คู่มือมาตรการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่นและสิ นบน
ของ

กลุ่มธุรกิจเด็มโก้

บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

บทนํา
กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ประกอบธุ รกิ จ บริ การออกแบบ จัดหา ก่อสร้ างและติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบ
จําหน่ ายไฟฟ้ า ระบบสายส่ งไฟฟ้ าแรงสู ง งานก่อสร้างสถานี ไฟฟ้ าแรงสู ง สถานี ไฟฟ้ าย่อย งานระบบไฟฟ้ าและ
เครื่ องกล งานด้านพลัง งานทดแทน งานด้า นอนุ รัก ษ์พ ลังงาน งานก่ อสร้ างเสาโทรคมนาคม งานสื่ อ สารและ
อาณัติสัญญาณ รวมทั้ง ผลิตและจําหน่ายเสาโครงเหล็กสําหรับระบบสายส่ งไฟฟ้ าแรงสู ง ระบบเสาโทรคมนาคม
และงานขายวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์สื่อสาร รวมถึงเป็ นผูล้ งทุนในโครงการพลังงานทดแทนและ
ระบบสาธารณู ปโภค
การทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่นและสิ นบนถื อเป็ นอาชญากรรมประเภทหนึ่ งที่ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิ จ สั งคม
ตลอดจนความเชื่อมัน่ ระหว่างประเทศ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ให้ ค วามสําคัญ ในการกํากับ ดู แลกิ จการ ภายใต้ก รอบการบริ ห ารจัดการของการ
มี จ ริ ย ธรรมที่ ดี มี ค วามโปร่ ง ใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็ นธรรมกับ ผู เ้ กี่ ย วข้อ งทุ ก หน่ ว ยงาน ตลอดจน
ให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสิ นบน
ในทุกรู ปแบบ โดยมุ่งมัน่ ที่จะสร้างให้การต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสิ นบนเป็ นวัฒนธรรมและค่านิ ยมหนึ่ ง
ในองค์กร
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สารบัญ
หลักการและเหตุผล
คํานิยาม
นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสิ นบน (Anti-Corruption Policy)
โครงสร้างองค์กรและความรับผิดชอบ
แนวทางการปฏิบตั ิ
ข้อกําหนดในการดําเนินการ
นโยบายให้การช่วยเหลือทางการเมือง
การบริ จาคเพื่อการกุศล
เงินสนับสนุน
การให้ของขวัญ หรื อให้การรับรอง
การรับส่ วนลดจากคู่คา้
การจ่ายค่าอํานวยความสะดวก
บริ ษทั และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุ รกิจ
กระบวนการปฏิบตั ิงานสําหรับธุ รกรรมต่าง ๆ
การค้าและการลงทุน
การกู้ และการให้ยมื การก่อภาระผูกพัน
การจัดซื้ อ จัดจ้างทัว่ ไป
การปฏิบตั ิงาน บัญชีการเงิน
การปฏิบตั ิงาน งานทรัพยากรบุคคล ฝึ กอบรม
การจ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ช่องทางการร้องเรี ยน / แจ้งเบาะแส
การสื่ อสาร
การเปิ ดเผยข้อมูล
การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล
กระบวนการตรวจสอบ / การควบคุมภายใน
การติดตามและทบทวน
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก
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หลักการและเหตุผล
เด็มโก้มีอุดมการณ์ในการดําเนินธุ รกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกกลุ่มตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุ รกิจ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่ดี
ต่อผูถ้ ื อหุ น้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่าง ๆ ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ และในปี 2558 เด็มโก้ได้ลงนามเข้าร่ วมเป็ น “สมาชิ ก
แนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่ น” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ และความมุ่งมัน่ ใน
การต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสิ นบนในทุกรู ปแบบ เพื่อให้มนั่ ใจว่าเด็มโก้มีนโยบายกําหนดความรับผิดชอบ
แนวปฏิ บ ัติ และข้อกําหนดในการดําเนิ น การที่ เหมาะสม เพื่ อป้ องกัน การทุ จริ ต คอร์ รัป ชั่น และสิ น บนกับ ทุ ก
กิจกรรมทางธุ รกิจของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ โดยคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ (“CAC”) มีมติให้การรับรองบริ ษทั เป็ นสมาชิก CAC ตั้งแต่วนั ที่ 22 เมษายน 2559 จนถึงปั จจุบนั
ดังนั้น เพื่อให้การตัดสิ นใจและการดําเนิ นการทางธุ รกิจที่ อาจมีความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นและ
สิ นบนได้รับการพิจารณาและปฏิ บตั ิอย่างรอบคอบ เด็มโก้ จึงได้จดั ทํา “นโยบายการต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่ น
และสิ นบน” เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการดําเนิ นธุ รกิจ และพัฒนาสู่ องค์กรแห่ ง
ความยัง่ ยืน
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คํานิยามตามนโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่ นและสิ นบน
คอร์ รัปชั่ น หมายถึง การติดสิ นบนไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปแบบใด ๆ ดังนี้
1. การให้ การเสนอ / ให้ คํามัน่ / สัญญาว่าจะให้
2. การรับ การเรี ยกร้อง
ซึ่ งเงิ น ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์ อื่นใด ซึ่ งไม่เหมาะสมกับ เจ้าหน้าที่ ของรัฐ หรื อเอกชน หรื อผูม้ ี หน้าที่
เกี่ยวข้อง ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทําหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่อนั เป็ นการให้
ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึ งธุ รกิ จหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่ ไม่เหมาะสมในทางธุ รกิ จ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็ นกรณี ที่กฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของท้องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้า ให้กระทําได้
ทุจริ ต หมายถึง การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยหน้าที่หรื อด้วยกฎหมายของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและ
พนักงาน ทั้งของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ของลู กค้า และของคู่คา้ หรื อคู่สัญญาของเด็มโก้ อาทิ การทําหลักฐานการเงิ น
เป็ นเท็จ การนําทรัพย์สินของเด็มโก้ ไปใช้ส่วนตัว การเบียดบัง การยักยอก ฉ้อโกง การกระทําในลักษณะที่มีการ
ขัดกันของผลประโยชน์ ฯลฯ
การจ่ ายเงินคอร์ รัปชั่ น/สิ นบนหรื อการจ่ ายผลประโยชน์ ทางทุจริ ต หมายความรวมถึง การจ่ายเงินทรัพย์สิน
หรื อผลประโยชน์ใด ๆ โดยตรงจากบริ ษทั เอง หรื อผ่านลูกค้า/คู่คา้ หรื อบุคคลที่สาม
การช่ วยเหลื อทางการเมื อง หมายถึ ง การช่ วยเหลื อทางการเงิ นหรื อในรู ปแบบอื่น ไม่ว่าจะโดยตรงหรื อ
โดยอ้อม เพื่อสนับสนุ นกิจกรรมทางการเมือง เช่ น การให้กูเ้ งิน การให้สิ่งของหรื อบริ การ การโฆษณาสนับสนุ น
พรรคการเมื อง การบริ จาคเงิ น เพื่ อร่ วมกิ จกรรมต่าง ๆ ขององค์ก รที่ มี ค วามสัม พันธ์ ใกล้ชิ ดกับ พรรคการเมื อง
ในลักษณะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่างตอบแทนในทางมิชอบ รวมถึงการเปิ ดโอกาสให้พนักงานลาหยุดโดยไม่รับ
ค่าจ้างจากนายจ้างหรื อเป็ นตัวแทนบริ ษทั เพื่อร่ วมดําเนิ นการเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเมือง
การบริ จาคเพื่ อการกุศล หมายถึ ง การบริ จาคเงิ น สิ่ งของ หรื อสิ่ งอื่นใดที่ ส ามารถคํานวณเป็ นตัวเงินได้
ให้กบั องค์กรการกุศลโดยไม่หวังสิ่ งตอบแทน
เงินสนับสนุ น หมายถึ ง เงิ นที่จ่ายให้หรื อได้รับ สิ่ งของที่ได้ให้หรื อได้รับ หรื อผลตอบแทนอื่น ๆ ที่ได้ให้
หรื อได้รับ ซึ่ งอาจคํานวณได้เป็ นตัวเงินจากลูกค้า คู่คา้ หุ ้นส่ วนทางธุ รกิจ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุ รกิ จ ตราสิ นค้า
หรื อชื่อเสี ยงของกลุ่มบริ ษทั เป็ นประโยชน์ ช่วยสร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิจและให้ในโอกาสที่เหมาะสม
ค่ าอํานวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็ นทางการ และเป็ นการให้
เพียงเพื่อ ให้มนั่ ใจว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐจะดําเนิ นการตามกระบวนการ หรื อเป็ นการกระตุน้ ให้ดาํ เนิ นการรวดเร็ วขึ้น
โดยกระบวนการนั้นไม่ตอ้ งอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็ นการกระทําอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐผูน้ ้ ัน รวมทั้งเป็ นสิ ทธิ ที่นิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่ น การขอใบอนุ ญาต การขอหนังสื อรับรอง
และการได้รับการบริ การสาธารณะ เป็ นต้น
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เด็มโก้ หมายถึง บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ หมายถึง กลุ่มบริ ษทั ซึ่งประกอบด้วย บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม และกิจการร่ วมค้า ที่เด็มโก้มีอาํ นาจควบคุมในการบริ หารจัดการ
ผู้บริหาร หมายถึง ผูบ้ ริ หารกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ระดับผูจ้ ดั การขึ้นไป
บุคลากรของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หมายถึง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้
รวมถึงลูกจ้างโครงการ ลูกจ้างชัว่ คราว และลูกจ้างรายวันตามสัญญาจ้าง
สิ นบน คือ ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดในที่น้ ี
- ทรัพย์สิน หมายถึ ง ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่ างซึ่ งอาจมีราคาและอาจถื อเอาได้ เช่ น เงิ น บ้าน
รถ
- ประโยชน์อื่นใด เช่น การสร้ างบ้านหรื อตกแต่งบ้านโดยไม่คิดราคาหรื อคิดราคาตํ่าผิดปกติ
การให้อยูบ่ า้ นเช่าฟรี การปลดหนี้ให้ การพาไปท่องเที่ยว
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หมายถึง ผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่นซึ่ งมีตาํ แหน่ง
หรื อเงิ นเดือนประจํา พนักงานหรื อบุคคลผูป้ ฏิ บตั ิ งานในรัฐวิสาหกิจหรื อหน่ วยงานของรัฐ ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นและ
สมาชิ กสภาท้องถิ่น ซึ่ งมิใช่ ผดู ้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุ กรรมการ ลูกจ้างของส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิ จ หรื อหน่วยงานของรัฐ และ
บุคคลหรื อคณะบุคคลซึ่ งใช้อาํ นาจหรื อได้รับมอบให้ใช้อาํ นาจทางการปกครองของรัฐในการดําเนิ นการอย่างใด
อย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่วา่ จะเป็ นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการรัฐวิสาหกิจ หรื อกิจการอื่นของรัฐ
เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐต่ างประเทศ หมายถึ งผูซ้ ่ ึ งดํารงตําแหน่ งด้านนิ ติบญั ญัติ บริ หาร ปกครอง หรื อตุ ลาการ
ของรัฐต่างประเทศ และบุคคลใด ๆ ซึ่ งปฏิ บตั ิงานเกี่ ยวกับหน้าที่ราชการให้แก่รัฐต่างประเทศ รวมทั้งการปฏิ บตั ิ
หน้าที่สําหรับหน่วยงานของรัฐหรื อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไม่วา่ โดยการแต่งตั้งหรื อเลือกตั้ง มีตาํ แหน่งประจําหรื อ
ชัว่ คราว และได้รับเงินเดือนหรื อค่าตอบแทนอื่นหรื อไม่ก็ตาม
เจ้ าหน้ าที่ขององค์ การระหว่ างประเทศ หมายถึง ผูป้ ฏิ บตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศหรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับ
มอบหมายจากองค์การระหว่างประเทศให้ปฏิบตั ิงานในนามขององค์การระหว่างประเทศนั้น
การแจ้ งเบาะแส หมายถึง การให้ขอ้ มูลต่อบริ ษทั ที่เกี่ยวกับการดําเนินการที่เชื่อได้วา่ มีการกระทําผิด
ผู้ แจ้ งเบาะแส หรื อ ผู้ ร้อ งเรี ยน หมายถึ ง กรรมการ พนัก งาน ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยทุ ก ภาคส่ วนไม่ ว่าจะเป็ น
บุคลากรจากองค์กรภายใน หรื อจากบุคคลภายนอก
ผู้รับแจ้ งเบาะแส หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกํากับ
ดูแลกิจการ เลขานุการบริ ษทั สํานักงานตรวจสอบ
คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (ทบทวน : พฤษภาคม 2564)
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นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่นและสิ นบน
เด็มโก้ประกอบธุ รกิจ มุ่งสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการชั้นนําด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า พลังงานและสาธารณู ปโภค
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบริ ษทั ได้กาํ หนดพันธกิจไว้อย่างชัดเจนว่า
1) ดําเนิ น ธุ รกิ จ ก่ อ สร้ างและบริ ก ารด้า นวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า พลัง งานและสาธารณู ป โภคที่ ค รบวงจร
พร้อมขยายธุ รกิจสู่ ตลาดต่างประเทศ
2) สร้างความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้าด้วยบริ การที่มีคุณภาพ ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ รอบรู ้ และประสิ ทธิภาพ
สู ง
3) สร้ างผลตอบแทนที่ ดีและมู ล ค่าเพิ่ ม จากการลงทุ น ให้ ก ับ นัก ลงทุ น ผูถ้ ื อหุ ้ น และผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย
ทุกฝ่ ายอย่างต่อเนื่อง
4) ดําเนิ น ธุ รกิ จบนหลัก การกํากับ ดู แลกิ จการที่ ดี และมุ่ งผลลัพ ธ์ ที่ ย งั่ ยืน ด้านเศรษฐกิ จ สั งคม และ
สิ่ งแวดล้อม
โดยดําเนิ น ธุ รกิ จภายใต้ป รั ช ญากลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ คื อ “I DEMCO” ซึ่ งเป็ นค่ านิ ย มหลัก (Core Value) ที่
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ โดยให้ความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการภายใต้กรอบการบริ หารจัดการ
ของการมีจริ ยธรรมที่ดี มีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรื อสุ่ มเสี่ ยงต่อ
การทุ จริ ตภายในบริ ษทั รวมถึ งการคอร์ รัป ชัน่ ทุ กรู ปแบบ ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม เด็มโก้จึงกําหนดนโยบาย
การต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสิ นบนไว้ ดังนี้
1. บุ ค ลากรของ กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ ต้องไม่ ดาํ เนิ น การหรื อเข้าไปมี ส่ วนร่ วมในการทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่น
การให้/รับสิ นบนทุกรู ปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีหน้าที่ปฏิ บตั ิตามนโยบายต่อต้านทุจริ ต
คอร์ รั ป ชั่น และสิ น บน คู่ มื อ การกํากับ ดู แลกิ จการที่ ดี มาตรฐานทางจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณ
ในการดําเนินธุ รกิจของเด็มโก้ รวมทั้งระเบียบ และข้อกําหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. บุ ค ลากรของกลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ ต้องปฏิ บ ัติด้วยความระมัด ระวังเกี่ ย วกับ การรั บ การให้ ข องขวัญ
ทรั พ ย์สิ น หรื อประโยชน์ อื่น ใด รวมถึ ง ค่ าบริ ก ารต้อนรั บ และค่า ใช้จ่ายอื่ น ๆ ทั้ง นี้ การให้ ห รื อ
รับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง ต้องเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุ รกิจหรื อตามประเพณี นิยมเท่านั้น
โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิหน้าที่
3. การบริ จาคเพื่อการกุศล และการให้เงิ นสนับ สนุ นของ กลุ่มธุ รกิ จเด็ม โก้ มี ข้ นั ตอนการตรวจสอบ
อนุ มตั ิ และสอบทาน โดยต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของเด็มโก้ เพื่อให้
มัน่ ใจว่าการบริ จาคเพื่อการกุศลหรื อการให้เงินสนับสนุ นไม่ได้ใช้เป็ นข้ออ้างสําหรับการคอร์ รัปชัน่
4. กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานขายและการตลาด
รวมทั้งงานจัดหาพัสดุ และทําสัญญาอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงการประเมินความเสี่ ยงต่อการเกิ ดทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ และบริ หารจัดการให้มีวธิ ี การแก้ไขที่เหมาะสม
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5. กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ มีกระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมัน่ ต่อมาตรการต่อต้าน
การทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่น และมี น โยบายที่ จ ะไม่ ล ดตํา แหน่ ง ลงโทษ หรื อ ให้ ผ ลทางลบต่ อบุ ค ลากร
ที่ปฏิเสธการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ แม้วา่ การกระทํานั้นจะทําให้กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ สู ญเสี ยโอกาสทางธุ รกิจ
โดยกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ มีกระบวนการสื่ อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว
6. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ สอบทานการปฏิบตั ิงานว่า เป็ นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย
แนวปฏิ บ ตั ิ อํานาจดําเนิ นการ ระเบี ยบปฏิ บ ตั ิ และกฎหมาย ข้อกําหนดของหน่ วยงานกํากับ ดู แล
เพื่อให้มนั่ ใจว่ามี ระบบควบคุ มที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ ยงด้านคอร์ รัปชัน่ ที่ อาจ
เกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และหากพบประเด็นที่มีการปฏิบตั ิไม่สอดคล้องกับ
นโยบายการต่ อ ต้า นการทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่น และสิ น บนจะต้อ งแจ้ง หน่ วยงานผูป้ ฏิ บ ัติ เพื่ อให้ มี ก าร
ปรับปรุ งมาตรการควบคุม
7. กลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ จัด ให้ มี ข้ ัน ตอนในการเก็ บ รั ก ษาเอกสารและบัน ทึ ก ต่ า ง ๆ ให้ พ ร้ อ มต่ อ การ
ตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบตั ิ
เพื่อให้มนั่ ใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึก หรื อไม่สามารถอธิ บายได้ หรื อรายการที่เป็ นเท็จ
8. กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ จัด ให้ มี ข้ ัน ตอนเพื่ อให้ เกิ ด ความมั่น ใจว่าการควบคุ ม ภายในของกระบวนการ
ทําบัญชี และการเก็บรักษาข้อมูลได้รับการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิ ทธิ ผลของกระบวนการ
ตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสิ นบน และเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าการบันทึกรายการ
ทางการเงินมีหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
9. กลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้ จัดให้มีการสื่ อสารและฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่ องแก่บุคลากรของ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
เพื่อให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจอย่างแท้จริ งเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสิ นบน
ความคาดหวังของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ และบทลงโทษหากไม่ปฏิบตั ิตามมาตรการนี้
10. กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ สื่ อสารนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสิ นบน และแนวปฏิบตั ิไปยังบริ ษทั
อื่ น ๆ ที่ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้มี อ ํา นาจในการควบคุ ม คู่ ค ้า ทางธุ ร กิ จ และผู ้มี ส่ ว นได้เสี ย รวมทั้ง
สาธารณชน ผ่านช่ องทางการสื่ อสารที่ ห ลากหลาย เพื่ อทราบและนํามาตรการต่ อต้านการทุ จริ ต
คอร์ รัปชัน่ และสิ นบน ไปปฏิบตั ิ
11. บุ คลากรของ กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ ไม่พึงละเลยหรื อเพิ ก เฉยเมื่ อพบการกระทําที่ อาจฝ่ าฝื นมาตรการ
ต่ อต้านการทุ จริ ต คอร์ รัป ชั่น โดย กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ม โก้จดั ให้ มี ช่ องทางการแจ้ง เบาะแส รวมทั้ง เมื่ อ
บุคลากรต้องการคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
12. คณะทํางานพัฒนาความยัง่ ยืนของ เด็มโก้ มีหน้าที่รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการต่อต้านการ
ทุ จริ ตคอร์ รัปชั่นนี้ ต่อคณะกรรมการความยัง่ ยืน คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ
กํากับดูแลกิจการและคณะกรรมการเด็มโก้ โดยสมํ่าเสมออย่างน้อยปี ละครั้ง
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13. หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่ งด่วนต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
และกรรมการผูจ้ ดั การและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั

โครงสร้ างหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบขององค์ กรและ
คณะทํางานด้ านมาตรการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่นและสิ นบน

หมายเหตุ
1. CSC คือ คณะกรรมการความยัง่ ยืน (Corporate Sustainability Committee)
2. NCG คือ คณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ (Nomination ,
Remuneration Consideration and Corporate Governance Committee )
3. CRMC คือ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร (Corporate Risk Management Committee)
4. Ex- COM คือ คณะกรรมการบริ หาร (Executive Committee)
5. AC คือ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (ทบทวน : พฤษภาคม 2564)

หน้าที่ 9/37

บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท
• กําหนดนโยบายและกํากับดู แลให้กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ มี ระบบที่สนับสนุ นการต่อต้านการทุ จริ ต
คอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้มนั่ ใจว่าฝ่ ายจัดการได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสิ นบน และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
• ปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสิ นบน และมีบทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบตั ิตาม
คณะกรรมการตรวจสอบ
• กํากับดู แลการควบคุ มภายใน การจัดทํารายงานทางการเงิ น และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรการต่ อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่นและสิ น บน รวมทั้งกํากับ ดู แลการปฏิ บ ตั ิ ตามมาตรการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสิ นบน
• สอบทานมาตรการและการควบคุ มภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มน่ั ใจว่ามาตรการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ และสิ นบน มีความเพียงพอและมีประสิ ทธิ ผล
• สอบทานการประเมิ นความเสี่ ยงและให้คาํ แนะนําต่อคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ ยวกับ การปฏิ บ ตั ิ
ที่ควรมี เพื่อลดความเสี่ ยงนั้น โดยผูบ้ ริ หารต้องนําคําแนะนําไปปฏิบตั ิ
• รายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ ยวกับมาตรการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่นและสิ นบน ของ
กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ ต่อคณะกรรมการบริ ษ ัท อย่างสมํ่าเสมอ และให้ค าํ แนะนําข้อควรปฏิ บ ตั ิ แก่
คณะกรรมการ และผูบ้ ริ หาร ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่ าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ
• วางกรอบแนวทางการกํากับดู แลการดําเนิ นงานที่เกี่ ยวกับการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่นและ
สิ นบน ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
• กํา หนดและทบทวนนโยบายการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น และสิ น บน ให้ ข ้อ เสนอแนะ
แนวทาง ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และ
สิ นบน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงองค์ กร
• กํา กับ ดู แ ล และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารดํา เนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย งด้า นการทุ จ ริ ต การต่ อ ต้า น
คอร์ รัปชัน่ และสิ นบน โดยการประเมินความเสี่ ยงด้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสิ นบน และทบทวน
มาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสิ นบน ให้เพียงพอเหมาะสม
คณะกรรมการพัฒนาความยัง่ ยืน
• กําหนดแนวทางและแผนการดําเนิ นงานด้านการพัฒนาความยัง่ ยืนที่เหมาะสม ให้ สอดคล้องกับ
แนวนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสิ นบน ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้

คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (ทบทวน : พฤษภาคม 2564)

หน้าที่ 10/37

บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร
• กํา หนดให้ มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น และสิ น บน ในกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ การให้/รับสิ นบน
• กําหนดให้มี กระบวนการส่ งเสริ มและสนับ สนุ นนโยบายการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่นและ
สิ นบน และสื่ อสารไปยังพนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องทุกหน่วยงาน
• นํานโยบายและกรอบการป้ องกัน การทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่น และสิ น บน เพื่ อนํา ไปถื อ ปฏิ บ ัติอย่า ง
ต่อเนื่องทัว่ ทั้งองค์กร
• ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ การ
เปลี่ยนแปลงของธุ รกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกําหนดของกฎหมาย
ผู้บริหารสู งสุ ดของสํ านักงานตรวจสอบ
• ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อํานาจ
ดําเนิ นการ ระเบี ยบปฏิ บตั ิ และกฎหมายข้อกําหนดของหน่ วยงานกํากับ ดูแล เพื่อให้มนั่ ใจว่ามี
ระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ ยงด้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสิ นบน
ที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการจัดการ
• แต่งตั้งขึ้นจากผูร้ ับผิดชอบของสายงานต่าง ๆ ในผังองค์กรเพื่อสนับสนุนการทํางานด้านมาตรการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสิ นบน

คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (ทบทวน : พฤษภาคม 2564)
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

แนวทางการปฏิบัติ

1) กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร พนักงาน กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ทุ กระดับต้องปฏิ บตั ิตามนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสิ นบน และจรรยาบรรณของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ ยวข้องกับเรื่ อง
ทุจริ ตคอร์ รัปชั่นและสิ นบน ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อมุ่งหวังประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว
เพื่อนและคนรู ้จกั
2) บุคลากรของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
และสิ นบนที่เกี่ ยวข้องกับกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ต้องแจ้งให้ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และ
ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการตรวจสอบข้อ เท็ จ จริ ง ต่ า ง ๆ หากมี ข ้อ สงสั ย หรื อ ข้อ ซั ก ถาม ให้ ป รึ ก ษากับ
ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่กาํ หนดให้ทาํ หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้
3) เด็มโก้ จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานที่ปฏิเสธ เรื่ องทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มธุ รกิจ
เด็มโก้ โดยใช้มาตรการคุ ม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ ให้ความร่ วมมื อในการรายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น
ตามที่ เด็มโก้ กําหนดไว้ใน มาตรการต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่ นและสิ นบน อีกทั้งไม่มีการดําเนิ นการ
ใดๆ เพื่อลดตําแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบต่อบุคลากรกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ที่ปฏิเสธการคอร์ รัปชัน่ แม้วา่
การกระทํานั้นจะทําให้บริ ษทั สู ญเสี ยโอกาสทางธุ รกิจ ทั้งนี้ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ได้กาํ หนดกระบวนการการ
ปฏิ บ ัติง านของแต่ล ะหน่ วยงานขึ้ น เพื่ อเป็ นแนวปฏิ บ ัติก าํ หนดบทบาทหน้าที่ และความรั บ ผิดชอบ มี
กระบวนการติดตาม ตรวจสอบได้
4) บุคลากร กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ที่กระทําการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ ถือเป็ นการกระทําผิดจรรยาบรรณของกลุ่มธุ รกิจ
เด็มโก้ ซึ่ งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบที่กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ กําหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะ
ได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย
5) กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ และทําความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ตอ้ ง
ปฏิ บ ัติหน้าที่ เกี่ ย วข้องกับ กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ม โก้ หรื ออาจเกิ ดผลกระทบต่อกลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ม โก้ ในเรื่ องที่ ต้อง
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสิ นบนนี้
6) กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ มุ่งมัน่ ที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ ว่าการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสิ นบน
เป็ นสิ่ งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งการทําธุ รกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (ทบทวน : พฤษภาคม 2564)

หน้าที่ 12/37

บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

ข้ อกําหนดในการดําเนินการ

1. นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสิ นบนนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล
ตั้ง แต่ ก ารสรรหาหรื อการคัด เลื อ กบุ ค คลากร การเลื่ อนตํา แหน่ ง การฝึ กอบรม การประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทนโดยกําหนดให้ผบู ้ งั คับบัญชาทุกระดับสื่ อสารทําความเข้าใจ
กับพนักงานเพื่อใช้ในกิ จกรรมทางธุ รกิจที่อยูใ่ นความรับผิดชอบและควบคุมดู แลการปฏิบตั ิให้เป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. การดําเนิ นการใด ๆ ตามนโยบายการต่ อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่นและสิ นบน ให้ใช้แนวปฏิ บ ตั ิ ตาม
ที่กาํ หนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณและนโยบายของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ นโยบายการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี
นโยบายและแนวปฏิบตั ิที่ดีต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้ง ระเบียบ และคู่มือปฏิ บตั ิงานของกลุ่ม
ธุ รกิจเด็มโก้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิอื่นใดที่กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จะกําหนดขึ้นต่อไป
3. เพื่ อความชัดเจนในการดําเนิ น การในเรื่ องที่ มี ค วามเสี่ ยงสู งกับ การเกิ ดทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่น และสิ น บน
บุคลากรของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ทุกระดับต้องปฏิบตั ิดว้ ยความระมัดระวังในเรื่ อง ดังต่อไปนี้
3.1. การให้หรื อรั บของขวัญ ของกํานัล การเลี้ ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ ยวข้อง ให้เป็ นไปตาม
แนวปฏิ บตั ิ ท่ี ดีที่กาํ หนดไว้ในคู่มือนโยบายการกํากับดู แลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณของ
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
3.2. เงิ น บริ จ าคเพื่ อ การกุ ศ ล หรื อ เงิ น สนั บ สนุ น การให้ ห รื อ รั บ เงิ น บริ จ าค หรื อ เงิ น สนั บ สนุ น
ต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ ใจว่าเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุน
ไม่ได้ถูกนําไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้างในการติดสิ นบน หรื อคอร์ รัปชัน่
3.3. ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจและการจัดซื้ อจัดจ้างกับภาครัฐ ห้ามให้หรื อรับสิ นบนในการดําเนินธุ รกิจ
ทุกชนิ ด การดําเนิ นงานของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ รวมถึ งการติดต่องานกับภาครัฐจะต้องเป็ นไปอย่าง
โปร่ งใส ซื่ อสัตย์ และต้องดําเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (ทบทวน : พฤษภาคม 2564)

หน้าที่ 13/37

บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

นโยบายให้ ความช่ วยเหลือทางการเมือง

กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ จะไม่ให้การสนับสนุ นการดําเนิ นกิจกรรมของพรรคการเมืองพรรคหนึ่ งพรรคใด โดยจะ
วางตัวเป็ นกลาง ไม่ฝักใฝ่ พรรคหรื อกลุ่มการเมืองใด และจะไม่ให้ความช่วยเหลือผูส้ มัครรับเลือกตั้งทางการเมือง
คนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะ
กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ ถื อ ว่าพนัก งานมี สิ ท ธิ และหน้าที่ ใ นระบอบประชาธิ ป ไตยที่ จะเข้าไปมี ส่ วนร่ วมหรื อ
สนับ สนุ น กิ จกรรมทางการเมื อ งต่าง ๆ ได้อย่างอิ ส ระเป็ นการส่ วนตัว โดยกระทํานอกเวลาทําการ แต่ต้องพึ ง
ตระหนักที่จะไม่ดาํ เนิ นการ หรื อดําเนิ นการหรื อกิจกรรมใด ๆ รวมถึงการนําทรัพยากรใด ๆ ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
ไปใช้เพื่อดําเนิ นการหรื อกิจกรรมทางการเมืองอันจะทําให้กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ สู ญเสี ยความเป็ นกลางหรื อได้รับความ
เสี ยหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

การบริจาคเพื่อการกุศล1

กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ใช้ความระมัดระวังเรื่ องการบริ จาคที่เกิดขึ้นจากคําขอร้องหรื อคําชี้แนะหรื อการแนะนําของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรื อหุ ้นส่ วนทางธุ รกิจ เพราะการจ่ายเงินบริ จาคแก่องค์กรดังกล่าวอาจถู กพิจารณาว่าเป็ นการให้
สิ นบนทางอ้อมเพื่อที่จะได้รับหรื อรักษาไว้ซ่ ึ งสัญญาธุ รกิจ การอนุ ญาตของรัฐบาล ข้อวินิจฉัยที่ทาํ ให้ได้ประโยชน์
ด้านภาษีอากรต่าง ๆ หรื อด้านศุลกากร หรื อเกิดความได้เปรี ยบทางธุ รกิจที่ไม่เหมาะสม
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ มีนโยบายให้บริ จาคเงินแก่มูลนิ ธิหรื อองค์กรสาธารณะกุศล ซึ่ งปั จจุบนั กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
ได้ร่วมส่ งพนักงานที่มีจิตอาสาเพื่อทํากิจกรรมโดยมีส่วนร่ วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของการ
พัฒนาสังคม และชุมชน ของ มูลนิ ธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล เป็ นองค์กรสาธารณกุศล ซึ่ งตั้งขึ้นเพื่อส่ งเสริ มการศึกษา
ค้น คว้า วิจยั และเผยแพร่ ค วามรู ้ แก่ นัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้ง ได้ท าํ กิ จกรรมสาธารณะ
ประโยชน์และการกุศลต่าง ๆ ร่ วมมือกับองค์กรการกุศล หน่วยงานของราชการในกิจการต่าง ๆ เช่น การออกหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ ร่ วมกับนักศึกษาวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที่ 27 และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข
สําหรับการบริ จาคที่นอกเหนื อจากนี้ ต้องได้รับการอนุ มตั ิจาก กรรมการผูจ้ ดั การ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
หรื อกรรมการบริ ษ ทั โดยเป็ นไปตามหลัก ปฏิ บ ัติในมาตรการต่ อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่นและสิ น บน องค์ก ร
การกุศลต่าง ๆ นั้นควรเป็ นองค์กรตามรายชื่อที่ระบุโดยกรมสรรพากรหรื อกระทรวงการคลัง
1

ดูภาคผนวกหน้า 30 การบริ จาคเพื่อการกุศล

คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (ทบทวน : พฤษภาคม 2564)

หน้าที่ 14/37

บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

เงินสนับสนุน2

หมายถึงเงินที่จ่ายให้หรื อได้รับจาก ลูกค้า คู่คา้ และหุ ้นส่ วนทางธุ รกิจอย่างสมเหตุสมผล โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อส่ งเสริ มธุ รกิ จ หรื อชื่ อเสี ยงภาพลักษณ์ ที่ดีของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ เป็ นประโยชน์ต่อการสร้ างความน่ าเชื่ อถื อ
ทางการค้า (goodwill) ช่ วยกระชับ ความสั มพันธ์ ทางธุ รกิ จ และเหมาะสมแก่โอกาส นอกจากนี้ ค วรเป็ นไปตาม
นโยบายของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ โดยมีความถู กต้อง โปร่ งใส ต้องมีเอกสาร หลักฐานเพื่อบันทึ กบัญชี ได้ ควรระบุ
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง จุดประสงค์ทางธุ รกิจอย่างชัดแจ้ง อธิ บายรายละเอียดกิจกรรมนั้น และระบุถึงจํานวนเงินที่ได้
ใช้จ่ายไป รวมถึงรู ปภาพแสดง กิจกรรม ดังกล่าว เป็ นต้น
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ได้กาํ หนดให้มีกระบวนการควบคุ ม การตรวจสอบ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการใช้เงิ นสนับสนุ น
ไม่ได้ใช้เป็ นข้ออ้างสําหรับการคอร์ รัปชัน่ มีข้นั ตอนการอนุ มตั ิและการใช้เงินสนับสนุนสอดคล้องกับกระบวนการ
ควบคุมภายใน (2ดูภาคผนวกหน้า 31 การจ่ายเงินสนับสนุนหรื อเงินช่วยเหลือทางธุรกิจ)

กระบวนการและการควบคุมในการพิจารณา การขออนุมัติเงินบริจาคหรื อเงินสนับสนุน
1. เงินบริ จาคหรื อเงินสนับสนุ นจะต้องประกอบด้วยกิ จกรรมย่อย ๆ ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้อง มีความสัมพันธ์
กับแผนงานและนโยบาย ภายใต้วตั ถุประสงค์เดียวกันกับกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
2. มีการกําหนดวัตถุ ประสงค์ ที่ ชดั เจนในการใช้เงิ นบริ จาคหรื อเงินสนับสนุ นเหล่านั้นและสามารถวัดได้
และปฏิบตั ิได้มิใช่วตั ถุประสงค์ที่เลื่อนลอย / เพ้อฝัน หรื อเกินความเป็ นจริ ง ทั้งนี้เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ดําเนิ น งานและติ ด ตาม ประเมิ น ผล เงิ น บริ จาคหรื อ เงิ น สนับ สนุ น จํา นวนหนึ่ ง ๆ อาจมี ม ากว่า หนึ่ ง
วัตถุประสงค์ก็ได้ กล่าวคือ มีวตั ถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์รอง
3. มีการกําหนดระยะเวลาเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดของกิจกรรม
4. ระบุสถานที่ต้งั ในการนําเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนไปใช้ให้ชดั เจน
5. มีบุคลากรหรื อองค์กรที่เฉพาะเจาะจง ในการนําเงินบริ จาคหรื อเงินสนับสนุนไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
จะต้องมีหน่ วยงานหลักรับผิดชอบ และระบุบุคลากรผูร้ ับผิดชอบให้ชดั เจน พร้ อมสําเนาภาพถ่ายบุคคล
หรื อหนังสื อจากองค์กรนั้น ๆ เพื่อเป็ นหลักประกันว่าบุคคล / องค์กรนั้นจะปฏิบตั ิอย่างจริ งจังและจริ งใจ
6. การใช้ เงิ น บริ จาค หรื อ เงิ น สนั บ สนุ น ควรสอดคล้ อ งกับ งบประมาณของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้ แ ละ
เกิ ดประโยชน์ สูงสุ ด พร้ อมทั้งมี หลักฐานและใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้อง เช่ นรู ปภาพของกิจกรรม สําเนา
ภาพถ่ายบุคคล หรื อหนังสื อจากองค์กรนั้น ๆ
7. ประโยชน์ ที่ ค าดว่า จะได้รับ ต้อ งระบุ ถึ ง ผลที่ ค าดว่าจะได้รับ จากการดําเนิ น โครงการประกอบด้ว ย
ผลทางตรงและผลทางอ้อม ว่าใครได้รับ ประโยชน์ จากโครงการบ้าง ได้รับ ประโยชน์ อย่างไร ระบุ ท้ งั
เชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ
8. อํานาจการอนุมตั ิ เป็ นไปตามระเบียบของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้

คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (ทบทวน : พฤษภาคม 2564)

หน้าที่ 15/37

บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

การให้ ของขวัญ หรื อให้ การรับรอง3

กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ไม่มีนโยบายที่จะให้หรื อรับของขวัญในรู ปแบบใด ๆ หรื อที่เป็ นเงินสดกับผูท้ ี่ทาํ ธุ รกิจกับ
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ เว้นแต่ การให้หรื อรับของขวัญ หรื อให้การรับรองตามประเพณี นิยมที่อยู่ในเกณฑ์พอสมควร
เพื่ อรั กษาความสั มพันธ์ ท่ี ดีกบั ผูท้ าํ ธุ รกิ จ โดยไม่หวังที่ จะได้รับ การบริ การหรื อสิ่ งตอบแทนโดยเฉพาะเจาะจง
ที่ไม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณทางธุ รกิจ
การให้ของขวัญหรื อให้การรับรอง ควรจะต้องอยูใ่ นเกณฑ์ดงั นี้
1. ต้องเป็ นไปตามประเพณี นิยม ซึ่ งมีธรรมเนียมปฏิบตั ิ
2. ต้องเป็ นไปตามความเหมาะสมและโอกาส
3. ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมาย ข้อบังคับ และเป็ นไปตามจรรยาบรรณและนโยบายของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ใน
เรื่ อง การขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์
3

ดูภาคผนวกหน้า 32 การให้ของขวัญหรื อให้การรับรอง

ข้ อพึงปฏิบัติการรับของขวัญ ของแถม หรื อค่ าตอบแทน4

1. การรั บของขวัญ ของแถม จะต้องเป็ นไปตามจรรยาบรรณของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ของขวัญ ที่ได้รับจากคู่คา้
จะต้องนําไปใช้เพื่ อผลประโยชน์ ข องกลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้เท่ านั้น แต่ หากไม่ส ามารถใช้ป ระโยชน์ กบั ทาง
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ได้ ให้เสนอต่อกรรมการผูจ้ ดั การ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
พิจารณานําเอาไปขายหรื อประมูลและนําเงินกลับเข้ามาเป็ นประโยชน์ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หรื อบริ จาค
ต่อให้หน่ วยงานสาธารณะกุศลอื่นนําไปใช้ประโยชน์ โดยมีเอกสารและขั้นตอนปฏิบตั ิที่ชดั เจน โปร่ งใส
และตรวจสอบได้
2. ค่ าตอบแทน อันเนื่ องจากการส่ งเสริ มการขาย จะต้องไม่ใช่การติดสิ นบนเพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อตกลงในการทํา
ธุ รกิจร่ วมกัน และไม่เป็ นการรับเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใด โดยสามารถรับได้ในกรณี ที่เป็ นการให้และ
รับของบริ ษทั ต่อบริ ษทั โดยไม่ขดั ต่อนโยบายในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสิ นบน และมีเอกสาร
การให้และรับที่ชดั เจน สามารถตรวจสอบได้

การรับส่ วนลดจากคู่ค้า

ทั้ง ในรู ป ตัว เงิ น หรื อ ทรั พ ย์สิ นอื่ น ใดที่ มี มู ล ค่ า ควรเป็ นไปตามหลัก ปฏิ บ ัติ ป กติ ท างธุ ร กิ จ โดยไม่ มี
วัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม และให้นาํ ข้อพึงปฏิบตั ิการรับของขวัญหรื อค่าตอบแทนจากคู่คา้ มาใช้ในกรณี น้ ีดว้ ย

คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (ทบทวน : พฤษภาคม 2564)

หน้าที่ 16/37

บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

การจ่ ายค่ าอํานวยความสะดวก

กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ไม่มีนโยบายให้จ่ายค่าอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่วา่ กรณี ใด ๆ อย่างเด็ดขาด
อย่างไรก็ตาม กระบวนการเร่ งด่วนพิเศษที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็ นสิ่ งที่ยอมรับได้ตราบเท่าที่กระบวนการดังกล่าว
เปิ ดให้บริ การกับทุก ๆ คน หรื อทําได้ตามขอบเขตของกฎหมายในบางประเทศเท่านั้น

บริษทั และบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้ องทางธุรกิจ

บริ ษทั และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุ รกิจ ให้หมายความรวมถึ ง กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ พนักงาน ผูบ้ ริ หาร
กรรมการ ลูกค้า คู่คา้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ทั้งที่เป็ นบุคคลธรรมดา นิ ติบุคคล องค์กร หรื อ หน่ วยงานใด ๆ
ซึ่ งจะต้องมุ่งมัน่ ดําเนินธุ รกิจด้วยความซื่ อสัตย์ เป็ นธรรม โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้

4

ดูภาคผนวก หน้า 34 ปฏิบตั ิการรับของขวัญ ของแถม หรื อค่าตอบแทน

กระบวนการปฏิบตั งิ านสํ าหรับธุรกรรมต่ าง ๆ
การค้ าและการลงทุน

กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ มีนโยบายการค้า และการลงทุนที่อยูบ่ นพื้นฐานของคุณค่าหลักของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ยึดมัน่
บนกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และดําเนิ นธุ รกิจตามหลักการกํากับดู แลกิจการที่ดี การลงทุนเพิ่ม / ลดหรื อลงทุน
ในธุ รกิจใหม่จะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมตั ิตามอํานาจดําเนินการของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ด้วยทุกครั้ง
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จะดําเนิ นการค้า การลงทุนโดยปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ที่มีต่อลูกค้า
คู่คา้ คู่แข่งขัน ผูถ้ ือหุ ้น และสังคม กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ไม่มีนโยบายเรี ยกหรื อรับ เสนอหรื อให้ผลประโยชน์ทางการ
เงิ นหรื อผลประโยชน์อื่นใดแก่ผูใ้ ดหรื อหน่ วยงานใด เพื่อให้ได้มาซึ่ งสัญญาทางธุ รกิ จ สิ ทธิ ประโยชน์ การปฏิ บตั ิ
หรื อละเว้นการปฏิบตั ิใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรื อจริ ยธรรมที่ดี

การกู้ และ การให้ ยืม การก่อภาระผูกพัน

กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ ได้ก ําหนดขั้น ตอนและนโยบายการกู้ยืม และการให้ กู้ยืม เงิ น และการก่ อภาระผูก พัน
ระหว่างกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ กับบุคคลอื่น ให้เป็ นไปตามอํานาจดําเนิ นการของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ และสอดคล้องกับ
กรอบรายการระหว่างกันที่ ได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั การคิ ดผลประโยชน์หรื อดอกเบี้ยระหว่างกัน
ควรเป็ นไปอย่างเหมาะสมและอยูใ่ นกรอบของแนวนโยบายของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ไม่มีนโยบายเรี ยกหรื อรับ เสนอหรื อให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใด
แก่ ผู ใ้ ดหรื อ หน่ วยงานใด เพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งสั ญ ญากู้เงิ น หรื อ ให้ กู้เงิ น หรื อ ทํา ให้ เกิ ด / หมดไปซึ่ งภาระผู ก พัน
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรื อจริ ยธรรมที่ดี

คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (ทบทวน : พฤษภาคม 2564)
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การจัดซื้อ จัดจ้ างทัว่ ไป

กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ ได้ก าํ หนดขั้นตอนการจัด ซื้ อทรั พ ย์สิ น / วัส ดุ สํ านัก งาน รวมทั้งการจัดจ้างอื่ น ในการ
ให้ บ ริ การ โดยนําเสนอให้ ผูบ้ งั คับ บัญ ชาตามสายงานอนุ ม ตั ิ และต้องระบุ วตั ถุ ป ระสงค์ข องการจัดซื้ อ / จัดจ้าง
ในการอนุ ม ัติ เป็ นไปตามอํานาจดําเนิ น การของกลุ่ ม บริ ษ ัท เด็ ม โก้ การจัด ซื้ อ / จัด จ้า งที่ มี มู ล ค่ า สู ง ควรมี ก าร
เปรี ยบเทียบราคาจากผูข้ าย / ผูใ้ ห้บริ การรายอื่นด้วย และปฏิบตั ิดว้ ยความโปร่ งใสเป็ นธรรมต่อทุกหน่วยงาน
กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ไม่มีนโยบายเรี ยกหรื อรับ เสนอหรื อให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใด
แก่ผูข้ ายหรื อผูใ้ ห้บริ การ เพื่อที่จะรับทรัพย์สินหรื อวัสดุอุปกรณ์ที่มีสภาพหรื อคุณสมบัติไม่ได้มาตรฐานและไม่ตรง
ตามใบสั่งซื้ อ หรื อเพื่อที่จะรับการบริ การที่ไม่มีคุณภาพและไม่ตรงตามข้อตกลง ในกรณี ที่พบเหตุการณ์ ดงั กล่าว
ให้แจ้งผูบ้ งั คับบัญชาทราบโดยทันที และหาทางแก้ไขร่ วมกัน รวมทั้งพิจารณาไม่รับหรื อชะลอการรับทรัพย์สิน
วัสดุอุปกรณ์ หรื อ การรับบริ การ ดังกล่าว หากจะทําให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั หรื อคู่สัญญา

การปฏิบัติงาน บัญชีการเงิน
การรับ-จ่ ายเงิน

กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ มีขอ้ ปฏิบตั ิในการรับหรื อจ่ายเงิน ดังนี้
1. การรับเงินจากลูกค้ า นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นใด
1.1. ก่อนการรับเงินทุกครั้ง หน่วยงานการเงินต้องทราบว่าเป็ นการรับเงินเพื่อวัตถุประสงค์ใด และมีเหตุ
อันควรให้รับเงินจํานวนดังกล่าว
1.2. ในการรับเงิ นหน่วยงานการเงิ นต้องออกเอกสารการรับเงินเป็ นหลักฐานแก่ผูจ้ ่ายเงิ นทุกครั้ง และ
มีเอกสารที่สามารถบันทึกบัญชี ได้ตามข้อกําหนดของประมวลรัษฎากรและประกาศกรมทะเบียน
การค้า เรื่ องกําหนดชนิ ดของบัญชี ที่ ตอ้ งจัดทํา ข้อความและรายการที่ตอ้ งมี ในบัญชี ระยะเวลา
ที่ตอ้ งลงรายการในบัญชีและเอกสารที่ตอ้ งใช้ประกอบการลงบัญชี พ.ศ.2544 (ลว.19 มิ.ย. 2544)
1.3. ในกรณี ที่การรับเงินนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ให้ปฏิเสธการรับเงิน
ดังกล่ าวและแจ้งให้ผูบ้ ริ หารทราบและหาทางแก้ไขและป้ องกัน ในกรณี ที่เกี่ ยวข้องกับประเด็น
กฎหมายให้หารื อหน่วยงานกฎหมายของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ เพื่อดําเนินการที่เหมาะสมต่อไป
1.4. ขอความร่ วมมือกับผูจ้ ่ายเงินให้ชาํ ระเงินเป็ นเช็คขีดคร่ อมและระบุ “A/C PAYEE” หรื อชําระโดย
โอนเงิ นผ่านบัญชี ธนาคารของบริ ษ ทั ในกรณี ที่รับเป็ นเงิ นสดต้องมี กระบวนการที่ ให้เกิ ดความ
มัน่ ใจว่าเงินสดทั้งหมดมาจากไหนและได้นาํ ฝากเข้าบัญชีธนาคารของบริ ษทั
1.5. ห้ามนําเงิ นที่ผูจ้ ่ายเงินต้องชําระให้กบั บริ ษทั เข้าบัญชี พนักงานหรื อบัญชี ผูใ้ ด ที่บริ ษทั ไม่มีอาํ นาจ
สัง่ จ่ายตามอํานาจดําเนินการ และต้องไม่อนุญาตให้ผจู ้ ่ายเงินกระทําเช่นกัน

คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (ทบทวน : พฤษภาคม 2564)
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

1.6. ไม่เรี ยกหรื อรับ ไม่เสนอหรื อให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใด ให้กบั ผูจ้ ่ายเงิน
เพื่อที่จะชะลอการรับเงินของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หรื อทําให้กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ เกิ ดความเสี ยหายจาก
การที่ไม่ได้รับเงินหรื อได้รับล่าช้าหรื อได้รับไม่เต็มจํานวน
2. การจ่ ายเงินให้ กบั เจ้ าหนี้ นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นใด
2.1. ก่อนการจ่ายเงิ นทุ กครั้ง ต้องมีการวิเคราะห์รายการจ่ายเงินดังกล่าวเพื่อวัตถุ ประสงค์ใด และต้อง
ผ่านการบันทึกบัญชี จากหน่วยงานบัญชี และเป็ นรายการที่ถูกต้องตามหลักการบัญชี และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
2.2. หากพบรายการที่ไม่ถูกต้องหรื อไม่เหมาะสม ต้องรายงานให้ผูบ้ ริ หารทราบและหาทางแก้ไขและ
ป้ องกันให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.3. ในการจ่ายเงินทุกครั้ง การอนุมตั ิส่งั จ่ายให้เป็ นไปตามคู่มืออํานาจดําเนินการ
2.4. ในการจ่ายเงินทุกครั้ง ต้องได้รับหลักฐานการจ่ายเงินที่ถูกต้องตามข้อกําหนดของประมวลรัษฎากร
และประกาศกรมทะเบี ยนการค้า เรื่ องกําหนดชนิ ดของบัญ ชี ที่ ต้องจัดทํา ข้อความและรายการ
ที่ ตอ้ งมี ในบัญ ชี ระยะเวลาที่ ตอ้ งลงรายการในบัญ ชี และเอกสารที่ ต้องใช้ป ระกอบการลงบัญ ชี
พ.ศ.2544 (ลว.19 มิ.ย. 2544)
2.5. ให้ ป ฏิ บ ัติ ต่ อ เจ้า หนี้ หรื อ ผู ้รั บ เงิ น ในลัก ษณะที่ เท่ า เที ย มกัน โดยชํา ระเงิ น ตามเงื่ อ นไขธุ ร กิ จ
ที่เหมาะสม ไม่เลือกปฏิบตั ิกบั เจ้าหนี้หรื อผูร้ ับเงินรายใดด้วยอคติหรื อลําเอียง
2.6. ไม่เรี ยกหรื อรับ ไม่เสนอหรื อให้ ผลประโยชน์ทางการเงิ นหรื อผลประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหนี้ หรื อ
ผูร้ ับเงินในอันที่จะทําให้กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ เกิ ดความเสี ยหายจากการชําระเงิน หรื อชําระล่าช้า หรื อ
ชําระไม่เต็มจํานวน

การปฏิบัติงาน งานทรัพยากรบุคคล ฝึ กอบรม

กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ได้กาํ หนดขั้นตอนการดําเนินการงานทรัพยากรบุคคล เริ่ มตั้งแต่การสรรหา การตรวจสอบ
ประวัติการศึ กษาและการทํางาน การจ้างงาน การปฐมนิ เทศ การฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาบุ ค ลากร การประเมิ นผล
การสอบสวน การลงโทษพนักงาน ฯลฯ ไว้ในระเบียบปฏิบตั ิงานทรัพยากรบุคคล และคู่มือพนักงาน
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ มีขอ้ กําหนดในการดําเนิ นงานและแนวปฏิบตั ิไว้อย่างชัดเจน รวมถึ งการไม่เรี ยก หรื อรับ
ผลประโยชน์หรื อผลตอบแทนไม่วา่ ในรู ปแบบใด ๆ จากผูส้ มัครหรื อผูเ้ กี่ยวข้องกับการสมัคร ทั้งในช่วงการสมัคร
งาน และช่วงประเมินผลทดลองงาน เพื่อให้มีการบรรจุเป็ นพนักงาน

คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (ทบทวน : พฤษภาคม 2564)
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

การจ้ างเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ

1. กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ ไม่ มี น โยบายการจ้างเจ้าหน้าที่ ข องรั ฐที่ ย งั คงอยู่ในตําแหน่ ง ยกเว้นรั ฐวิส าหกิ จ ที่ มี
ข้อกําหนดจากหน่วยงานจัดตั้งให้สามารถมีตวั แทนจากหน่วยงานรัฐเข้ามาปฏิบตั ิงานในองค์กรได้
2. มีกาํ หนดระยะเวลาเว้นวรรค (Cooling-off period) เป็ นเวลา 2 ปี สําหรับการแต่งตั้งอดี ตเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ ออกจากตําแหน่ ง หรื อบุ คคลที่ เคยทํางานให้ก ับหน่ วยงานกํากับ ดู แลที่ เกี่ ยวข้องกับ กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ม โก้
โดยตรง
3. มี กระบวนการตรวจสอบประวัติ (Due Diligence) ของบุ คคลที่ ก ลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ จะสรรหาเพื่ อแต่ งตั้ง
เข้ามาดํารงตําแหน่ งกรรมการที่ ปรึ กษา และผูบ้ ริ หารของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ เพื่อตรวจสอบสิ่ งที่ อาจเป็ น
ประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ก่อนแต่งตั้ง
4. เพื่ อความโปร่ งใส่ เด็ ม โก้ไ ด้เปิ ดเผยเหตุ ผล ข้อ มู ล รายนามและประวัติ ข องบุ ค คลที่ ก ลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้
จะ สรรหาเพื่ อ แต่ ง ตั้ง เข้า มาดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการที่ ป รึ ก ษา และผู ้บ ริ ห ารของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ เด็ ม โก้
ไว้ในเอกสารเผยแพร่ ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
5. กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ได้ระบุหน้าที่และแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อป้ องกันการใช้อาํ นาจในทางมิชอบ หรื อประเด็น
ที่มีผลประโยชน์ขดั แย้ง เช่น การ Lobby เพื่อได้รับประโยชน์ในทางที่มิชอบ เป็ นต้น ไว้ในนโยบายการ
ป้ อ งกัน ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ที่ ก ํา หนดให้ บุ ค ลากรทุ ก ระดับ ยึด ถื อ เป็ นหลัก ปฏิ บ ัติ ใ นการ
ดําเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน และภายใต้นโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้

ดูค่ ูมือความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ช่ องทางการร้ องเรียน / การแจ้ งเบาะแส

กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ได้กาํ หนดให้มีช่องทางการร้องเรี ยนหรื อการแจ้งเบาะแสจากการกระทําผิดกฎหมายหรื อ
จรรยาบรรณหรื อละเมิดนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสิ นบน หรื อพฤติกรรมที่อาจส่ อถึงการทุจริ ต
หรื อ ประพฤติ มิ ช อบของบุ ค คลในองค์ ก ร ซึ่ งรวมถึ ง พนั ก งาน ผู บ้ ริ ห ารและผู ้มี ส่ ว นได้เสี ย รวมทั้ง มี ก ลไก
ในการคุ ม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มู ล และให้ความสําคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้ องเรี ยนเป็ นความลับ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจ
ให้กบั ผูร้ ้องเรี ยน ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

1.1. เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ บุ ค ลากรของกลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ม โก้ ดําเนิ น ธุ รกิ จอย่างถู ก ต้อง โปร่ งใส ยุติ ธ รรม และ
สามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้อ งกับ หลัก การกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และจรรยาบรรณของ
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ โดยเด็มโก้คาดหวังให้ทุกคนรายงานโดยสุ จริ ตถึงการปฏิบตั ิที่ขดั หรื อสงสัยว่าจะ
ขัดต่อเรื่ องดังกล่ าวให้เด็มโก้รับทราบ ทางเด็มโก้จะได้ปรับปรุ งแก้ไข หรื อดําเนิ นการให้เกิดความ
ถู ก ต้อ ง เหมาะสม โปร่ ง ใส ยุติ ธ รรม และเป็ นไปตามกฎหมายหลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์
คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (ทบทวน : พฤษภาคม 2564)
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

แห่ ง ประเทศไทย ที่ มี ก ารให้ ค วามคุ ้ม ครองผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล โดยสุ จ ริ ต แก่ ห น่ ว ยงานกํา กับ ดู แ ลด้ว ย
ซึ่ งเป็ นหลักการที่กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ นํามาใช้ปฏิบตั ิ
1.2. เพื่อให้มนั่ ใจว่า ผูบ้ งั คับบัญชา และหน่วยงานบริ หารทรัพยากรบุคคล ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ทําหน้าที่
ดู แล และให้ ค าํ แนะนํา ตลอดจนสอดส่ องพฤติ ก รรม ความประพฤติ และการกระทําต่ าง ๆ ของ
พนักงานให้เป็ นไปโดยถู กต้อง และผูแ้ จ้งเรื่ องดังกล่าว จะได้รับความคุม้ ครอง หากเป็ นการกระทํา
ด้วยความสุ จริ ตใจ
1.3. กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ให้ความสําคัญกับการคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล เช่นเดียวกับความโปร่ งใสในการ
เก็บ รวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมู ล เพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายของกลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ม โก้เท่ านั้น
ซึ่ งประกาศไว้ในนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้

2. ขอบเขตการแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรียน

เมื่อมีขอ้ สงสัย หรื อพบเห็นการกระทําน่าสงสัยว่าฝ่ าฝื นหลักปฏิบตั ิที่ดี ดังเรื่ องต่อไปนี้
• การฝ่ าฝื นการปฏิบตั ิตามหลักการและแนวปฏิบตั ิของนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• การฝ่ าฝื นตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
• การได้รับความไม่เป็ นธรรมในการปฏิบตั ิงาน
• การกระทําทุจริ ตคอร์ รัปชัน่

3. ช่ องทางในการแจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรียน สามารถแจ้งผ่าน 4 หน่วยงาน คือ

3.1. คณะกรรมการตรวจสอบ
3.2. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ
3.3. เลขานุการบริ ษทั
3.4. สํานักงานตรวจสอบ
โดยการจัดส่ งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทาง ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
Email : Auditcom@demco.co.th
2. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
Email : goodgovernance@demco.co.th
และกํากับดูแลกิจการ
3. เลขานุการบริ ษทั
Email : Com_Secretary@demco.co.th
4. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
Email : AC_Secretary@demco.co.th
5. เลขานุการคณะกรรมการสรรหา
E-mail : Gov_Secetary@demco.co.th
พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ
คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (ทบทวน : พฤษภาคม 2564)
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

ส่ งจดหมาย หรื อช่ องทางอื่ นตามสมควรและปลอดภัย ถึ ง สํานักงานตรวจสอบ บริ ษ ทั เด็มโก้ จํากัด
(มหาชน) เลขที่ 59 ม.1 ต.สวนพริ กไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 หรื อโทรสาร 02-9595811 ต่อ 2018
และกรณี ที่ พบประเด็นที่ ตอ้ งรายงานอย่างเร่ งด่วน ให้รีบรายงานตรงต่อเลขานุ การบริ ษทั หรื อเลขานุ การ
คณะกรรมการตรวจสอบ

4. เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรียน

4.1. รายละเอียดของเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน ต้องเป็ นความจริ ง มีความชัดเจน หรื อเพียงพอที่จะนําสื บหา
ข้อเท็จจริ งเพื่อดําเนินการต่อไปได้
4.2. ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จะเก็ บ เป็ นความลั บ และไม่ มี ก ารเปิ ดเผยชื่ อ ผู ้ที่ แ จ้ ง เบาะแส หรื อผู ้ร้ อ งเรี ยน
ต่อสาธารณชน หากไม่ได้รับความยินยอมจากผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยน
4.3. ผู ้ที่ แ จ้ ง เบาะแส หรื อข้ อ ร้ อ งเรี ยน จะได้ รั บ ความคุ ้ ม ครองสิ ทธิ ไม่ ว่ า จะเป็ นพนั ก งาน หรื อ
บุคคลภายนอก
4.4. ระยะเวลาตอบกลับผูร้ ้องเรี ยนไม่เกิน 7 วันทําการหลังจากได้รับข้อร้องเรี ยน
4.5. ระยะเวลาในการพิจารณาดําเนิ นการตามเรื่ องร้องเรี ยน ขึ้นอยูก่ บั ความซับซ้อนของเรื่ อง ความเพียงพอ
ของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผูร้ ้องเรี ยน รวมถึ งเอกสารหลักฐาน และคําชี้ แจงของผูถ้ ู กร้ องเรี ยน
แต่ไม่เกิน 30 วันทําการ
4.6. ผูร้ ั บ ข้อ ร้ อ งเรี ย น และผู ม้ ี ส่ วนเกี่ ย วข้อ งกับ กระบวนการตรวจสอบหาข้อ เท็ จจริ ง ต้อ งเก็ บ ข้อ มู ล
ที่ เกี่ ยวข้องเป็ นความลับ จะเปิ ดเผยเท่าที่ จาํ เป็ น โดยคํานึ งถึ งความปลอดภัย และความเสี ยหายของ
ผูร้ ้ องเรี ยน หรื อผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง หรื อแหล่งที่มาของข้อมูล หรื อบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง

5. กลุ่มบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง

5.1. ผูแ้ จ้งข้อมูล หมายถึง ผูท้ ่ีแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน
5.2. ผูป้ ระสานงานเรื่ องร้องเรี ยน หมายถึง ผูท้ าํ หน้าที่รับเรื่ อง และเก็บข้อมูลเบื้องต้นและเก็บผลสรุ ปของ
การดําเนิ น งาน ได้แ ก่ เลขานุ ก ารบริ ษ ัท หรื อเลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ ผู ท้ ี่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย
5.3. ผูด้ ู แลเรื่ องร้องเรี ยน หมายถึง ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของผูท้ ี่ถูกร้องเรี ยน หรื อผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อขึ้น
ไปของหน่วยงานที่ถูกร้องเรี ยน
5.4. ผูด้ ูแลเรื่ องระเบียบ หมายถึง หน่วยงานบริ หารทรัพยากรบุคคล
5.5. เลขานุการบริ ษทั และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
5.6. คณะกรรมการตรวจสอบ
5.7. ประธานกรรมการบริ ษทั
คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (ทบทวน : พฤษภาคม 2564)
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6. ขั้นตอนการดําเนินการ

6.1. การลงทะเบียนและส่ งเรื่ อง
• ผูป้ ระสานงานเรื่ องร้องเรี ยน ลงบันทึกข้อมูลจากผูร้ ้องเรี ยน ดังนี้
1) ชื่อผูร้ ้องเรี ยน ยกเว้นกรณี ที่ไม่ได้ระบุชื่อ
2) วันและเวลาที่ร้องเรี ยน
3) ชื่อ บุคคล หรื อเหตุการณ์ที่ร้องเรี ยน
4) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
• ผูป้ ระสานงานเรื่ องร้องเรี ยน ลงทะเบียนรับเรื่ องร้องเรี ยน และกําหนดวันแจ้งความคืบหน้าของ
เรื่ องที่ร้องเรี ยนแก่ผรู ้ ้องเรี ยน ดังนี้
1) กรณี ที่มีผลกระทบต่อชื่ อเสี ยงของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้อย่างร้ ายแรง ให้ดาํ เนิ นการโดยด่วน
ที่สุด
2) กรณี อื่น ให้ดาํ เนินการโดยเร็ ว
6.2. เมื่อลงทะเบียนรับเรื่ องร้ องเรียนแล้ ว ให้ กาํ หนดชั้ นความลับตามเนื้อหาของเรื่ องและดําเนินการ ดังนี้
• ส่ งให้ผดู ้ ูแลเรื่ องร้องเรี ยนดําเนินการหาข้อเท็จจริ ง และสั่งการตามอํานาจหน้าที่ท่ีมี
• ส่ ง สํ าเนาเรื่ อ งให้ห น่ ว ยงานบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ทราบเบื้ อ งต้น เพื่ อให้ ค าํ แนะนําการ
ดําเนินการด้านระเบียบวินยั หรื ออื่น ๆ
• ส่ งสําเนาเรื่ องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบหรื อพิจารณาดําเนินการต่อไป
6.3. การรวบรวมข้ อเท็จจริงและสั่ งการ
•
ผูด้ ู แลเรื่ องร้ องเรี ยน ดําเนิ น การหาข้อเท็ จจริ ง และให้ข ้อแนะนําผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องให้มี ค วาม
ประพฤติ หรื อการปฏิ บตั ิที่เหมาะสมต่อไป หากต้องมีการลงโทษทางวินยั ควรปรึ กษากับ
หน่ วยงานบริ หารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การลงโทษเป็ นไปตามระเบียบบริ ษทั และหาก
ผูด้ ูแลเรื่ องร้องเรี ยนไม่มีอาํ นาจสั่งลงโทษให้เสนอเป็ นลําดับชั้นไปจนถึงผูม้ ีอาํ นาจแล้วแต่
กรณี และให้ส่งข้อเท็จจริ ง รายงานผลการดําเนิ นการและการสั่งลงโทษแล้วแต่กรณี เสนอ
ให้ ก รรมการผู ้จ ัด การ หรื อ ประธานเจ้า หน้ า ที่ บ ริ ห าร หรื อ ประธานกรรมการบริ ษ ัท
ผ่านผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับขั้น เพื่อทราบหรื อพิจารณาสั่งการ
•
กรณี เป็ นเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจากผู ้ไ ม่ ร ะบุ ชื่ อ และไม่ ส ามารถหาข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้เพี ย งพอ
ให้ ผู ด้ ู แ ลเรื่ องร้ องเรี ย นส่ ง รายงานผลการตรวจสอบข้อ มู ล และความเห็ น เกี่ ย วกับ เรื่ อ ง
ร้ อ งเรี ย นนั้น เสนอให้ ก รรมการผู จ้ ดั การ หรื อ ประธานเจ้า หน้ า ที่ บ ริ ห าร หรื อ ประธาน
กรรมการบริ ษ ัท โดยผ่านผู บ้ ัง คับ บัญ ชาตามลําดับ ขั้น เพื่ อ ขอแนวทางการดํา เนิ น การ
ที่ เหมาะสมต่ อ ไป หากประธานกรรมการบริ ษ ัท หรื อ ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร หรื อ
กรรมการผูจ้ ดั การเห็ นว่า ไม่สามารถดําเนิ นการตามข้อร้องเรี ยนได้ ข้อร้องเรี ยนนั้นจะถู ก
คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (ทบทวน : พฤษภาคม 2564)
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•

ปิ ดเรื่ องไป และให้ผดู ้ ู แลเรื่ องร้ องเรี ยนส่ งสําเนาให้ผูป้ ระสานงานเรื่ องร้องเรี ยนทราบ เพื่อ
รายงานแก่เลขานุการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบต่อไป
หากผูด้ ู แลเรื่ องร้องเรี ยนตรวจสอบข้อเท็จจริ งแล้ว พบว่า ผูถ้ ู กร้องเรี ยนไม่มีความผิด หรื อ
เป็ นเรื่ องที่เกิดจากความเข้าใจผิด หรื อได้ให้ขอ้ แนะนําแก่ผถู ้ ูกร้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้
มีการประพฤติหรื อการปฏิบตั ิที่เหมาะสมแล้ว และพิจารณาเห็นว่า ควรให้ปิดเรื่ องโดยไม่มี
การลงโทษใด ๆ ให้ผดู ้ ูแลเรื่ องร้องเรี ยน เสนอเรื่ องดังกล่าวแก่ผบู ้ งั คับบัญชาลําดับเหนือขึ้น
ไป เพื่อขออนุ ม ตั ิ ปิ ดเรื่ อง และส่ งสําเนาเรื่ องให้ผูป้ ระสานงานเรื่ องร้ องเรี ยน เพื่ อแจ้งแก่
ผูร้ ้องเรี ยนทราบ และรายงานแก่เลขานุ การบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ
ต่อไป

6.4. การสอบสวนข้ อเท็จจริง
• ในกรณี ที่ผูด้ ู แลเรื่ องร้ องเรี ยน และหน่ วยงานบริ หารทรั พยากรบุ คคล เห็ นว่า จะต้องมี การ
ลงโทษทางวินยั ให้หน่ วยงานบริ หารทรัพยากรบุคคล เสนอเรื่ องต่อกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อประธานกรรมการบริ ษทั เพื่อสั่งการสอบสวนข้อเท็จจริ งต่อไป
• เมื่อมีคาํ สั่งการของกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อประธานกรรมการ
บริ ษทั แล้ว ให้แจ้งแก่ผดู ้ ูแลเรื่ องร้องเรี ยนทราบ เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป
6.5. การแจ้ งผลสรุ ปต่ อผู้ร้องเรียน และการปรับปรุ งแก้ไข
• ผูด้ ู แลเรื่ องร้ องเรี ยน ดําเนิ นการตามคําสั่งการของกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อประธานเจ้าหน้าที่
บริ ห าร หรื อ ประธานกรรมการบริ ษ ัท ให้ ข ้อแนะนําให้ มี ก ารประพฤติ หรื อ การปฏิ บ ัติ ที่
เหมาะสมต่อไป และแจ้งผลการดําเนินการให้ผปู ้ ระสานงานเรื่ องร้องเรี ยนทราบ
• ผูป้ ระสานงานเรื่ องร้องเรี ยน แจ้งผลการดําเนินการให้กบั ผูร้ ้องเรี ยนทราบ และบันทึกผลสรุ ป
ของการดําเนิ นการเกี่ยวกับเรื่ องร้องเรี ยนไว้ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ
เป็ นรายไตรมาส
• ประสานงานเรื่ องร้ องเรี ยน ติ ดตามผลการปรับปรุ งแก้ไข (ถ้ามี) และรายงานให้เลขานุ การ
บริ ษทั กรรมการผูจ้ ดั การ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการบริ ษทั ทราบ

7. การร้ องเรียนโดยไม่ สุจริต

หากการแจ้งเบาะแส ข้อร้ องเรี ยน ให้ถอ้ ยคํา หรื อให้ขอ้ มูลใด ๆ ที่พิสูจน์ได้ว่ากระทําโดยไม่สุจริ ต กรณี
เป็ นพนักงานของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จะได้รับการลงโทษทางวินยั แต่หากเป็ นบุคคลภายนอกที่การกระทํานั้น ทําให้
ได้รับความเสี ยหาย ทางกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จะพิจารณาดําเนินคดีกบั บุคคลนั้น ๆ ด้วย

คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (ทบทวน : พฤษภาคม 2564)
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8. ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึน้ ไป

กรณี ที่ผูด้ ูแลเรื่ องร้องเรี ยนละเลย หรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายนี้ ผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อขึ้นไปจะต้องได้รับการ
พิจารณาโทษทางวินยั ด้วย

9. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรียน

9.1. จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน และผูถ้ ูกร้องเรี ยน เป็ นความลับ
9.2. จะเปิ ดเผยข้อมู ลเท่าที่จาํ เป็ นโดยคํานึ งถึงความปลอดภัย และความเสี ยหายของผูร้ ายงานแหล่งที่มา
ของข้อ มู ล หรื อ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้อ งที่ ไ ด้รับ ความเสี ย หาย จะได้รั บ การบรรเทาความเสี ย หายด้ว ย
กระบวนการที่เหมาะสมและเป็ นธรรม
9.3. มีการกําหนด ให้ผแู ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
สามารถร้ อ งขอมาตรการคุ ้ม ครองที่ เหมาะสม หากเห็ น ว่า เป็ นเรื่ อ งที่ มี แ นวโน้ม ที่ จ ะเกิ ด ความ
เดือดร้อนเสี ยหายหรื อความไม่ปลอดภัย
9.4. จะไม่กระทําการใด ๆ อันไม่เป็ นธรรมต่อผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อผูร้ ้ องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมื อใน
การตรวจสอบข้อเท็จจริ งไม่ว่าจะโดยการเปลี่ ยนแปลงตําแหน่ งงาน ลักษณะงาน สถานที่ ท าํ งาน
สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิงาน เลิกจ้าง หรื อกระทําการอื่นใดที่มีลกั ษณะ เป็ นการปฏิบตั ิอย่าง
ไม่เป็ นธรรม

10. การแจ้ งเบาะแสอันเป็ นเท็จ

ผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง สามารถร้องขอมาตรการ
คุ ม้ ครองที่ เหมาะสม ย่อมตระหนักและเข้าใจเป็ นอย่างดี ว่าการแจ้งเบาะแสจะต้องกระทําโดยสุ จริ ตไม่มีเจตนา
กลัน่ แกล้งองค์กรหรื อบุคคล หรื อโดยมีเจตนาไม่สุจริ ต ไม่เป็ นธรรม หากผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้
ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง ได้ให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จะดําเนิ นการตามขั้นตอนของ
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หรื อตามระเบียบของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ และตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับผูแ้ จ้งเบาะแส ตามความ
เหมาะสมแล้วแต่กรณี ต่อไป

คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (ทบทวน : พฤษภาคม 2564)
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11. ช่ องทางการร้ องเรี ยนการทุจริ ตต่ อสํ านั กงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่ งชาติ (ป.ป.ช.)

กรณี พบการเรี ยกรับสิ นบนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ ผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมืองทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่ น เจ้าหน้าที่ ของรัฐ
ตั้งแต่ผบู ้ ริ หารระดับสู งหรื อข้าราชการซึ่ งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ผอู ้ าํ นวยการกองขึ้นไป
• ทางจดหมาย หรื อร้ องเรี ยนด้วยตนเองที่สํานักงาน ป.ป.ช. ส่ วนกลาง โดยสามารถร้ องเรี ยนการ
ทุจริ ตโดยทําเป็ นหนังสื อ ส่ งมายังสํานักงาน ป.ป.ช. (ส่ วนกลาง) เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรื อที่สาํ นักงาน ป.ป.ช. ภาค / สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด
• ร้องเรี ยนผ่านเว็บไซต์ สํานักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th หัวข้อร้องเรี ยน
• ร้องเรี ยนผ่านสายด่วน ป.ป.ช. 1205 (ในวันและเวลาราชการ)
• ร้องเรี ยนโดยร้องทุกข์ กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน ณ สถานีตาํ รวจในพื้นที่

12.

การทําหนังสื อร้ องเรียนต่ อสํ านักงาน ป.ป.ช.

12.1 หนังสื อทําถึ ง "เรี ย น เลขาธิ ก ารคณะกรรมการ ป.ป.ช." หรื อ "ตู ้ ปณ. 100 เขตดุ สิ ต กทม.
10300" หรื อ เข้า ร้ อ งทุ ก ข์ กล่ าวโทษ ต่ อ พนัก งานสอบสวน ณ สถานี ต าํ รวจในเขตอํานาจ
สอบสวน โดยพนักงานสอบสวนจะส่ งเรื่ องไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อดําเนินการต่อไป
12.2 รายละเอียดการร้องเรี ยน ดังนี้
• ชื่อ - สกุล ที่อยู่ และ หมายเลขโทรศัพท์ของผูก้ ล่าวหา
• ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง สังกัด ของผูถ้ ูกกล่าวหา
• ระบุขอ้ กล่าวหาการกระทําความผิดฐานทุจริ ตต่อหน้าที่ การกระทําความผิดต่อตําแหน่ง
หน้าที่ราชการ การกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม รํ่ารวยผิดปกติ หรื อ
มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ผิดปกติ
• บรรยายการกระทําความผิดอย่างละเอียดตามหัวข้อดังนี้
- กรณีกล่ าวหากระทําความผิดฐานทุจริตต่ อหน้ าที่ กระทําความผิดต่ อตําแหน่ งหน้ าที่
ราชการ หรื อ กระทําความผิดต่ อตําแหน่ งหน้ าทีใ่ นการยุติธรรม
ก. การกระทําความผิดเกิดขึ้นเมื่อใด
ข. มีข้ นั ตอนหรื อรายละเอียดการกระทําความผิดอย่างไร
ค. มีพยานบุคคลรู ้เห็นเหตุการณ์ หรื อไม่ (ถ้าไม่สามารถนํามาได้ให้ระบุวา่ ใครเป็ น
ผูเ้ ก็บรักษาไว้)
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ง. ในเรื่ องนี้ได้ร้องเรี ยนต่อหน่วยงานใด หรื อยืน่ ฟ้ องต่อศาลใด เมื่อใด และผลเป็ น
ประการใด
- กรณีกล่ าวหาว่ ารํ่ารวยผิดปกติหรื อมีทรัพย์ สินเพิม่ ขึน้ ผิดปกติ
ก. ฐานะเดิมของผูถ้ ูกกล่าวหา และภริ ยาหรื อสามีรวมทั้งบิดามารดาของทั้งสอง
หน่วยงานเป็ นอย่างไร
ข. ผูถ้ ูกกล่าวหา และภริ ยาหรื อสามี มีอาชีพอื่น ๆ หรื อไม่ ถ้ามีอาชีพอื่น แล้วมีรายได้
มากน้อย เพียงใด
ค. ทรัพย์สินที่จะแสดงให้เห็นว่ารํ่ารวยผิดปกติ มีอะไรบ้าง เช่น
- บ้าน มีจาํ นวนกี่หลัง, ตั้งอยูท่ ี่ใด (เลขที่บา้ น ถนน/ซอย ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต
จังหวัด), ซื้ อเมื่อใด และราคาขณะซื้ อเท่าใด
- ที่ดิน มีจาํ นวนกี่แปลง, ตั้งอยูท่ ี่ใด (เช่นเดียวกับหัวข้อที่ต้งั ของบ้าน), ซื้ อเมื่อใด และ
ราคา ขณะซื้อเท่าใด
- รถยนต์ มีจาํ นวนกี่คนั , ยีห่ ้อ, รุ่ น, สี , หมายเลขทะเบียน,ซื้ อเมื่อใด จากใคร และราคา
ขณะซื้อเท่าใด
- มีเงินฝากที่ธนาคารใด สาขาใด
- ทรัพย์สินอื่น ๆ
12.3 ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ - สกุล ด้วยตัวบรรจง พร้อมแจ้งที่อยูข่ องผูก้ ล่าวหาให้ชดั เจน หาก
ต้องการให้สาํ นักงาน ป.ป.ช. ปกปิ ดชื่อ - สกุล และที่อยู่ ให้ระบุชดั เจนด้วย ส่ วนกรณี ที่ไม่
เปิ ดเผย ชื่ อ - สกุลจริ งถือว่าเป็ นบัตรสนเท่ห์ ให้ส่งแบบไปรษณี ยต์ อบรับ (เพื่อจะได้รับทราบว่า
หนังสื อ ร้องเรี ยนส่ งถึง ป.ป.ช. แล้ว) เพราะ สํานักงาน ป.ป.ช. จะติดต่อกับผูร้ ้องเรี ยนโดยตรง
กับผูร้ ้องเรี ยนที่แจ้งชื่อ - สกุล และที่อยู่ เท่านั้น
หมายเหตุ หากกล่ าวหาผูด้ ํา รงตํา แหน่ งทางการเมื อง จะต้อ งระบุ ชื่ อ - นามสกุ ล และลงลายมื อ ชื่ อ ผูก้ ล่ า วหา
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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การสื่ อสาร5

กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ มโก้ สื่ อสารข้อมู ลต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัป ชั่นและสิ นบน
ให้พนักงาน ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้น ลูกค้า คู่คา้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทางธุ รกิ จได้รับทราบ โดยผ่าน
การประชุ มประจําเดือนของฝ่ ายจัดการ การแจ้งผ่านบอร์ ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ Website รายงานประจําปี หรื อ
วิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ได้แก่ การสอดแทรกในการจัดกิจกรรมประจําปี หรื อในการจัดอบรมแก่พนักงาน
เป็ นต้น

การเปิ ดเผยข้ อมูล5

กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลแก่พนักงาน ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ ลูกค้า คู่คา้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม และ
ผูเ้ กี่ ย วข้อ ง ผ่านรายงานประจํา ปี (Annual Report) Website ของบริ ษ ัท หรื อ วิธี ก ารอื่ น ๆ ตามความเหมาะสม
เพื่อให้มนั่ ใจว่ากลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ มีการดําเนินงานที่โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้

การบันทึกและเก็บรักษาข้ อมูล

กลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้ ดําเนิ นการในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับข้อมู ลตามนโยบายของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ซึ่ งมี ค วาม
มุ่งมัน่ ที่จะรักษามาตรฐานเกี่ ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่ อสารข้อมูล ซึ่ งเป็ นพื้นฐานที่สําคัญ
ในการสร้ างระบบการควบคุ มที่มีประสิ ทธิ ภาพ โดยจะดําเนิ นการในเรื่ องต่าง ๆ เพื่อให้เกิ ดความมัน่ ใจว่า ข้อมู ล
ระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ ได้มีการดู แล รักษา และป้ องกันให้พร้ อมที่จะใช้ได้ตลอดเวลาการทําธุ รกิจของ
กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ อี กทั้งการวางรู ปแบบและต้นทุนของมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุ มดู แลให้เป็ นไปตามความ
เหมาะสมต่อความเสี่ ยงของข้อมูล ระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์

5

• ข้อมูลหมายรวมถึง ข้อมูลที่เป็ นอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลที่เป็ นเอกสาร สิ่ งพิมพ์ ข้อมูลภาพ/เสี ยง ฯลฯ
• ระบบงานครอบคลุมถึงระบบข้อมูล และการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
• คอมพิวเตอร์ ครอบคลุ มถึ งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่ อสาร และอุปกรณ์ การคํานวณที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้บรรลุถึงความมุ่งมัน่ ดังกล่าว จึงได้ดาํ เนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบตั ิ ดังนี้
1. กําหนดความรับผิดชอบของผูใ้ ช้งานและผูด้ ูแลข้อมูลทั้งระบบงาน และระบบ คอมพิวเตอร์ ท้งั หมด
2. ประเมิ น ความเสี่ ย งและสร้ างระบบควบคุ ม ความเสี่ ย งให้ เหมาะสมต่ อ สภาวะแวดล้อ มที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง
3. สร้างระบบป้ องกันให้กบั ข้อมูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
4. สร้ างระบบรักษาข้อมูลเพื่อป้ องกันการเข้าดู ขอ้ มูล การแก้ไข การทํางานข้อมูลโดยมิชอบ ไม่ว่าจะ
เป็ นการกระทําโดยอุบตั ิเหตุ หรื อด้วยความตั้งใจ

ดูภาคผนวกหน้า 36 แนวทางการเปิ ดเผยและสื่ อสารให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
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กระบวนการตรวจสอบ / การควบคุมภายใน

กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ได้จดั ให้มีการสอบทานระบบเป็ นประจําทุกปี จากหน่วยงานตรวจสอบภายในของเด็มโก้
ทั้งนี้ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ให้ความเป็ นอิสระและไม่จาํ กัดขอบเขตแก่ผตู ้ รวจสอบในการปฏิบตั ิงาน นอกจากนี้ยงั มีการ
สอบทานบัญ ชี โดยผู ต้ รวจสอบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตเป็ นรายไตรมาส และตรวจสอบประจํา ปี ตามที่ ก ํา หนดโดย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า และกรมสรรพากร
คณะกรรมการตรวจสอบรั บ ผิ ด ชอบในการจัด ให้ มี ก ารควบคุ ม เพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่า ธุ ร กิ จ ได้ด ํา เนิ น การ
ในขอบเขตที่ถูกต้องเหมาะสม ปฏิบตั ิตามนโยบายของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดที่บงั คับ
ใช้กบั ธุ รกิจ คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามและตรวจสอบว่าพนักงานได้ปฏิบตั ิตามนโยบายหรื อตามขั้นตอน
ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกําหนดที่ระบุไว้อย่างสมํ่าเสมอ

การติดตามและทบทวน

กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ กําหนดให้มีการติ ดตามทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิ บตั ิ อย่างสมํ่าเสมอทุ กปี
โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบในการติดตามและทบทวนการปฏิบตั ิงาน หากมี
ข้อสงสัยว่ากิจกรรมที่ทาํ หรื อรายการธุ รกิจใด ๆ อาจละเมิดนโยบายนี้ หรื อกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ละเมิดกฎหมาย หรื อ
ข้อกําหนดต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมู ลดังกล่าวต่อกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร หรื อประธาน
กรรมการ หรื อผูเ้ กี่ยวข้องตามช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยน

เอกสารอ้างอิง

1. ประมวลกฎหมายอาญา
2. พระราชบัญ ญัติป ระกอบรั ฐธรรมนู ญ ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ต พ.ศ. 2542 (แก้ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 )
3. ระเบียบบริ ษทั และระเบียบปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ
4. คู่มือพนักงาน
5. คู่มือว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. นโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
7. จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุ รกิจของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
8. อํานาจอนุมตั ิการดําเนินการของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
9. คู่มือและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริ ต จาก Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)
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ภาคผนวก

ก. ขั้นตอนและกระบวนการควบคุมในกิจกรรมทีส่ ํ าคัญ
1. การบริจาคเพื่อการกุศล
เมื่ อกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้มีความประสงค์จะบริ จาคเงิน หรื อทรัพย์สินเพื่อการกุศลสาธารณะ หรื อเมื่อมีผูใ้ ด
หรื อหน่วยงานใดแจ้งความประสงค์ขอรับเงินบริ จาคจากกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้เพือ่ การกุศล ให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนกระบวนการบริจาคเงินหรื อทรัพย์ สิน
1.1 หน่วยงานที่เสนอเรื่ อง พิจารณาว่าเป็ นไปตามนโยบาย
กลุ่มธุรกิจเด็มโก้หรื อไม่

1.2 พิจารณาว่าการบริ จาคเป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้
หรื อไม่

1.3 ตรวจสอบข้อมูลประกอบการบริ จาค
1.3.1 มีวตั ถุประสงค์ชดั เจน
1.3.2 มีหน่วยงานที่มีที่อยูแ่ น่นอน และมีผรู ้ ับผิดชอบ
1.4 หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริ จาคนําเสนอเรื่ อง
เพื่อขออนุมตั ิตามคู่มืออํานาจดําเนินการ
1.5 หน่วยงานบัญชีจดั ทําใบสําคัญจ่าย/ใบสําคัญการโอนทรัพย์สิน
เพื่อการบริ จาค
1.6 หน่วยงานบริ หารการเงินส่งเช็คให้ผมู ้ ีอาํ นาจลงนามและติดตามหลักฐาน
การรับเงินที่ถูกต้อง กรณี เป็ นการบริ จาคทรัพย์สิน หน่วยงานทะเบียน
ทรัพย์สิน เป็ นผูส้ ่งมอบ และติดตามหลักฐานการรับทรัพย์สิน
1.7 หน่วยงานบัญชีเก็บข้อมูลเอกสารทั้งหมดเข้าแฟ้มเอกสาร
สามารถสื บค้น และตรวจสอบข้อมูลได้
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2. การจ่ ายเงินสนับสนุน หรื อเงินช่ วยเหลือทางธุรกิจ
เมื่ อกลุ่ มธุ รกิจเด็มโก้มีความประสงค์จะจ่ายเงิ นหรื อทรั พย์สินเพื่อสนับสนุ นกิ จกรรมหรื อหน่ วยงาน
ใด ๆ หรื อเมื่อมีผูใ้ ดหรื อหน่วยงานใดแจ้งความประสงค์ขอรับเงินหรื อทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนหรื อกิจกรรมใด ๆ
มีวธิ ี และขั้นตอนเหมือนการบริ จาคเพื่อการกุศล ดังนี้
2. ขั้นตอนกระบวนการจ่ ายเงินหรื อทรัพย์ สินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ
2.1 หน่วยงานที่เสนอเรื่ อง พิจารณาว่าเป็ นไปตามนโยบาย
กลุ่มธุรกิจเด็มโก้หรื อไม่

2.2 พิจารณาว่าการสนับสนุนเป็ นไปตาม
ปกติ / ธรรมเนียมธุรกิจหรื อไม่

2.3 ตรวจสอบข้อมูลประกอบการขอสนับสนุน
2.3.1 มีวตั ถุประสงค์ชดั เจน
2.3.2 มีหน่วยงานที่มีที่อยูแ่ น่นอน และมีผรู ้ ับผิดชอบ
2.4 หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนําเสนอเรื่ อง
เพื่อขออนุมตั ิตามคู่มืออํานาจดําเนินการ
2.5 หน่วยงานบัญชีจดั ทําใบสําคัญจ่าย/ใบสําคัญการโอนทรัพย์สิน
เพื่อการสนับสนุนทางธุรกิจ
2.6 หน่วยงานการเงินส่งเช็คให้ผมู ้ ีอาํ นาจลงนาม และติดตามหลักฐาน
การรับเงินที่ถูกต้อง กรณี เป็ นการสนับสนุนด้วยทรัพย์สิน
หน่วยงานทะเบียนทรัพย์สิน เป็ นผูส้ ่งมอบ และติดตามหลักฐาน
การรับทรัพย์สิน
2.7 หน่วยงานบัญชีเก็บข้อมูลเอกสารทั้งหมดเข้าแฟ้มเอกสาร
สามารถสื บค้น และตรวจสอบข้อมูลได้

คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (ทบทวน : พฤษภาคม 2564)

หน้าที่ 31/37

บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

3. การให้ ของขวัญหรื อให้ การรับรอง
เมื่อกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้หรื อหน่ วยงานใดมี ความประสงค์จะให้ของขวัญ หรื อให้การรับรองแก่ผูใ้ ดหรื อ
หน่ วยงานภายนอก ซึ่ งเป็ นไปตามประเพณี ท างธุ รกิ จ เป็ นการรั กษาสั ม พันธ์ ที่ ดีต่อกัน และไม่ ขดั ต่ อกฎหมาย
สามารถดําเนินการได้โดยให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
3. ขั้นตอนกระบวนการให้ ของขวัญหรื อให้ การรับรอง
3.1 หน่วยงานที่เสนอเรื่ อง พิจารณาว่าเป็ นไปตามนโยบาย
กลุ่มธุรกิจเด็มโก้หรื อไม่

3.2 พิจารณาความเหมาะสมด้านปริ มาณและจํานวนเงิน
โดยผ่านตั้งแต่ระดับผูจ้ ดั การขึ้นไป พร้อมทั้งเหตุผลประกอบ

3.3 หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนําเสนอเรื่ อง
เพื่อขออนุมตั ิตามคู่มืออํานาจดําเนินการ

3.4 หน่วยงานบัญชีตรวจสอบเอกสารประกอบการทําใบสําคัญจ่าย
3.5 หน่วยงานการเงินส่งเช็คให้ผมู ้ ีอาํ นาจลงนาม ประกอบหลักฐาน
การรับเงินที่ถูกต้อง กรณี เป็ นการเลี้ยงรับรองควรมีการ
ระบุชื่อบุคคลและหน่วยงาน ที่อยูผ่ รู ้ ับการรับรองและ
วัตถุประสงค์ดว้ ย
3.6 หน่วยงานบัญชีเก็บข้อมูลเอกสารทั้งหมดเข้าแฟ้มเอกสาร
สามารถสื บค้น และตรวจสอบข้อมูลได้
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4. การจ่ ายค่ าใช้ จ่ายให้ พนักงาน
เมื่อกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้หรื อหน่วยงานใดมีความประสงค์จะจ่ายค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้พนักงาน ซึ่ งอาจมีท้งั
รู ปแบบที่จ่ายเข้าบัญชีพนักงานโดยผ่านระบบ Payroll เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และเงินสวัสดิการอื่น ๆ
และอีกรู ปแบบหนึ่งคือจ่ายเป็ นเช็คหรื อเงินสดให้พนักงาน เช่น ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง ค่านายหน้าพนักงานขาย เงิน
ชดเชยค่ารักษาพยาบาล (กรณี พนักงานชําระเงินแทนบริ ษทั ) ฯลฯ สามารถดําเนิ นการได้โดยปฏิบตั ิ ดังนี้
4. ขั้นตอนกระบวนการจ่ ายค่ าใช้ จ่ายให้ พนักงาน
4.1 หน่วยงานที่เสนอเรื่ อง พิจารณาว่าเป็ นไปตามนโยบาย
กลุ่มธุรกิจเด็มโก้หรื อไม่

4.2 พิจารณาว่าเป็ นค่าใช้จ่ายที่อยูใ่ นระเบียบบริ ษทั
และเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจเด็มโก้

4.3 กรณี เป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่อยูใ่ นระเบียบบริ ษทั
ผูจ้ ดั ทําเงินเดือน เป็ นผูพ้ ิจารณาและเสนออนุมตั ิ เช่น เงินเดือน
OT และนําเข้าระบบงาน Payroll
กรณี เป็ นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้ผจู ้ ดั การหน่วยงานตรวจสอบข้อมูล
ก่อนนําเสนอขออนุมตั ิ ตามอํานาจดําเนินการ
4.4 หน่วยงานบัญชีจดั ทําใบสําคัญจ่ายเพื่อการบันทึกบัญชี
และพิจารณาเกี่ยวกับภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ที่เกี่ยวข้องด้วย
4.5 หน่วยงานการเงินส่งเช็คให้ผมู ้ ีอาํ นาจลงนาม และติดตาม
หลักฐานการรับเงินที่ถูกต้อง
4.6 หน่วยงานบัญชีเก็บข้อมูลเอกสารทั้งหมดเข้าแฟ้มเอกสาร
สามารถสื บค้น และตรวจสอบข้อมูลได้
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5. การรับของขวัญ ของแถม หรื อค่ าตอบแทน
เมื่อกลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้หรื อหน่ วยงานใดได้รับของขวัญ ของแถม หรื อค่าตอบแทนจากลู กค้า คู่คา้ หรื อ
หน่วยงานภายนอก อันเนื่ องมาจากการดําเนิ นธุ รกิจ หรื อเนื่ องจากหน้าที่การงานของตน ต้องไม่ใช่ ลกั ษณะการติด
สิ นบน เพื่อให้ได้ซ่ ึ งข้อตกลงทางธุ รกิจที่ไม่เป็ นธรรม เมื่อจะรับของขวัญ ของแถม หรื อค่าตอบแทนใด ๆ จากผูอ้ ื่น
ให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอน ดังนี้
5. ขั้นตอนกระบวนการรับของขวัญ ของแถม หรื อค่ าตอบแทน

5.1 หน่วยงานที่เสนอเรื่ อง พิจารณาว่าเป็ นไปตามนโยบาย
กลุ่มธุรกิจเด็มโก้หรื อไม่

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

5.3 พิจารณาประโยชน์จากสิ่ งที่ได้รับ
หากเป็ นประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจเด็มโก้หรื อหน่วยงานใด
ให้หน่วยงานนั้นเสนอขออนุมตั ินาํ ไปใช้จากกรรมการผูจ้ ดั การ
หากไม่เป็ นประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ให้หน่วยงานดูแลทรัพย์สิน
นําออกขายหรื อบริ จาคต่อ โดยมีข้ นั ตอนที่โปร่ งใส
และผ่านการอนุมตั ิจากกรรมการผูจ้ ดั การ
5.4 เงินที่จาํ หน่ายได้ หน่วยงานการเงินต้องออกเอกสารการรับเงิน
และบัญชีตรวจสอบเอกสารประกอบรายการและบันทึกบัญชี

5.5 บัญชีเก็บข้อมูลเอกสารทั้งหมดเข้าแฟ้มเอกสาร
สามารถสื บค้น และตรวจสอบข้อมูลได้
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ข. แนวทางการเปิ ดเผยและสื่ อสารให้ ผ้ ูทเี่ กีย่ วข้ องทราบเกีย่ วกับมาตรการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่ นและสิ นบน
1. แนวทางการแจ้ งให้ ผ้ ูทเี่ กีย่ วข้ องทราบโดยทัว่ ไป
1.1. การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
1.2. การจัดทําแผ่นพับหรื อประกาศ เพื่อแจกจ่ายทัว่ ไป
1.3. การประชาสัมพันธ์ผา่ นเครื อข่ายในกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ เช่น ผ่านระบบอินทราเน็ต
1.4. การจัดทําสื่ อหรื อสิ่ งของหรื อสัญลักษณ์ใด ๆ ที่แสดงถึงแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
และสิ นบน รวมถึงการกําหนดให้นาํ คําขวัญการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ใส่ เป็ นวอลเปเปอร์ ในคอมพิวเตอร์
ที่ใช้งานในบริ ษทั ทุกเครื่ อง
1.5. การจัดกิ จกรรม หรื อรณรงค์ร่วมกันระหว่างพนักงาน ผูบ้ ริ หาร ลู กค้า คู่คา้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น ๆ หรื อ
ประชาชนทัว่ ไป โดยมี ก ารสอดแทรกวัตถุ ป ระสงค์ส นับ สนุ นแนวนโยบายการต่อต้านการทุ จริ ต
คอร์ รัปชัน่ และสิ นบน
2. การแจ้ งให้ ลูกค้ าและคู่ค้าทราบ
2.1. จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสิ นบนให้เป็ นเงื่อนไขหนึ่ งในสัญญา
ธุ รกิจระหว่างกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้กบั คู่สัญญาหรื อลูกค้า เพื่อเป็ นการแจ้งให้ลูกค้าทราบตั้งแต่วนั ที่เริ่ มทํา
ธุ รกิจระหว่างกัน ตัวอย่างข้อความ เช่น
- ในสัญญาให้บริ การเช่ ารถยนต์ควรมีเงื่ อนไข “ผู้เช่ า หรื อ พนั กงานหรื อตัวแทนของผู้เช่ าจะต้ องไม่ เรียกหรื อรั บ
เงินหรื อทรัพย์ สินใด ๆ จากพนักงานหรื อตัวแทนของผู้ให้ เช่ าเพื่อตัดสิ นใจเข้ าทําสั ญญาธุรกิจหรื อเช่ ารถกับผู้ให้ เช่ า
ตามเงื่อนไขของสั ญญานี้ ในกรณีที่คู่สัญญาใดพบการกระทําดังกล่ าวให้ แจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษรถึงการกระทํานั้น
ให้ ค่ ูสัญญาอีกหน่ วยงานหนึ่งทราบโดยเร็ ว และคู่สัญญาทั้งสองหน่ วยงานมีสิทธิบอกเลิกสั ญญาธุ รกิจหรื อสั ญญา
เช่ ารถยนต์ น้ ัน โดยมิต้องชดใช้ ความเสี ยหายทีอ่ าจมีขนึ้ จากการบอกเลิกสั ญญา”
2.2. จัดพิมพ์ขอ้ ความที่แสดงให้ทราบว่ากลุ่มธุ รกิจเด็มโก้มีแนวนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และ
สิ นบนทุ กรู ปแบบและสนับสนุ นให้ทุ กคู่สัญญามี แนวปฏิ บตั ิ เช่ นเดี ยวกัน โดยการจัดพิมพ์ไว้บ น
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อทางธุ รกิจ เช่น
- จัดให้มีขอ้ ความนี้ ไว้บน ใบสั่งซื้ อ (Purchase Order) ใบเสร็ จรับเงิน (Receipt) บริ ษัทมีนโยบายให้ บุคลากรทุกคน
ต่ อต้ านและไม่ ยอมรับการทุจริ ตคอร์ รัปชั่ นและสิ นบนทุกรูปแบบ รวมทั้งสนับสนุนให้ ท่านปฏิบัติเช่ นเดียวกัน ทั้งนี้
เพื่อร่ วมกันสร้ างสั งคมแห่ งความซื่ อสั ตย์ ”
2.3. จัดทําสัญลักษณ์หรื อสื่ อใด ๆ ที่แสดงถึงแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสิ นบน
บนสิ่ งของเพื่อให้แก่ลูกค้าหรื อคู่คา้ เช่น ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ หรื อในโอกาสทางธุ รกิจ หรื อในการ
ส่ งเสริ มการจําหน่ายของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
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บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

2.4. จัดทําจดหมายหรื อเอกสารแจ้งให้ลูกค้าและคู่คา้ ทุกรายทราบ เพือ่ สื่ อสารนโยบายในเรื่ องการรับ/
มอบของขวัญ ของแจก การเลี้ยงรับรองลูกค้า การให้การรับรองคู่คา้ การรับ/มอบ สิ่ งตอบแทน
เป็ นต้น โดยกระทําในช่วงเทศกาลต่าง ๆ หรื อ ในช่วงโอกาสทางธุ รกิจ
3. การสื่ อสารให้ พนักงานทราบ
3.1. นํานโยบายต่าง ๆ ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสิ นบน และ
เอกสารที่เกี่ ยวข้องแสดงเผยแพร่ ไว้ในเครื่ องมือสื่ อสารภายใน (Intranet) สําหรับพนักงานที่ไม่ได้
อยู่ในเครื อข่ายหรื อไม่ มี อุป กรณ์ ค อมพิ วเตอร์ ใช้สื่ อสาร หน่ วยงานบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คลเป็ น
ผูด้ าํ เนินการพิมพ์แจก
3.2. ติ ด ประกาศที่ บ อร์ ด ประชาสั ม พัน ธ์ พ นัก งาน เกี่ ย วกับ ข่ า วสารและนโยบายต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ และสิ นบนเพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงเหตุการณ์ ต่าง ๆ และปฏิ บตั ิในแนวทางที่ถูกต้อง
ตรงกัน
3.3. จัดให้มีการพบปะระหว่างผูบ้ ริ หารกับพนักงานอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และใช้โอกาสนี้ในการสื่ อสาร
ทําความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสิ นบน รวมทั้งถามตอบข้อสงสัยใน
การปฏิบตั ิ ปั ญหาที่เกิดขึ้น และหาแนวทางที่เหมาะสมร่ วมกัน
3.4. ในการรับสมัครพนักงาน ต้องให้พนักงานใหม่ทราบถึ งนโยบายต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ และ
สิ นบนที่กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ยึดถืออยู่ ซึ่ งสามารถชี้แจงได้ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ท้ งั ของบริ ษทั
และกลุ่มบริ ษทั
3.5. จัดให้ มี ก ารสื่ อสารผ่านช่ องทางของกลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ม โก้ เช่ น ผ่านระบบอิ นทราเน็ ต ผ่านเว็บ ไซต์
(http://demco.co.th/) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ วารสารเด็มโก้ เป็ นต้น

คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (ทบทวน : พฤษภาคม 2564)

หน้าที่ 36/37

