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1. วตัถุประสงค์ 
 บริษทั เด็กซ์ซอน เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี โดยไดจ้ดัให้มีนโยบายก ากบัดูแลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน
ส าหรับพนกังานของบริษทั บริษทัย่อยและบริษทัในเครือ และมีช่องทางการแจง้ขอ้ร้องเรียนหรือแจง้เบาะแส
การกระท าผิดในเร่ืองต่างๆ บริษทัจึงมีหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ในการเป็นตวัอยา่งในการต่อตา้นการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ ประกอบธุรกิจตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม และด าเนินธุรกิจดว้ยหลกัการในการต่อตา้นการทุจริต
ทุกรูปแบบ 
 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจท่ีเหมาะสมครอบคลุมถึงการป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นกบั
ธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน่ในการปฏิบติังาน บริษทัจึงไดจ้ดัท านโยบายการต่อตา้นการ
ทุจริตและคอร์รัปชัน่ขึ้น เพื่อให้เกิดการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่อยา่งเป็นรูปธรรมตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีในบริษทั และเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 
 

2. ขอบเขตของนโยบาย 
 นโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ให้ใชก้บักรรมการบริษทั พนกังาน เจา้หนา้ท่ี ผูบ้ริหาร 
ตวัแทนท่ีท าหนา้ท่ีในนามของบริษทัดาคอน อินสเป็คชัน่ เทคโนโลยีส์ จ ากดั และบริษทัในเครือ หรือบริษทั
อ่ืนท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุม ทั้งท่ีมีการประกอบธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ และในทุกๆ งานของบริษทั 
 ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายท่ีจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานท่ีปฏิเสธการทุจริต
และคอร์รัปชัน่แมว้า่การกระท านั้นจะท าใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 
 

3. ค านิยาม 
  การทุจริต หมายถึง การกระท าโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น ทั้งน้ี การทุจริตแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ การยกัยอกทรัพยสิ์น การทุจริตในการ
รายงานและการคอร์รัปชัน่ 
  การคอร์รัปชัน่ ให้หมายความถึง การกระท าไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ในการ
เสนอท่ีจะให้หรือการรับข้อเสนอ ส่ิงท่ี เป็นตัวเงิน บริการ ของขวัญ เงินกู้ ค่าธรรมเนียม รางวัลหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีมีมูลค่า ค  าเสนอให้พิจารณาท่ีจะรับหรือให้ส่ิงจูงใจ เพื่อให้กระท าการบางส่ิงหรืองดเวน้
การกระท าบางส่ิง ซ่ึงจะมีผลต่อการตดัสินใจ ต่อบุคคลใดๆ องคก์ร หน่วยงานรัฐ เจา้หนา้ท่ีรัฐ บริษทั ห้างร้าน 
รวมถึงพนกังานขององคก์รต่างๆ เหล่านั้น รวมถึงการให้และ/หรือรับสินบน การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การ
ข่มขู่และ/หรือเรียกร้องผลประโยชน์ และการจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับความสะดวก เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบัขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ใหก้ระท าได ้
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4. นโยบาย 
 บริษทัก าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อการด าเนินธุรกิจท่ี
โปร่งใส เป็นธรรมโดยห้ามกรรมการ พนักงาน เจา้หน้าท่ี ผูบ้ริหาร ตวัแทนท่ีท าหน้าท่ีในนามบริษทักระท า
การท่ีเก่ียวขอ้ง หรือมีส่วนเช่ือไดว้า่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

นโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ของบริษทัห้ามการเสนอ เรียกร้อง ด าเนินการรับหรือให้
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการทุจริตและคอร์รัปชัน่เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จกั 

บริษทัให้ความส าคญักบันโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่โดยจะมีการทบทวน สอบทาน
ขั้นตอนการปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

5. หน้าที่รับผิดชอบ 
นอกเหนือจากการปฏิบติัตามนโยบาย แนวปฏิบติั และมาตรการต่างๆ โดยเคร่งครัดแลว้ บริษทัไดก้ าหนด

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย และฝ่ายบริหารจดัการ ดงัน้ี 
 

5.1 คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการก าหนด และอนุมติันโยบายการต่อตา้นการทุจริตและ 
คอร์รัปชัน่ และก ากบัดูแลการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

5.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการทบทวนนโยบายตามความเหมาะสมเพื่อให้
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และให้ความ
เห็นชอบในการแกไ้ขปรับปรุงเพื่อเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั 

5.3 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี 
ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเส่ียงใหม้ัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรการ
ด าเนินการการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ มีความรัดกุมเหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ 

5.4 ผูบ้ริหารระดบัสูง น าโดยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมีความรับผิดชอบต่อการน ามาตรการต่อตา้นการทุจริต
และคอร์รัปชัน่ไปเผยแพร่ใหก้บัพนกังานเพื่อน าไปปฏิบติั 

5.5 ผูต้รวจสอบภายในมีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานว่าเป็นไปอย่าง
ถูกตอ้งตรงตามนโยบาย แนวทางปฏิบติั อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบติัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้
มัน่ใจว่ามีระบบควบคุมท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงดา้นทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึ้น และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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6. แนวทางปฏิบัติ 
 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคลอ้งกับนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
กรรมการบริษทัพนักงาน เจ้าหน้าท่ี ผูบ้ริหาร ตวัแทนท่ีท าหน้าท่ีในนามของ บริษทั ดาคอน อินสเป็คชั่น 
เทคโนโลยส์ี จ ากดั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัอ่ืนท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุม ทั้งท่ีมีการประกอบธุรกิจใน
ประเทศและต่างประเทศ และในทุกๆงานของบริษทั จะตอ้งปฏิบติัตนในเร่ืองต่อไปน้ีดว้ยความระมดัระวงั 
6.1 ของขวญั ของก านลั และการเล้ียงรับรอง 

 การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีทางธุรกิจกบัคู่คา้ (คู่คา้ในอดีต ปัจจุบนั หรือคาดว่าจะเป็นคู่คา้ในอนาคต) 
หรือลูกคา้ในอนาคต อาจมีความเส่ียงท่ีจะน าไปสู่การทุจริตและคอร์รัปชัน่ไดโ้ดยการสร้างความสัมพนัธ์
ท่ีดีอาจหมายความรวมถึงการให้หรือรับของขวญั ของก านลั และการเล้ียงรับรอง บริษทัจึงคาดหวงัว่าผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งในเร่ืองเหล่าน้ีจะสามารถใช้วิจารณญานในการตดัสินใจว่า ของขวญั ของก านัลและการ
เล้ียงรับรองท่ีเกิดขึ้น มีความเหมาะสมในแต่ละวาระ เหมาะสมกบัผูรั้บหรือให้ โดยไม่ขดัต่อกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งหรือการยอมรับในสังคม และตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและการตดัสินใจทางธุรกิจ
ของบริษทั ทั้ งน้ี การรับ และ/หรือ การให้ของขวญั ของก านัล และการเล้ียงรับรอง ต้องเป็นไปตาม
แนวทางท่ีบริษทัก าหนด 

6.2 การช่วยเหลือทางการเมือง 
 การช่วยเหลือทางการเมือง เป็นการช่วยเหลือไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ในรูปของเงินหรือรูปแบบ
อ่ืน เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กูเ้งิน การให้ส่ิงของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริม
หรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซ้ือบตัรเขา้ชมงานท่ีจดัเพื่อระดมทุน หรือบริจาคเงินให้แก่องคก์รท่ีมี
ความสัมพนัธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง หรือการเปิดโอกาสให้พนักงานลาหยุดโดยไม่รับค่าจ้างจาก
นายจา้ง หรือเป็นตวัแทนบริษทั เพื่อร่วมด าเนินการเก่ียวกบัการรณรงคท์างการเมือง 
 บริษทัมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง ในกรณีท่ีบริษทัมีความประสงค์จะให้การสนับสนุนทาง
การเมืองเพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การสนับสนุนดงักล่าวจะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
และจะตอ้งมีการลงบนัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้ง มีหลกัฐานและการอนุมติัตามขั้นตอน เพื่อการตรวจสอบใน
ภายหลงั 
 บริษทัสนับสนุนการใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียง ทั้งระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ ถือเป็นการ
รักษาสิทธิท่ีส าคญัและเป็นหนา้ท่ีความรับผิดชอบของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย แต่อย่างไรก็
ตาม การช่วยเหลือทางการเมืองหรือการท ากิจกรรมทางการเมืองตอ้งเป็นการร่วมกิจกรรมในนามส่วนตวั 
ไม่สามารถอา้งอิงเป็นตวัแทนของบริษทั 
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6.3 การใหเ้งินสนบัสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศล 
การให้เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจน

ประชาสัมพนัธ์และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่บริษทั โดยไม่มุ่งหวงัผลทางธุรกิจเป็นการตอบแทน 
ทั้งน้ี การให้เงินสนบัสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศลตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย 
โดยตอ้งมัน่ใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ไดถู้กน าไปใช้เพื่อเป็นขอ้อา้งสาหรับการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ 

การให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศล จะตอ้งมีการลงบนัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้ง มีหลกัฐาน
และการอนุมติัตามขั้นตอน เพื่อการตรวจสอบในภายหลงั 

6.4 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและการติดต่องานกบัภาครัฐ 
การท าธุรกรรมกับภาครัฐ และการติดต่องานกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จะต้องด าเนินการอย่างถูกต้อง 

โปร่งใส ตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ของหน่วยงานราชการนั้นๆ และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง
เคร่งครัด 

 
7. มาตรการด าเนินการ 

7.1 กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตและ
คอร์รัปชั่นแนวทางก ากับดูแลกิจการ ระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวปฏิบัติและนโยบายต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องของบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น ไม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม 

7.2 พนกังานไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นหรือมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการกระท าท่ีเขา้ข่าย การทุจริต
และคอร์รัปชั่นโดยต้องแจง้ให้ผูบ้งัคับบญัชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางการ
รายงานท่ีก าหนดไวแ้ละใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่างๆ 

7.3 บริษทัมีนโยบายท่ีจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานท่ีปฏิเสธการทุจริตหรือ
คอร์รัปชัน่ แมว้า่การกระท านั้น จะท าใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

7.4 บริษทัส่ือสารนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่รวมทั้งช่องทางการแจง้เบาะแส 
ขอ้ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศ ระบบอินทราเน็ต หรือจดหมาย
ข่าว เป็นตน้ เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่พนักงานของบริษทั บริษทัในเครือ และบริษทัท่ีมี
อ านาจในการควบคุมตลอดจนตวัแทนทางธุรกิจในการน านโยบายน้ีไปปฏิบติั 

7.5 บริษทัส่ือสารนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ รวมทั้งช่องทางการแจง้เบาะแส 
ขอ้ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะให้แก่สาธารณชน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น เว็บไซต์
บริษทั รายงานประจ าปี เป็นตน้ 
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7.6 บริษัทจัดให้มีการบริหารความเส่ียงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยมีการประเมินความเส่ียง 
จดัล าดบัความส าคญัและก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสม รวมทั้งติดตามความกา้วหนา้ของมาตรการท่ีได้
ด าเนินไปแลว้ 

7.7 บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีสะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อนโยบายและมาตรการ
ต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ตั้งแต่การคดัเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้
ผลตอบแทน การเล่ือนต าแหน่ง การจดัโครงสร้างองคก์รให้มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีงานอย่างเหมาะสม
ให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลตลอดจนการด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่ามีทรัพยากรและบุคคลากรท่ีมี
ทกัษะเพียงพอและเหมาะสมต่อการน านโยบายน้ีไปปฏิบติั 

7.8 บริษทัจดัให้มีระเบียบก าหนดอ านาจอนุมติัรายการธุรกิจท่ีชัดเจน รัดกุม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

7.9 บริษทัจดัให้มีระบบการควบคุมภายในซ่ึงครอบคลุมด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกขอ้มูล 
รวมถึงกระบวนการอ่ืนๆ ภายในบริษทั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ และ
มีการส่ือสารผลการควบคุมภายในใหบุ้คลากรท่ีรับผิดชอบทราบ 

7.10 บริษทัจดัให้มีการเก็บรักษาเอกสาร หลกัฐาน และบนัทึกรายการต่างๆ ให้พร้อมและเพียงพอต่อการ
ตรวจสอบเพื่อยืนยนัความถูกตอ้ง และเพื่อให้มัน่ใจว่าไม่มีรายการใดท่ีไม่ไดรั้บการบนัทึกหรือไม่
สามารถอธิบายได ้หรือรายการท่ีเป็นเทจ็ 

7.11 บริษทัจดัให้มีการตรวจสอบระบบงานภายใน ครอบคลุมกิจกรรมท่ีส าคญัของบริษทั อาทิ การขาย 
การตลาดการจัดซ้ือจดัจ้าง เป็นตน้ เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในจะบรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ รวมทั้ งตรวจสอบการปฏิบัติงาน ว่าเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ข้อก าหนด 
กฎระเบียบ และใหค้  าแนะน าในการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
 

8. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน 
  บริษทัได้จดัเตรียมช่องทางท่ีปลอดภัยเพื่อให้ทุกๆ ฝ่ายท่ีพบเห็นการกระท าผิดหรือต้องการแจ้ง
เบาะแสสามารถติดต่อเร่ืองราวต่างๆไดผ้่านทาง Anticorruption@dexcon-technology.com ทั้งน้ีผูร้้องเรียนหรือ
ผูแ้จง้เบาะแสเร่ืองการทุจริตและคอร์รัปชัน่จะไดรั้บความคุม้ครองตามท่ีบริษทัก าหนดไว ้
 

9. บทลงโทษ 
9.1 บริษทัจะด าเนินการลงโทษผูฝ่้าฝืนการปฏิบติัตามนโยบายน้ี รวมถึงผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงท่ีเพิกเฉยต่อ

การกระท าผิดหรือรับทราบว่ามีการกระท าผิดแต่ไม่ด าเนินการจัดการให้ถูกตอ้ง ซ่ึงมีบทลงโทษ ตาม
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กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนบทลงโทษทางวินยัจนถึงขั้นใหอ้อกจากงาน การไม่ไดรั้บรู้ ถึงนโยบายฉบบั
น้ีและ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่สามารถใชเ้ป็นขอ้อา้งในการไม่ปฏิบติัตามได ้

9.2 ตวัแทน ตวักลางทางธุรกิจ คู่คา้รายใด ของบริษทัท่ีฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์ตามนโยบายฉบบัน้ีหรือรับทราบถึง
การกระท าท่ีขดัต่อนโยบายฉบบัน้ีแต่ไม่ได้รายงานให้ฝ่ายบริหารของบริษทัทราบ หรือให้ขอ้มูลท่ีไม่
ถูกตอ้งเม่ือเจา้หนา้ท่ีสอบสวนของบริษทัไดส้อบถามขอ้มูลเก่ียวกบัการกระท าท่ีอาจขดัต่อนโยบายฉบบัน้ี
อาจถูกบอกเลิกสัญญาได ้
 

10. เอกสารท่ีเกีย่วข้อง 
 คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี หลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการด าเนินธุรกิจ - นโยบายการ
ร้องเรียน 
 

แก้ไขคร้ังท่ี รายละเอยีดที่แก้ไข วันท่ีอนุมัติใช้ 
00 เอกสารใหม่ 14 พ.ค.61 
01 แกไ้ขช่ือบริษทัและปรับปรุงเน้ือหาให้เป็นปัจจุบนั 12 พ.ย.64 
02 แกไ้ขช่ือบริษทัและปรับปรุงเน้ือหาให้เป็นปัจจุบนั 25 ก.ค.65 

 




