บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน)
DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED
ประกาศ
เรื่ อง นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั นและสิ นบน
บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) (“เด็มโก้”) เป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกอบธุ รกิจให้บริ การออกแบบ จัดหา ก่อสร้ างและติดตั้งงานด้านวิศวกรรม ธุ รกิ จงานขาย ผลิ ตและจําหน่าย
เหล็กโครงสร้ าง รวมถึ งจําหน่ายอุปกรณ์ ไฟฟ้ าและชุ ดอุ ปกรณ์ ประกอบสําหรั บระบบสื่ อสาร และธุ รกิ จพัฒนา
โครงการและการลงทุ น โดยมีวิสัยทัศน์ มุ่งสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการชั้นนําด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า พลังงาน และ
สาธารณู ปโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย และกําหนดพันธกิจไว้
อย่างชัดเจนว่า
1) ดําเนิ นธุ รกิ จก่อสร้ างและบริ การด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า พลังงานและสาธารณู ปโภคที่ ครบวงจร
พร้อมขยายธุ รกิจตลาดต่างประเทศ
2) สร้ า งความเชื่ อมัน่ ต่ อลู กค้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ ทนั สมัย พร้ อมการให้บ ริ ก ารที่ มี
คุณภาพด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญรอบรู ้และมีประสิ ทธิ ภาพสู ง
3) สร้างผลตอบแทนที่ดีและมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนให้กบั นักลงทุน ผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก
ฝ่ าย อย่างต่อเนื่อง
4) ดําเนินธุ รกิจบนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งผลลัพธ์ที่ความยัง่ ยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่ งแวดล้อม
ทั้งนี้ กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หมายถึง กลุ่มบริ ษทั ซึ่ งประกอบด้วย บริ ษทั เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม และกิจการร่ วมค้า ที่เด็มโก้มีอาํ นาจควบคุม
คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้ใ ห้ค วามสําคัญต่อการกํากับดู แลกิ จการภายใต้กรอบการบริ หารจัดการของ
การมีจริ ยธรรมที่ดี มีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้บุคลากรทุกระดับ
มี จิตสํา นึ ก ในการต่ อ ต้า นคอร์ รัป ชันทุ ก รู ป แบบ ไม่ ว่า ทางตรงและทางอ้อ ม เด็ ม โก้จึง ได้จ ัดทํา นโยบายและ
แนวปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันและสิ นบนขึ้น โดยถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีและจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุ รกิ จของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ มีการปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับนโยบายที่กาํ หนดไว้
ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ยึดถือเป็ นบรรทัดฐานในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
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นโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั นและสิ นบน
1. บุคลากรของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ต้องไม่ดาํ เนิ นการหรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมในการทุจริ ตคอร์ รัปชัน การให้/รับ
สิ นบนทุกรู ปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน คู่มือ
การกํากับดู แลกิ จการที่ ดี มาตรฐานทางจริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุ รกิ จ ของกลุ่มธุ รกิ จ
เด็มโก้ รวมทั้งระเบียบ และข้อกําหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. บุคลากรของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ต้องปฏิบตั ิดว้ ยความระมัดระวังเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน
หรื อประโยชน์อ่ืนใด รวมถึงค่าบริ การต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ การให้หรื อรับของขวัญ และการ
เลี้ยงรับรอง ต้องเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุ รกิจหรื อตามประเพณี นิยมเท่านั้น โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม
และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิหน้าที่
3. การบริ จาคเพื่อการกุศล และการให้เงิ นสนับสนุ น ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ มีข้ นั ตอนการตรวจสอบ อนุ มตั ิ
และสอบทาน โดยต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ เพื่อให้
มัน่ ใจว่าการบริ จาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุนไม่ได้ใช้เป็ นข้ออ้างสําหรับการคอร์ รัปชัน
4. กลุ่ มธุ รกิ จเด็มโก้ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานขาย และการตลาด
รวมทั้ง งานจัดหาพัส ดุ และทํา สั ญญาอย่า งสมํ่า เสมอ รวมถึ ง การประเมิ นความเสี่ ย งต่อการเกิ ดทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชัน การให้/รับสิ นบน และบริ หารจัดการให้มีวธิ ี การแก้ไขที่เหมาะสม
5. กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ มีกระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมัน่ ต่อมาตรการต่อต้านการ
ทุ จริ ตคอร์ รัปชันและสิ นบน และมี นโยบายที่ จะไม่ลดตําแหน่ ง ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบต่อบุ คลากร
ที่ปฏิ เสธการทุจริ ตคอร์ รัปชันการให้/รั บสิ นบน แม้ว่าการกระทํานั้นจะทําให้กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ สู ญเสี ย
โอกาสทางธุ รกิจ โดยกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้มีกระบวนการสื่ อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว
6. หน่ วยงานตรวจสอบภายใน มี หน้าที่สอบทานการปฏิ บตั ิ งานว่าเป็ นไปอย่างถู กต้อง ตรงตามนโยบาย
แนวปฏิ บตั ิ อํานาจดําเนิ นการ ระเบียบปฏิบตั ิ กฎหมาย และข้อกําหนดของหน่ วยงานกํากับดู แล เพื่อให้
มัน่ ใจว่ามี ระบบควบคุ มภายในที่ มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ ยงจากการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน
การให้/รับสิ นบน ที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และหากพบประเด็นที่มี การ
ปฏิบตั ิไม่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันและสิ นบน จะต้องแจ้งหน่วยงานผูป้ ฏิบตั ิ
เพื่อให้มีการปรับปรุ งมาตรการควบคุม
7. กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จัดให้มีข้ นั ตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อ
ยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบตั ิเพื่อให้มน่ั ใจว่าไม่มี
รายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึก หรื อไม่สามารถอธิ บายได้ หรื อรายการที่เป็ นเท็จ
8. กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จัดให้มีข้ นั ตอนเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าการควบคุ มภายในของกระบวนการทําบัญชี
และการเก็บรักษาข้อมูลได้รับการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิ ทธิ ผลของกระบวนการตามมาตรการ
ต่อต้า นการทุ จริ ตคอร์ รัป ชันและสิ นบน และเพื่ อให้เกิ ดความมัน่ ใจว่าการบันทึ กรายการทางการเงิ น
มีหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
CAC Policy : ทบทวน พฤศจิกายน 2564
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9. กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จัดให้มีการสื่ อสารและฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่ องแก่บุคลากรของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ เพื่อให้
เกิ ดความรู ้ ความเข้า ใจอย่า งแท้จริ ง เกี่ ย วกับ มาตรการต่อต้า นการทุ จริ ตคอร์ รัป ชันการให้/ รั บ สิ น บน
ความคาดหวังของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ และบทลงโทษหากไม่ปฏิบตั ิตามมาตรการนี้
10. เด็มโก้ สื่ อสารนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันและแนวปฏิบตั ิไปยังกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ คู่คา้ ทางธุ รกิ จ
และผูม้ ีส่วนได้เสี ย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่ อสารที่หลากหลาย เพื่อทราบและนํามาตรการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันการให้/รับสิ นบนไปปฏิบตั ิ
11. บุคลากรของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ ไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉยเมื่อพบการกระทําที่อาจฝ่ าฝื นมาตรการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชันและสิ นบน โดยกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส รวมทั้งเมื่อบุคลากร
ต้องการคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันและสิ นบน
12. คณะทํา งานพัฒ นาความยัง่ ยื น ของเด็ ม โก้ มี ห น้า ที่ ร ายงานผลการดํา เนิ น งานตามมาตรการต่ อ ต้า น
การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชัน และสิ น บนนี้ ต่ อ คณะกรรมการความยัง่ ยื น คณะกรรมการสรรหา พิ จ ารณา
ค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริ ษทั โดยสมํ่าเสมออย่างน้อยปี ละครั้ง
13. หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่ งด่ วนต่อ กรรมการผูจ้ ดั การ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
14. กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ให้ความร่ วมมื อ ให้ขอ้ มูลตามความเป็ นจริ งแก่หน่ วยงานของรั ฐที่ มีหน้าที่ ตรวจสอบ
เกี่ ยวกับการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน เช่ น สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ
(ป.ป.ช.) สํา นัก งานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ตในภาครั ฐ (ป.ป.ท.) สํา นัก งาน
คณะกรรมการความร่ วมมือป้ องกันการทุจริ ต (ค.ป.ท.) สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ศาล และหน่วยงาน
การต่อต้านคอร์ รัปชัน เป็ นต้น
นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันและสิ นบนนี้ เด็มโก้ปรารถนาให้บุคลากรของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
ทุกคน รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้ร่วมมือกันยึดถือปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนต่อสังคมสื บไป
แนวปฏิบัติเกีย่ วกับการป้ องกันและการมีส่วนเกีย่ วข้ องกับการทุจริตคอร์ รัปชั นและสิ นบน
กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ ได้กาํ หนดแนวทางปฏิ บตั ิในการป้ องกันการมีส่วนเกี่ ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัป ชัน
และสิ นบน 3 ข้อ ประกอบด้วย
1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ ยงจากด้ านการทุจริตคอร์ รัปชั นและสิ นบน
กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ จัดให้มี ระบบการบริ หารความเสี่ ย งที่ เ หมาะสมกับ ลัก ษณะการดํา เนิ นธุ ร กิ จ ของ
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ เพื่อป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตคอร์ รัปชันการให้/รับสิ นบน โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความ
เสี่ ยงสู งจากการทุ จริ ตคอร์ รัปชันการให้/รั บสิ นบนที่ อาจเกิ ดขึ้นจากการดําเนิ นธุ รกิ จ ประเมิ นระดับความเสี่ ยง
ทั้งโอกาสเกิ ดและผลกระทบ กําหนดมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันและสิ นบนที่เหมาะสมกับความเสี่ ยง
ที่ประเมินได้ วิธีวดั ความสําเร็ จ ตลอดจนทรัพยากรที่ตอ้ งใช้เพื่อลดความเสี่ ยง และมีการเฝ้าติดตามประเมินผลการ
ปฏิบตั ิตามแผนการบริ หารความเสี่ ยงที่กาํ หนดขึ้น
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2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้ องกันและติดตามความเสี่ ยงด้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั น
และสิ นบน
กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ กําหนดให้มีแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้ องกันและติดตาม
ความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน สรุ ปได้ ดังนี้
2.1 จัด ให้ มี ก ระบวนการตรวจสอบ ประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายใน และการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ที่ ครอบคลุ มระบบงานสําคัญต่าง ๆ เช่ น ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้ อจัดจ้าง การจัดทํา
สัญญา ระบบการจัดทําและควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การจ่ายชําระเงิน เป็ นต้น ทั้งนี้
เพื่ อ ป้ อ งกัน และติ ด ตามความเสี่ ย งจากการทุ จ ริ ตคอร์ รั ป ชั น การให้ / รั บ สิ น บน รวมทั้ง ให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม
2.2 จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรื อข้อร้ องเรี ยนการฝ่ าฝื น การกระทําผิดกฎหมายหรื อ
จริ ยธรรมธุ รกิ จของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หรื อแนวทางปฏิ บตั ิในการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ทุ จริ ตคอร์ รัป ชันการให้/รั บสิ นบน หรื อข้อสงสัยในรายงานทางการเงิ น หรื อระบบการควบคุ ม
ภายใน โดยมีนโยบายในการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรื อเบาะแส และเก็บรักษาข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ น
ความลับ รวมทั้งมีมาตรการตรวจสอบและกําหนดบทลงโทษทางวินยั ของเด็มโก้ และ/หรื อกฎหมาย
ที่ เกี่ ยวข้อง กรณี ที่สามารถติ ดต่อผูใ้ ห้เบาะแสหรื อผูร้ ้ องเรี ย นได้ กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้จะแจ้งผลการ
ดําเนินการให้รับทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2.3 หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบตั ิงาน การปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาด
(ถ้ามี) และรายงานให้ผมู ้ ีอาํ นาจสั่งการทราบตามลําดับ
3. แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการ
ทุจริตคอร์ รัปชั นและสิ นบน
กลุ่มธุ รกิ จเด็มโก้ กําหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมิ นผลการปฏิ บตั ิตามแนวทางปฏิ บตั ิในการ
ป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชันและสิ นบน ดังนี้
3.1 กําหนดให้ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามคู่มือการ
กํากับดู แลกิ จการที่ดีและจริ ยธรรมธุ รกิ จที่กลุ่มธุ รกิจเด็มโก้จดั ทําขึ้น ซึ่ งรวมถึ งนโยบายการกํากับ
ดู แลกิ จการที่ดี มาตรฐานทางจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุ รกิ จของกลุ่มธุ รกิจเด็ มโก้
จริ ยธรรมว่าด้วยการสนับสนุ นการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันและสิ นบน แนวทางปฏิบตั ิในการ
ป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชันและสิ นบน และจรรยาบรรณ / ข้อพึงปฏิบตั ิของ
พนักงาน อย่างสมํ่าเสมอ
3.2 จัดให้มีหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ทําหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุ มภายใน การบริ หารความ
เสี่ ยง การกํากับดูแลกิจการ และให้ขอ้ เสนอแนะอย่างต่อเนื่ อง โดยดําเนินการตรวจสอบตามแผนการ
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ตรวจสอบประจําปี ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบ
ที่มีนยั สําคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3.3 กําหนดให้หน่ วยงานตรวจสอบภายใน รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ ยงจากการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชันและสิ นบน อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้การนํามาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันและ
สิ นบนไปปฏิ บตั ิ อย่างมี ประสิ ทธิ ผล ตลอดจนติ ดตาม ทบทวนและปรั บปรุ งมาตรการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชันและสิ นบนอย่างสมํ่าเสมอ โดยนําเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ตามลําดับอย่างทันเวลาและสมํ่าเสมอ
3.4 หากการสื บสวนข้อเท็จจริ งแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรื อข้อร้องเรี ยน มีหลักฐานที่มีเหตุ
อันควรให้เชื่ อว่ามีรายการ หรื อการกระทําซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงิ น และ
ผลการดําเนิ นงานของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ รวมถึงการฝ่ าฝื น การกระทําผิดกฎหมายหรื อจริ ยธรรมธุ รกิ จ
ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ หรื อแนวทางปฏิบตั ิในการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
และสิ นบน หรื อข้อสงสั ย ในรายงานทางการเงิ น หรื อระบบการควบคุ ม ภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานต่ อคณะกรรมการบริ ษ ทั เพื่ อดํา เนิ นการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ ม โก้ จัดให้มี ก ารสื่ อสารแนวทางปฏิ บ ตั ิ ในการป้ องกันการมี ส่วนเกี่ ย วข้องกับการทุ จริ ต
คอร์ รัปชันและสิ นบนนี้ โดยเผยแพร่ ผา่ นช่องทางต่าง ๆ เช่น วารสารของเด็มโก้ อินทราเน็ตของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ รับทราบและถือปฏิบตั ิ
จริยธรรมว่าด้ วยการสนับสนุนการต่ อต้ านคอร์ รัปชั นและสิ นบน
คณะกรรมการบริ ษทั ยึดมัน่ ในการดําเนิ นธุรกิจด้วยความโปร่ งใส โดยอยูภ่ ายใต้กรอบของกฎหมาย หลัก
จริ ยธรรม และแนวทางการกํากับดู แลกิจการที่ ดี รวมทั้งสนับสนุ นการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันการให้/รั บ
สิ นบนในทุกรู ปแบบ และตระหนักเป็ นอย่างดีวา่ การทุจริ ตคอร์รัปชันการให้/รับสิ นบนส่ งผลกระทบต่อการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิ จ สังคม และความมัน่ คงของประเทศ โดยมีนโยบายในการสนับสนุ นการต่อต้านการทุจริ ตและ
คอร์ รัปชันและสิ นบน ดังนี้
1. สนับสนุ นการสร้ างจิตสํานึ ก ค่านิ ยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบตั ิงานอย่างซื่ อสัตย์ โปร่ งใส
เที่ยงตรง เคารพกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ สนับสนุ นการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันและสิ นบนให้
เป็ นวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งบริ หารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. จัด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอและเหมาะสม รวมทั้ง พัฒ นาระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อาํ นาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้เพื่อป้ องกัน
และมิให้พนักงานทุจริ ตหรื อมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชันต่าง ๆ
3. พนักงานต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็ นการเรี ยกร้ อง หรื อรับทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใดจาก
บุคคลอื่นที่มี หรื อธุ รกิ จเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้ เว้นแต่ในโอกาสหรื อเทศกาลอันเป็ นประเพณี
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นิ ยมที่คนทัว่ ไปพึงปฏิบตั ิต่อกัน และทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่ส่ิ งผิดกฎหมาย รวมทั้งไม่อาศัยตําแหน่ง
หน้าที่หรื อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรื อผูอ้ ื่นโดยมิชอบ
4. จัดให้มีช่องทางในการสื่ อสารเพื่อรับเรื่ องร้องเรี ยนหรื อแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมีนโยบายในการ
คุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรื อเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นความลับ รวมทั้งมีมาตรการ
ในการตรวจสอบและกําหนดบทลงโทษตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5. สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่จดั ขึ้นโดยหน่วยงานหรื อองค์กรต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการป้ องกันและ
สนับสนุนการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันและสิ นบน
เพื่ อเป็ นแนวทางสู่ ก ารพัฒนาอย่า งยัง่ ยืน กลุ่ ม ธุ รกิ จเด็ม โก้ก าํ หนดช่ องทางการแจ้ง ข้อ ร้ องเรี ย นและ
ข้อเสนอแนะ (Whistle Blower) โดยเปิ ดโอกาสให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และ
แจ้งเบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย หรื อการทุจริ ตคอร์ รัปชันการให้/รับสิ นบน โดยมีเป้าหมายเพื่อ
1) การพัฒนา/ฝึ กอบรม
2) การแก้ไข/ปรับปรุ งด้านบริ หารจัดการ
3) การตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
โดยกําหนดให้สํานักงานตรวจสอบ ทําหน้าที่เป็ นหน่ วยงานผูป้ ระสานรั บข้อร้ องเรี ย นด้า นจริ ย ธรรม
ว่าด้วยการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันและสิ นบน ของกลุ่มธุ รกิจเด็มโก้
ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพื่อเติมได้จากคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันและสิ นบน และ
คู่มือบริ หารความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิร่วมกันสื บไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

• นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันและสิ นบน ได้รับการสอบทานจากที่ประชุ มคณะกรรมการสรร
หา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดู แลกิ จการ ครั้ งที่ 4/2564 เมื่ อวันที่ 15 กันยายน 2564 และได้รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

CAC Policy : ทบทวน พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 6/6

