รือหน่วยงานใดมีความประสงค์จะให้ของขวญั หรือให้การรับรองแก่ผูใ้ดหรือ

หน่วยงานภายนอก ซ่ึงเป็นไปตามประเพณีทางธุรกิจ เป็นการรักษาสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน และไม่ขดัต่อกฎหมาย 

สามารถดาํเนินการไดโ้ดยใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนวธีิการ ดงัน้ี 

 

3. ขั้นตอนกระบวนการให้ของขวญัหรือให้การรับรอง   

               

 

3.1 หน่วยงานท่ีเสนอเร่ือง พิจารณาวา่เป็นไปตามนโยบาย        

    กลุ่มธุรกิจเด็มโกห้รือไม่        

          

  

                        

3.2 พิจารณาความเหมาะสมดา้นปริมาณและจาํนวนเงิน      

      โดยผา่นตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป พร้อมทั้งเหตุผลประกอบ  

         

                        

    

 

                   

3.3 หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งนาํเสนอเร่ือง     

 เพ่ือขออนุมติัตามคู่มืออาํนาจดาํเนินการ  

    

 

3.4 หน่วยงานบญัชีตรวจสอบเอกสารประกอบการทาํใบสาํคญัจ่าย  

 

3.5 หน่วยงานการเงินส่งเช็คใหผู้มี้อาํนาจลงนาม ประกอบหลกัฐาน                                                                                                       

 การรับเงินท่ีถูกตอ้ง กรณีเป็นการเล้ียงรับรองควรมีการ 

 ระบุช่ือบุคคลและหน่วยงาน ท่ีอยูผู่รั้บการรับรองและ 

 วตัถุประสงคด์ว้ย                               

        

3.6 หน่วยงานบญัชีเก็บขอ้มูลเอกสารทั้งหมดเขา้แฟ้มเอกสาร 

 สามารถสืบคน้ และตรวจสอบขอ้มูลได ้                  
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4. การจ่ายค่าใช้จ่ายให้พนักงาน 

   เม่ือกลุ่มธุรกิจเด็มโกห้รือหน่วยงานใดมีความประสงคจ์ะจ่ายค่าใชจ่้ายใด ๆ ใหพ้นกังาน ซ่ึงอาจมีทั้ง

รูปแบบท่ีจ่ายเขา้บญัชีพนกังานโดยผา่นระบบ Payroll เช่น เงินเดือน ค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา และเงินสวสัดิการอ่ืน ๆ 

และอีกรูปแบบหน่ึงคือจ่ายเป็นเช็คหรือเงินสดใหพ้นกังาน เช่น ค่านํ้ามนัเช้ือเพลิง ค่านายหนา้พนกังานขาย เงิน

ชดเชยค่ารักษาพยาบาล (กรณีพนกังานชาํระเงินแทนบริษทั) ฯลฯ สามารถดาํเนินการไดโ้ดยปฏิบติั ดงัน้ี 

4. ขั้นตอนกระบวนการจ่ายค่าใช้จ่ายให้พนักงาน   

 

4.1 หน่วยงานท่ีเสนอเร่ือง พิจารณาวา่เป็นไปตามนโยบาย                  

 กลุ่มธุรกิจเด็มโกห้รือไม่          

                            

                 

           

4.2  พิจารณาวา่เป็นค่าใชจ่้ายท่ีอยูใ่นระเบียบบริษทั      

        และเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้                 

                        

    

 

 

                                

4.3 กรณีเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานท่ีอยูใ่นระเบียบบริษทั     

 ผูจ้ดัทาํเงินเดือน เป็นผูพิ้จารณาและเสนออนุมติั เช่น เงินเดือน 

 OT และนาํเขา้ระบบงาน Payroll                       

 กรณีเป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ใหผู้จ้ดัการหน่วยงานตรวจสอบขอ้มูล                                                                         

 ก่อนนาํเสนอขออนุมติั ตามอาํนาจดาํเนินการ        

   

4.4 หน่วยงานบญัชีจดัทาํใบสาํคญัจ่ายเพ่ือการบนัทึกบญัชี                        

 และพิจารณาเก่ียวกบัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย                  

                                                                                                                                                                          

4.5 หน่วยงานการเงินส่งเช็คใหผู้มี้อาํนาจลงนาม และติดตาม                                

 หลกัฐานการรับเงินท่ีถูกตอ้ง                                

     

4.6 หน่วยงานบญัชีเก็บขอ้มูลเอกสารทั้งหมดเขา้แฟ้มเอกสาร 

 สามารถสืบคน้ และตรวจสอบขอ้มูลได ้                 
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5. การรับของขวญั ของแถม หรือค่าตอบแทน 

   เม่ือกลุ่มธุรกิจเด็มโกห้รือหน่วยงานใดได้รับของขวญั ของแถม หรือค่าตอบแทนจากลูกคา้ คู่คา้ หรือ

หน่วยงานภายนอก อนัเน่ืองมาจากการดาํเนินธุรกิจ หรือเน่ืองจากหน้าท่ีการงานของตน ตอ้งไม่ใช่ลกัษณะการติด

สินบน เพื่อให้ไดซ่ึ้งขอ้ตกลงทางธุรกิจท่ีไม่เป็นธรรม เม่ือจะรับของขวญั ของแถม หรือค่าตอบแทนใด ๆ จากผูอ่ื้น 

ใหป้ฏิบติัตามขั้นตอน ดงัน้ี 

5. ขั้นตอนกระบวนการรับของขวญั ของแถม หรือค่าตอบแทน   

         

 

 

5.1 หน่วยงานท่ีเสนอเร่ือง พิจารณาวา่เป็นไปตามนโยบาย                  

  กลุ่มธุรกิจเด็มโกห้รือไม่         

       

      

           

5.2  พิจารณาประเภทรายการท่ีไดรั้บ เป็นของขวญั / ของแถม    

        หรือเป็นค่าตอบแทนจากการส่งเสริมการขายใหร้ะดบั                

 ผูจ้ดัการข้ึนไปพิจารณา      

 

 

 

5.3 พิจารณาประโยชนจ์ากส่ิงท่ีไดรั้บ    

 หากเป็นประโยชนต์่อกลุ่มธุรกิจเด็มโกห้รือหน่วยงานใด                                  

      ใหห้น่วยงานนั้นเสนอขออนุมติันาํไปใชจ้ากกรรมการผูจ้ดัการ 

      หากไม่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ใหห้น่วยงานดูแลทรัพยสิ์น  

 นาํออกขายหรือบริจาคต่อ โดยมีขั้นตอนท่ีโปร่งใส     

 และผา่นการอนุมติัจากกรรมการผูจ้ดัการ                                                    

 

5.4 เงินท่ีจาํหน่ายได ้หน่วยงานการเงินตอ้งออกเอกสารการรับเงิน                             

      และบญัชีตรวจสอบเอกสารประกอบรายการและบนัทึกบญัชี                                                                                                 

 

 

 

5.5 บญัชีเก็บขอ้มูลเอกสารทั้งหมดเขา้แฟ้มเอกสาร 

 สามารถสืบคน้ และตรวจสอบขอ้มูลได ้ 
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ข. แนวทางการเปิดเผยและส่ือสารให้ผู้ทีเ่กีย่วข้องทราบเกีย่วกบัมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันและสินบน 

1. แนวทางการแจ้งให้ผู้ทีเ่กีย่วข้องทราบโดยทัว่ไป 

1.1. การประชาสัมพนัธ์บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

1.2. การจดัทาํแผน่พบัหรือประกาศ เพื่อแจกจ่ายทัว่ไป 

1.3. การประชาสมัพนัธ์ผา่นเครือข่ายในกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เช่น ผา่นระบบอินทราเน็ต 

1.4. การจดัทาํส่ือหรือส่ิงของหรือสัญลกัษณ์ใด ๆ ท่ีแสดงถึงแนวนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่

และสินบน รวมถึงการกาํหนดให้นาํคาํขวญัการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ใส่เป็นวอลเปเปอร์ในคอมพิวเตอร์

ท่ีใชง้านในบริษทัทุกเคร่ือง 

1.5. การจดักิจกรรม หรือรณรงค์ร่วมกนัระหวา่งพนกังาน ผูบ้ริหาร ลูกคา้ คู่คา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ หรือ

ประชาชนทัว่ไป โดยมีการสอดแทรกวตัถุประสงค์สนับสนุนแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน่และสินบน 

2. การแจ้งให้ลูกค้าและคู่ค้าทราบ 

2.1. จดัทาํขอ้มูลเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และสินบนให้เป็นเง่ือนไขหน่ึงในสัญญา

ธุรกิจระหวา่งกลุ่มธุรกิจเด็มโกก้บัคู่สัญญาหรือลูกคา้ เพื่อเป็นการแจง้ให้ลูกคา้ทราบตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมทาํ       

ธุรกิจระหวา่งกนั ตวัอยา่งขอ้ความ เช่น 

- ในสัญญาให้บริการเช่ารถยนต์ควรมีเง่ือนไข “ผู้ เช่า หรือ พนักงานหรือตัวแทนของผู้ เช่าจะต้องไม่เรียกหรือรับ

เงินหรือทรัพย์สินใด ๆ จากพนักงานหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าเพ่ือตัดสินใจเข้าทําสัญญาธุรกิจหรือเช่ารถกับผู้ให้เช่า

ตามเง่ือนไขของสัญญานี้ ในกรณีที่คู่สัญญาใดพบการกระทําดังกล่าวให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการกระทําน้ัน

ให้คู่สัญญาอีกหน่วยงานหน่ึงทราบโดยเร็ว และคู่สัญญาทั้งสองหน่วยงานมีสิทธิบอกเลิกสัญญาธุรกิจหรือสัญญา

เช่ารถยนต์น้ัน โดยมิต้องชดใช้ความเสียหายทีอ่าจมีขึน้จากการบอกเลกิสัญญา” 

2.2. จดัพิมพข์อ้ความท่ีแสดงใหท้ราบวา่กลุ่มธุรกิจเด็มโกมี้แนวนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และ

สินบนทุกรูปแบบและสนับสนุนให้ทุกคู่สัญญามีแนวปฏิบติัเช่นเดียวกนั โดยการจดัพิมพไ์วบ้น

เอกสารท่ีใชใ้นการติดต่อทางธุรกิจ เช่น 

- จดัให้มีขอ้ความน้ีไวบ้น ใบสั่งซ้ือ (Purchase Order) ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) บริษัทมีนโยบายให้บุคลากรทุกคน

ต่อต้านและไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปช่ันและสินบนทุกรูปแบบ รวมทั้งสนับสนุนให้ท่านปฏิบัติเช่นเดียวกนั ทั้งนี้

เพ่ือร่วมกนัสร้างสังคมแห่งความซ่ือสัตย์” 

2.3. จดัทาํสัญลกัษณ์หรือส่ือใด ๆ ท่ีแสดงถึงแนวนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และสินบน 

บนส่ิงของเพื่อให้แก่ลูกคา้หรือคู่คา้ เช่น ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ หรือในโอกาสทางธุรกิจ หรือในการ

ส่งเสริมการจาํหน่ายของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
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                   คู่มือมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ (ทบทวน : พฤษภาคม 2564)  หนา้ท่ี 36/37 

2.4. จดัทาํจดหมายหรือเอกสารแจง้ใหลู้กคา้และคู่คา้ทุกรายทราบ เพือ่ส่ือสารนโยบายในเร่ืองการรับ/

มอบของขวญั ของแจก การเล้ียงรับรองลูกคา้ การใหก้ารรับรองคู่คา้การรับ/มอบ ส่ิงตอบแทน       

เป็นตน้ โดยกระทาํในช่วงเทศกาลต่าง ๆ หรือ ในช่วงโอกาสทางธุรกิจ 

3. การส่ือสารให้พนักงานทราบ 

3.1. นาํนโยบายต่าง ๆ ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้คู่มือมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และสินบน และ   

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งแสดงเผยแพร่ไวใ้นเคร่ืองมือส่ือสารภายใน (Intranet) สําหรับพนักงานท่ีไม่ได ้ 

อยู่ในเครือข่ายหรือไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ส่ือสาร หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลเป็น

ผูด้าํเนินการพิมพแ์จก 

3.2. ติดประกาศท่ีบอร์ดประชาสัมพนัธ์พนักงาน เก่ียวกับข่าวสารและนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน่และสินบนเพื่อให้พนกังานไดท้ราบถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ และปฏิบติัในแนวทางท่ีถูกตอ้ง

ตรงกนั 

3.3. จดัให้มีการพบปะระหวา่งผูบ้ริหารกบัพนกังานอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และใชโ้อกาสน้ีในการส่ือสาร 

ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และสินบน รวมทั้งถามตอบขอ้สงสัยใน

การปฏิบติั ปัญหาท่ีเกิดข้ึน และหาแนวทางท่ีเหมาะสมร่วมกนั 

3.4. ในการรับสมคัรพนักงาน ตอ้งให้พนกังานใหม่ทราบถึงนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และ

สินบนท่ีกลุ่มธุรกิจเด็มโกย้ึดถืออยู ่ซ่ึงสามารถช้ีแจงไดใ้นการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ทั้งของบริษทั

และกลุ่มบริษทั 

3.5. จดัให้มีการส่ือสารผ่านช่องทางของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ เช่น ผ่านระบบอินทราเน็ต  ผ่านเว็บไซต ์

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

 


