บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
DEMCO PUBLIC CMPANY LIMITED
ประกำศ
เรื่ อง นโยบำยกำรต่ อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชั่น
..........................................................................
บริ ษทั เด็มโก้จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ มุ่งสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการชั้นนา ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า พลังงาน และ
สาธารณูปโภคที่ครบวงจร พร้อมขยายธุรกิจสู่ ภูมิภาค CLMV ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้กาหนดพันธกิจไว้อย่างชัดเจนว่า
1) ดาเนิ นธุ รกิจ ก่อ สร้ า งและบริ การด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า โทรคมนาคม พลังงานและสาธารณู ป โภคที่ค รบวงจร
พร้อมขยายธุรกิจสู่ ภูมิภาค CLMV
2) สร้างความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้าด้วยบริ การที่มีคุณภาพ ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญรอบรู ้และประสิ ทธิภาพสู ง
3) สร้างผลตอบแทนที่ดีและมูลค่าเพิ่มจากการลงทุน ให้กบั นักลงทุนและผูถ้ ือหุน้ อย่างต่อเนื่อง
4) ดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
เด็มโก้ ให้ค วามส าคัญต่ อ การก ากับ ดูแ ลกิจ การภายใต้ก รอบการบริ ห ารจัดการของการมี จ ริ ย ธรรมที่ ดี มี ค วาม
โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการสนับสนุนและส่ งเสริ มให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสานึกในการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ทุก
รู ปแบบ ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม
คณะกรรมการเด็มโก้ ได้ให้มีการจัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ิ การต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ขึ้น โดยให้ถือ
เป็ นส่ วนหนึ่งของนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดาเนินธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั เด็มโก้ มีการปฏิบตั ิที่
สอดคล้องกับนโยบายที่กาหนดไว้ ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็ นบรรทัดฐานในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
นโยบำยกำรต่ อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชั่น
1. บุคลากรของเด็มโก้ ต้องไม่ดาเนินการหรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมในการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ การให้/รับสิ นบนทุกรู ปแบบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทาง
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของเด็มโก้ รวมทั้งระเบียบ และข้อกาหนดอื่น ที่เกี่ยวข้อง
2. บุคลากรของ เด็มโก้ ต้องปฏิบตั ิดว้ ยความระมัดระวังเกี่ยวกับการรั บ การให้ของขวัญ ทรั พย์สิน หรื อประโยชน์
อื่ น ใด รวมถึ งค่ าบริ ก ารต้อ นรั บ และค่ า ใช้จ่ า ยอื่ น ๆ ทั้งนี้ การให้ห รื อ รั บ ของขวัญ และการเลี้ ย งรั บ รอง ต้อ งเป็ นไปเพื่ อ
วัตถุประสงค์ทางธุ รกิจหรื อตามประเพณี นิยมเท่านั้น โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสิ นใจในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่
3. การบริ จาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุนของเด็มโก้ มีข้ นั ตอนการตรวจสอบ อนุ มตั ิ และสอบทาน โดย
ต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของเด็มโก้ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการบริ จาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุ น
ไม่ได้ใช้เป็ นข้ออ้างสาหรับการคอร์ รัปชัน่
4. เด็มโก้ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานขายและการตลาด รวมทั้งงานจัดหาพัสดุ
และทาสัญญาอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการประเมินความเสี่ ยงต่อการเกิดทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และบริ หารจัดการให้มีวิธีการแก้ไขที่
เหมาะสม
5. เด็มโก้ มีกระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมัน่ ต่อมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
และมีนโยบายที่จะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบต่อบุคลากรที่ปฏิเสธการทุจริ ตคอร์ รัป ชัน่ แม้ว่าการกระทานั้นจะ
ทาให้เด็มโก้ สู ญเสี ยโอกาสทางธุรกิจ โดยเด็มโก้ มีกระบวนการสื่ อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว
6. ฝ่ ายตรวจสอบภายในมี ห น้าที่ ส อบทานการปฏิ บ ัติงานว่า เป็ นไปอย่า งถูก ต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิ บ ัติ
อานาจดาเนินการ ระเบียบปฏิบตั ิและกฎหมาย ข้อกาหนดของ หน่ วยงานกาากับดูแล เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความ
เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ ยงด้านคอร์ รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและหากพบประเด็น
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ที่มีการปฏิบตั ิไม่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ จะต้องแจ้งหน่ วยงานผูป้ ฏิบตั ิเพื่อให้มีการปรั บปรุ ง
มาตรการควบคุม
7. เด็มโก้ จัด ให้มีข้ ันตอนในการเก็บรั กษาเอกสารและบัน ทึ กต่ างๆ ให้พ ร้ อมต่อ การตรวจสอบเพื่ อ ยืน ยัน ความ
ถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบตั ิเพื่อให้มนั่ ใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึก
หรื อไม่สามารถอธิบายได้ หรื อรายการที่เป็ นเท็จ
8. เด็มโก้ จัดให้มีข้ นั ตอนเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการท าบัญชีและการเก็บรั กษา
ข้อมูลได้รับการตรวจสอบภายในเพื่ อยืนยัน ประสิ ทธิ ผลของกระบวนการตามมาตรการต่อต้าน การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และ
เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าการบันทึกรายการทางการเงินมีหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
9. เด็มโก้ จัดให้มีการสื่ อสารและฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่ องแก่บุคลากรของ เด็มโก้ เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจอย่าง
แท้จริ งเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ความคาดหวังของเด็มโก้ และบทลงโทษหากไม่ปฏิบตั ิตามมาตรการนี้
10. เด็มโก้ สื่ อสารนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และแนวปฏิบตั ิไปยังบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั อื่นที่
เด็มโก้ มีอานาจในการควบคุม คู่คา้ ทางธุ รกิจ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่ อสารที่หลากหลาย
เพื่อทราบและนามาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไปปฏิบตั ิ
11. บุคลากรของเด็มโก้ ไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉยเมื่อพบการกระทาที่อาจฝ่ าฝื นมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
โดยเด็มโก้ จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส รวมทั้งเมื่อบุคลากรต้องการคาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
12. คณะทางานการดาเนินการด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของ เด็มโก้ มีหน้าที่รายงานผลการดาเนิ นงานตามมาตรการ
ต่อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชัน่ นี้ ต่ อ คณะกรรมการสรรหาค่ า ตอบแทนและบรรษัท ภิ บ าล และคณะกรรมการเด็มโก้ โดย
สม่าเสมออย่างน้อยปี ละครั้ง
13. ฝ่ ายตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่ พบอย่างเร่ งด่วนต่อประธานเจ้าหน้าที่บ ริ หารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการเด็มโก้
นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นี้ บริ ษทั ปรารถนาให้บุคลากรของกลุ่มบริ ษทั ทุกคน รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ได้ร่วมมือกันยึดถือปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนต่อสังคมสื บไป
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรป้ องกันและกำรมีส่วนเกี่ยวข้ องกับกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่น
เด็มโก้ได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ 3 ข้อ ประกอบด้วย
1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
เด็มโก้ จัดให้มีระบบการบริ ห ารความเสี่ ยงที่ เหมาะสมกับลักษณะการดาเนิ น ธุ รกิจของบริ ษ ัทฯ เพื่อป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยระบุเหตุการณ์ ที่มีความเสี่ ยงสู งจากการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนิ น
ธุ รกิจ ประเมิ นระดับความเสี่ ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ กาหนดมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่ เหมาะสมกับ
ความเสี่ ยงที่ประเมินได้ วิธีวดั ความสาเร็ จ ตลอดจนทรัพยากรที่ตอ้ งใช้เพื่อลดความเสี่ ยง และมีการเฝ้าติดตามประเมินผลการ
ปฏิบตั ิตามแผนการบริ หารความเสี่ ยงที่กาหนดขึ้น
2. แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ ยงจากการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่
เด็มโก้ กาหนดให้มีแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้ องกันและติดตามความเสี่ ยงจากการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ สรุ ปได้ ดังนี้
2.1 จัดให้มีก ระบวนการตรวจสอบ ประเมิ น ระบบการควบคุมภายใน และการบริ ห ารความเสี่ ยงที่ ครอบคลุ ม
ระบบงานส าคัญต่ างๆ เช่ น ระบบการขายและการตลาด การจัด ซื้ อจัดจ้าง การจัด ทาสั ญญา ระบบการจัดท าและควบคุ ม
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งบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การจ่ ายชาระเงิน เป็ นต้น ทั้งนี้เพื่อป้ องกันและติดตามความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
รวมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม
2.2 จัดให้มีช่องทางการรั บแจ้งข้อมูล เบาะแส หรื อข้อร้ องเรี ยนการฝ่ าฝื น การกระท าผิดกฎหมายหรื อจริ ยธรรม
ธุ รกิจของบริ ษ ัทฯ หรื อแนวทางปฏิบตั ิในการป้ องกัน การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุ จริ ตคอร์ รัป ชัน่ หรื อข้อสงสัยในรายงาน
ทางการเงิน หรื อระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรื อเบาะแส และจะเก็บรั กษาข้อมูลของ
ผูใ้ ห้ข ้อ มู ลเป็ นความลับ รวมทั้งมี มาตรการตรวจสอบและก าหนดบทลงโทษทางวินัย ของบริ ษ ัท ฯ และ/หรื อ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกรณี ที่ส ามารถติดต่อผูใ้ ห้เบาะแสหรื อผูร้ ้ องเรี ยนได้ บริ ษทั ฯ จะแจ้งผลการดาเนิ นการให้รับทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษร
2.3 หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบตั ิงาน การปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และ
รายงานให้ผมู ้ ีอานาจทราบตามลาดับ
3. แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
เด็มโก้ ก าหนดให้มีแนวทางในการติ ดตามประเมิ น ผลการปฏิบ ัติตามแนวทางปฏิ บ ัติในการป้ อ งกันการมีส่ ว น
เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ดังนี้
3.1 กาหนดให้ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามคู่มือการกากับดูแล
กิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุ รกิจที่ เด็มโก้ กาหนดขึ้น ซึ่ งรวมถึงนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั ฯ
จริ ยธรรมว่าด้วยการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ แนวทางปฏิบตั ิในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ และจรรยาบรรณ / ข้อพึงปฏิบตั ิของพนักงาน อย่างสม่าเสมอ
3.2 จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ ยง การกากับดูแล
กิจการ และให้ขอ้ เสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดาเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปี ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนยั สาคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3.3 กาหนดให้ฝ่ายกากับและควบคุม รั บผิดชอบในการทดสอบและประเมิน ความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัป ชัน่
อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้การนามาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ผล ตลอดจนติดตาม ทบทวนและ
ปรับปรุ งมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างสม่าเสมอ โดยนาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ตามลาดับอย่างทันเวลาและสม่าเสมอ
3.4 หากการสื บสวนข้อเท็จจริ งแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรื อข้อร้องเรี ยน มีหลักฐานที่มีเหตุอนั ควรให้
เชื่ อว่า มีรายการ หรื อ การกระทาซึ่ งอาจมี ผลกระทบอย่างมี นัย สาคัญต่อ ฐานะการเงิน และผลการดาเนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ
รวมถึงการฝ่ าฝื น การกระทาผิดกฎหมายหรื อจริ ยธรรมธุรกิจของเด็มโก้ หรื อแนวทางปฏิบตั ิในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการทุ จริ ตคอร์ รัป ชัน่ หรื อ ข้อสงสั ยในรายงานทางการเงิน หรื อ ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะ
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
เด็มโก้ จัดให้มีการสื่ อสารแนวทางปฏิบตั ิในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นี้ โดยเผยแพร่
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น วารสารของเด็มโก้ อินทราเน็ตของกลุ่มเด็มโก้ และบนเว็บไซต์ของเด็มโก้ ทั้งนี้เพื่อให้ บุคลากรของ
เด็มโก้ รับทราบและถือปฏิบตั ิ
จริยธรรมว่ ำด้ วยกำรสนับสนุนกำรต่ อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชั่น
คณะกรรมการเด็มโก้ ยึดมัน่ ในการดาเนิ นธุรกิจด้วยความโปร่ งใส โดยอยูภ่ ายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริ ยธรรม
และแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ และตระหนักเป็ นอย่าง
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ดีว่าการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่ คงของประเทศ โดยมีนโยบายในการ
สนับสนุนการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ดังนี้
1. สนับสนุนการสร้ างจิ ตสานึ ก ค่านิ ยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบตั ิงานอย่างซื่ อสัตย์ โปร่ งใส เที่ยงตรง
เคารพกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ สนับสนุ นการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งบริ หารงานตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม
และถ่ว งดุ ล การใช้อ านาจให้ เหมาะสม ชัดเจนและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้งนี้ เพื่ อ ป้ อ งกัน และมิ ใ ห้พ นัก งานทุ จริ ต หรื อ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ต่างๆ
3. พนักงานต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการเรี ยกร้อง หรื อรับทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มี
หรื อธุรกิจเกี่ยวข้องกับเด็มโก้ เว้นแต่ในโอกาสหรื อเทศกาลอันเป็ นประเพณี นิยมที่คนทัว่ ไปพึงปฏิบตั ิต่อกัน และทรัพย์สินนั้น
ต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย รวมทั้งไม่อาศัยตาแหน่งหน้าที่หรื อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรื อผูอ้ ื่นโดยมิชอบ
4. จัดให้มีช่องทางในการสื่ อสารเพื่อรับเรื่ องร้องเรี ยนหรื อแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมีนโยบาย ในการคุ ้ม ครอง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรื อเบาะแส และจะเก็บรั กษาข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกาหนด
บทลงโทษตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จดั ขึ้นโดยหน่วยงานหรื อองค์กรต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและสนับสนุนการ
ต่อต้านการทุจริ ตการคอร์ รัปชัน่
เพื่ อเป็ นแนวทางสู่ การพัฒ นาอย่างยัง่ ยืน เด็มโก้กาหนดช่องทางการแจ้งข้อร้ องเรี ยนและข้อ เสนอแนะ (Whistle
Blower) โดยเปิ ดโอกาสให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และแจ้งเบาะแสการกระทาผิ ดกฎหมาย
หรื อการคอร์ รัปชัน่ โดยมีเป้าหมายเพื่อ
1) การพัฒนา/ฝึ กอบรม
2) การแก้ไข/ปรับปรุ งด้านบริ หารจัดการ
3) การตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
โดยกาหนดให้สานักงานตรวจสอบ ทาหน้าที่เป็ นหน่ วยรับข้อร้ องเรี ยนด้านจริ ยธรรมว่าด้วยการสนับสนุ นการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพื่อเติมได้จากคู่มือการต่อต้านการทุริตคอร์ รัปชัน่ และคู่มือบริ หารความเสี่ ยงด้านการ
ทุจริ ต
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิร่วมกันสื บไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

(นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์)
ประธานกรรมการ
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