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นโยบายและแนวทางปฏิบตัิเพ่ือป้องกนัและตอ่ตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

 
1. บทนาํ 

บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มุ่งมัน่ในการดําเนินธุรกิจภายใต้

หลักธรรมาภิบาลท่ีดี โดยจะประกอบธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และยึดมัน่ในความ

รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมทั้งให้การสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อ

ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ดังน้ันบริษัทจึงไดเ้ขา้ร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต” 

ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อแสดงเจตนารมณแ์ละความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ในทุกรูปแบบ โดยมุ่งหมายให้

ทุกคนในองค์กรไดมี้ความเขา้ใจเก่ียวกับการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ภายใตน้โยบายเดียวกัน และปฏิบัติตาม

นโยบายอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมีนโยบายท่ีกําหนดความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ และขอ้กําหนดในการ

ดาํเนินการอยา่งเหมาะสม เพื่อป้องกนัการทุจริตคอรร์ปัชัน่ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อใหก้ารตดัสินใจ 

รวมถึงการดําเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่าง

รอบคอบ บริษัทจึงไดจ้ัดทํา “นโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่” เป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจนในการดาํเนินธุรกิจ และพฒันาสู่องคก์รแห่งความยัง่ยืน 

 

2. วตัถุประสงค ์

นโยบายฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

− แสดงออกใหเ้ห็นถึงจุดยืนของบริษัทในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่อยา่งสิ้ นเชิง 

− กาํหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเพื่อใหบ้ริษัท และพนักงานถือปฏิบติั และกําหนดมาตรการเพื่อ

ป้องกนัมิใหบ้ริษัทและพนักงานฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือแนวปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

− กาํหนดขั้นตอนการสอบทานและกาํกบัติดตามเพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีการปฏิบติัตามนโยบายฉบบัน้ี 

− สนับสนุนใหพ้นักงานเฝ้าระวงัและรายงานการพบเห็นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ผ่านช่องทางการแจง้เบาะแสท่ี

กาํหนดไว ้

 

3. ขอบเขต 

− นโยบายฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชก้บักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน (รวมเรียกว่า “พนักงาน”) ของ

บริษัท โดยใหยึ้ดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีผลตั้งแต่วันท่ีคณะกรรมการบริษัทไดล้งมติ

อนุมัตินโยบายต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชัน่ ทั้งน้ี การปรับปรุง แกไ้ข เปลี่ยนแปลง ตีความ ยกเลิกนโยบาย

ฉบับน้ี ขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ และใหร้วมถึงนโยบายอื่นๆ ท่ีจัดทําข้ึนเพื่อสนับสนุนนโยบายฉบับน้ี 

จะตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทก่อนทุกครั้ง 

− บริษัทมุ่งหวงัใหต้วัแทน และ/หรือตวักลาง ท่ีมีความเก่ียวขอ้งหรือกระทาํการในนามบริษัท มีแนวทางใน

การปฏิบติังานตามนโยบายฉบบัน้ีดว้ย 
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4. คาํนิยาม 

การทุจริตคอร์รปัชัน่ (Corruption) หมายถึง การปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติในตําแหน่งหน้าท่ี หรือใชอ้าํนาจ

ตําแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได ้โดยการเสนอ การให ้หรือการรบัสินบน การใหค้ํามัน่

สญัญา การเรียกรอ้ง หรือรบั ทั้งท่ีเป็นเงิน ทรพัยส์ิน สิ่งของ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดซ่ึงไม่เหมาะสม กบัเจา้หน้าท่ีของ

รฐั เจา้หน้าท่ีของรฐัต่างประเทศ เจา้หน้าท่ีขององคก์ารระหว่างประเทศ หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชน หรือผู้

มีหน้าท่ี ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อใหบุ้คคลดังกล่าวกระทําหรือละเวน้การปฏิบัติหน้าท่ี อันเป็นการให้

ได้มาซ่ึงธุรกิจ หรือแนะนําธุรกิจใหก้ับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อใหไ้ดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์อื่นใดท่ีไม่

เหมาะสมทางธุรกิจ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือ

จารีตทางการคา้ใหก้ระทาํได ้

สินบน หมายถึง ทรพัยส์ินหรือประโยชน์อื่นใดในท่ีน้ี 

− ทรพัยส์ิน หมายถึง ทรพัยแ์ละวตัถุไม่มีรูปร่างซ่ึงอาจมีราคาและอาจถือเอาได ้เช่น เงิน บา้น รถ 

− ประโยชน์อื่นใด เช่น การใหอ้ยูบ่า้นเช่าฟรี การปลดหน้ีให ้การพาไปท่องเท่ียว 

การบริจาค หมายถึง การมอบเงินหรือสิ่งของใหแ้ก่หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ท่ีดําเนินการเพื่อประโยชน์

สาธารณะ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการชว่ยเหลือบรรเทาความเดือนรอ้นของสาธารณชน ทาํนุบาํรุงศาสนา และสนับสนุน

กิจกรรมหรือโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

การสนับสนุน หมายถึง การใหเ้งินหรือสิ่งของ เพื่อช่วยในการส่งเสริมธุรกิจและประชาสมัพนัธกิ์จกรรมทางธุรกิจ 

หรือเพื่อผลประโยชน์อื่นท่ียากต่อการวดัผลและติดตาม ซ่ึงอาจถูกเชื่อมโยงกบัการใหส้ินบนได ้เช่น เงินสนับสนุนอาจมี

จุดประสงค์แอบแฝง โดยใชก้ารกีฬากุศล หรือองค์กรการกุศลเป็นสิ่งบังหน้าเพื่อก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการ

พิจารณาของเจา้หน้าท่ีของรฐั หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

การสนับสนุนพรรคการเมือง หมายถึง การใหค้วามช่วยเหลือทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ ตามท่ีกฎหมาย

กาํหนดใหส้ามารถกระทําได ้เช่น การใหห้รือบริจาคเงิน สิ่งของ ของขวญั การเลี้ ยงรบัรอง การบริจาคหรือการใหก้าร

สนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง พรรคการเมือง นักการเมือง 

ผูส้มคัรรบัเลือกตั้ง หรือผูมี้บทบาททางการเมือง  

การจ่ายค่าอาํนวยความสะดวก หมายถึง ค่าใชจ้่ายท่ีจ่ายแก่เจา้หน้าท่ีของรฐัอย่างไม่เป็นทางการในลักษณะของ

สินน้ําใจในรูปแบบต่างๆ เพื่อใหม้ัน่ในว่าเจา้หน้าท่ีของรฐัจะดําเนินการตามกระบวนการ หรือเพื่อจูงใจและกระตุน้ให้

ดําเนินช่วยเหลืออํานวยความสะดวกในขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ใหเ้ป็นไปอย่างรวดเร็วปราศจากขอ้ติดขัด โดย

กระบวนการน้ันไม่ตอ้งอาศัยดุลพินิจของเจา้หน้าท่ีรัฐ และเป็นการกระทําอนัชอบดว้ยหน้าท่ี รวมทั้งเป็นสิทธิท่ีนิติ

บุคคลพึงจะไดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ 

การจา้งพนักงานรฐั หมายถึง การท่ีบุคคลจากภาครฐัเขา้ไปทาํงานในภาคเอกชน หรือบุคคลในภาคเอกชนเขา้มา

ทาํงานดา้นนโยบายในภาครฐั ซ่ึงอาจทําใหเ้กิดความเสี่ยงต่อการทุจริตคอรป์รบัชนัในแง่ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ของตวับุคคลท่ีมีบทบาทหน้าท่ีอยูท่ั้งสององคก์ร ส่งผลใหเ้จา้หน้าท่ีขององคก์รรฐัทาํหน้าท่ีไม่เป็นกลาง หรือบุคลากรใน

ภาคเอกชนพยายามผลกัดนัใหเ้กิดการเอื้ อประโยชน์แก่องคก์รของตน  

พนักงานรฐั หมายถึง ผูด้าํรงตําแหน่งการเมือง ขา้ราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีตาํแหน่งหรือเงินเดือน

ประจาํ พนักงานหรือบุคคลผูป้ฏิบัติงานในรฐัวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรฐั ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และ

สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ซ่ึงมิใช่ผูด้าํรงตําแหน่งทางการเมือง เจา้พนักงานตามกฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ี และ

หมายความรวมถึงกรรการ อนุกรรมการ ลูกจา้งของส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องคก์ารมหาชน หรือหน่วยงานของรฐั 

และบุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงใชอ้าํนาจหรือรบัมอบหมายใหใ้ชอ้าํนาจทางการปกครองของรฐัในการดาํเนินการอยา่งใด

อยา่งหน่ึงตามกฎหมาย ไม่วา่จะเป็นการจดัตั้งในระบบราชการ รฐัวิสาหกิจ องคก์ารมหาชน หรือกิจการอื่นของรฐั 
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การขัดแยง้ทางผลประโยชน์ หมายถึง การท่ีบุคคลผู้ดํารงตําแหน่งท่ีไวว้างใจ เกิดความขัดแยง้ข้ึนระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทางวิชาชีพ ส่งผลใหไ้ม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีไดอ้ย่างเป็นกลาง หรือไม่ลําเอียง 

ผลประโยชน์ทับซอ้นท่ีเกิดข้ึน รวมถึงทาํใหเ้กิดความไม่ไวว้างใจท่ีมีต่อบุคคลน้ันวา่จะสามารถปฏิบติังานตามตาํแหน่ง

ใหอ้ยูใ่นครรลองของคุณธรรม จริยธรรมได ้ซ่ึงรวมถึงการกระทาํดงัต่อไปน้ี 

− การใชต้าํแหน่งไปดาํเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 

− ใชต้าํแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 

− การรบัผลประโยชน์โดยตรง 

− การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใชต้าํแหน่งหน้าท่ีการงาน 

− การนําทรพัยส์ินของหน่วยงานไปใชส้่วนตวั 

− การนําขอ้มูลอนัเป็นความลบัของหน่วยงานมาใชป้ระโยชน์ส่วนตวั 

− การทาํงานอีกแห่งหน่ึง ท่ีขดัแยง้กบัแห่งเดิม 

− ผลประโยชน์ทบัซอ้นจากการเปลี่ยนสถานท่ีทาํงาน 

− การปิดบงัความผิด 

การใหข้องขวญัหรือบริการ การเลี้ ยงรบัรอง และการบริการตอ้นรบั 

ของขวญั หมายถึง เงิน ทรพัยส์ิน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีใหแ้ก่กันเพื่ออัธยาศัยไมตรี ใหโ้ดยเสน่หา ใหเ้พื่อการ

สงเคราะห ์ หรือใหเ้ป็นสินน้ําใจ ตามวาระโอกาสต่างๆ หรือการใหเ้พื่อหวงัประโยชน์ตอบแทนไม่วา่ประโยชน์ตอบแทน

น้ันจะอยูใ่นรูปแบบใดก็ตาม 

การเลี้ ยงรับรอง หมายถึง การใชจ้่ายสําหรับเลี้ ยงอาหารหรือการเลี้ ยงรับรองทางธุรกิจ เช่น ค่าอาหาร ค่า

เครื่องด่ืม ค่าสถานท่ี ค่าบริการ และการใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือเป็นส่วนหน่ึงกบัการปฏิบัติทางธุรกิจ หรือเป็น

จารีตทางการคา้ รวมถึงการใหค้วามรูค้วามเขา้ในทางธุรกิจ ซ่ึงสามารถกระทําได ้แต่ตอ้งเป็นการใชจ้่ายอย่างสม

เหตุผล และไม่ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติังาน หรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

การตอ้นรบั หมายถึง การเขา้ร่วมงานสงัคม วฒันธรรม หรือชมกีฬากบัเจา้หน้าท่ีหรือบุคคลผูซ่ึ้งมี หรืออาจจะมี 

หรือผูซ่ึ้งอาจจะเอื้ อความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท 

  

5. นโยบายการป้องกนัและตอ่ตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

5.1 บริษัทไม่ยอมรบัการทุจริตคอรร์ปัชัน่ โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.2 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทตอ้งไม่เรียกรอ้ง ดําเนินการ หรือยอมรบัการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ต่อองคก์ร ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรูจ้ัก หรือเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจในทุก

รูปแบบ ทั้งทางตรงหรอืทางออ้ม โดยตอ้งปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่อยา่งเคร่งครดั 

5.3 บริษัทกาํหนดใหมี้การสื่อสาร ทาํความเขา้ใจใหบุ้คลากรของบริษัทตั้งแต่เริ่มเขา้ทาํงานและมีการอบรมเป็น

ประจําสมํา่เสมอ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีแทจ้ริงลึกซ้ึงเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ความ

คาดหวงัของบริษัท และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการ รวมถึงมีขั้นตอนการสอบทานการปฏิบัติ

ตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่อย่างสมํา่เสมอ เพื่อใหมี้การปฏิบติัท่ีเป็นไปตามนโยบายฉบับน้ี 

ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และขอ้กําหนดในการดําเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย ทั้งน้ี การฝ่าฝืนกระทําการใดใดอนั

เป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือใหค้วามร่วมมือกบัการคอรป์รบัชนัจะไดร้บัการพิจารณาโทษตามระเบียบ

ของบริษัท 

5.4 บริษัทจะสรา้งและรกัษาวฒันธรรมองคก์ร ท่ียึดมัน่ว่าการทุจริตคอรร์ปัชัน่เป็นสิ่งท่ียอมรบัไม่ไดท้ั้งการทํา

ธุรกรรมกบัภาครฐัหรือภาคเอกชน 
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5.5 บริษัทจะไม่ลดตําแหน่ง หรือลงโทษ หากพนักงานท่านใดปฏิเสธการทุจริตคอรร์ปัชัน่ แมว้า่การกระทาํน้ัน 

อาจทาํใหบ้ริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

5.6 บริษัทมีนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อย่างสิ้ นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบัติตาม

กฎหมายทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ในประเทศไทย 

5.7 บริษัทไม่มีนโยบายท่ีจะเขา้ไปมีบทบาท หรือใหก้ารสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองท่ีไม่ถูกครรลอง 

5.8 บริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนใหพ้นักงานจ่ายค่าอาํนวยความสะดวกแก่เจา้หน้าท่ีรฐั 

 

6. หนา้ท่ีความรบัผิดชอบเก่ียวกบัการป้องกนัและตอ่ตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

6.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกําหนดและพิจารณาอนุมัตินโยบาย และสนับสนุนการ

ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหเ้กิดข้ึนในบริษัท เพื่อใหทุ้กคนในบริษัท

เข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ พร้อมทั้ งกรณี ท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานการกระทาํการทุจริตคอรร์ปัชัน่ท่ีส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการ

บริษัทมีหน้าท่ีให้คําปรึกษา แนะนํา พิจารณาบทลงโทษและร่วมกันหาวิธีแกไ้ขปัญหากับกรรมการ

ผูอ้าํนวยการ พิจารณาประเด็นเร่งด่วนเก่ียวกบัการทุจริตคอรร์ปัชัน่ เพื่อกาํกบัดูแลใหมี้การดาํเนินการท่ีทนั

ต่อสถานการณ ์

6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ ดงัน้ี 

− พิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบติัการต่อตา้นคอรร์ัปชัน่ ท่ีไดร้ับจากกรรมการอาํนวยการใหมี้

ความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดลอ้มของบริษัท วฒันธรรมองค์กร และนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมติั 

− พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ท่ีไดร้บัจากฝ่าย

บริหารและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมติั 

− สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกบัการทุจริต

คอร์รปัชัน่ ตามท่ีผูต้รวจสอบไดนํ้าเสนอ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าระบบดังกล่าวมีความเสี่ยงท่ีจะทําใหเ้กิด

โอกาสการทุจริตคอรร์ปัชัน่ท่ีส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทน้อย

ท่ีสุด และมีความเหมาะสมเพียงพอกับรูปแบบธุรกิจของบริษัท เป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการ

ทุจริตคอรร์ปัชัน่ ขอ้กาํหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

− รบัเรื่องรอ้งเรียนท่ีเป็นเบาะแสท่ีทําใหท้ราบถึงการกระทําอันนําไปสู่การทุจริตคอรร์ปัชัน่ ท่ีคนใน

องคก์รมีส่วนเก่ียวขอ้ง และตรวจสอบขอ้เท็จจริงตามท่ีไดร้บั และเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการบริษัท

ร่วมกนัพิจารณาลงโทษหรือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

− พิจารณาเรื่องเร่งด่วนเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพื่อกํากับดูและใหมี้การดําเนินการท่ีทันต่อ

สถานการณ์ และรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอยา่งเป็นประจาํสมํา่เสมอ 

6.3 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่า

เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย

ขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแล เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความ

เสี่ยงดา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึน โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนมีการทบทวน

แนวทางการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกับนโยบาย ระเบียบปฏิบติั ขอ้กําหนด ขอ้บงัคบั ประกาศ กฎหมาย และ

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ สื่อสารกบับุคลากรในองคก์รใหไ้ดท้ราบถึงนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่

คอรร์ปัชัน่ 
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6.4 กรรมการผูอ้าํนวยการ และผูบ้ริหาร มีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ ดงัน้ี 

− กาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

− ดําเนินมาตรการกํากับดูแลและควบคุมใหพ้นักงานปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการ

ต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่รวมถึงการตรวจสอบและพิจารณาลงโทษ 

− ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ให้มีความเหมาะสมกับการ

เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ หรือขอ้กาํหนดของกฎหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

− พิจารณาประเด็นความเสีย่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและ

การดําเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับท่ียอมรบัไดแ้ละมีการปฏิบัติตาม

มาตรการการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง และรายงานผลการสอบทานความเสี่ยงของบริษัท 

วิธีการจดัการ และผลการติดตามความเสี่ยงต่อคณะกรรมตรวจสอบ 

6.5 คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัท มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติและ

สนับสนุนนโยบายและแนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่อยา่งเคร่งครดั ทั้งน้ีรวมถึงการแจง้

เบาะแสหรือใหข้อ้มูล เพื่อใหน้โยบายดงักล่าวบรรลุผลสาํเร็จ 

6.6 ผูต้รวจสอบภายใน มีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติัว่าเป็นไปอย่าง

ถูกตอ้งตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามีระบบควบคุม

ภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อความเสี่ยงดา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึน และรายงานการดาํเนินการ

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.7 ฝ่ายบุคคล มีหน้าท่ีรบัผิดชอบในการจดัใหมี้กระบวนการบริหารทรพัยากรบุคคลท่ีสะทอ้นความมุ่งมัน่ของ

บริษัทต่อการปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ รวมถึงการจดัใหมี้การสื่อสาร

และอบรมเก่ียวกบันโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและ

นอกองค์กรอย่างทัว่ถึง ติดตามและจัดเก็บแบบรับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการต่อตา้นการทุจริต

คอรร์ปัชัน่ท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานลงนามแลว้ 

6.8 พนักงาน มีหน้าท่ีตอ้งปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกับเรื่อง

คอรร์ปัชัน่ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

6.9 บริษัท จะดําเนินการใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ยอมรบัท่ีจะปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริต

คอรร์ปัชัน่ของบริษัท 

 

7. แนวทางปฏิบตัิและระบบควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและตอ่ตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

7.1 คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอรร์ปัชัน่ โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอรร์ปัชัน่ ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม  

7.2 คณะกรรมการบรษิัท ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทาํท่ี

เขา้ข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัท โดยตอ้งแจง้ใหห้น่วยงาน/บุคคลท่ีกําหนด หรือแจง้

ผูบ้งัคบับญัชาทราบรวมทั้ง ตอ้งใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิต่างๆ ทั้งน้ี หากมีขอ้สงสยัหรือ

ขอ้ซกัถามใหป้รึกษาหน่วยงาน/บุคคลท่ีกาํหนด หรือผูบ้งัคบับญัชา ผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีกาํหนดไว ้

7.3 ใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงานท่ีปฏิเสธหรือแจง้เรื่องการทุจริตคอรร์ัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งแก่บริษัท 

โดยใชม้าตรการคุม้ครองผู้รอ้งเรียน ผูแ้จง้เบาะแส หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการรายงานการทุจริต

คอรร์ปัชัน่ ตามท่ีบริษัทกาํหนดไวใ้นนโยบายการคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่พนักงานท่ีแจง้ขอ้มูล

หรือใหเ้บาะแสเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บังคับและ

จรรยาบรรณของบริษัท 
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7.4 กรรมการและผูบ้ริษัททุกระดับของบริษัทตอ้งแสดงถึงความซ่ือสัตย ์และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติ

ตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

7.5 เผยแพร่ใหค้วามรูแ้ละทําความเขา้ใจกบับุคคลภายนอกท่ีตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัทในเรื่องท่ี

ตอ้งปฏิบัติ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ ตามแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเผยแพร่

นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ (ขอ้ 11) 

7.6 สื่อสารมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงแจง้ช่องทางท่ีปลอดภัยสําหรับการแจง้เบาะแส  

ขอ้รอ้งเรียน ขอ้เสนอแนะ หรือขอขอ้แนะนําใหบุ้คคลภายในบริษัททราบผ่านหลายช่องทาง เช่น การ

ปฐมนิเทศ การอบรมกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานเขา้ใหม่ การอบรมพนักงานประจําปี รวมถึงการ

แจง้ขอ้มูลผ่านทางระบบเว็ปไซต์ของบริษัท เป็นตน้ เพื่อนํามาตรการไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพื่อให้

มัน่ใจว่าบุคลากรของบริษัทมีความเขา้ใจ เห็นชอบ และปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการ

ทุจริตคอรร์ปัชัน่ โดยมีมาตรการคุม้ครองสิทธิใหแ้ก่บุคคลดงักล่าว 

7.7 สื่อสารมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ รวมถึงแจง้ช่องทางการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนไปยงั

บริษัทย่อย บริษัทอื่นท่ีบริษัทมีอํานาจในการควบคุม ตัวแทนทางธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

สาธารณชน และผูมี้ส่วนไดเ้สียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซตข์องบริษัท รายงานประจาํปี เป็นตน้ เพื่อ

สรา้งความเขา้ใจและนํามาตรการไปปฏิบติัอยา่งจริงจงั 

7.8 จดัใหมี้ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน โดยกาํหนดตารางอาํนาจอนุมติั และวงเงินในการอนุมติั ซ่ึงตอ้งมีเอกสาร

หลกัฐานท่ีชดัเจนประกอบ เพื่อป้องกนัไม่ใหมี้การปฏิบติังานท่ีไม่เหมาะสม รวมถึงไม่ใหเ้กิดการช่วยเหลอื

ทางการเมือง และเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลไม่ไดเ้ป็นไปเพื่อการทุจริตคอรร์ัปชัน่ และเงิน

สนับสนุนเพื่อธุรกิจไม่ไดใ้ชเ้ป็นขอ้อา้งสาํหรบัการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

7.9 คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่พึงรับหรือใหข้องขวญั การเลี้ ยงรับรอง และ

ค่าใชจ้่ายอื่นใดท่ีเกินความจาํเป็นและไม่เหมาะสมกบัเจา้หน้าท่ีของรฐัหรอืบุคคลท่ีทาํธุรกิจกบับรษิัท หาก

ไดร้ับของขวญัท่ีมีมูลค่าเกินปกติวิสัยในโอกาสตามประเพณีนิยม ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงาน

ปฏิเสธไม่รับและรายงานผูบ้ังคบับัญชาตามลําดับชั้นเพื่อทราบ ทั้งน้ีจะตอ้งดําเนินการตามแนวปฏิบัติ

ตามนโยบายวา่ดว้ยการรบั การใหข้องขวญั ทรพัยส์ิน หรือผลประโยชน์อื่นใด 

7.10 จัดให้มีกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันมิให้มีการทุจริตคอร์รัปชัน่ และเพื่อให้มัน่ใจใน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยกระบวนการดังกล่าว

ครอบคลุมดา้นงานขาย การตลาด การจัดซ้ือ การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและบัญชี การเก็บ

บันทึกขอ้มูล การปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกับมาตรการต่อตา้นการ

ทุจริตคอรร์ปัชัน่ ทั้งน้ี ตอ้งมีการดาํเนินการตามกระบวนการท่ีกาํหนดอยา่งเคร่งครดั 

7.11 จดัใหมี้กระบวนการบริหารทรพัยากรบุคคลท่ีสะทอ้นถึงความมุ่งมัน่ของบริษัทต่อมาตรการต่อตา้นการ

ทุจริตคอรร์ัปชัน่ ตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การใหผ้ลตอบแทน และการเลื่อน

ตาํแหน่ง โดยกาํหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาในทุกระดบัสื่อสารทาํความความเขา้ใจกบัพนักงาน เพือ่ใหกิ้จกรรม

ทางธุรกิจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ และการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามนโยบายให้เป็นไปอย่ามี

ประสิทธิภาพ 

7.12 จัดใหมี้มาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน่และการใหส้ินบนของบริษัท โดย

วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดําเนินธุรกิจ กาํหนดระดับความสําคญัของความเสี่ยง ประเมินระดับความ

เสี่ยงทั้ ง โอกาสเกิดและผลกระทบ และจัดทํามาตรการปฏิบัติ ท่ีสอดคล้องกับความเสี่ยงน้ัน  

พรอ้มทั้ง ติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกนัการทุจริตคอรร์ปัชัน่ อยา่งสมํา่เสมอ  

โดยจะมีการทบทวนมาตรการจดัการความเสี่ยงใหมี้ความเหมาะสมท่ีจะป้องกนัความเสี่ยงใหอ้ยูใ่นระดับ

ท่ียอมรบัได ้และเป็นไปตามระบบควบคุมภายในอยา่งสมํา่เสมอ 
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7.13 จดัใหมี้การตรวจสอบภายใน ซ่ึงครอบคลุมถึงกระบวนการรายงาน การติดตาม การประเมินผล และการ

ทบทวนเก่ียวกบัการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจว่าระบบการ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงท่ีกําหนดข้ึนมีความเหมาะสม เท่าทันต่อสภาวการณ์ และ

สามารถช่วยใหบ้ริษัทบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้รวมทั้ง ตรวจสอบการปฏิบติังานภายในบริษัทใหเ้ป็นไป

ตามขอ้กาํหนด กฎระเบียบ 

7.14 การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ให้ใช ้แนวปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวใ้น 

นโยบายน้ี และใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี แนวปฏิบติัของบริษัท รวมทั้ง ระเบียบ 

และคู่มือการปฏิบิตงานของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.15 เพื่อความชัดเจนในการดําเนินการ ในเรื่องท่ี มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั ่น 

คณะกรรมการบริษัทผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท ตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัเรื่องการใหแ้ละรบั

ผลประโยชน์อื่นใดกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษัท โดยใหพ้ิจารณาตามขอ้กาํหนดต่อไปน้ี 

− การใหแ้ละรบัเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคอ์นัเหมาะสมตามมาตรฐานจริยธรรม 

− การใหแ้ละรับมิไดมี้เจตนาในการแสวงหาประโยชน์ หรือเพื่อใหมี้อิทธิพลต่อการตัดสินใจทาง

ธุรกิจ 

− การใหแ้ละรบัตอ้งเป็นสิ่งท่ีไม่ผิดกฎหมาย 

− การใหแ้ละรบัตอ้งไม่ขดัต่อนโยบายและกฎระเบียบของกลุ่มบริษัท 

− การใหแ้ละรบัตอ้งไม่ขดัต่อนโยบายของคู่คา้ธุรกิจ ภาครฐั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 

และตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัในเรื่องดงัต่อไปน้ี 

 

แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง 

บริษัทไม่มีนโยบายท่ีจะเขา้ไปมีบทบาท หรือใหก้ารสนับสนุนการกระทาํท่ีไม่ถูกครรลอง หรือการใหค้วาม

ช่วยเหลือเพื่อเอื้ อกบัประโยชน์ต่อกิจการในทางใดทางหน่ึง อนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมือง หรือกลุ่มการเมืองใดๆ 

ทั้งน้ี บุคลากรของบริษัท รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งของกลุ่มบริษัทสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองไดโ้ดยต้องมีลักษณะ

ดงัต่อไปน้ี 

− บุคลากรของบริษัทมีสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายรฐัธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เช่น การใชส้ิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

− บุคลากรของบริษัทตอ้งไม่ใชท้รัพยส์ินของบริษัทหรือใหบ้ริการในนามของบริษัทเพื่อสนับสนุน

กิจกรรมทางการเมือง หรือกระทําการใดๆ อนัก่อใหเ้กิดความเขา้ใจว่าบริษัทมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือ

ใหก้ารสนับสนันพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดๆ 

 

แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการบริจาคเพ่ือการกุศลและเงินสนับสนุน 

การบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งในรูปแบบของการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน หรือในรูปแบบอื่นๆ เช่น 

การให้ความรู ้หรือการสละเวลา เป็นต้น บริษัทสามารถกระทําได้เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมตอบแทนสังคม

(Corporate Social Responsibility : CSR) โดยมิไดมุ่้งหวงัผลตอบแทนทางธุรกิจ ทั้งน้ี จะตอ้งดําเนินการตามแนวทาง

ปฏิบติัเก่ียวกบัการบริจาคเพ่ือการกุศลและเงินสนับสนุนอยา่งเคร่งครดั 
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เงินสนับสนุน เป็นการประชาสมัพนัธ์ทางธุรกิจและเสริมสรา้งภาพลักษณ์ท่ีดีใหแ้ก่บริษัท อาจกระทําได้

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อธุรกิจ หรือชื่อเสียงของบริษัท ทั้งน้ีอาจมีความเสี่ยงเน่ืองจากเป็นการจ่ายเงินสาํหรบัการบริการ

หรือผลประโยชน์ท่ียากต่อการวดัผลและติดตาม ดังน้ัน จะตอ้งดําเนินการตามแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการบริจาคเพื่อ

การกุศลและเงินสนับสนุนอยา่งเคร่งครดั 

การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน อาจทําใหเ้กิดความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน่ เน่ืองจาก

กิจกรรมดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัการใชจ้่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนท่ีมีตวัตน และอาจจะใชเ้ป็นขอ้อา้งหรือเสน้ทางสาํหรบั

การทุจริตคอรร์ปัชัน่ และเพื่อไม่ใหก้ารบริจาคเพื่อการกุศลมีวตัถุประสงคแ์อบแฝง ดงัน้ัน บริษัทจึงไดก้าํหนดขั้นตอน

และการควบคุมการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน

เป็นไปอย่างถูกตอ้ง เปิดเผย โปร่งใส ไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บังคับของบริษัท รวมถึง

หน่วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ องคก์ารมหาชน และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษัทท่ีประสงค์จะใหบ้ริษัทเขา้ร่วมบริจาคเพื่อการกุศล 

หรือเงินสนับสนุน (“ผู้ประสงค์จะใหบ้ริษัทเขา้ร่วมบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน”) 

จะตอ้งจดัทาํแบบคาํขออนุมติั โดยระบุชื่อผูร้บับริจาคและหรือผูร้บัการสนับสนุน และวตัถุประสงค์

ของการบริจาคหรือสนับสนุนพรอ้มแนบเอกสารประกอบ เสนอขออนุมติัจากผูมี้อาํนาจอนุมติัของ

บริษัท 

2) ผูป้ระสงคจ์ะใหบ้ริษัทเขา้ร่วมบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน มีหน้าท่ีตรวจสอบองคก์รการ

กุศลมูลนิธิต่างๆ นิติบุคคล หา้งรา้นท่ีบริษัทจะเขา้ร่วมในการบริจาคเงิน หรือเงินสนับสนุน ก่อน

การนําเสนอผูมี้อาํนาจอนุมติั ดงัน้ี 

2.1) ต้องมัน่ใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนจะไม่ถูกนําไปใชเ้ป็นวิธีการ

หลีกเลี่ยงในการใหส้ินบน ตลอดจนตอ้งดาํเนินการอยา่งโปรง่ใสและเป็นไปตามกฎหมาย

ท่ีใชบ้งัคบั 

2.2) ตอ้งพิสูจน์ไดว้่ามีการจัดกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลหรือท่ีขอรับการสนับสนุน

ดังกล่าวจริง และมีการดําเนินการเพื่อสนับสนุนใหว้ตัถุประสงค์ของโครงการประสบ

ผลสาํเร็จ และก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งแทจ้ริงหรือเพื่อเป็นไปตามวตัถุประสงค์

ของการดําเนินงานดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : 

CSR) 

2.3) ตอ้งพิสูจน์ไดว้่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นไปเพื่อการกุศล ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์

ต่างตอบแทนใหก้บับุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเวน้ การประกาศเกียรติคุณตามธรรม

เนียมปฏิบติัทัว่ไป 

3) หากบริษัทตรวจพบหรือไดร้ับแจง้ขอ้มูลจากทางการว่า องค์การ มูลนิธิ นิติบุคคล หา้งรา้น ท่ี

บริษัทบริจาคหรือใหเ้งินสนับสนุน มีการทุจริตคอรร์ปัชัน่เกิดข้ึน บริษัทจะระงบัการบริจาค หรือ

การสนับสนุนกิจกรรมในองคก์รหรือบริษัทน้ันๆ ในทนัทีท่ีรบัทราบ 

  

แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการใหแ้ละรบัสินบน 

หา้มกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆ เพื่อตอบแทนการใหห้รือรับ

ผลประโยชน์ทางธุรกิจ และหา้มมอบหมายใหผู้อ้ื่นใหห้รือรบัสินบนแทนตนเองโดยเด็ดขาด 
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แนวปฏิบัติในการดาํเนินการเก่ียวกับของขวัญ การเลี้ ยงรบัรอง การบริการตอ้นรับ และค่าใชจ้่าย

อ่ืนๆ 

1) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน สามารถรบัและใหข้องขวญั ทรัพยส์ิน หรือผลประโยชน์อื่นใด 

รวมถึงการเลี้ ยงหรือรับเลี้ ยงจากบุคคลอื่นได้ในโอกาสต่างๆ ตามธรรมเนียม ประเพณี หรือ

วฒันธรรม หรือใหก้นัตามมารยาทท่ีปฏิบติัในสงัคม โดยการรบัหรือการใหน้ั้นจะตอ้งไม่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจเชิงธุรกิจ และการรับหรือการใหด้ังกล่าวต้องทําด้วยความโปร่งใส ต้องทําในท่ี

เปิดเผย และสามารถเปิดเผยได ้ทั้งน้ี หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานรบัและใหข้องขวญั  

จัดเลี้ ยงรับรอง หรือเขา้ร่วมการเลี้ ยงรับรองในขณะท่ีอยู่ในช่วงเวลาของการเสนอซ้ือขายสินคา้ 

หรืออยูร่ะหวา่การจดัประกวดราคา หรือประมูลงาน 

2) ของขวญัท่ีอาจรบัได ้ไม่ควรเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด 

3) บริษัทฯ กาํหนดเกณฑก์ารรบัของขวญั ทรพัยส์ิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ดงัน้ี 

3.1) การรบัของขวญั ทรพัยส์ิน หรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีมอบใหบ้ริษัทฯ และมีคุณค่าแก่การ

ระลึกถึงเหตุการณ์ท่ีสาํคญัของบริษัทฯ ตอ้งส่งมอบของขวญั ทรพัยส์ิน หรือผลประโยชน์

แก่ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณา 

3.2) การรบัของขวญั ทรพัยส์ิน หรือผลประโยชน์อื่นใด หากมีมูลค่าเกินกว่า 5,000 บาท ให้

ขออนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชาก่อน และใหนํ้าส่งส่วนกลาง 

4) ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกเสนอใหข้องขวญั ทรพัยส์ิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนักงาน ซ่ึงของขวญั ทรพัยส์ิน หรือผลประโยชน์น้ัน อยู่ในข่ายท่ีตอ้งไดร้บัการอนุมติัก่อน แต่

หากอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่อาจปฏิเสธได้ในขณะน้ัน อาจรับไวก่้อน และดําเนินการแจง้ต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาโดยทันที ซ่ึงผูร้บัจะตอ้งสามารถแสดงเหตุผลอนัสมควรในการรบัของ ส่วนกรณีการ

รบัผลประโยชน์อืน่ๆ เช่น การสงัสรรคร์บัรอง จะตอ้งยืนยนัไดว้า่ การรบัน้ันมิไดมี้ลกัษณะเป็นการ

ใชจ้่ายเงินมากเกินสมควร หรือกระทาํบ่อยครั้ง จนทาํใหเ้กิดขอ้ผูกมดักบัผูท่ี้จดัการสงัสรรคร์บัรอง

น้ัน ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

5) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน จะไม่เรียกรอ้งหรือรบัของขวญั ทรพัยส์ิน หรือผลประโยชน์อื่น

ใด จากลูกคา้ คู่คา้ ผูร้บัเหมา หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใด อันอาจมี

ผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความลําเอียง หรือลําบากใจ หรือเป็น

ผลประโยชน์ขดักนัได ้

6) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน มีหน้าท่ีรายงานการรบัของขวญั ทรพัยส์ิน หรือผลประโยชน์อื่น

ใด โดยบริษัทฯ จะประชาสัมพันธ์ใหลู้กคา้ คู่คา้ ผูร้ับเหมา หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของ

บริษัทฯ ทราบถึงนโยบายการรบั การใหข้องขวญั ทรพัยส์ิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอยา่งสมํา่เสมอ 

7) ของขวญั ทรพัยส์ิน หรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีรบัหรือใหต้อ้งไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย 

8) บริษัทฯ ไม่ได้มีขอ้หา้มในการจัดทําของขวัญท่ีมีตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ ตราบใดท่ีการให้

ของขวญัแก่บุคคลน้ันมีเหตุอนัควร และสอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ 

9) พึงงดเวน้การใหข้องขวญัแก่ผูบ้งัคบับญัชา หรือรบัของขวญัจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เวน้แต่เป็นการให้

ตามจารีต ประเพณี และมีมูลค่าไม่สูงเกินสมควร 

10) การใชจ้่ายสําหรับเลี้ ยงรบัรอง และการตอ้นรับทางธุรกิจ อาทิ การเลี้ ยงรับรองเป็นอาหารและ

เครื่องด่ืมหรือในรูปแบบการกีฬา และการใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติัทางธุรกิจ 

หรือเป็นจารีตทางการคา้ รวมถึงการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจทางธุรกิจ สามารถกระทําได ้แต่ตอ้ง

เป็นการใชจ้่ายอย่างสมเหตุผล และไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หรือ

ก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ทั้งน้ี ในการดําเนินการใหพ้นักงานผูท้ําการรบัรองหรือ

ตอ้นรบัเสนอขออนุมติัเงินค่ารบัรองจากผูบ้งัคบับญัชา โดยตอ้งแสดงเหตุผลและรายชื่อของบุคคล
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หรือหน่วยงานท่ีไดร้บัการรบัรองหรือตอ้นรบั เม่ือดําเนินการรบัรองหรือตอ้นรบัแลว้ ใหร้ายงาน

พรอ้มแนบใบสาํคญัเพื่อการเบิกจ่ายต่อผูบ้งัคบับญัชา 

 

แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัท และปฏิบติังานดว้ยความ

ระมัดระวังเพื่อป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยบริษัทไดก้ําหนดแนวปฏิบัติว่าดว้ยความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อใหค้ณะกรรมการ รวมทั้งผูบ้ริหาร และพนักงานถือปฏิบติัดงัน้ี  

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องหลีกเลี่ยงการขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัว และ

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในการติดต่อกบัคู่คา้และบุคคลอื่น 

2) บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ดังน้ัน กรรมการ ผูบ้ริหาร 

และ พนักงานไม่พึงทาํลายชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยการประพฤติมิชอบ หรือกระทาํการใดๆ ท่ีอาจ

เป็น ขอ้ครหาในเรื่องของความซ่ือสตัยแ์ละเท่ียงธรรม รวมถึงใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบจาก

บริษัท หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) บริษัทฯ หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ใชข้อ้มูลภายในเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือแก่ 

บุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างย่ิงขอ้มูลท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎระเบียบของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

4) การท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานไปเป็นกรรมการ หรือท่ีปรึกษาในบริษัทอื่น หรือองค์กร 

สมาคมทางธุรกิจอื่น จะตอ้งไม่ขดัต่อประโยชน์และการประกอบหน้าท่ีโดยตรง รวมทั้งจะตอ้งแจง้ 

ใหบ้ริษัทฯ ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

5) กรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน เขา้ไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผูถื้อหุน้ในกิจการใดๆ ซ่ึงอาจมี 

ผลประโยชน์หรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางธุรกิจต่อบริษัทฯ จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร 

6) บริษัทฯ ประสงค์ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน หลีกเลี่ยงการใหห้รือการรับสิ่งของ หรือ 

ประโยชน์ใดๆ จากคู่คา้ หรือผู้มีส่วนเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทฯ เวน้แต่ในเทศกาล หรือ 

ประเพณีนิยม ในมูลค่าท่ีเหมาะสม และสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงผูร้บัพึงพิจารณา 

7) การจัดซ้ือ จัดจา้ง ตอ้งดําเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได ้หา้มใหห้รือรบัสินบนในการดาํเนินธุรกิจทุกชนิดกบัภาครฐัและเอกชนโดยเด็ดขาด 

 

แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการจา่ยค่าอาํนวยความสะดวก 

การจ่ายค่าอํานวยความสะดวกท่ีอาจนําไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน่ ถือเป็นสิ่งหา้มกระทํา บริษัทไม่มี

นโยบายจ่ายเงินค่าอํานวยความสะดวกในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยจะไม่ดําเนินการใดๆ และไม่

ยอมรบัการกระทาํใดๆ เพ่ือแลกกบัการอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินธุรกิจ 

 

แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการว่าจา้งพนักงานรฐั/เจา้หนา้ท่ีรฐั 

การจา้งงานพนักงานรัฐ/เจา้หน้าท่ีรัฐ เพื่อมาดํารงตําแหน่งกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน หรือท่ี

ปรึกษาของบริษัทฯ มีกระบวนการคัดเลือก การอนุมัติการจา้ง การกําหนดค่าตอบแทน และกระบวนการควบคุม

เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การจา้งพนักงานรฐั/เจา้หน้าท่ีรฐัไม่เป็นการตอบแทนการไดม้าหรือเอื้ อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซ่ึงอาจทํา

ใหเ้กิดการทําลายภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ และความซ่ือตรงของการปฏิบัติหน้าท่ี ซ่ึงมีความเสี่ยงต่อการทุจริต

คอรร์ปัชัน่ บริษัทฯ ไดก้ําหนดแนวทางป้องกันและแนวปฏิบติัท่ีชดัเจน เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสในการเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัการจดัจา้งพนักงานรฐั/เจา้หน้าท่ีรฐั ดงัน้ี 
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1) ไม่จา้งหรือแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีของรฐัท่ียงัดํารงตําแหน่งในภาครฐัเขา้มาทํางานในตําแหน่งท่ีทํางาน

รบัผิดชอบเก่ียวเน่ืองกนั หรือสุ่มเสี่ยงในการทีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2) กาํหนดระยะเวลาเวน้วรรค (Cooling-off Period) เป็นเวลา 1 ปี สาํหรบัการแต่งตั้งอดีตเจา้หน้าท่ี

ของรฐัท่ีออกจากตาํแหน่ง หรือบุคคลท่ีเคยทํางานใหก้บัหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัท

โดยตรง ยกเว ้น เจ้าหน้าท่ีรัฐตามท่ีคณะกรรมการ ปปช. กําหนดไว ้ตาม พรบ.ประกอบ

รฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 2561 มาตรา 126 และมาตรา 127 

3) จดัใหมี้กระบวนการตรวจสอบประวติั (Due Diligence) ของบุคคลท่ีบริษัทจะสรรหาเพื่อแต่งตั้งเขา้

มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ท่ีปรึกษา และผูบ้ริหารของบริษัท เพื่อตรวจสอบสิ่งท่ีอาจเป็นประเด็น

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ก่อนแต่งตั้ง 

4) ระบุขอ้หา้มในการทําหน้าท่ีและวิธีปฏิบติั เพื่อป้องกนัการใชอ้าํนาจในทางมิชอบ หรือประเด็นท่ีมี

ผลประโยชน์ขดัแยง้ เช่น การเปิดเผยความลบัของหน่วยงานของรฐัท่ีตนเคยสงักดั การ Lobby เพื่อ

ไดร้บัประโยชน์ในทางท่ีมิชอบ การถูกมอบหมายใหติ้ดต่อหน่วยงานเดิมท่ีเคยสงักดั เป็นตน้ 

5) เปิดเผยขอ้มูลรายนามและประวติัของบุคคลท่ีเคยเป็นอดีตเจา้หน้าท่ีของรฐัท่ีไดร้บัการแต่งตั้งมา

เป็นท่ีปรึกษา/กรรมการ/ผูบ้ริหารของบริษัท พรอ้มระบุเหตุผลการแต่งตั้งบุคคลเหล่าน้ันใน

เอกสารเผยแพร่ของบริษัท ไดแ้ก่ เว็บไซตข์องบริษัท และในรายงานประจาํปีของบริษัท เพื่อใหเ้กิด

ความโปรง่ใสของการแต่งตั้ง 

 

8. ขั้นตอนการดาํเนินการสืบสวน และการพิจารณาโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและ

แนวทางปฏิบตัิการป้องกนัและตอ่ตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

ในกรณีท่ีมีการรอ้งเรียนการทุจริตคอรร์ัปชัน่ใดๆ กรรมการผูอ้าํนวยการ หรือคณะกรรมการตรวจสอบมี

หน้าท่ีในการรบัเรื่อง หาขอ้มูล และตรวจสอบขอ้เท็จจริงตามท่ีไดร้บัแจง้ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้

ร่วมกันกําหนดโทษทางวินัยตามท่ีเห็นสมควร โดยคําตัดสินของกรรมการผูอ้ํานวยการ หรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบถือเป็นอันสิ้ นสุด ทั้งน้ี บริษัทจะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนักงานท่ีปฏิเสธการทุจริตคอรร์ปัชัน่ แมว้า่การกระทาํน้ันจะทาํใหบ้ริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

8.1 ขั้นตอนการดาํเนินการสืบสวน 

1) เม่ือไดร้บัแจง้เบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูก้ลัน่กรองสืบสวนผูเ้ท็จจริง 

2) ระหว่างการสืบสวนขอ้เท็จจริง คณะกรรมการตรวจสอบอาจจะมอบหมายใหต้ัวแทนแจง้ผลความ

คืบหน้าเป็นระยะใหผู้แ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียนทราบ 

3) หากการสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบว่าขอ้มูลหรือหลกัฐานมีเหตุผลอนัควรเชื่อไดว้่าผูท่ี้ถูกกล่าวหาได้

กระทําการทุจริตคอร์รัปชัน่จริง บริษัทจะใหส้ิทธิผูถู้กกล่าวหาไดร้ับทราบขอ้กล่าวหาและพิสูจน์

ตนเอง โดยการหาขอ้มูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการ

กระทาํอนัทุจริตคอรร์ปัชัน่ตามท่ีไดถู้กกล่าวหา 

4) หากผูถู้กกล่าวหาไดก้ระทาํการทุจริตคอรร์ปัชัน่จริง การทุจริตคอรร์ปัชัน่น้ันถือวา่เป็นการกระทาํผิต

ต่อนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รปัชัน่ และแนวปฏิบัติของบริษัท ผูถู้กกล่าวหาจะตอ้งไดร้บัการ

พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัทไดก้าํหนดไว ้ดงัน้ี 

8.2 หากกรรมการบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามนโยบายน้ี บริษัทจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดาํเนินการ

สอบสวนขอ้เท็จจริงเก่ียวกับการกระทําดังกล่าวโดยไม่ชักชา้ โดยพิจารณาจากหลักฐานขอ้เท็จจริง และ

สถานการณ์แวดลอ้มตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี ทั้งน้ี หากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

ดงักล่าวเป็นการกระทาํท่ีผิดกฎหมาย ก็ใหร้บัโทษตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
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8.3 หากผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามนโยบายน้ีจะมีโทษทางวินัย ซ่ึงวิธีการลงโทษ

จะข้ึนอยูก่บัขอ้เท็จจริงและสถานการณแ์วดลอ้ม ทั้งน้ี หากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวเป็น

การกระทาํท่ีผิดกฎหมาย ก็ใหร้บัโทษตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

8.4 บริษัทใชร้ะบบการสื่อสารภายในองค์กรทุกระบบเพื่อประชาสัมพันธ์บทลงโทษ หากมีการไม่ปฏิบัติตาม

มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ รวมถึงการสรา้งการรบัรูอ้ยา่งชดัเจนถึงนโยบายและแนวทางปฏิบติั

ต่อพนักงานท่ีปฏิเสธการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

 

9. มาตรการในการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน 

คณะกรรมการบริษัทจดัใหมี้มาตรการในการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนการกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ 

หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่น 

รวมถึงรายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง และกลไกในการคุม้ครองผูท่ี้แจง้เบาะแส 

หรือผูร้อ้งเรียน เพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบรษิัทไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพย่ิงข้ึน 

เรื่องท่ีรบัแจง้เบาะแสหรือรอ้งเรียน 

− การกระทําทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวกับองค์กรทั้งทางตรง และทางออ้ม การกระทําผิดกฎหมาย ผิด

ศีลธรรม แนวปฏิบติั ระเบียบบริษัท หรือหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท 

− ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่องจนทําใหส้งสัยไดว้่าอาจจะเป็น

ช่องทางในการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

− เรื่องท่ีมีผลกระทบต่อประโยชน์ หรือชื่อเสียงของบริษัท 

ช่องทางแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน 

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทและจะคุม้ครอง

สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีแจง้เบาะแสหรือรอ้งเรียนประเด็นต่างๆ โดยมีช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยผ่านกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัท เพื่อดําเนินการตามกระบวนการท่ีบริษัทกาํหนดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งน้ี 

ช่องทางติดต่อมีดงัน้้ี 

− ทางไปรษณีย ์โดยส่งมาท่ี 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. อุตสาหกรรมถงัโลหะไทย 

193/142 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

− ทางอีเมล ์โดยส่งมาท่ี tmd@thaimetaldrum.com หรือ chintatj@thaimetaldrum.com 

− ทางโทรศพัทห์มายเลข 02 264 0817 ถึง 19 

 

ผูมี้สิทธ์ิแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษัท ไดแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ ลูกหน้ี เจา้หน้ี คู่แข่ง

ทางการคา้ หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และสังคม เป็นตน้ สามารถแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกับการทุจริต

คอรร์ปัชัน่ได ้โดยบริษัทจะรกัษาความลบัของผูแ้จง้เป็นอยา่งดี 

 

กระบวนการคุม้ครองและรกัษาความลบัของผูแ้จง้เบาะแส 

เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูท่ี้แจง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน บริษัทใหค้วามสาํคญักบัการเก็บขอ้มูลการแจง้เบาะแส

หรือขอ้รอ้งเรียนเป็นความลบั โดยบริษัทจะปกปิดชื่อ ท่ีอยู ่หรือขอ้มูลใดๆ ท่ีสามารถระบุตวัผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หข้อ้มูล

ได ้และเก็บรักษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นความลับ และไดก้ําหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนไวเ้ป็นลาย

ลักษณ์อักษร ซ่ึงเรื่องรอ้งเรียนดังกล่าวจะรับรูเ้พียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายและเก่ียวขอ้งดว้ยเท่าน้ัน 
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หากขอ้มูลความลบัดงักล่าวถูกเปิดเผย บริษัทจะติดตามสอบสวนหาบุคคลท่ีเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวและมีบทลงโทษผูท่ี้

เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว  

ในกรณีท่ีผูถู้กกล่าวหามิใช่กรรมการผูอ้าํนวยการ ถือเป็นหน้าท่ีของกรรมการผูอ้าํนวยการในการใชดุ้ลยพินิจสัง่

การท่ีสมควรเพื่อคุม้ครองผูท่ี้แจง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน พยาน และบุคคลท่ีใหข้อ้มูลในการสืบสวนสอบสวน มิใหต้อ้ง

รบัภยนัตรายและความเดือดรอ้น หรือความไม่ชอบธรรมอนัเน่ืองมาจากการแจง้เบาะแส การรอ้งเรียน การเป็นพยาน 

หรือการใหข้อ้มูล ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่พนักงานท่ีแจง้เบาะแสหรือ

รอ้งเรียนเก่ียวกบัการทุจริตคอรร์ปัชัน่ หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัและจรรยาบรรณบริษัท 

ในกรณีท่ีมีการรอ้งเรียนกรรมการผูอ้าํนวยการ คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํหน้าท่ีในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 

หรือผูร้อ้งเรียน พยาน และบุคคลท่ีใหข้อ้มูลในการสืบสวนหาขอ้เท็จจริงไม่ใหไ้ดร้บัความเดือนรอ้น อันตราย หรือ

ความไม่ชอบธรรม อนัเกิดจากการแจง้เบาะแส รอ้งเรียน การเป็นพยาน หรือการใหข้อ้มูล โดยขอใหผู้ร้อ้งเรียนส่งเรื่อง

รอ้งเรียนมายงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

 

10. การนาํมาตรการไปปฏิบตัิโดยบริษัทและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

10.1 บริษัทจะแจง้และสนับสนุนใหบ้ริษัทยอ่ย นํามาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ไปปฏิบติั 

10.2 หา้มพนักงานจา้งตวัแทนหรือตวักลางทางธุรกิจใดๆ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อกระทาํการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

10.3 มอบหมายใหแ้ผนกบุคคล โดยมีหัวหน้าแผนกเป็นผูร้ับผิดชอบในการกํากับดูแล และติดตามการนํา

มาตรการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชัน่และนโยบายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษัทไปปฏิบติัใช ้

 

11. การเผยแพร่นโยบายตอ่ตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

11.1 บริษัทจะติดประกาศนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ ในสถานท่ีเด่นชดัเพื่อใหทุ้กคนในองคก์รทราบ 

11.2 บริษัทจะเผยแพร่นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชัน่ ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น เว็บไซต์

ของบริษัท เป็นตน้ เพ่ือใหส้าธารณชนทราบ 

11.3 บริษัทสื่อสารนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ รวมถึงช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนภายใน

บริษัทผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น อบรมกรรมการหรือพนักงานเขา้ใหม่ อบรมพนักงานประจาํปี เป็น

ตน้ เพื่อใหมี้ความเขา้ใจ และเพื่อใหม้ัน่ใจว่าบริษัทมีบุคลากรท่ีมีทักษะเพียงพอต่อการนํามาตรการไปใช้

ปฏิบติัอยา่งจริงจงั ตรงตามจุดประสงคข์องมาตรการและความคาดหวงัของบริษัท 

 

12. แนวทางการประเมินความเส่ียง 

12.1 บริษัทกําหนดใหค้ณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงจากการใหส้ินบนและการทุจริต

คอรร์ปัชัน่ท่ีอาจจะเกิดข้ึน อยา่งสมํา่เสมอ (อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง) 

12.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพิจารณาความเสี่ยงตามประเภทของธุรกิจท่ีก่อใหเ้กิดการทุจริต

คอรร์ปัชัน่ จากรายงานผลการประเมินความเสี่ยงดา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ท่ีแต่ละหน่วยธุรกิจของบริษัท

ไดจ้ดัทาํข้ึนเป็นประจาํอยา่งสมํา่เสมอตามแผนจดัการความเสี่ยง 

12.3 บริษัทกําหนดใหมี้การทบทวนระบบควบคุมภายในและมาตรการจัดการความเสี่ยงท่ีใชอ้ยู่ใหมี้ความ

เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ ในแต่ละปี เพื่อใหส้ามารถป้องกันความเสี่ยงใหอ้ยู่ใน

ระดบัท่ีดีและยอมรบัได ้
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13. การควบคุมภายในและการรายงาน 

13.1 บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหก้ารดําเนินงานของบริษัทบรรลุตามวตัถุประสงค์ รวมถึงการ

ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของทางการท่ีเก่ียวขอ้ง และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงทางดา้นการ

ทุจริตคอรร์ปัชัน่ จึงมีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ระบบการ

ควบคุมภายในท่ีมีอยู่สามารถช่วยใหบ้ริษัทบรรลุเป้าหมายตามท่ีวางไวไ้ด ้โดยจดัใหมี้การตรวจสอบโดย

หน่วยงานตรวจสอบภายในอยา่งสมํา่เสมอเป็นประจาํทุกปี 

13.2 บริษัทกาํหนดใหผู้ต้รวจสอบ จดัทําแผนงานการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแผนการตรวจสอบ

จะผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีการพิจารณาแผนงานตามความเสี่ยงท่ีก่อใหเ้กิด

การทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

13.3 บริษัทกาํหนดขั้นตอนการรายงานผลการตรวจสอบและประเด็นเร่งด่วน ดงัน้ี 

− ผูต้รวจสอบจะรายงานผลการตรวจสอบประจาํตามแผนงาน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบคู่ขนาน

พรอ้มกบักรรมการอาํนวยการ เม่ือมีการจดัประชุม (อยา่งน้อยปีละ 4 ครั้ง) 

− จากรายงานผลการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบจะหารือและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไ้ขผลการ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกับผู้บริหารสายงานและกรรมการอํานวยการ และ

นําเสนอไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบผลการดาํเนินการ 

− หากพบวา่มีประเด็นเร่งด่วนท่ีมีนัยสาํคญัแต่ไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือชื่อเสียงของบริษัท

อย่างมีนัยสาํคญั ไดแ้ก่ การทําผิดกฎระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลและ/หรือบริษัท 

ขอ้รอ้งเรียนลูกคา้ จะรายงานเม่ือเกิดเหตุการณ์ใหก้รรมการอํานวยการทราบผลการตรวจสอบ

และการดาํเนินการก่อน เพื่อพิจารณาสัง่การลงโทษและ/หรือบริหารจดัการกบัเหตุการณท่ี์เกิดข้ึน 

ไดท้ันท่วงที และนําเสนอผลการตรวจสอบและการดําเนินการดังกล่าวแจง้ต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบในการจดัประชุมครั้งถัดไป กรณีท่ีมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือชื่อเสียงของบริษัท

อย่างมีนัยสําคัญใหร้ายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทันที เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยไม่ชกัชา้ 

− กรรมการผู้อํานวยการรวบรวมสถิติขอ้มูลเบาะแสการรับแจง้เก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชัน่  

และนําเสนอต่อคณะกรรมการการตรวจสอบ เพื่อใช้ประกอบการรายงานรายงานผลการ

ตรวจสอบ เม่ือมีการจดัประชุม 

− คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูท้าํหน้าท่ีรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท  

− หากพบวา่กรรมการ หรอืบุคคลซ่ึงรบัผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษัท ไดก้ระทาํความผิด

เก่ียวกบัการบริหารงานอนัเป็นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ หรอืไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบัและจรรยาบรรณของบริษัท ผูต้รวจสอบตอ้งแจง้พฤติกรรมดงักล่าวแก่คณะกรรมการ

บริษัทโดยไม่ชกัชา้ 

− ใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียน ใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงานหรือบุคคล

อื่นใดท่ีแจง้เบาะแสหรือใหห้ลกัฐานเรือ่งการทุจริตคอรร์ปัชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัท รวมถึงพนักงาน

ท่ีปฏิเสธการทุจริตคอรร์ปัชัน่ โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน หรือผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือในการ

รายงานการทุจริตคอรร์ปัชัน่ตามท่ีกาํหนดไวใ้นนโยบายและแนวปฏิบติัการแจง้เบาะแส 

− กรรมการผูอ้าํนวยการรวบรวมสถิติขอ้มูลเบาะแสท่ีเก่ียวกบัการทุจริตคอรร์ปัชัน่ท่ีไดร้บัแจง้เพื่อ

นําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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14. การจดัเก็บขอ้มูล 

14.1 บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐาน หลักการ รวมทั้ง กฎหมายท่ีบังคับใชเ้ก่ียวกับการรายงาน

ขอ้มูลทางบญัชีและการเงิน 

14.2 ค่าใชจ้่ายทุกประเภทจะตอ้งมีเอกสารประกอบ มีการอนุมัติตามอํานาจอนุมัติ รวมทั้ง การจัดเก็บและ

รกัษาขอ้มูลของบริษัทจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

14.3 บริษัทไม่อนุญาตใหมี้การบันทึกขอ้มูลท่ีเป็นเท็จ ผิดหลักการ ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกตอ้ง หรือทําการตกแต่ง

บญัชีรวมทั้ง จะตอ้งไม่มีบญัชีนอกงบการเงินเพื่อใชส้นับสนุนหรือปกปิดการจ่ายเงินท่ีไม่เหมาะสม 

14.4 กระบวนการบันทึกและจัดเก็บขอ้มูลของบริษัทเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และสามารถ

ตรวจสอบได ้โดยมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได ้

ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี แนวทางการดําเนินการเก่ียวกบัการบนัทึกและ

จดัเก็บขอ้มูลใหเ้ป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยขอ้มูล ประกาศ ระเบียบ และนโยบายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

15. การบริหารทรพัยากรบุคคล 

นโยบายฉบบัน้ีใหใ้ชเ้พ่ือครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารทรพัยากรบุคคลของบริษัท ตั้งแต่การคดัเลือกบุคลากร 

การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การใหผ้ลตอบแทนและการเลื่อนตําแหน่ง เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบริษัทไดมี้บุคลากรท่ี

สนับสนุนในมาตรการป้องกันและต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ โดยมีกระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

15.1 การคัดเลือก บริษัทไดก้ําหนดประเภทและคุณสมบัติของพนักงานในการรบัเขา้ทํางาน โดยผูส้มัครท่ีมี

คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนด ซ่ึงรวมถึงจะตอ้งไม่เคยมีประวติัการปฏิบัติหรือละเวน้การ

ปฏิบติัหน้าท่ีหรือใชอ้าํนาจตําแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบ แสวงหาผลประโยชน์อนัมิควรได ้โดยการติดสินบน

ไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ โดย 

1) ผูส้มัครท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหย่ื้นใบสมัครพรอ้มแนบหลักฐานตามท่ีบริษัทกําหนดท่ีฝ่าย

ทรพัยากรบุคคล 

2) ฝ่ายทรพัยากรบุคคลพิจารณาคุณสมบติัเบื้ องตน้ร่วมกับผูบ้ริหารฝ่ายงาน และตรวจสอบประวติั

ภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง จากขอ้มูลท่ีเผยแพร่ทางสาธารณะ เช่น Google เพื่อตรวจสอบ

คุณสมบัติความเหมาะสม ประสบการณ์ขอ้ผูส้มัคร บุคคลอา้งอิง ตลอดจนขอ้มูลท่ีเก่ียวกับการ

ทุจริต การทุจริตต่อหน้าท่ีในอดีตของบุคคล หรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก

การรบัเขา้ทาํงาน หากพบขอ้มูลประวติัการกระทําผิดในภายหลงัจากรบัเขา้เป็นพนักงาน บริษัทมี

สิทธิเลิกจา้งโดยถือวา่พนักงานใหข้อ้มูลอนัเป็นเท็จ 

3) เม่ือบริษัทไดท้ําสญัญาจา้งบุคคลใดใหท้ํางานในตาํแหน่งหน้าท่ีใด ถือวา่ผูน้ั้น เป็นพนักงานบริษัท 

ไดร้ับอัตราค่าจา้งตามท่ีกําหนดในสัญญาจา้ง โดยการกําหนดอัตราค่าจา้งเป็นไปตามความรู ้

ความสามารถประสบการณ ์

15.2 การประเมินผลการปฏิบติังาน บริษัทกาํหนดนโยบายการประเมินพนักงาน บริษัทจะไม่ลดตาํแหน่ง หรือ

ลงโทษ หากพนักงานท่านใดปฏิเสธการทุจริตคอรร์ัปชัน่ แมว้่าการกระทําน้ัน อาจทําใหบ้ริษัทสูญเสีย

โอกาสทางธุรกิจ ซ่ึงบริษัทจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงทดลองงาน โดยพนักงานเริ่มงานใหม่จะต้องปฏิบัติงาน

ในช่วงทดลองงานไม่เกิน 120 วนั นับแต่วนัเริ่มงาน 
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2) การประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปี เพื่อทําความเขา้ใจร่วมกนัถึงเป้าหมายในการทํางานและ

การปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในรอบปีท่ีผ่านมา รวมถึง การประเมิน

พฤติกรรมในการทํางาน โดยเฉพาะพฤติกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการไม่ปฏิบัติหรือละเวน้การ

ปฏิบัติหน้าท่ีหรือใชอ้ํานาจตําแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได ้โดย

การติดสินบนไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ อนัเป็นสิ่งท่ีบริษัทไม่พึงประสงค ์

3) การพิจารณาใหผ้ลตอบแทนพิเศษ (Bonus) จะผ่านการพิจารณาจากผูท่ี้ไดร้ับมอบหมาย และ

กลัน่กรองอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัผลประกอบการโดยไม่ข้ึนกบัการไดม้าของโครงการใด

โครงการหน่ึง 

15.3 การอบรมพนักงาน 

1) สาํหรบัพนักงานใหม่ บริษัทจดัใหมี้การปฐมนิเทศใหพ้นักงานใหม่ทุกคนเขา้รบัการอบรมเก่ียวกบั

กฎระเบียบการทํางานของบริษัท กฎระเบียบของทางการ รวมทั้งรบัทราบนโยบายและแนวทาง

ปฏิบติัในการป้องกนัและต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ และบทลงโทษหากละเลยไม่ปฏิบติัตาม 

2) กรณีพนักงานท่ีทาํงาน ณ ปัจจุบนั 

2.1) พนักงานทุกคนสามารถอ่านนโยบายรวมทั้งขอ้มูลล่าสุดท่ีปรับปรุงแกไ้ขไดจ้ากบอร์ด

ประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์ ของบริษัท โดยบริษัทจะแจง้ใหพ้นักงานทราบหากมีการ

เปลี่ยนแปลงขอ้มูลท่ีสาํคญั 

2.2) พนักงานทุกคน ทุกระดับ รวมถึงกรรมการบริษัท และผู้บริหารจะได้รับการอบรม

เก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่อยา่งสมํา่เสมอ เพื่อใหต้ระหนักถึงนโยบายฉบบั

น้ี โดยเฉพาะรูปแบบต่างๆ ของการใหส้ินบน ความเสี่ยงจากการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ

ใหส้ินบน ตลอดจนวิธีการรายงานกรณีพบเห็นหรือสงสยัวา่มีการใหส้ินบนหรือการทุจริต

คอรร์ปัชัน่ 

ทั้งน้ี บริษัทกาํหนดใหมี้การจดัอบรม ดงัน้ี 

− หลังจากมีการประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและต่อตา้นมาตรการทุจริต

คอรร์ปัชัน่ กาํหนดใหมี้การอบรมเก่ียวกบันโยบายดงักล่าวภายใน 90 วนั 

− กาํหนดใหมี้การจดัอบรมเป็นประจาํทุกปี พรอ้มกบัการอบรมประจาํปีของพนักงาน 

 

16. การสื่อสาร 

 เพื่อใหทุ้กคนในบริษัท รวมถึงตัวแทน และ/หรือตัวกลาง ท่ีมีความเก่ียวขอ้งหรือกระทําการในนามบริษัท

รบัทราบนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ บริษัทจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

− ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ในสถานทีเด่นชัดใหทุ้กคนในองค์กรและผู้ท่ีมาติดต่อ

สามารถรบัทราบ 

− จดัใหมี้การทบทวนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่อยา่งสมํา่เสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเม่ือมี

เหตุตอ้งตีความ หรือความจําเป็นอื่นใด โดยหน่วยงานกาํกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และนําเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

− เผยแพร่นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ต่อสาธารณะชนผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท และเม่ือ

มีการจดัทาํหรือปรบัปรุงนโยบายและมาตรการท่ีเก่ียวขอ้ง จะจดัใหมี้การสื่อสารและเปิดเผยขอ้มูลทุกครั้ง

ตามช่องทางการสื่อสารท่ีเหมาะสม เช่น เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจาํปี จดหมาย อีเมล์ สื่อสิ่งพิมพ ์

แผ่นป้ายประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ 
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16.1 คณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหาร 

บริษัทจะนําเสนอขอ้มูลเก่ียวกับเรื่องนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและต่อตา้นการทุจริต

คอรร์ปัชัน่ ใหแ้ก่กรรมการทุกท่านรบัทราบ และจดัใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่เก่ียวกบันโยบาย

น้ี รวมถึงสนับสนุนใหก้รรมการและผูบ้ริหารมีส่วนในการใหค้วามรูแ้ก่พนักงานและบุคลากรของบริษัท 

เพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ โดยกาํหนดให้

มีการทบทวนความเขา้ใจ ความคาดหวงัของบริษัท และรูถึ้งบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการท่ี

เก่ียวขอ้งอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

16.2 พนักงาน 

− พนักงานใหม่ทุกคนจะไดร้บัการอบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกบันโยบายดงักล่าวในการปฐมนิเทศ 

− พนักงานปัจจุบัน สามารถศึกษานโยบายรวมทั้ง ข้อมูลล่าสุดท่ีปรับปรุงแก้ไขได้จากบอร์ด

ประชาสมัพนัธ์และเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทจะแจง้ใหพ้นักงานทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง

ขอ้มูลท่ีสําคัญ และจะไดร้ับการอบรมเก่ียวกับการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อย่างสมํา่เสมอ 

เพื่อใหต้ระหนักถึงนโยบายฉบับน้ี โดยเฉพาะรูปแบบต่างๆ ของการทุจริตคอรร์ปัชัน่ ความเสี่ยง

จากการเขา้ไปมีส่วนร่วมตลอดจนวิธีการรายงานกรณีพบเห็นหรือสงสยัวา่มีการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

16.3 ผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ / ใหบ้ริการ และผูร้บัเหมา 

บริษัทจะสื่อสารนโยบายน้ีให้แก่ผู้จัดจําหน่ายสินค้า / ให้บริการ และผู้รับเหมา ตั้ งแต่เริ่มต้น

ความสมัพนัธแ์ละในภายหลงัตามความเหมาะสมเพื่อใหยึ้ดมัน่ในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

 

17. กรณีมีขอ้สงสยั 

หากพนักงานท่านใดเกิดความไม่มัน่ใจวา่การกระทาํใดอาจเขา้ข่ายลกัษณะเป็นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ หรือในกรณี

ท่ีมีคําถาม ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้สงสัย พนักงานสามารถปรึกษาผูบ้ริหารฝ่ายงาน และ/หรือ เลขานุการกรรมการ

ตรวจสอบ โดยตรง ผ่านช่องทางแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน (ขอ้ 9) 

 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี  20  ธนัวาคม 2564 

 

 

 

(นายเนตร จรญัวาศน์) 

กรรมการผูอ้าํนวยการ 


