
 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เด็มโก้ จํากดั (มหาชน) 

DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED  

ประกาศ 

เร่ือง นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน 

บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) (“เด็มโก”้) เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จดัหา ก่อสร้างและติดตั้งงานดา้นวิศวกรรม ธุรกิจงานขาย ผลิตและจาํหน่าย

เหล็กโครงสร้าง รวมถึงจาํหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดอุปกรณ์ประกอบสําหรับระบบส่ือสาร และธุรกิจพฒันา

โครงการและการลงทุน  โดยมีวิสัยทศัน์ มุ่งสู่การเป็นผูป้ระกอบการชั้นนาํดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า พลงังาน และ

สาธารณูปโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และกาํหนดพนัธกิจไว้

อยา่งชดัเจนวา่  

1) ดาํเนินธุรกิจก่อสร้างและบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า พลงังานและสาธารณูปโภคท่ีครบวงจร 

พร้อมขยายธุรกิจตลาดต่างประเทศ 

2) สร้างความเช่ือมัน่ต่อลูกค้าด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั พร้อมการให้บริการท่ีมี

คุณภาพดว้ยทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญรอบรู้และมีประสิทธิภาพสูง 

3) สร้างผลตอบแทนท่ีดีและมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนใหก้บันกัลงทุน ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

ฝ่าย อยา่งต่อเน่ือง 

4) ดาํเนินธุรกิจบนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และมุ่งผลลพัธ์ท่ีความย ัง่ยนืทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม 

และส่ิงแวดลอ้ม   

ทั้งน้ี กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หมายถึง กลุ่มบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ ท่ีเด็มโกมี้อาํนาจควบคุม 

คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสําคญัต่อการกาํกับดูแลกิจการภายใต้กรอบการบริหารจดัการของ      

การมีจริยธรรมท่ีดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้รวมถึงการสนบัสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดบั           

มีจิตสํานึกในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม เด็มโก้จึงได้จัดทาํนโยบายและ          

แนวปฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัและสินบนข้ึน โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดีและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มีการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายท่ีกาํหนดไว ้  

ตลอดจนเพื่อใหบุ้คลากรทุกระดบัของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ ยดึถือเป็นบรรทดัฐานในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 
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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน 

1. บุคลากรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตอ้งไม่ดาํเนินการหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชนั การให้/รับ

สินบนทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั คู่มือ

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ของกลุ่มธุรกิจ      

เด็มโก ้ รวมทั้งระเบียบ และขอ้กาํหนดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. บุคลากรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัเก่ียวกบัการรับ การให้ของขวญั ทรัพยสิ์น 

หรือประโยชน์อ่ืนใด รวมถึงค่าบริการตอ้นรับ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ทั้งน้ี การใหห้รือรับของขวญั  และการ

เล้ียงรับรอง ตอ้งเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคท์างธุรกิจหรือตามประเพณีนิยมเท่านั้น โดยมีมูลค่าท่ีเหมาะสม 

และตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

3. การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนบัสนุน ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มีขั้นตอนการตรวจสอบ อนุมติั 

และสอบทาน โดยตอ้งมีเอกสารหลกัฐานชดัเจนและสอดคลอ้งกบัระเบียบของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เพื่อให้

มัน่ใจวา่การบริจาคเพื่อการกุศล และเงินสนบัสนุนไม่ไดใ้ชเ้ป็นขอ้อา้งสาํหรับการคอร์รัปชนั 

4. กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบติังานขาย และการตลาด 

รวมทั้งงานจดัหาพสัดุและทาํสัญญาอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงการประเมินความเส่ียงต่อการเกิดทุจริต          

คอร์รัปชนั การให/้รับสินบน และบริหารจดัการใหมี้วธีิการแกไ้ขท่ีเหมาะสม 

5. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีสะทอ้นถึงความมุ่งมัน่ต่อมาตรการต่อตา้นการ

ทุจริตคอร์รัปชันและสินบน และมีนโยบายท่ีจะไม่ลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากร       

ท่ีปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชนัการให้/รับสินบน แมว้่าการกระทาํนั้นจะทาํให้กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้สูญเสีย

โอกาสทางธุรกิจ  โดยกลุ่มธุรกิจเด็มโกมี้กระบวนการส่ือสารอยา่งชดัเจนเก่ียวกบันโยบายดงักล่าว 

6. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีสอบทานการปฏิบติังานว่าเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย      

แนวปฏิบติั อาํนาจดาํเนินการ ระเบียบปฏิบติั กฎหมาย และขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแล เพื่อให้

มัน่ใจว่ามีระบบควบคุมภายในท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน           

การให้/รับสินบน  ท่ีอาจเกิดข้ึน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และหากพบประเด็นท่ีมีการ

ปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัและสินบน จะตอ้งแจง้หน่วยงานผูป้ฏิบติั

เพื่อใหมี้การปรับปรุงมาตรการควบคุม 

7. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จดัใหมี้ขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบนัทึกต่าง ๆ ใหพ้ร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อ

ยนืยนัความถูกตอ้งและเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบติัเพื่อใหม้ัน่ใจว่าไม่มี

รายการใดท่ีไม่ไดรั้บการบนัทึก หรือไม่สามารถอธิบายได ้หรือรายการท่ีเป็นเทจ็ 

8. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จดัให้มีขั้นตอนเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการทาํบญัชี

และการเก็บรักษาขอ้มูลไดรั้บการตรวจสอบภายในเพื่อยนืยนัประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน และเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าการบนัทึกรายการทางการเงิน              

มีหลกัฐานอยา่งเพียงพอเพื่อใชใ้นการตรวจสอบ 
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9. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จดัให้มีการส่ือสารและฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองแก่บุคลากรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เพื่อให้

เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริงเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้/รับสินบน         

ความคาดหวงัของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ และบทลงโทษหากไม่ปฏิบติัตามมาตรการน้ี 

10. เด็มโก ้ส่ือสารนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัและแนวปฏิบติัไปยงักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้คู่คา้ทางธุรกิจ 

และผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั้งสาธารณชน ผา่นช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย เพื่อทราบและนาํมาตรการ

ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัการให้/รับสินบนไปปฏิบติั 

11. บุคลากรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบการกระทาํท่ีอาจฝ่าฝืนมาตรการต่อตา้นการ

ทุจริตคอร์รัปชนัและสินบน โดยกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จดัให้มีช่องทางการแจง้เบาะแส รวมทั้งเม่ือบุคลากร

ตอ้งการคาํแนะนาํเก่ียวกบัการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัและสินบน 

12. คณะทาํงานพฒันาความย ัง่ยืนของเด็มโก้ มีหน้าท่ีรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการต่อต้าน                

การทุจริตคอร์รัปชันและสินบนน้ีต่อ คณะกรรมการความย ัง่ยืน คณะกรรมการสรรหา พิจารณา

ค่าตอบแทนและกาํกบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษทั โดยสมํ่าเสมออยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

13. หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นท่ีพบอย่างเร่งด่วนต่อ กรรมการผูจ้ดัการ ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

14. กลุ่มธุรกิจเด็มโกใ้ห้ความร่วมมือ ให้ขอ้มูลตามความเป็นจริงแก่หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ

เก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น สํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  สํานักงาน

คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทุจริต (ค.ป.ท.)  สํานกังานตาํรวจแห่งชาติ  ศาล  และหน่วยงาน

การต่อตา้นคอร์รัปชนั เป็นตน้  

 นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัและสินบนน้ี เด็มโกป้รารถนาให้บุคลากรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

ทุกคน รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดร่้วมมือกนัยดึถือปฏิบติั เพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืต่อสังคมสืบไป 

แนวปฏิบัติเกีย่วกบัการป้องกันและการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัในการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน      

และสินบน 3 ขอ้ ประกอบดว้ย 

1.  กระบวนการในการประเมินความเส่ียงจากด้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก้  จดัให้มีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมกับลกัษณะการดําเนินธุรกิจของ         

กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เพื่อป้องกนัและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชนัการให้/รับสินบน โดยระบุเหตุการณ์ท่ีมีความ

เส่ียงสูงจากการทุจริตคอร์รัปชันการให้/รับสินบนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดาํเนินธุรกิจ ประเมินระดบัความเส่ียง       

ทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ กาํหนดมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัและสินบนท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียง    

ท่ีประเมินได ้วธีิวดัความสาํเร็จ ตลอดจนทรัพยากรท่ีตอ้งใชเ้พื่อลดความเส่ียง และมีการเฝ้าติดตามประเมินผลการ

ปฏิบติัตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีกาํหนดข้ึน 



 
    
     บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 
 

                                                                              

CAC Policy  : ทบทวน พฤศจิกายน 2564          หนา้ท่ี 4/6 

2.  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือป้องกันและติดตามความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

และสินบน 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ กาํหนดให้มีแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกนัและติดตาม

ความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชนั สรุปได ้ดงัน้ี 

2.1 จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง                  

ท่ีครอบคลุมระบบงานสําคญัต่าง ๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจดัซ้ือจดัจา้ง การจดัทาํ

สัญญา ระบบการจดัทาํและควบคุมงบประมาณ ระบบการบนัทึกบญัชี การจ่ายชาํระเงิน เป็นตน้ ทั้งน้ี

เพื่อป้องกันและติดตามความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน  การให้/รับสินบน รวมทั้ งให้

ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางในการแกไ้ขท่ีเหมาะสม 

2.2 จดัให้มีช่องทางการรับแจง้ขอ้มูล เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระทาํผิดกฎหมายหรือ

จริยธรรมธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หรือแนวทางปฏิบติัในการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ

ทุจริตคอร์รัปชันการให้/รับสินบน  หรือขอ้สงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุม

ภายใน โดยมีนโยบายในการคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูลหรือเบาะแส และเก็บรักษาขอ้มูลของผูใ้หข้อ้มูลเป็น

ความลบั รวมทั้งมีมาตรการตรวจสอบและกาํหนดบทลงโทษทางวินยัของเด็มโก ้และ/หรือกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีท่ีสามารถติดต่อผูใ้ห้เบาะแสหรือผูร้้องเรียนได ้  กลุ่มธุรกิจเด็มโก้จะแจง้ผลการ

ดาํเนินการใหรั้บทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2.3 หวัหนา้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบติังาน การปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

(ถา้มี) และรายงานใหผู้มี้อาํนาจสั่งการทราบตามลาํดบั 

3.  แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ทุจริตคอร์รัปชันและสินบน 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ กาํหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัในการ

ป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนัและสินบน ดงัน้ี  

3.1 กาํหนดให้ ผูบ้ริหารและพนกังาน ประเมินผลการปฏิบติังานตนเองเก่ียวกบัการปฏิบติัตามคู่มือการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจท่ีกลุ่มธุรกิจเด็มโก้จดัทาํข้ึน ซ่ึงรวมถึงนโยบายการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ 

จริยธรรมว่าดว้ยการสนับสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน แนวทางปฏิบติัในการ

ป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนัและสินบน และจรรยาบรรณ / ขอ้พึงปฏิบติัของ

พนกังาน อยา่งสมํ่าเสมอ  

3.2 จดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาํหน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความ

เส่ียง การกาํกบัดูแลกิจการ และใหข้อ้เสนอแนะอยา่งต่อเน่ือง โดยดาํเนินการตรวจสอบตามแผนการ
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ตรวจสอบประจาํปีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบ

ท่ีมีนยัสาํคญัและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.3 กาํหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเส่ียงจากการ

ทุจริตคอร์รัปชนัและสินบน อยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้การนาํมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชันและ

สินบนไปปฏิบติัอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อตา้นการ

ทุจริตคอร์รัปชนัและสินบนอยา่งสมํ่าเสมอ โดยนาํเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัตามลาํดบัอยา่งทนัเวลาและสมํ่าเสมอ 

3.4 หากการสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบวา่ ขอ้มูลจากการตรวจสอบ หรือขอ้ร้องเรียน มีหลกัฐานท่ีมีเหตุ

อนัควรให้เช่ือวา่มีรายการ หรือการกระทาํซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงิน และ

ผลการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทาํผดิกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจ

ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หรือแนวทางปฏิบติัในการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนั

และสินบน หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

  กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ จดัให้มีการส่ือสารแนวทางปฏิบติัในการป้องกันการมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการทุจริต       

คอร์รัปชนัและสินบนน้ี โดยเผยแพร่ผา่นช่องทางต่าง ๆ เช่น วารสารของเด็มโก ้อินทราเน็ตของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั  ทั้งน้ีเพื่อใหบุ้คลากรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้รับทราบและถือปฏิบติั 

จริยธรรมว่าด้วยการสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันและสินบน 

 คณะกรรมการบริษทั ยึดมัน่ในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส โดยอยูภ่ายใตก้รอบของกฎหมาย หลกั

จริยธรรม และแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งสนับสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชันการให้/รับ

สินบนในทุกรูปแบบ และตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่การทุจริตคอร์รัปชนัการให้/รับสินบนส่งผลกระทบต่อการพฒันา

ระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่คงของประเทศ โดยมีนโยบายในการสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตและ            

คอร์รัปชนัและสินบน ดงัน้ี 

1. สนบัสนุนการสร้างจิตสํานึก ค่านิยม ทศันคติให้แก่พนกังานในการปฏิบติังานอยา่งซ่ือสัตย ์โปร่งใส 

เท่ียงตรง เคารพกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ สนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัและสินบนให้

เป็นวฒันธรรมองคก์ร รวมทั้งบริหารงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้ งพฒันาระบบและกลไกในการ

ตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใชอ้าํนาจให้เหมาะสม ชดัเจนและมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพื่อป้องกนั

และมิใหพ้นกังานทุจริตหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนัต่าง ๆ 

3. พนกังานตอ้งไม่กระทาํการใด ๆ อนัเป็นการเรียกร้อง หรือรับทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจาก

บุคคลอ่ืนท่ีมี หรือธุรกิจเก่ียวขอ้งกบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เวน้แต่ในโอกาสหรือเทศกาลอนัเป็นประเพณี
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นิยมท่ีคนทัว่ไปพึงปฏิบติัต่อกนั และทรัพยสิ์นนั้นตอ้งไม่ใช่ส่ิงผิดกฎหมาย รวมทั้งไม่อาศยัตาํแหน่ง

หนา้ท่ีหรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ 

4. จดัใหมี้ช่องทางในการส่ือสารเพื่อรับเร่ืองร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสอนัควรสงสัยโดยมีนโยบายในการ

คุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาขอ้มูลของผูใ้หข้อ้มูลเป็นความลบั รวมทั้งมีมาตรการ

ในการตรวจสอบและกาํหนดบทลงโทษตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. สนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัข้ึนโดยหน่วยงานหรือองคก์รต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัและ

สนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัและสินบน 

  เพื่อเป็นแนวทางสู่การพฒันาอย่างย ัง่ยืน กลุ่มธุรกิจเด็มโก้กาํหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและ

ขอ้เสนอแนะ (Whistle Blower) โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย แสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ และ

แจง้เบาะแสการกระทาํผดิกฎหมาย หรือการทุจริตคอร์รัปชนัการให้/รับสินบน โดยมีเป้าหมายเพื่อ  

  1) การพฒันา/ฝึกอบรม   

  2)  การแกไ้ข/ปรับปรุงดา้นบริหารจดัการ   

  3)  การตรวจสอบขอ้เทจ็จริง  

  โดยกาํหนดให้สํานักงานตรวจสอบ ทาํหน้าท่ีเป็นหน่วยงานผูป้ระสานรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรม        

วา่ดว้ยการสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัและสินบน ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ 

  ทั้งน้ีสามารถศึกษารายละเอียดเพื่อเติมไดจ้ากคู่มือมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัและสินบน และ

คู่มือบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริต  

  จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบติัร่วมกนัสืบไป 

 ประกาศ ณ วนัท่ี  19 พฤศจิกายน 2564 

 

       

 

 

 

 
• นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัและสินบน ไดรั้บการสอบทานจากท่ีประชุมคณะกรรมการสรร

หา พิจารณาค่าตอบแทนและกาํกบัดูแลกิจการ  คร้ังท่ี 4/2564  เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2564  และไดรั้บ
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