นโยบายการจัดซื้อจัดจ้ างของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้
(Procurement Policy)
กลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้ให้ค วามสําคัญในการจัดซื้ อจัดจ้างซึ่ งเป็ นกระบวนการสําคัญที่ ส นับสนุ นการ
ดําเนิ นการธุ รกิจ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเพื่อให้กระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างในกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล และมีแนวทางปฏิบตั ิไปในทิศทางเดียวกัน อันก่อให้เกิ ดการ
พัฒนาอย่า งยัง่ ยืน โดยสร้ า งความเชื่ อมั่นต่ อ ผูม้ ี ส่ ว นได้เสี ย ผ่า นการดํา เนิ นงานจัดซื้ อ จัด จ้า งที่ โปร่ ง ใส
เป็ นธรรมและตรวจสอบได้ และเพื่ อแสดงเจตนารมณ์ ข องกลุ่ ม ธุ รกิ จ เด็ ม โก้ ในการต่ อต้า นการทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชันทุกรู ปแบบอย่างสิ้ นเชิง จึงกําหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ดังนี้
(1) ดําเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด โดยต้องคํานึ งถึ งความต้องการ ความคุม้ ค่า
ราคา และคุ ณภาพ ของสิ นค้าและการให้บ ริ การ เพื่อให้เกิ ดประโยชน์ สูงสุ ดกับกลุ่ ม ธุ รกิ จ
เด็มโก้ ตลอดจนคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
(2) ดํา เนิ น การจัด ซื้ อ จัด จ้า ง โดยมุ่ ง เน้น ด้า นจริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ ไม่ เ อาเปรี ย บคู่ ค ้า ให้ ข ้อ มู ล
ที่ ถู ก ต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เปิ ดเผย และปฏิ บ ตั ิ ต่อคู่ค ้า ทุ ก รายอย่า งเท่ า เที ย มกันด้ว ยความ
เป็ นธรรม
(3) ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่ งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ และปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
(4) กลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้จะไม่ร่วมทําธุ รกิ จกับคู่คา้ และหรื อผูร้ ่ วมทําธุ รกิ จที่ เป็ นที่ ทราบดี ว่ามี การ
ละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนหรื อผิดกฎหมายในด้านแรงงานและสิ ทธิ มนุษยชนสากล
(5) ดํา เนิ น การจัด ซื้ อ จัด จ้า งและบริ ห ารจัด การคู่ ค ้า อย่า งยัง่ ยืน โดยคํา นึ ง ถึ ง ผลกระทบด้า น
สิ่ งแวดล้อม ความรั บผิดชอบต่อสังคม ตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดู แลกิ จการที่ดี
ส่ งเสริ มและสนับสนุ นผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (Green Procurement)
ภายใต้การดําเนิ นธุ รกิ จที่ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมถึ งการกํากับดู แลคู่คา้ ให้
ดําเนิ นการตามแนวปฏิ บตั ิคู่คา้ ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการบริ หารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานอย่างยัง่ ยืน
(6) บุคลากรของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้จะต้องไม่เรี ยกหรื อรับ เสนอหรื อให้ผลประโยชน์ทางการเงิ น
หรื อผลประโยชน์อื่นใด จากการจัดซื้ อจัดจ้าง ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่ งสัญญา
ทางธุ รกิ จ สิ ทธิ ประโยชน์ การปฏิ บตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรื อ
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บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)

จริ ย ธรรมที่ ดี ทั้ง นี้ หากพบว่า มี ก ารดํา เนิ น การใด ๆ ที่ ไ ม่ โ ปร่ ง ใสหรื อ มี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ หรื อ ฝ่ าฝื น/ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามนโยบายการต่ อ ต้า นทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชัน และสิ นบน
สามารถแจ้ง เบาะแสผ่ า นช่ อ งทางการร้ อ งเรี ยนและกระบวนการจัด การข้ อ ร้ อ งเรี ยน
(www.demco.co.th)
ทั้งนี้ผบู ้ ริ หารและพนักงานบริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ทุกคนมีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบตั ิ
ภายใต้นโยบายและกรอบการบริ หารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้อย่างเคร่ งครัด
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิร่วมกันสื บไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

• นโยบายการจัดซื้ อจัดจ้างของกลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ได้รับการสอบทานจากที่ ประชุ มคณะกรรมการ สรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ ครั้งพิเศษที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 และได้รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
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