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บริษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน)
DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED

คู่มือมาตรการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
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สารบัญ
บทนา
คานิยาม
นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy)
โครงสร้างองค์กรและความรับผิดชอบ
แนวทางการปฏิบตั ิ
ข้อกาหนดในการดาเนินการ
นโยบายให้การช่วยเหลือทางการเมือง
การบริ จาคเพื่อการกุศล
เงินสนับสนุน
การให้ของขวัญ หรื อให้การรับรอง
การรับส่วนลดจากคู่คา้
บริ ษทั และบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้องทางธุรกิจ
กระบวนการปฏิบตั ิงานสาหรับธุรกรรมต่างๆ
การค้าและการลงทุน
การกู้ และการให้ยมื การก่อภาระผูกพัน
การจัดซื้อ จัดจ้างทัว่ ไป
การปฏิบตั ิงาน บัญชีการเงิน
การปฏิบตั ิงาน งานทรัพยากรบุคคล ฝึ กอบรม
ช่องทางการร้องเรี ยน / แจ้งเบาะแส
การสื่อสาร
การเปิ ดเผยข้อมูล
การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล
กระบวนการตรวจสอบ / การควบคุมภายใน
การติดตามและทบทวน
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก
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บทนา
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ เป็ นบริ ษทั ชั้นนา ดาเนิ นธุรกิจหลายด้าน อาทิ เช่น ธุรกิจการให้บริ การ ธุรกิจงาน
ผลิตและขาย รวมถึงธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุนด้านพลังงานทดแทนและสาธารณูปโภค เป็ นต้น
บริ ษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ บริ การออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งแบบครบ
วงจรในงานระบบจาหน่ายไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสู ง - สถานีไฟฟ้าย่อย
งานระบบไฟฟ้ าและเครื่ อ งกล งานด้านพลังงานทดแทน งานด้า นอนุ รั ก ษ์ พ ลัง งาน งานก่ อ สร้ า งเสา
โทรคมนาคม งานสื่ อสารและอาณัติ สัญญาณ รวมทั้ง ผลิตและจาหน่ ายเสาโครงเหล็ก สาหรับระบบสายส่ ง
ไฟฟ้ าแรงสู ง ระบบเสาโทรคมนาคม และงานขายวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์สื่อสาร รวมถึง
เป็ นผูล้ งทุนในโครงการพลังงานทดแทนและระบบสาธารณูปโภค
คณะกรรมการเด็มโก้ให้ความสาคัญในการกากับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการบริ หารจัดการของการมี
จริ ยธรรมที่ ดี มี ค วามโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็ นธรรมกับ ผูเ้ กี่ ย วข้องทุ ก ฝ่ าย ตลอดจนให้
ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในทุ ก
รู ปแบบ โดยมุ่งมัน่ ที่จะสร้างให้เป็ นวัฒนธรรมและค่านิยมหนึ่งในองค์กร
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หลักการและเหตุผล
บริ ษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ ในการดาเนิ นธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมัน่ ในความ
รับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจน
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ ที่ดีต่อผูถ้ ือหุ ้น ผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ ของบริ ษทั ฯ และในปี 2558 บริ ษทั เด็มโก้
จ ากัด (มหาชน) ได้ล งนามเข้า ร่ ว มใน “แนวร่ วมปฏิ บั ติข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชั่น” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ ในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในทุ กรู ปแบบ เพื่อให้
มัน่ ใจว่า บริ ษทั มีนโยบาย กาหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ และข้อกาหนดในการดาเนินการที่เหมาะสม
เพื่อป้องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ กับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของ บริ ษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน)
เพื่อให้การตัดสินใจและการดาเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ได้รับการ
พิจารณาและปฏิบตั ิอย่างรอบคอบ บริ ษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน) จึงได้จดั ทา “นโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์ รัปชั่น” เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการดาเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กร
แห่งความยัง่ ยืน
คานิยามตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
คอร์ รัปชั่น หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยูใ่ นรู ปแบบใดๆ ดังนี้
1. การให้ การเสนอ / ให้ คามัน่ / สัญญาว่าจะให้
2. การรับ การเรี ยกร้อง
ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อเอกชน หรื อผูม้ ีหน้าที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทาหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่อนั เป็ น
การให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ึงธุรกิจหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็ นกรณี ที่
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของท้องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้า ให้กระทาได้
ทุจริต หมายถึง การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยหน้าที่หรื อด้วยกฎหมายของกรรมการผูบ้ ริ หาร
และพนักงาน ทั้งของบริ ษทั ของลูกค้า และของคู่คา้ หรื อคู่สัญญาของบริ ษทั อาทิ การทาหลักฐานการเงินเป็ น
เท็จ การนาทรัพย์สินของบริ ษทั ไปใช้ส่วนตัว การเบียดบัง การยักยอก ฉ้อโกง การกระทาในลักษณะที่มีการ
ขัดกันของผลประโยชน์ ฯลฯ
การจ่ายเงินคอร์ รัปชัน่ หรื อการจ่ายผลประโยชน์ทางทุจริ ตหมายความรวมถึง การจ่ายเงินทรัพย์สิน
หรื อผลประโยชน์ใดๆ โดยตรงจากบริ ษทั เอง หรื อผ่านลูกค้า/คู่คา้ หรื อบุคคลที่สาม
การช่ วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือทางการเงิน หรื อในรู ปแบบอื่น ไม่ว่าจะโดยตรง
หรื อโดยอ้อม เพื่อสนับสนุ นกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กูเ้ งิน การให้สิ่งของหรื อบริ การ การโฆษณา
สนับสนุนพรรคการเมือง การบริ จาคเงินเพื่อร่ วมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรค
การเมืองในลักษณะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่างตอบแทนในทางมิชอบ รวมถึงการเปิ ดโอกาสให้พนักงานลา
หยุดโดยไม่รับค่าจ้างจากนายจ้างหรื อเป็ นตัวแทนบริ ษทั เพื่อร่ วมดาเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเมือง
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การบริจาคเพื่อการกุศล หมายถึง การบริ จาคเงิน สิ่งของ หรื อสิ่งอื่นใดที่สามารถคานวณเป็ นตัวเงินได้
ให้กบั องค์กรการกุศลโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
เงินสนับสนุน หมายถึง เงินที่จ่ายให้หรื อได้รับ สิ่งของที่ได้ให้หรื อได้รับ หรื อผลตอบแทนอื่นๆ ที่ได้
ให้หรื อได้รับ ซึ่งอาจคานวณได้เป็ นตัวเงินจากลูกค้า คู่คา้ หุ ้นส่ วนทางธุรกิจ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตรา
สิ น ค้า หรื อชื่ อเสี ยงของกลุ่มบริ ษ ัท เป็ นประโยชน์ ช่ ว ยสร้ างความสัมพัน ธ์ทางธุ รกิ จ และให้ในโอกาสที่
เหมาะสม
กลุ่มบริษัท เด็มโก้ หมายถึง บริ ษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ที่บมจ.เด็มโก้ มีอานาจควบคุม
ผู้บริหาร หมายถึง ผูบ้ ริ หารกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไป
บุคลากรของ เด็มโก้ หมายถึง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนัก งานทุ ก ระดับของ กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
รวมถึงลูกจ้างโครงการ ลูกจ้างชัว่ คราว และลูกจ้างรายวันตามสัญญาจ้าง
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นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั เด็มโก้จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ มุ่งสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการชั้นนา ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
พลังงาน และสาธารณู ปโภคที่ครบวงจร พร้อมขยายธุรกิจสู่ภูมิภาค CLMV ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้กาหนดพันธกิจไว้
อย่างชัดเจนว่า
1) ดาเนิ นธุรกิจก่อสร้างและบริ การด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โทรคมนาคมพลังงานและสาธารณู ปโภคที่
ครบวงจร พร้อมขยายธุรกิจสู่ภูมิภาค CLMV
2) สร้ างความเชื่ อ มั่น ต่ อ ลู ก ค้าด้ว ยบริ การที่ มี คุ ณ ภาพ ที ม งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญรอบรู ้ แ ละ
ประสิทธิภาพสูง
3) สร้างผลตอบแทนที่ดีและมูลค่าเพิ่มจากการลงทุน ให้กบั นักลงทุนและผูถ้ ือหุน้ อย่างต่อเนื่อง
4) ดาเนิ นธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดีโดย
ดาเนิ น ธุ ร กิจ ภายใต้ปรัชญากลุ่มบริ ษ ัทเด็มโก้ คื อ “i DEMCO” ซึ่ งเป็ นค่ านิ ยมหลัก (Core Value) ที่ เด็ มโก้
ยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ โดยให้ความสาคัญต่อการกากับ ดูแลกิจการภายใต้กรอบการบริ หารจัดการของการมี
จริ ยธรรมที่ดี มีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรื อสุ่ มเสี่ ยงต่อการ
ทุจริ ตภายในบริ ษทั รวมถึงการคอร์รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม บริ ษทั จึงกาหนดนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ไว้ ดังนี้
1. บุ คลากรของเด็มโก้ ต้องไม่ดาเนิ นการหรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมในการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ การให้/รับ
สินบนทุกรู ปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ คู่มือการ
กากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของเด็มโก้ รวมทั้งระเบียบ
และข้อกาหนดอื่น ที่เกี่ยวข้อง
2. บุคลากรของเด็มโก้ ต้องปฏิบัติดว้ ยความระมัดระวังเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน
หรื อประโยชน์อื่นใด รวมถึงค่าบริ การต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ การให้หรื อรับของขวัญและการเลี้ยง
รับรอง ต้องเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรื อตามประเพณี นิยมเท่านั้น โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม และต้อง
ไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบตั ิหน้าที่
3. การบริ จาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุนของเด็มโก้ มีข้นั ตอนการตรวจสอบ อนุ มตั ิ และ
สอบทาน โดยต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของ เด็มโก้ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการบริ จาค
เพื่อการกุศลหรื อการให้เงินสนับสนุนไม่ได้ใช้เป็ นข้ออ้างสาหรับการคอร์รัปชัน่
4. เด็มโก้ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานขายและการตลาด รวมทั้ง
งานจัดหาพัสดุและทาสัญญาอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการประเมินความเสี่ ยงต่อการเกิด ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และ
บริ หารจัดการให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
5. เด็มโก้ มีกระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมัน่ ต่ อมาตรการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และมีนโยบายที่จะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบต่อบุคลากรที่ปฏิเสธการทุจริ ต
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คอร์ รัปชัน่ แม้ว่าการกระทานั้น จะทาให้เด็มโก้ สู ญเสี ยโอกาสทางธุรกิจ โดยเด็มโก้ มีก ระบวนการสื่ อสาร
อย่างชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว
6. ฝ่ ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ สอบทานการปฏิบตั ิงานว่า เป็ นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย
แนวปฏิบตั ิ อานาจดาเนินการ ระเบียบปฏิบตั ิและกฎหมาย ข้อกาหนดของ หน่ วยงานกากับดูแล เพื่อให้มนั่ ใจ
ว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ ยงด้านคอร์ รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและหากพบประเด็นที่มีการปฏิบตั ิไม่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ จะต้องแจ้งหน่วยงานผูป้ ฏิบตั ิเพื่อให้มีการปรับปรุ งมาตรการควบคุม
7. เด็มโก้ จัดให้มีข้ นั ตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบัน ทึกต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อ
ยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้น ตอนการปฏิบัติเพื่ อให้มนั่ ใจว่าไม่มี
รายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึก หรื อไม่สามารถอธิบายได้ หรื อรายการที่เป็ นเท็จ
8. เด็มโก้ จัดให้มีข้ นั ตอนเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการทาบัญชีและ
การเก็บรักษาข้อมูลได้รับการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าการบันทึกรายการทางการเงินมีหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อ
ใช้ในการตรวจสอบ
9. เด็มโก้ จัด ให้มีก ารสื่ อสารและฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่ องแก่บุค ลากรของเด็มโก้ เพื่อให้เกิ ดความรู ้
ความเข้าใจอย่างแท้จ ริ งเกี่ ยวกับ มาตรการต่ อ ต้านการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น ความคาดหวังของเด็ มโก้ และ
บทลงโทษหากไม่ปฏิบตั ิตามมาตรการนี้
10. เด็ มโก้สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และแนวปฏิบตั ิไปยังบริ ษทั ย่อย บริ ษ ัทร่ วม
บริ ษทั อื่น ที่เด็มโก้ มีอานาจในการควบคุม คู่คา้ ทางธุรกิจ และผูม้ ีส่ว นได้เสี ย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อทราบและนามาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ไปปฏิบตั ิ
11. บุคลากรของเด็มโก้ ไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉยเมื่อพบการกระทาที่อาจฝ่ าฝื นมาตรการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดย เด็มโก้ จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส รวมทั้งเมื่อบุคลากรต้องการคาแนะนาเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
12. คณะทางานการดาเนินการด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของเด็มโก้ มีหน้าที่รายงานผลการดาเนินงาน
ตามมาตรการต่อต้านการทุ จ ริ ต คอร์ รัปชั่น นี้ ต่ อคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิ บาลและ
คณะกรรมการ เด็มโก้ โดยสม่าเสมออย่างน้อยปี ละครั้ง
13. ฝ่ ายตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่ งด่วนต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและ
กรรมการผูจ้ ดั การและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ เด็มโก้
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โครงสร้ างหน้ าที่ความรับผิดชอบขององค์ กรและคณะทางานด้ านมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
คณะกรรมการบริ ษทั

NCG1

คณะทางาน
ด้านการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน

CRMC2

คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง
ระดับจัดการ

Ex-COM3

AC4

กรรมการผูจ้ ดั การ

สานักงานตรวจสอบ

คณะทางาน

หมายเหตุ

1.
2
3
4

ฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน

ฝ่ ายกากับ
ควบคุม

NCG คือ คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
CRMC คือ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงองค์กร
Ex- COM คือ คณะกรรมการบริ หาร
AC คือ คณะกรรมการตรวจสอบ

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัท
 ก าหนดนโยบายและก ากับ ดู แ ลให้ เด็ ม โก้ มี ร ะบบที่ ส นับ สนุ น การต่ อต้านการ ทุ จ ริ ต
คอร์รัปชัน่ ที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริ หารได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับ
การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
 ปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และมีบทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบตั ิตาม
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คณะกรรมการตรวจสอบ
 กากับดูแลการควบคุมภายใน การจัดทารายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ รวมทั้งกากับดูแลการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
 สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มนั่ ใจว่ามาตรการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล
 สอบทานการประเมิน ความเสี่ ยงและให้ค าแนะน าต่อคณะกรรมการเด็ มโก้ เกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิที่ควรมี เพื่อลดความเสี่ยงนั้น โดยผูบ้ ริ หารต้องนาคาแนะนาไปปฏิบตั ิ
 รายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ของเด็มโก้ ต่อ
คณะกรรมการ เด็มโก้ อย่างสม่าเสมอ และให้คาแนะนาข้อควรปฏิบตั ิแก่คณะกรรมการเด็ม
โก้ และผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
 วางกรอบแนวทางการกากับดู แลการดาเนิ นงานที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่
ของเด็มโก้
 กาหนดและทบทวนนโยบาย การต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รั ปชัน่ ให้ข ้อเสนอแนะ แนวทาง
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 กากับดู แล และสนับสนุ น ให้มีการดาเนิ น การบริ หารความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ โดยการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และทบทวนมาตรการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ให้เพียงพอเหมาะสม
คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร
 กาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ในกระบวนการปฏิบตั ิงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
 กาหนดให้มีกระบวนการส่ งเสริ มและสนับสนุ นนโยบายการต่อต้านการทุจ ริ ตคอร์ รัปชั่น
และสื่อสารไปยังพนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
 นานโยบายและกรอบการป้องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เพื่อนาไปถือปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องทัว่ ทั้ง
องค์กร
 ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่ างๆ เพื่ อให้ส อดคล้องกับ การ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกาหนดของกฎหมาย
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ผู้จดั การสานักงานตรวจสอบ
 ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบั ติ
อานาจดาเนินการ ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมายข้อกาหนดของหน่ วยงานกากับดูแล เพื่อให้
มัน่ ใจว่า มี ร ะบบการควบคุ ม ที่ มี ค วามเหมาะสมและเพี ย งพอต่ อ ความเสี่ ย งด้า นทุ จ ริ ต
คอร์รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะทางาน
 แต่งตั้งขึ้นจากผูร้ ับผิดชอบของฝ่ ายต่างๆ ในผังองค์กรเพื่อสนับสนุนการทางานด้านมาตรการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
แนวทางการปฏิบัติ
1) กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร พนักงาน กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ทุกระดับ ต้อง ปฏิบตั ิ ตามนโยบายการต่อต้าน
การทุ จริ ต คอร์ รัปชัน่ และจรรยาบรรณของกลุ่มบริ ษ ัทเด็มโก้ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ ยวข้องกับเรื่ อง
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อมุ่งหวังประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน
และคนรู ้จกั
2) บุ ค ลากรของบริ ษ ัทเด็มโก้ ไม่พึงละเลยหรื อเพิก เฉย เมื่อพบเห็ น การกระทาที่ เข้าข่ ายทุ จ ริ ต และ
คอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ต้องแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ
และให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่างๆ หากมีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถาม ให้ปรึ กษากับ
ผูบ้ ังคับ บัญ ชา หรื อ บุ ค คลที่ ก าหนดให้ท าหน้าที่ รับ ผิด ชอบเกี่ ยวกับ การติ ด ตามการปฏิบัติ ต าม
จรรยาบรรณของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาหนดไว้
3) กลุ่มบริ ษ ัทเด็มโก้ จะให้ค วามเป็ นธรรมและคุ ้มครองพนัก งานที่ ปฏิเสธ เรื่ องทุ จริ ต คอร์ รัปชั่น ที่
เกี่ยวข้องกับ กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการ
รายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตามที่ บริ ษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน) กาหนดไว้ใน มาตรการต่อต้ าน
การทุจริตคอร์ รัปชั่น อีกทั้ง ไม่มีการดาเนิ นการใดๆ เพื่อลดตาแหน่ ง ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบต่อ
บุคลากรของเด็มโก้ ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ แม้ว่า การกระทานั้นจะทาให้เด็มโก้สูญเสี ยโอกาสทาง
ธุรกิ จ ทั้งนี้ เด็มโก้ ได้กาหนดกระบวนการ การปฏิบัติงานของแต่ ละหน่ วยงานขึ้น เพื่อเป็ นแนว
ปฏิบตั ิกาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ มีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบได้
4) บุคลากรเด็มโก้ ที่กระทาการทุจริ ต คอร์รัปชัน่ ถือเป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณของกลุ่มบริ ษทั เด็ม
โก้ ซึ่ งจะต้องได้รับการพิจ ารณาทางวินัยตามระเบี ยบที่ กลุ่มบริ ษ ัท เด็มโก้ ก าหนดไว้ นอกจากนี้
อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้นผิดกฎหมาย
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5) กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ และทาความเข้าใจกับบุคคล
อื่นที่ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวข้องกับเด็มโก้ หรื ออาจเกิ ดผลกระทบต่อเด็มโก้ ในเรื่ องที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ นี้
6) กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ มุ่งมัน่ ที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มัน่ ว่าการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เป็ นสิ่ง
ที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งการทาธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
ข้ อกาหนดในการดาเนินการ
1. นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ นี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตั้งแต่
การสรรหาหรื อการคัด เลื อ กบุ ค คลากร การเลื่ อ นต าแหน่ ง การฝึ กอบรม การประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน และการให้ผลตอบแทนโดยกาหนดให้ผบู ้ งั คับบัญชาทุกระดับสื่ อสารทาความ
เข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่ อยูใ่ นความรั บผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การดาเนิ นการใดๆ ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ให้ใช้แนวปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ใน
คู่มือจรรยาบรรณและนโยบายของกลุ่มบริ ษ ัทเด็มโก้ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและ
แนวปฏิบัติที่ดี ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่ างๆ รวมทั้ง ระเบี ยบ และคู่ มือปฏิบัติงานของ บริ ษ ัท เด็มโก้
จากัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิอื่นใดที่ บริ ษ ัท เด็มโก้ จากัด (มหาชน)จะกาหนด
ขึ้นต่อไป
3. เพื่อความชัดเจนในการดาเนินการในเรื่ องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดทุจริ ตคอร์รัปชัน่ บุคลากรของ
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ทุกระดับต้องปฏิบตั ิดว้ ยความระมัดระวังในเรื่ องดังต่อไปนี้
3.1 การให้หรื อรับของขวัญ ของกานัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็ นไปตามแนว
ปฏิบตั ิ ที่ดี ที่ก าหนดไว้ในคู่มือนโยบายการก ากับดูแลกิจ การที่ ดี และคู่ มือ จรรยาบรรณของกลุ่ม
บริ ษทั เด็มโก้
3.2 เงิ น บริ จาคเพื่ อ การกุ ศ ล หรื อเงิ น สนั บ สนุ น การให้ ห รื อรั บ เงิ น บริ จาค หรื อเงิ น สนั บ สนุ น
ต้อ งเป็ นไปอย่ างโปร่ งใสและถู ก ต้อ งตามกฎหมาย โดยต้อ งมั่น ใจว่ า เงิ น บริ จาค หรื อเงิ น
สนับสนุนไม่ได้ถูกนาไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้างในการติดสินบน หรื อคอร์รัปชัน่
3.3 ความสั ม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ และการจัด ซื้ อ จัด จ้างกับ ภาครั ฐ ห้ า มให้ ห รื อรั บ สิ น บนในการด า
เนิ น ธุ ร กิ จ ทุ ก ชนิ ด การด าเนิ น งานของกลุ่ ม บริ ษั ท เด็ ม โก้ รวมถึ ง การติ ด ต่ อ งานกับ ภาครั ฐ
จะต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ซื่อสัตย์ และต้องดาเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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นโยบายให้ ความช่ วยเหลือทางการเมือง
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ จะไม่ให้การสนับสนุ นการดาเนิ นกิ จกรรมของพรรคการเมืองพรรคหนึ่ งพรรคใด
โดยจะวางตัวเป็ นกลางไม่ฝักใฝ่ พรรคหรื อกลุ่มการเมืองใด และจะไม่ให้ความช่วยเหลือผูส้ มัครรับเลือกตั้งทาง
การเมืองคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะ
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ถือว่าพนักงานมีสิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยที่จะเข้าไปมีส่วนร่ วมหรื อ
สนับสนุ นกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้อย่างอิสระเป็ นการส่ วนตัว โดยกระทานอกเวลาทาการ แต่ตอ้ งพึง
ตระหนักที่จะไม่ดาเนิ น การ หรื อดาเนิ นการหรื อกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนาทรัพยากรใดๆ ของบริ ษทั และ
บริ ษทั ในกลุ่มเด็มโก้ ไปใช้เพื่อดาเนิ น การหรื อกิจกรรมทางการเมืองอันจะทาให้กลุ่ มบริ ษ ัทเด็ มโก้ สู ญเสี ย
ความเป็ นกลางหรื อได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
การบริจาคเพื่อการกุศล1
กลุ่มบริ ษทั เด็ มโก้ ใช้ความระมัด ระวังเรื่ องการบริ จาคที่ เกิด ขึ้น จากคาขอร้องหรื อคาชี้ แนะหรื อการ
แนะนาของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรื อหุน้ ส่วนทางธุรกิจ เพราะการจ่ายเงินบริ จาคแก่องค์กรดังกล่าวอาจถูกพิจารณา
ว่าเป็ นการให้สินบนทางอ้อมเพื่อที่จะได้รับหรื อรักษาไว้ซ่ึงสัญญาธุรกิจ การอนุญาตของรัฐบาล ข้อวินิจฉัยที่
ทาให้ได้ประโยชน์ดา้ นภาษีอากรต่างๆ หรื อด้านศุลกากร หรื อเกิดความได้เปรี ยบทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม
กลุ่ มบริ ษ ัท เด็ ม โก้ มี น โยบายให้บ ริ จ าคเงิ น แก่ มู ลนิ ธิห รื อ องค์ก รสาธารณะกุ ศล ซึ่ งปั จ จุ บัน กลุ่ ม
บริ ษทั เด็มโก้ได้ร่วมส่งพนักงานที่มีจิตอาสาเพื่อทากิจกรรมโดยมีส่วนร่ วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็ น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคม และชุมชน ของ มูลนิธิแสง-ไช้กี เหตระกูล เป็ นองค์กรสาธารณกุศล ซึ่งตั้งขึ้น
เพื่อส่งเสริ มการศึกษา ค้นคว้า วิจยั และเผยแพร่ ความรู ้แก่นักเรี ยน นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป รวมทั้งได้
ทากิจกรรมสาธารณะประโยชน์และการกุศลต่างๆ ร่ วมมือกับองค์กรการกุศล หน่วยงานของราชการในกิจการ
ต่างๆ เช่น การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่ นที่ 27 และกรมการ
แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
สาหรับการบริ จาคที่ นอกเหนื อจากนี้ ต้องได้รับการอนุ มตั ิจากกรรมการผูจ้ ดั การหรื อกรรมการบริ ษทั
โดยเป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิในมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ องค์กรการกุศลต่างๆ นั้นควรเป็ นองค์กร
ตามรายชื่อที่ระบุโดยกรมสรรพากรหรื อกระทรวงการคลัง
1

ดูภาคผนวกหน้า 25 การบริ จาคเพื่อการกุศล

เงินสนับสนุน2
หมายถึ งเงิ น ที่ จ่ ายให้ห รื อ ได้รับ จาก ลู ก ค้า คู่ ค ้าและหุ ้ น ส่ ว น ทางธุ รกิ จ อย่างสมเหตุ ส มผล โดยมี
วัต ถุประสงค์เพื่ อส่ งเสริ ม ธุ รกิ จ หรื อชื่ อเสี ยงภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ของบริ ษ ัท เป็ นประโยชน์ ต่ อการสร้างความ
น่าเชื่อถือทางการค้า (goodwill) ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และเหมาะสมแก่โอกาส นอกจากนี้ควร
เป็ นไปตามนโยบายของ กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ โดยมีความถูกต้อง โปร่ งใส ต้องมีเอกสาร หลักฐานเพื่อบันทึก

ประเภทเอกสาร
ชื่ อเอกสาร
วันที่ประกาศใช้

คู่มือ
มาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
10 ธันวาคม 2558

หมายเลขเอกสาร CORM-DEM-003
3 ( 8 ต.ค. 2561)
แก้ ไขครั้งที่
หน้ าที่
13/31

บัญชีได้ ควรระบุถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง จุดประสงค์ทางธุรกิจอย่างชัดแจ้ง อธิบายรายละเอียดกิจกรรมนั้น และ
ระบุถึงจานวนเงินที่ได้ใช้จ่ายไป รวมถึงรู ปภาพแสดง กิจกรรม ดังกล่าว เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้มีกระบวนการควบคุม การตรวจสอบ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการใช้เงินสนับสนุนไม่ได้
ใช้เป็ นข้ออ้างสาหรับการคอร์รัปชัน่ มีข้นั ตอนการอนุมตั ิและการใช้เงินสนับสนุ นสอดคล้องกับกระบวนการ
ควบคุมภายใน
2

ดูภาคผนวกหน้า 26 การจ่ายเงินสนับสนุนหรื อเงินช่วยเหลือทางธุ รกิจ

กระบวนการและการควบคุมในการพิจารณา การขออนุมตั เิ งินบริจาคหรื อเงินสนับสนุน
1.เงิ น บริ จาคหรื อเงิ น สนั บ สนุ นจะต้อ งประกอบด้ว ยกิ จ กรรมย่ อ ยๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง สอดคล้อ ง มี
ความสั ม พัน ธ์ ก ั บ แผนงานและนโยบาย ภายใต้ ว ัต ถุ ป ระสงค์ เดี ย วกั น กั บ บริ ษั ท และกลุ่ ม
บริ ษทั เด็มโก้
2. มี ก ารก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ชัด เจนในการใช้เ งิ น บริ จาคหรื อเงิ น สนั บ สนุ นเหล่ า นั้ นและ
สามารถวัดได้และปฏิบตั ิได้มิใช่วตั ถุประสงค์ที่เลื่อนลอย/เพ้อฝัน หรื อเกินความเป็ นจริ ง ทั้งนี้ เพื่อ
เป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานและติดตาม ประเมินผล เงินบริ จาคหรื อเงินสนับสนุ นจานวนหนึ่ งๆ
อาจมีมากว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ก็ได้ กล่าวคือ มีวตั ถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์รอง
3. มีการกาหนดระยะเวลาเริ่ มต้นและสิ้นสุดของกิจกรรม
4. ระบุสถานที่ต้งั ในการนาเงินบริ จาค หรื อ เงินสนับสนุนไปใช้ให้ชดั เจน
5. มี บุ คลากรหรื อองค์ ก รที่ เฉพาะเจาะจง ในการน าเงิ น บริ จาคหรื อเงิ น สนั บ สนุ นไปใช้ ใ น
วัตถุประสงค์ต่างๆ จะต้องมีหน่วยงานหลักรับผิดชอบ และระบุบุคลากรผูร้ ับผิดชอบให้ชดั เจน พร้อม
สาเนาภาพถ่ายบุคคล หรื อหนังสือจากองค์กรนั้นๆ เพื่อเป็ นหลักประกันว่าบุคคล/องค์กรนั้นจะปฏิบตั ิ
อย่างจริ งจังและจริ งใจ
6. การใช้เงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุน ควรสอดคล้องกับงบประมาณของบริ ษทั ฯ และเกิดประโยชน์
สูงสุด พร้อมทั้งมีหลักฐานและใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้อง เช่นรู ปภาพของกิจกรรม สาเนาภาพถ่ายบุคคล
หรื อหนังสือจากองค์กรนั้นๆ
7. ประโยชน์ ที่ คาดว่ า จะได้ รั บ ต้ อ งระบุ ถึ ง ผลที่ คาดว่ า จะได้ รั บ จากการด าเนิ น โครงการ
ประกอบด้วยผลทางตรงและผลทางอ้อม ว่าใครได้รับประโยชน์จากโครงการบ้าง ได้รับประโยชน์
อย่างไร ระบุท้งั เชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ
8. อานาจการอนุมตั ิ เป็ นไปตามระเบียบของบริ ษทั
การให้ ของขวัญ หรื อให้ การรับรอง3
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ไม่มีนโยบายที่จะให้หรื อรับของขวัญในรู ปแบบใดๆ หรื อที่ เป็ นเงินสดกับผูท้ ี่ทา
ธุรกิจกับกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ เว้นแต่ การให้หรื อรับของขวัญ หรื อให้การรับรองตามประเพณี นิยมที่อยูใ่ นเกณฑ์
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คู่มือ
มาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
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พอสมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูท้ าธุรกิจ โดยไม่หวังที่จะได้รับการบริ การหรื อสิ่ งตอบแทนโดย
เฉพาะเจาะจงที่ไม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ
การให้ของขวัญหรื อให้การรับรอง ควรจะต้องอยูใ่ นเกณฑ์ดงั นี้
1. ต้องเป็ นไปตามประเพณี นิยม ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบตั ิ
2. ต้องเป็ นไปตามความเหมาะสมและโอกาส
3. ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมาย ข้อบังคับ และเป็ นไปตามจรรยาบรรณและนโยบายของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ใน
เรื่ อง การขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์
3

ดูหน้า 27 การให้ของขวัญหรื อให้การรับรอง

ข้ อพึงปฏิบัตกิ ารรับของขวัญ ของแถม หรื อค่าตอบแทน 4
1. การรับของขวัญ ของแถม จะต้องเป็ นไปตามจรรยาบรรณของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ของขวัญ ที่ได้รับ
จากคู่คา้ จะต้องนาไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั เท่ านั้น แต่หากไม่สามารถใช้ประโยชน์กบั ทาง
บริ ษทั ได้ ให้เสนอต่อกรรมการผูจ้ ดั การหรื อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณานาเอาไปขายหรื อ
ประมูลและนาเงินกลับเข้ามาเป็ นประโยชน์ของบริ ษทั หรื อบริ จาคต่อให้หน่ วยงานสาธารณะกุศล
อื่นนาไปใช้ประโยชน์ โดยมีเอกสารและขั้นตอนปฏิบตั ิที่ชดั เจน โปร่ งใส และตรวจสอบได้
2. ค่ า ตอบแทน อัน เนื่ อ งจากการส่ ง เสริ มการขาย จะต้อ งไม่ ใ ช่ ก ารติ ด สิ นบนเพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ ง
ข้อ ตกลงในการท าธุ ร กิ จ ร่ วมกั น และไม่ เป็ นการรั บ เพื่ อ ผลประโยชน์ ข องบุ ค คลใด โดย
สามารถรั บ ได้ใ นกรณี ที่ เป็ นการให้ แ ละรั บ ของบริ ษ ัท ต่ อ บริ ษัท โดยไม่ ข ัด ต่ อ นโยบายในการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และมีเอกสารการให้และรับที่ชดั เจน สามารถตรวจสอบได้
การรับส่ วนลดจากคู่ค้า
ทั้งในรู ปตัว เงิน หรื อทรัพ ย์สิน อื่น ใดที่ มีมูลค่ า ควรเป็ นไปตามหลัก ปฏิบัติ ปกติ ทางธุ รกิ จ โดยไม่ มี
วัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม และให้นาข้อพึงปฏิบตั ิการรับของขวัญ หรื อค่าตอบแทนจากคู่คา้ มาใช้ในกรณี น้ ี
ด้วย
บริษัทและบุคคลที่มคี วามเกีย่ วข้ องทางธุรกิจ
บริ ษ ัทและบุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ยวข้อ งทางธุ รกิ จ ให้หมายความรวมถึง กลุ่ มบริ ษ ัท เด็ ม โก้ พนัก งาน
ผูบ้ ริ หาร กรรมการ ลูก ค้า คู่ คา้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่ม ทั้งที่เป็ นบุค คลธรรมดา นิ ติ บุคคล องค์กร หรื อ
หน่วยงานใดๆ ซึ่งจะต้องมุ่งมัน่ ดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เป็ นธรรม โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้
4

ดูภาคผนวก หน้า 29 ปฏิบตั ิการรับของขวัญ ของแถม หรื อค่าตอบแทน
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กระบวนการปฏิบัตงิ านสาหรับธุรกรรมต่างๆ
การค้าและการลงทุน
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ มีนโยบายการค้า และการลงทุนที่อยูบ่ นพื้นฐานของคุณค่าหลักของกลุ่มบริ ษทั เด็ม
โก้ ยึดมัน่ บนกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี การลงทุนเพิม่ /ลด
หรื อลงทุนในธุรกิจใหม่จะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมตั ิตามอานาจดาเนินการของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ด้วยทุกครั้ง
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ จะดาเนินการค้า การลงทุนโดยปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ที่มีต่อ
ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่งขัน ผูถ้ ือหุน้ และสังคม เด็มโก้ ไม่มีนโยบายเรี ยกหรื อรับ เสนอหรื อให้ผลประโยชน์ทางการ
เงินหรื อผลประโยชน์อื่นใดแก่ ผใู ้ ดหรื อหน่ วยงานใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาทางธุรกิ จ สิ ทธิประโยชน์ การ
ปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรื อจริ ยธรรมที่ดี
การกู้ และ การให้ ยืม การก่อภาระผูกพัน
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ได้กาหนดขั้นตอนและนโยบายการกูย้ มื และการให้กูย้ มื เงิน และการก่อภาระผูกพัน
ระหว่างบริ ษทั กับบุคคลอื่น ให้เป็ นไปตามอานาจดาเนิ นการของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ และสอดคล้องกับกรอบ
รายการระหว่างกันที่ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั การคิดผลประโยชน์หรื อดอกเบี้ยระหว่างกันควร
เป็ นไปอย่างเหมาะสมและอยูใ่ นกรอบของแนวนโยบายของบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ไม่มีนโยบายเรี ยกหรื อรับ เสนอหรื อให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรื อผลประโยชน์
อื่น ใดแก่ ผูใ้ ดหรื อหน่ ว ยงานใด เพื่อให้ได้มาซึ่ งสัญญากูเ้ งิน หรื อให้กูเ้ งิน หรื อทาให้เกิด /หมดไปซึ่ งภาระ
ผูกพันบริ ษทั ฯ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรื อจริ ยธรรมที่ดี
การจัดซื้อ จัดจ้างทั่วไป
บริ ษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน) ได้กาหนดขั้นตอนการจัดซื้อทรัพย์สิน/วัสดุสานักงาน รวมทั้งการจัดจ้าง
อื่น ในการให้บริ การ โดยน าเสนอให้ผบู ้ ังคับบัญชาตามสายงานอนุ มตั ิ และต้องระบุ ว ตั ถุป ระสงค์ข องการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง ในการอนุมตั ิเป็ นไปตามอานาจดาเนินการของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ การจัดซื้อ/จัดจ้างที่มีมูลค่าสู ง
ควรมีการเปรี ยบเทียบราคาจากผูข้ าย/ผูใ้ ห้บริ การรายอื่นด้วย และปฏิบตั ิดว้ ยความโปร่ งใสเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
บริ ษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายเรี ยกหรื อรับ เสนอหรื อให้ ผลประโยชน์ทางการเงินหรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดแก่ผขู ้ ายหรื อผูใ้ ห้บริ การ เพื่อที่จะรับทรั พย์สินหรื อวัสดุอุปกรณ์ที่มีสภาพหรื อคุณสมบัติ
ไม่ได้มาตรฐานและไม่ตรงตามใบสัง่ ซื้อ หรื อเพื่อที่จะรับการบริ การที่ไม่มีคุณภาพและไม่ตรงตามข้อตกลง ใน
กรณี ที่พบเหตุการณ์ดงั กล่าวให้แจ้งผูบ้ งั คับบัญชาทราบโดยทันที และหาทางแก้ไขร่ วมกันรวมทั้งพิจารณาไม่
รับหรื อชะลอการรับทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ หรื อ การรับบริ การ ดังกล่าว หากจะทาให้เกิดความเสี ยหายแก่
บริ ษทั หรื อคู่สญ
ั ญา
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การปฏิบัตงิ าน บัญชีการเงิน
การรับ-จ่ายเงิน
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ มีขอ้ ปฏิบตั ิในการรับหรื อจ่ายเงิน ดังนี้
1. การรับเงินจากลูกค้า นิตบิ ุคคลหรื อบุคคลอื่นใด
1.1 ก่ อ นการรั บ เงิ น ทุ ก ครั้ ง ฝ่ ายการเงิ น ต้อ งทราบว่ าเป็ นการรั บ เงิ น เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ใด และ
มีเหตุอนั ควรให้รับเงินจานวนดังกล่าว
1.2 ในการรับเงิน ฝ่ ายการเงิน ต้องออกเอกสารการรับเงิ น เป็ นหลักฐานแก่ ผูจ้ ่ ายเงิ น ทุ ก ครั้ง และมี
เอกสารที่สามารถบันทึกบัญชีได้ตามข้อกาหนดของประมวลรัษฎากรและประกาศกรมทะเบียน
การค้า เรื่ องกาหนดชนิดของบัญชี ที่ตอ้ งจัดทา ข้อความและรายการที่ตอ้ งมีในบัญชี ระยะเวลาที่
ต้องลงรายการในบัญชีและเอกสารที่ตอ้ งใช้ประกอบการลงบัญชี พ.ศ.2544 (ลว.19 มิ.ย. 2544)
1.3 ในกรณี ที่ การรั บ เงิ น นั้ น ไม่ ช อบด้ ว ยกฎห มายหรื อไม่ ถู ก ต้ อ งตามวัต ถุ ป ระสงค์ ให้
ปฏิ เสธการรั บ เงิ น ดัง กล่ า วและแจ้ง ให้ ผู ้บ ริ หารทราบและหาทางแก้ไ ขและป้ องกัน ใน
กรณี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็ น กฎหมายให้ ห ารื อฝ่ ายกฎหม ายของกลุ่ ม บริ ษั ท เด็ ม โก้ เพื่ อ
ดาเนินการที่เหมาะสมต่อไป
1.4 ขอความร่ วมมือกับผูจ้ ่ายเงินให้ชาระเงินเป็ นเช็คขีดค่ รอมและระบุ “A/C PAYEE” หรื อชาระโดย
โอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารของบริ ษทั ในกรณี ที่รับเป็ นเงินสดต้องมีกระบวนการที่ ให้เกิดความ
มัน่ ใจว่าเงินสดทั้งหมดมาจากไหนและได้นาฝากเข้าบัญชีธนาคารของบริ ษทั
1.5 ห้ า มน าเงิ น ที่ ผู ้จ่ า ยเงิ น ต้อ งช าระให้ ก ับ บริ ษั ท เข้า บัญ ชี พ นั กงานหรื อบั ญ ชี ผู ้ใ ด ที่ บ ริ ษั ท
ไม่มีอานาจสัง่ จ่ายตามอานาจดาเนินการ และต้องไม่อนุญาตให้ผจู ้ ่ายเงินกระทาเช่นกัน
1.6 ไม่เรี ยกหรื อรับ ไม่เสนอหรื อให้ ผลประโยชน์ทางการเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใด ให้กบั ผูจ้ ่ายเงิน
เพื่อที่จะชะลอการรับเงินของบริ ษทั หรื อทาให้บริ ษทั เกิดความเสียหายจากการที่ไม่ได้รับเงินหรื อ
ได้รับล่าช้าหรื อได้รับไม่เต็มจานวน
2. การจ่ายเงินให้ กบั เจ้าหนี้ นิตบิ ุคคลหรื อบุคคลอื่นใด
2.1 ก่ อ นการจ่ ายเงิ น ทุ ก ครั้ ง ต้อ งมี ก ารวิ เคราะห์ ร ายการจ่ า ยเงิ น ดัง กล่ า วเพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ใ ด
และต้อ งผ่ านการบัน ทึ ก บัญ ชี จ ากฝ่ ายบัญ ชี และเป็ นรายการที่ ถู ก ต้อ งตามหลัก การบั ญ ชี
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.2 หากพบรายการที่ไม่ถูกต้องหรื อไม่เหมาะสม ต้องรายงานให้ผบู ้ ริ หารทราบและหาทางแก้ไขและ
ป้องกันให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.3 ในการจ่ายเงินทุกครั้ง การอนุมตั ิสงั่ จ่ายให้เป็ นไปตามคู่มืออานาจดาเนินการ
2.4 ในการจ่ ายเงิ น ทุ ก ครั้ ง ต้องได้รั บหลัก ฐานการจ่ ายเงิ น ที่ ถูก ต้องตามข้อก าหนดของประมวล
รัษฎากรและประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่ องกาหนดชนิดของบัญชี ที่ตอ้ งจัดทา ข้อความและ
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รายการที่ต ้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต ้องลงรายการในบัญชีและเอกสารที่ ตอ้ งใช้ประกอบการ
ลงบัญชี พ.ศ.2544 (ลว.19 มิ.ย. 2544)
2.5 ให้ปฏิบัติ ต่ อเจ้าหนี้ หรื อผูร้ ั บเงิ นในลัก ษณะที่เท่ าเที ยมกัน โดยชาระเงิ น ตามเงื่อ นไข ธุ รกิ จ ที่
เหมาะสม ไม่เลือกปฏิบตั ิกบั เจ้าหนี้หรื อผูร้ ับเงินรายใดด้วยอคติหรื อลาเอียง
2.6 ไม่ เรี ยกหรื อรั บ ไม่ เสนอหรื อให้ ผลประโยชน์ ท างก ารเงิ น หรื อผลประโยชน์ อื่ น ใดกับ
เจ้าหนี้ หรื อผูร้ ั บ เงิ น ในอัน ที่ จ ะท าให้ บ ริ ษัท เกิ ด ความเสี ย หายจากการช าระเงิ น หรื อช าระ
ล่าช้าหรื อชาระไม่เต็มจานวน
การปฏิบัตงิ าน งานทรัพยากรบุคคล ฝึ กอบรม
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ได้กาหนดขั้น ตอนการดาเนิ นการงานทรั พยากรบุ คคล เริ่ มตั้งแต่ การสรรหา การ
ตรวจสอบประวัติการศึกษาและการทางาน การจ้างงาน การปฐมนิเทศ การฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร การ
ประเมิน ผล การสอบสวน การลงโทษพนัก งาน ฯลฯ ไว้ในระเบี ยบปฏิบัติ งานทรั พยากรบุ คคล และคู่ มือ
พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ มีขอ้ กาหนดในการดาเนิ นงานและแนวปฏิบตั ิไว้อย่างชัด เจน รวมถึงการไม่เรี ยก
หรื อรับผลประโยชน์ หรื อผลตอบแทนไม่ว่าในรู ปแบบใดๆ จากผูส้ มัครหรื อผูเ้ กี่ ยวข้องกับการสมัคร ทั้ง
ในช่วงการสมัครงาน และช่วงประเมินผลทดลองงาน เพื่อให้มีการบรรจุเป็ นพนักงาน
ช่ องทางการร้ องเรียน / แจ้งเบาะแส
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ได้กาหนดให้มีช่องทางการร้องเรี ยนหรื อการแจ้งเบาะแสจากการกระทาผิดกฎหมาย
หรื อจรรยาบรรณหรื อละเมิดนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ หรื อพฤติกรรมที่อาจส่ อถึงการทุจริ ต
หรื อประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ซึ่งรวมถึงพนักงาน ผูบ้ ริ หารและผูม้ ีส่วนได้เสี ย รวมทั้งมีกลไกใน
การคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล และให้ความสาคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรี ยนเป็ นความลับ เพื่อสร้างความมัน่ ใจ
ให้กบั ผูร้ ้องเรี ยน ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่ งเสริ มให้ บุค ลากรของเด็มโก้ ด าเนิ นธุรกิ จอย่างถูกต้อง โปร่ งใส ยุติธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยสอดคล้อ งกับ หลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และจรรยาบรรณของกลุ่ ม
บริ ษทั เด็มโก้ โดยบริ ษทั ฯ คาดหวังให้ทุกคนรายงานโดยสุ จริ ตถึงการปฏิบตั ิที่ขดั หรื อสงสัยว่าจะ
ขัดต่อเรื่ องดังกล่าวให้บริ ษทั ฯ รับทราบ ทางบริ ษทั ฯ จะได้ปรับปรุ งแก้ไข หรื อดาเนินการให้เกิด
ความถู ก ต้อ ง เหมาะสม โปร่ งใส ยุติ ธรรม และเป็ นไปตามกฎหมายหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการให้ความคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยสุจริ ตแก่หน่วยงานกากับดูแล
ด้วย ซึ่งเป็ นหลักการที่บริ ษทั ฯนามาใช้ปฏิบตั ิ
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1.2 เพื่อให้มนั่ ใจว่า ผูบ้ งั คับบัญชา และฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ทาหน้าที่ดูแล และ
ให้คาแนะนา ตลอดจนสอดส่องพฤติกรรม ความประพฤติ และการกระทาต่างๆ ของพนักงานให้
เป็ นไปโดยถูกต้อง และผูแ้ จ้งเรื่ องดังกล่าว จะได้รับความคุม้ ครอง หากเป็ นการกระทาด้วยความ
สุจริ ตใจ
2. ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรียน
เมื่อมีขอ้ สงสัย หรื อพบเห็นการกระทาน่าสงสัยว่าฝ่ าฝื นหลักปฏิบตั ิที่ดี ดังเรื่ องต่อไปนี้
 การฝ่ าฝื นการปฏิบตั ิตามหลักการและแนวปฏิบตั ิของนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
 การฝ่ าฝื นตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
 การได้รับความไม่เป็ นธรรมในการปฏิบตั ิงาน
 การกระทาทุจริ ตคอร์รัปชัน่
3. ช่ องทางในการแจ้งเบาะแสหรื อร้ องเรียน สามารถแจ้งผ่าน 4 หน่วยงาน คือ
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ
3.2 คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลของบริ ษทั ฯ
3.3 เลขานุการบริ ษทั
3.4 สานักงานตรวจสอบ
โดยการจัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ตามช่องทาง ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
Email : Auditcom@demco.co.th
หรื อ
2. นายนริ ศ ศรี นวล กรรมการตรวจสอบ
Email : naris@demco.co.th
หรื อ
3. นายปริ ญช์ ผลนิวาศ กรรมการตรวจสอบ
Email : Prin@demco.co.th
หรื อ
4. นายปัญญ์ เกษมทรัพย์ กรรมการตรวจสอบ
Email : Punn@demco.co.th
หรื อ
5. คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล Email : goodgovernance@demco.co.th หรื อ
6. นายเสริ มศักดิ์ จารุ มนัส ประธานกรรมการสรรหาฯ Email : sermsak@demco.co.th
หรื อ
7. นายสงวน ตังเดชะหิรัญ กรรมการสรรหาฯ
Email : sanguan@demco.co.th
หรื อ
8. นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์ กรรมการสรรหาฯ
Email : Orand@demco.co.th
หรื อ
9. เลขานุการบริ ษทั ฯ
Email : paitoongcc@demco.co.th
หรื อ
10. สานักงานตรวจสอบ
Email : Audit_office@demco.co.th หรื อ
11. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
Email : wonruedee@demco.co.th
หรื อส่ งจดหมาย หรื อช่องทางอื่นตามสมควรและปลอดภัย ถึง สานักงานตรวจสอบ บริ ษ ัท เด็มโก้ จากัด
(มหาชน) เลขที่ 59 ม.1 ต.สวนพริ กไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 หรื อโทรสาร 02-9595811 ต่อ 2018
และกรณี ที่พบประเด็น ที่ ต ้องรายงานอย่างเร่ งด่ วน ให้รี บรายงานตรงต่ อเลขานุ ก ารบริ ษ ัท หรื อเลขานุ การ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ประเภทเอกสาร
ชื่ อเอกสาร
วันที่ประกาศใช้

คู่มือ
มาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
10 ธันวาคม 2558

หมายเลขเอกสาร CORM-DEM-003
3 ( 8 ต.ค. 2561)
แก้ ไขครั้งที่
หน้ าที่
19/31

4. เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรียน
4.1 รายละเอี ย ดของเบ าะแส หรื อข้ อ ร้ อ งเรี ยน ต้ อ งเป็ นคว ามจริ ง มี ค วามชั ด เจน หรื อ
เพียงพอที่จะนาสืบหาข้อเท็จจริ งเพื่อดาเนินการต่อไปได้
4.2 ข้ อ มู ลที่ ได้ รั บจะเก็ บ เป็ น ความ ลั บ และไม่ มี ก ารเปิ ดเผยชื่ อผู ้ที่ แจ้ ง เบ าะแส หรื อผู ้
ร้องเรี ยนต่อสาธารณชน หากไม่ได้รับความยินยอมจากผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยน
4.3 ผู ้ที่ แ จ้ง เบาะแส หรื อข้อ ร้ อ งเรี ยน จะได้ รั บ ความคุ ้ ม ครองสิ ทธิ ไม่ ว่ า จะเป็ นพนั ก งาน
หรื อบุคคลภายนอก
4.4 ระยะเวลาตอบกลับผูร้ ้องเรี ยนไม่เกิน 7 วันหลังจากได้รับข้อร้องเรี ยน
4.5 ระยะเวลาในการด าเนิ นการเรื่ องร้ อ งเรี ยน ขึ้ นอยู่ ก ั บ ความซั บ ซ้ อ นของเรื่ อง ความ
เพี ย งพอของเอกสารหลัก ฐานที่ ไ ด้รั บ จากผู ้ร้ อ งเรี ยน รวมถึ ง เอกสารหลัก ฐาน และค า
ชี้แจงของผูถ้ ูกร้องเรี ยนแต่ไม่เกิน 30 วันทาการ
4.6 ผูร้ ับข้อร้องเรี ยน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริ ง ต้องเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเป็ นความลับ จะเปิ ดเผยเท่าที่จาเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู ้
ร้องเรี ยน หรื อผูใ้ ห้ค วามร่ ว มมือในการตรวจสอบข้อเท็จ จริ ง หรื อแหล่งที่ มาของข้อมูล หรื อ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
5. กลุ่มบุคคลที่เกีย่ วข้ อง
5.1 ผูแ้ จ้งข้อมูล หมายถึง ผูท้ ี่แจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน
5.2 ผูป้ ระสานงานเรื่ องร้ อ งเรี ยน หมายถึ ง ผูท้ าหน้ าที่ รับ เรื่ อง และเก็ บ ข้อ มู ลเบื้ องต้น และเก็ บ
ผลสรุ ปของการดาเนินงาน ได้แก่ เลขานุการบริ ษทั หรื อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ
ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
5.3 ผู ้ ดู แ ลเรื่ องร้ องเรี ยน ห ม ายถึ ง ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ช าโด ยต รงข องผู ้ ที่ ถู ก ร้ องเรี ยน ห รื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไปของหน่วยงานที่ถูกร้องเรี ยน
5.4 ผูด้ ูแลเรื่ องระเบียบ หมายถึง ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
5.5 เลขานุการบริ ษทั และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
5.6 คณะกรรมการตรวจสอบ
5.7 ประธานกรรมการบริ ษทั
6. ขั้นตอนการดาเนินการ
6.1 การลงทะเบียนและส่งเรื่ อง
 ผู ้ป ระสานงานเรื่ องร้ อ งเรี ยน ลงทะเบี ย นรั บ เรื่ องร้ องเรี ยน และก าหนดวัน แจ้ง ความ
คืบหน้าของเรื่ องที่ร้องเรี ยนแก่ผรู ้ ้องเรี ยน ดังนี้
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1) กรณี ที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริ ษทั ฯ อย่างร้ายแรง ให้ดาเนินการโดยด่วนที่สุด
2) กรณี อื่น ให้ดาเนินการโดยเร็ ว
 ผูป้ ระสานงานเรื่ องร้องเรี ยน ลงบันทึกข้อมูลจากผูร้ ้องเรี ยน ดังนี้
1) ชื่อผูร้ ้องเรี ยน ยกเว้นกรณี ที่ไม่ได้ระบุชื่อ
2) วันและเวลาที่ร้องเรี ยน
3) ชื่อ บุคคล หรื อเหตุการณ์ที่ร้องเรี ยน
4) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
6.2 เมื่ อ ลงท ะเบี ยน รั บ เรื่ องร้ องเรี ยน แล้ว ให้ ก าห น ดชั้ นค วามลั บ ตามเนื้ อห าของเรื่ อง
และดาเนินการ ดังนี้
 ส่งให้ผดู ้ ูแลเรื่ องร้องเรี ยนดาเนินการหาข้อเท็จจริ ง และสัง่ การตามอานาจหน้าที่ที่มี
 ส่งสาเนาเรื่ องให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทราบเบื้องต้น เพื่อให้คาแนะนาการดาเนินการด้าน
ระเบียบวินยั หรื ออื่นๆ
 ส่งสาเนาเรื่ องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบหรื อพิจารณาดาเนินการต่อไป
6.3 การรวบรวมข้อเท็จจริ งและสัง่ การ
 ผูด้ ูแลเรื่ องร้องเรี ยน ดาเนิ นการหาข้อเท็จจริ ง และให้ขอ้ แนะนาผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้มี ความ
ประพฤติ หรื อการปฏิบตั ิที่เหมาะสมต่อไป หากต้องมีการลงโทษทางวินยั ควรปรึ กษากับ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การลงโทษเป็ นไปตามระเบียบบริ ษทั และหากผูด้ ูแลเรื่ อง
ร้องเรี ย นไม่มีอานาจสั่งลงโทษให้เสนอเป็ นลาดับชั้น ไปจนถึงผูม้ ีอานาจแล้ว แต่ กรณี
และให้ส่งข้อเท็จจริ ง รายงานผลการดาเนิ นการและการสั่งลงโทษแล้วแต่กรณี เสนอให้
ประธานกรรมการบริ ษทั หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ ผ่านผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขั้น เพื่อ
ทราบหรื อพิจารณาสัง่ การ
 กรณี เป็ นเรื่ องร้องเรี ยนจากผูไ้ ม่ระบุชื่อ และไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ ให้
ผูด้ ู แลเรื่ องร้ องเรี ยนส่ งรายงานผลการตรวจสอบข้อมู ล และความเห็ น เกี่ ยวกับเรื่ อ ง
ร้ อ งเรี ยนนั้ นเสนอให้ ป ระธานกรรมการบริ ษัท หรื อ กรรมการผูจ้ ัด การ โดยผ่า น
ผูบ้ ังคับ บัญ ชาตามลาดับ ขั้น เพื่ อขอแนวทางการด าเนิ น การที่ เหมาะสมต่ อไป หาก
ประธานกรรมการบริ ษทั หรื อกรรมการผูจ้ ดั การเห็ นว่า ไม่สามารถด าเนิ นการตามข้อ
ร้องเรี ยนได้ ข้อร้องเรี ยนนั้นจะถูกปิ ดเรื่ องไป และให้ผดู ้ ูแลเรื่ องร้องเรี ยนส่ งสาเนาให้ผู ้
ประสานงานเรื่ องร้องเรี ยนทราบ เพื่อรายงานแก่เลขานุ ก ารบริ ษทั และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทราบต่อไป
 หากผูด้ ู แลเรื่ องร้ องเรี ยนตรวจสอบข้อเท็จจริ งแล้ว พบว่า ผูถ้ ูกร้องเรี ยนไม่มีค วามผิด
หรื อเป็ นเรื่ องที่ เกิ ดจากความเข้าใจผิด หรื อได้ให้ขอ้ แนะน าแก่ผูถ้ ูก ร้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่
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เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติหรื อการปฏิบตั ิที่เหมาะสมแล้ว และพิจารณาเห็นว่า ควรให้
ปิ ดเรื่ องโดยไม่ มี ก ารลงโทษใดๆ ให้ ผู ้ดู แ ลเรื่ องร้ อ งเรี ยน เสนอเรื่ องดัง กล่ า วแก่
ผูบ้ ั ง คับ บั ญ ชาล าดับ เหนื อขึ้ นไป เพื่ อ ขออนุ มัติ ปิ ดเรื่ อง และส่ ง ส าเนาเรื่ องให้ ผู ้
ประสานงานเรื่ องร้องเรี ยน เพื่อแจ้งแก่ผรู ้ ้องเรี ยนทราบ และรายงานแก่เลขานุการบริ ษทั
และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบต่อไป
6.4 การสอบสวนข้อเท็จจริ ง
 ในกรณี ที่ผดู ้ ูแลเรื่ องร้องเรี ยน และฝ่ ายทรัพยากรบุคคลเห็นว่า จะต้องมีการลงโทษทาง
วินยั ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอเรื่ องต่อประธานกรรมการบริ ษทั และ/หรื อกรรมการ
ผูจ้ ดั การเพื่อสัง่ การสอบสวนข้อเท็จจริ งต่อไป
 เมื่อมีคาสั่งการของประธานกรรมการบริ ษทั และ/หรื อกรรมการผูจ้ ดั การแล้ว ให้แจ้งแก่
ผูด้ ูแลเรื่ องร้องเรี ยนทราบ เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
6.5 การแจ้งผลสรุ ปต่อผูร้ ้องเรี ยน และการปรับปรุ งแก้ไข
 ผูด้ ูแลเรื่ องร้องเรี ยน ดาเนินการตามคาสัง่ การของประธานกรรมการบริ ษทั หรื อกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ให้ขอ้ แนะนาให้มีการประพฤติ หรื อการปฏิบตั ิที่เหมาะสมต่อไป และแจ้งผล
การดาเนินการให้ผปู ้ ระสานงานเรื่ องร้องเรี ยนทราบ
 ผูป้ ระสานงานเรื่ องร้องเรี ยน แจ้งผลการดาเนิ นการให้กบั ผูร้ ้องเรี ยนทราบ และบันทึ ก
ผลสรุ ป ของการด าเนิ น การเกี่ ย วกับ เรื่ องร้ อ งเรี ย นไว้ และเสนอให้ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทราบเป็ นรายไตรมาส
 ประสานงานเรื่ องร้องเรี ยน ติดตามผลการปรับปรุ งแก้ไข (ถ้ามี) และรายงานให้ประธาน
กรรมการบริ ษทั กรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
7. การร้ องเรียนโดยไม่สุจริต หรื อผิดช่ องทาง
หากการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรี ยน ให้ถอ้ ยคา หรื อให้ขอ้ มูลใดๆ ที่พิสูจน์ได้ว่ากระทาโดยไม่สุจริ ต
หรื อท าผิด ช่ อ งทาง กรณี เป็ นพนั ก งานของบริ ษัท ฯ จะได้รั บ การลงโทษทางวิ นั ย แต่ ห ากเป็ น
บุคคลภายนอกที่การกระทานั้น ทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเสียหาย ทางบริ ษทั ฯ จะพิจารณาดาเนินคดีกบั
บุคคลนั้นๆ ด้วย
8. ความรั บ ผิด ชอบของผู้ บั ง คับ บั ญ ชาเหนื อ ขึ้ น ไป กรณี ที่ ผูด้ ู แ ลเรื่ องร้ อ งเรี ยนละเลย หรื อ ไม่
ปฏิบตั ิตามนโยบายนี้ ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไปจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั ด้วย
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9. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรียน
9.1 บริ ษั ท ฯ จะเก็ บ ข้อ มู ล และตัว ตนของผู ้แ จ้ ง เบาะแส หรื อผู ้ร้ อ งเรี ยน และผู ้ถู ก ร้ อ งเรี ยน
เป็ นความลับ
9.2 บริ ษัท ฯ จะเปิ ดเผยข้อ มู ล เท่ า ที่ จ าเป็ น โดยค านึ งถึ ง ความปลอดภัย และความเสี ย หายของ
ผูร้ ายงาน แหล่ งที่ ม าของข้อ มู ล หรื อ บุ ค คลที่ เกี่ ยวข้อ งที่ ได้รับ ความเสี ย หาย จะได้รั บ การ
บรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็ นธรรม
9.3 บริ ษทั อาจกาหนด หรื อผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง สามารถ
ร้องขอมาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสม หากเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่ มีแนวโน้มที่จะเกิด ความเดือดร้อน
เสียหายหรื อความไม่ปลอดภัย
9.4 บริ ษทั ฯ จะไม่กระทาการใดๆ อันไม่เป็ นธรรมต่อผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความ
ร่ ว มมือในการตรวจสอบข้อเท็จ จริ ง ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงต าแหน่ งงาน ลัก ษณะงาน
สถานที่ทางาน สัง่ พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิงาน เลิกจ้าง หรื อกระทาการอื่นใดที่มีลกั ษณะ
เป็ นการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม
การสื่ อสาร5
กลุ่ม บริ ษ ัทเด็ มโก้ สื่ อสารข้อมู ลต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ มาตรการต่ อ ต้านการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชัน่ ให้
พนักงาน ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คู่คา้ ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทางธุรกิจได้รับทราบ โดยผ่าน
การประชุมประจาเดือนของฝ่ ายบริ หาร การแจ้งผ่านบอร์ ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ Website รายงานประจาปี
หรื อวิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม ได้แก่ การสอดแทรกในการจัดกิจกรรมประจาปี หรื อในการจัดอบรมแก่
พนักงาน เป็ นต้น
การเปิ ดเผยข้ อมูล5
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลแก่พนักงาน ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้า คู่คา้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุ ก
กลุ่ม และผูเ้ กี่ยวข้อง ผ่านรายงานประจาปี (Annual Report) Website ของบริ ษทั หรื อวิธีการอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม เพื่อให้มนั่ ใจว่ากลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ มีการดาเนินงานที่โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้
การบันทึกและเก็บรักษาข้ อมูล
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ดาเนิ นการในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตามนโยบายของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ซึ่งมี
ความมุ่งมัน่ ที่จะรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็ นพื้นฐาน
ที่สาคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยจะดาเนินการในเรื่ องต่างๆ เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจ
ว่า ข้อมูลระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ ได้มีการดูแล รักษา และป้องกันให้พร้อมที่จะใช้ได้ตลอดเวลาการ

ประเภทเอกสาร
ชื่ อเอกสาร
วันที่ประกาศใช้

คู่มือ
มาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
10 ธันวาคม 2558
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ทาธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ อีกทั้งการวางรู ปแบบและต้นทุนของมาตรการต่างๆ ในการควบคุมดูแลให้
เป็ นไปตามความเหมาะสมต่อความเสี่ยงของข้อมูล ระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์
 ข้อมูลหมายรวมถึง ข้อมูลที่ เป็ นอิเล็กทรอนิ ก ส์ ข้อมูลที่เป็ นเอกสาร สิ่ งพิมพ์ ข้อมูลภาพ/เสี ย ง
ฯลฯ
 ระบบงานครอบคลุมถึงระบบข้อมูล และการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
 คอมพิ วเตอร์ ค รอบคลุม ถึงระบบคอมพิว เตอร์ ระบบการสื่ อสาร และอุป กรณ์ ก ารค านวณที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุถึงความมุ่งมัน่ ดังกล่าว จึงได้ดาเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบตั ิ
ดังนี้
1. กาหนดความรับผิดชอบของผูใ้ ช้งานและผูด้ ูแลข้อมูลทั้งระบบงาน และระบบ คอมพิวเตอร์
ทั้งหมด
2. ประเมินความเสี่ ยงและสร้างระบบควบคุมความเสี่ ยงให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
3. สร้างระบบป้องกันให้กบั ข้อมูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
4. สร้างระบบรักษาข้อมูลเพื่อป้องกันการเข้าดูขอ้ มูล การแก้ไข การทางานข้อมูลโดยมิชอบ ไม่ว่า
จะเป็ นการกระทาโดยอุบตั ิเหตุ หรื อด้วยความตั้งใจ
5

ดูภาคผนวกหน้า 30 แนวทางการเปิ ดเผยและสื่ อสารให้ผทู ้ ี่เกีย่ วข้อง

กระบวนการตรวจสอบ / การควบคุมภายใน
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ได้จดั ให้มีการสอบทานระบบเป็ นประจาทุกปี จากฝ่ ายตรวจสอบภายในของกลุ่ม
บริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ให้ความเป็ นอิสระและไม่จากัดขอบเขตแก่ผตู ้ รวจสอบในการปฏิบตั ิงาน นอกจากนี้ยงั มี
การสอบทานบัญชีโดยผูต้ รวจสอบบัญชีรับอนุญาตเป็ นรายไตรมาส และตรวจสอบประจาปี ตามที่กาหนดโดย
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร
คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการจัดให้มีการควบคุมเพื่อให้มนั่ ใจว่าธุรกิจได้ดาเนิ นการใน
ขอบเขตที่ถูกต้องเหมาะสม ปฏิบตั ิ ตามนโยบายของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดที่
บังคับใช้กบั ธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามและตรวจสอบว่าพนักงานได้ปฏิบตั ิตามนโยบายหรื อ
ตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกาหนดที่ระบุไว้อย่างสม่าเสมอ
การติดตามและทบทวน
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ กาหนดให้มีการติดตามทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ
ทุกปี โดยทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบในการติดตามและทบทวนการปฏิบตั ิงาน
หากมีขอ้ สงสัยว่ากิจ กรรมที่ ทาหรื อรายการธุรกิจใดๆ อาจละเมิด นโยบายนี้ หรื อกลุ่ม บริ ษ ัทเด็มโก้ ละเมิด
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ชื่ อเอกสาร
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กฎหมาย หรื อข้อกาหนดต่างๆ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อกรรมการผูจ้ ดั การหรื อผูเ้ กี่ยวข้องตามช่องทางใน
การแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยน

เอกสารอ้างอิง
1. ประมวลกฎหมายอาญา
2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2542 (แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 )
3. ระเบียบบริ ษทั และระเบียบปฏิบตั ิงานของฝ่ ายต่างๆ
4. คู่มือพนักงาน
5. นโยบายการกากับดูแลกิจการของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
6. จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
7. อานาจอนุมตั ิการดาเนินการของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
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คู่มือ
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10 ธันวาคม 2558

หมายเลขเอกสาร CORM-DEM-003
3 ( 8 ต.ค. 2561)
แก้ ไขครั้งที่
หน้ าที่
25/31

ภาคผนวก
ก. ขั้นตอนและกระบวนการควบคุมในกิจกรรมที่สาคัญ
1. การบริ จาคเพื่อการกุศล
เมื่อบริ ษทั มีความประสงค์จะบริ จาคเงิน หรื อทรัพย์สินเพื่อการกุศลสาธารณะ หรื อเมื่อมีผใู ้ ดหรื อ
หน่วยงานใดแจ้งความประสงค์ขอรับเงินบริ จาคจากบริ ษทั เพื่อการกุศล ให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนกระบวนการบริจาคเงินหรื อทรัพย์สิน
การบริ จาค

1.1 หน่วยงานที่เสนอเรื่ อง พิจารณาว่าเป็ นไปตามนโยบาย
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้หรื อไม่

นโยบาย

ไม่ใช่

กลุ่มบริ ษทั
เด็มโก้
ใช่

1.2 พิจารณาว่าการบริ จาคเป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั
หรื อไม่

1.3 ตรวจสอบข้อมูลประกอบการบริ จาค
1.3.1 มีวตั ถุประสงค์ชดั เจน
1.3.2 มีหน่วยงานที่มีที่อยูแ่ น่นอน และมีผรู ้ ับผิดชอบ
1.4 หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริ จาคนาเสนอเรื่ อง
เพื่อขออนุมตั ิตามคู่มืออานาจดาเนินการ
1.5 ฝ่ ายบัญชีจดั ทาใบสาคัญจ่าย/ใบสาคัญการโอนทรัพย์สิน
เพื่อการบริ จาค
1.6 ฝ่ ายการเงินส่ งเช็คให้ผมู ้ ีอานาจลงนาม และติดตามหลักฐาน
การรับเงินที่ถูกต้อง กรณี เป็ นการบริ จาคทรัพย์สิน ฝ่ ายทะเบียน
ทรัพย์สิน เป็ นผูส้ ่ งมอบ และติดตามหลักฐานการรับทรัพย์สิน

แจ้งหน่วยงานที่ขอบริ จาค
ระเบียบปฏิบตั ิ

บริ ษทั
ใช่
ตรวจสอบข้อมูลประกอบ

ส่ งเรื่ องให้ผมู ้ ีอานาจอนุมตั ิ

จัดทาใบสาคัญจ่าย หรื อ
ใบสาคัญการโอน ท/ส

จัดทาเช็ค/ชาระเงิน/ขอ
หลักฐานการรับเงิน

1.7 ฝ่ ายบัญชีเก็บข้อมูลเอกสารทั้งหมดเข้าแฟ้มเอกสาร
สามารถสื บค้น และตรวจสอบข้อมูลได้
เก็บเข้าแฟ้ม

ไม่ใช่
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2. การจ่ายเงินสนับสนุน หรื อเงินช่วยเหลือทางธุรกิจ
เมื่อบริ ษทั มีความประสงค์จะจ่ายเงินหรื อทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรื อหน่วยงานใดๆ หรื อ
เมื่อมีผใู ้ ดหรื อหน่วยงานใดแจ้งความประสงค์ขอรับเงินหรื อทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนหรื อกิจกรรมใดๆ มีวิธี
และขั้นตอนเหมือนการบริ จาคเพื่อการกุศล ดังนี้
2. ขั้นตอนกระบวนการจ่ ายเงินหรื อทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมใดๆ
ขอการสนับสนุน

2.1 หน่วยงานที่เสนอเรื่ อง พิจารณาว่าเป็ นไปตามนโยบาย
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้หรื อไม่

นโยบาย
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
ใช่

2.2 พิจารณาว่าการสนับสนุนเป็ นไปตาม
ปกติ / ธรรมเนียมธุรกิจหรื อไม่

ไม่ใช่

แจ้งหน่วยงานที่เสนอเรื่ อง

ธรรมเนียม
ทางธุ รกิจ
ใช่

2.3 ตรวจสอบข้อมูลประกอบการขอสนับสนุน
2.3.1 มีวตั ถุประสงค์ชดั เจน
2.3.2 มีหน่วยงานที่มีที่อยูแ่ น่นอน และมีผรู ้ ับผิดชอบ

ตรวจสอบข้อมูลประกอบ

2.4 หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนาเสนอเรื่ อง
เพื่อขออนุมตั ิตามคู่มืออานาจดาเนินการ

ส่ งเรื่ องให้ผมู ้ ีอานาจอนุมตั ิ

2.5 ฝ่ ายบัญชีจดั ทาใบสาคัญจ่าย/ใบสาคัญการโอนทรัพย์สิน
เพื่อการสนับสนุนทางธุรกิจ

จัดทาใบสาคัญจ่าย หรื อ

2.6 ฝ่ ายการเงินส่ งเช็คให้ผมู ้ ีอานาจลงนาม และติดตามหลักฐาน
การรับเงินที่ถูกต้อง กรณี เป็ นการสนับสนุนด้วยทรัพย์สิน
ฝ่ ายทะเบียนทรัพย์สิน เป็ นผูส้ ่ งมอบ และติดตามหลักฐาน
การรับทรัพย์สิน
2.7 ฝ่ ายบัญชีเก็บข้อมูลเอกสารทั้งหมดเข้าแฟ้มเอกสาร
สามารถสื บค้น และตรวจสอบข้อมูลได้

ใบสาคัญการโอน ท/ส

จัดทาเช็ค/ชาระเงิน/ขอ
หลักฐานการรับเงิน

เก็บเข้าแฟ้ม

ไม่ใช่

ประเภทเอกสาร
ชื่ อเอกสาร
วันที่ประกาศใช้

คู่มือ
มาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
10 ธันวาคม 2558
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3. การให้ของขวัญหรื อให้การรับรอง
เมื่อบริ ษทั หรื อหน่วยงานใดมีความประสงค์จะให้ของขวัญ หรื อให้การรับรองแก่ผใู ้ ดหรื อ
หน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็ นไปตามประเพณี ทางธุรกิจ เป็ นการรักษาสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และไม่ขดั ต่อกฎหมาย
สามารถดาเนินการได้โดยให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
3. ขั้นตอนกระบวนการให้ ของขวัญหรื อให้ การรับรอง
การให้ของขวัญหรื อรับรอง

3.1 หน่วยงานที่เสนอเรื่ อง พิจารณาว่าเป็ นไปตามนโยบาย
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้หรื อไม่

นโยบาย

ไม่ใช่

กลุ่มบริ ษทั
เด็มโก้
แจ้งหน่วยงานที่เสนอเรื่ อง

3.2 พิจารณาความเหมาะสมด้านปริ มาณและจานวนเงิน
โดยผ่านตั้งแต่ระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไป พร้อมทั้งเหตุผลประกอบ

ปริ มาณ/
จานวนเงิน /
เหตุผล

ไม่ เหมาะสม

เหมาะสม

3.3 หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนาเสนอเรื่ อง
เพื่อขออนุมตั ิตามคู่มืออานาจดาเนินการ

3.4 ฝ่ ายบัญชีตรวจสอบเอกสารประกอบการทาใบสาคัญจ่าย

3.5 ฝ่ ายการเงินส่ งเช็คให้ผมู ้ ีอานาจลงนาม ประกอบหลักฐาน
การรับเงินที่ถูกต้อง กรณี เป็ นการเลี้ยงรับรองควรมีการระบุชื่อ
บุคคลและหน่วยงาน ที่อยูผ่ รู ้ ับการรับรองและวัตถุประสงค์ดว้ ย
3.6 ฝ่ ายบัญชีเก็บข้อมูลเอกสารทั้งหมดเข้าแฟ้มเอกสาร
สามารถสื บค้น และตรวจสอบข้อมูลได้

ส่ งเรื่ องให้ผมู ้ ีอานาจอนุมตั ิ

จัดทาใบสาคัญจ่าย
พร้อมเอกสารประกอบ

จัดทาเช็ค / ชาระเงิน /
ขอหลักฐานการรับเงิน

เก็บเข้าแฟ้ม
เอกสาร

ประเภทเอกสาร
ชื่ อเอกสาร
วันที่ประกาศใช้

คู่มือ
มาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
10 ธันวาคม 2558
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4. การจ่ายค่าใช้จ่ายให้พนักงาน
เมื่อบริ ษทั หรื อหน่วยงานใดมีความประสงค์จะจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ ให้พนักงาน ซึ่งอาจมีท้งั รู ปแบบที่
จ่ายเข้าบัญชีพนักงานโดยผ่านระบบ Payroll เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และเงินสวัสดิการอื่นๆ และอีก
รู ปแบบหนึ่งคือจ่ายเป็ นเช็คหรื อเงินสดให้พนักงาน เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่านายหน้าพนักงานขาย เงินชดเชย
ค่ารักษาพยาบาล (กรณี พนักงานชาระเงินแทนบริ ษทั ) ฯลฯ สามารถดาเนินการได้โดยปฏิบตั ิ ดังนี้
4. ขั้นตอนกระบวนการจ่ ายค่าใช้ จ่ายให้ พนักงาน
ค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงาน

4.1 หน่วยงานที่เสนอเรื่ อง พิจารณาว่าเป็ นไปตามนโยบาย
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้หรื อไม่

นโยบาย
ไม่ใช่
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้
ใช่

4.2 พิจารณาว่าเป็ นค่าใช้จ่ายที่อยูใ่ นระเบียบบริ ษทั
และเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริ ษทั

แจ้งหน่วยงานที่เสนอเรื่ อง

ระเบียบ / เกีย่ ว
ข้องธุ รกิจ

ไม่ ใช่

ใช่

4.3 กรณี เป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่อยูใ่ นระเบียบบริ ษทั
ผูจ้ ดั ทาเงินเดือน เป็ นผูพ้ ิจารณาและเสนออนุมตั ิ เช่น
เงินเดือน OT และนาเข้าระบบงาน Payroll
กรณี เป็ นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ผจู ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบข้อมูล
ก่อนนาเสนอขออนุมตั ิ ตามอานาจดาเนินการ

ตรวจสอบ / เสนออนุมตั ิ

Payroll
จัดทาใบสาคัญจ่าย

4.4 ฝ่ ายบัญชีจดั ทาใบสาคัญจ่ายเพื่อการบันทึกบัญชี
และพิจารณาเกี่ยวกับภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ที่เกี่ยวข้องด้วย
4.5 ฝ่ ายการเงินส่ งเช็คให้ผมู ้ ีอานาจลงนาม และติดตาม
หลักฐานการรับเงินที่ถูกต้อง
4.6 ฝ่ ายบัญชีเก็บข้อมูลเอกสารทั้งหมดเข้าแฟ้มเอกสาร
สามารถสื บค้น และตรวจสอบข้อมูลได้

จัดทาเช็ค / ชาระเงิน / ขอ
หลักฐานการรับเงิน

เก็บเข้าแฟ้ม
เอกสาร

ประเภทเอกสาร
ชื่ อเอกสาร
วันที่ประกาศใช้

คู่มือ
มาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
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5. การรับของขวัญ ของแถม หรื อค่าตอบแทน
เมื่ อบริ ษ ัท หรื อ หน่ ว ยงานใดได้รั บ ของขวัญ ของแถม หรื อ ค่ าตอบแทนจากลู ก ค้า คู่ ค ้า หรื อ
หน่วยงานภายนอก อันเนื่องมาจากการดาเนินธุรกิจ หรื อเนื่องจากหน้าที่การงานของตน ต้องไม่ใช่ลกั ษณะการ
ติดสิ นบน เพื่อให้ได้ซ่ ึงข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เป็ นธรรม เมื่อจะรับของขวัญ ของแถม หรื อค่าตอบแทนใดๆ
จากผูอ้ ื่น ให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอน ดังนี้
5. ขั้นตอนกระบวนการรับของขวัญ ของแถม หรื อค่าตอบแทน
การรับของขวัญ ของแถม
หรื อค่าตอบแทน

5.1 หน่วยงานที่เสนอเรื่ อง พิจารณาว่าเป็ นไปตามนโยบาย
กลุ่มบริ ษทั เด็มโก้หรื อไม่

นโยบาย
กลุ่มบริ ษทั ฯ
ใช่

5.2 พิจารณาประเภทรายการที่ได้รับ เป็ นของขวัญ / ของแถม
หรื อเป็ นค่าตอบแทนจากการส่ งเสริ มการขายให้ระดับ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปพิจารณา
5.3 พิจารณาประโยชน์จากสิ่ งที่ได้รับ
หากเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั หรื อหน่วยงานใด
ให้หน่วยงานนั้นเสนอขออนุมตั ินาไปใช้จาก MD
หากไม่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ให้ฝ่ายดูแลทรัพย์สิน
นาออกขายหรื อบริ จาคต่อ โดยมีข้ นั ตอนที่โปร่ งใส
และผ่านการอนุมตั ิจาก MD

แจ้งหน่วยงานที่เสนอเรื่ อง

ของขวัญ
ของแถม
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
ไม่ ใช่
ของขวัญ
ของแถม
เป็ นการ
ส่ งเสริ ม
ส่ งให้กรรมการผูจ้ ดั การพิจารณา

มี

ประโยชน์
ต่อบริ ษทั

การขาย

ไม่มี

จาหน่าย

นาไป

5.4 เงินที่จาหน่ายได้ ฝ่ ายการเงินต้องออกเอกสารการรับเงิน
และ ฝ่ ายบัญชีตรวจสอบเอกสารประกอบรายการและ
บันทึกบัญชี

ไม่ใช่

ใช้งาน
ใบรับเงิน พร้อม
เอกสารประกอบ

5.5 ฝ่ ายบัญชีเก็บข้อมูลเอกสารทั้งหมดเข้าแฟ้มเอกสาร
สามารถสื บค้น และตรวจสอบข้อมูลได้
เก็บเข้าแฟ้ม
เอกสาร

ใช่

ประเภทเอกสาร
ชื่ อเอกสาร
วันที่ประกาศใช้

คู่มือ
มาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
10 ธันวาคม 2558
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ข. แนวทางการเปิ ดเผยและสื่ อสารให้ ผ้ทู ี่เกีย่ วข้ องทราบเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
1. แนวทางการแจ้งให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทราบโดยทัว่ ไป
1.1 การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
1.2 การจัดทาแผ่นพับหรื อประกาศ เพื่อแจกจ่ายทัว่ ไป
1.3 การประชาสัมพันธ์ผา่ นเครื อข่ายในกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ เช่น ผ่านระบบอินทราเน็ต
1.4 การจัดทาสื่ อหรื อสิ่ งของหรื อสัญ ลัก ษณ์ ใดๆ ที่ แสดงถึงแนวนโยบายการต่ อต้านการทุจ ริ ต
คอร์ รั ป ชั่น รวมถึ งการก าหนดให้น าค าขวัญ การต่ อต้านคอร์ รั ปชั่น ใส่ เป็ นวอลเปเปอร์ ใน
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในบริ ษทั ทุกเครื่ อง
1.5 การจัด กิจ กรรม หรื อรณรงค์ร่ ว มกัน ระหว่างพนักงาน ผูบ้ ริ หาร ลูก ค้า คู่ ค ้า ผูม้ ีส่ว นได้เสี ย
อื่น ๆ หรื อประชาชนทั่ว ไป โดยมีก ารสอดแทรกวัต ถุประสงค์สนับสนุ น แนวนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
2. การแจ้งให้ลูกค้าและคู่คา้ ทราบ
2.1 จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ให้เป็ นเงื่อนไขหนึ่ งในสัญญาธุรกิจ
ระหว่ างบริ ษัท กับ คู่ สัญ ญาหรื อ ลู ก ค้า เพื่ อ เป็ นการแจ้ง ให้ ลู ก ค้า ทราบตั้ง แต่ ว ัน ที่ เริ่ ม ท า
ธุรกิจระหว่างกัน ตัวอย่างข้อความ เช่น
- ในสัญญาให้บริ การเช่ารถยนต์ควรมีเงื่อนไข “ผู้เช่ า หรื อ พนักงานหรื อตัวแทนของผู้เช่ าจะต้องไม่
เรียกหรื อรับเงินหรื อทรัพย์สินใดๆ จากพนักงานหรื อตัวแทนของผู้ให้ เช่ าเพื่อตัดสินใจเข้ าทาสั ญญาธุรกิจหรื อ
เช่ ารถกับผู้ให้ เช่ าตามเงื่ อนไขของสัญญานี้ ในกรณีที่คู่สัญญาใดพบการกระทาดังกล่ าวให้ แจ้งเป็ นลายลักษณ์
อักษรถึงการกระทานั้นให้ คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบโดยเร็ว และคู่สัญ ญาทั้งสองฝ่ ายมีสิทธิบอกเลิกสั ญญา
ธุรกิจหรื อสัญญาเช่ ารถยนต์น้นั โดยมิต้องชดใช้ ความเสียหายที่อาจมีขนึ้ จากการบอกเลิกสัญญา”
2.2 จัด พิมพ์ข ้อความที่ แสดงให้ท ราบว่าบริ ษ ัทมี แนวนโยบายต่ อต้านการทุ จ ริ ต คอร์ รัป ชั่น ทุ ก
รู ปแบบและสนับสนุนให้ทุกคู่สญ
ั ญามีแนวปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน โดยการจัดพิมพ์ไว้บน
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อทางธุรกิจ เช่น
- จัดให้มีขอ้ ความนี้ไว้บน ใบสัง่ ซื้อ (Purchase Order) ใบเสร็ จรับเงิน (Receipt) บริษัทมีนโยบายให้
บุ คลากรทุ ก คนต่ อ ต้ านและไม่ ย อมรั บ การทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่ น ทุ ก รู ป แบบ รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ให้ ท่ านปฏิบั ติ
เช่ นเดียวกัน ทั้งนีเ้ พื่อร่ วมกันสร้ างสังคมแห่ งความซื่ อสัตย์ ”
2.3 จัดทาสัญลักษณ์หรื อสื่อใดๆ ที่แสดงถึงแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ บน
สิ่งของเพื่อให้แก่ลูกค้าหรื อคู่คา้ เช่น ในช่วงเทศกาลต่างๆ หรื อในโอกาสทางธุรกิจ หรื อ
ในการส่งเสริ มการจาหน่ายของบริ ษทั
2.4 จัดทาจดหมายหรื อเอกสารแจ้งให้ลูกค้าและคู่คา้ ทุกรายทราบ เพื่อสื่อสารนโยบายในเรื่ อง
การรับ/มอบของขวัญ ของแจก การเลี้ยงรับรองลูกค้า การให้การรับรองคู่คา้ การรับ/มอบ
สิ่งตอบแทน เป็ นต้น โดยกระทาในช่วงเทศกาลต่างๆ หรื อ ในช่วงโอกาสทางธุรกิจ

ประเภทเอกสาร
ชื่ อเอกสาร
วันที่ประกาศใช้

คู่มือ
มาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
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แก้ ไขครั้งที่
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3. การสื่อสารให้พนักงานทราบ
3.1 น านโยบายต่ างๆ ของกลุ่มบริ ษ ัท เด็ม โก้ คู่ มื อมาตรการต่ อต้านการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชัน่ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องแสดงเผยแพร่ ไว้ในเครื่ องมือสื่ อสารภายใน (Intra net) สาหรับพนักงานที่
ไม่ ไ ด้อ ยู่ในเครื อ ข่ ายหรื อ ไม่ มี อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ใ ช้ สื่ อ สาร ฝ่ ายทรั พ ยากรบุ ค คลเป็ น
ผูด้ าเนินการพิมพ์แจก
3.2 ติ ดประกาศที่ บอร์ ดประชาสัมพันธ์พนักงาน เกี่ ยวกับข่าวสารและนโยบายต่อต้านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆ และปฏิบตั ิในแนวทางที่ถูกต้องตรงกัน
3.3 จัดให้มีการพบปะระหว่างผูบ้ ริ หารกับพนัก งานอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และใช้โอกาสนี้ ในการ
สื่อสาร ทาความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ รวมทั้งถามตอบข้อสงสัย
ในการปฏิบตั ิ ปัญหาที่เกิดขึ้น และหาแนวทางที่เหมาะสมร่ วมกัน
3.4 ในการรั บ สมัค รพนั ก งาน ต้อ งให้ พ นั ก งานใหม่ ท ราบถึ ง นโยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์ รั ป ชั่น ที่ บ ริ ษ ัท ยึด ถือ อยู่ ซึ่ งสามารถชี้ แจงได้ในการปฐมนิ เทศพนั ก งานใหม่ ท้ ังของ
บริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั
3.5 จัดให้มีการสื่อสารผ่านช่องทางของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ เช่น ผ่านระบบอินทราเน็ต ผ่านเว็บไซต์
(http://demco.co.th/) บอร์ ดประชาสัมพันธ์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ วารสารเด็มโก้ เป็ นต้น

