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นโยบายตอ่ต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น 

 บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) “บรษัิทฯ” มีนโยบายสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ ความ
โปรง่ใส โดยมุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทัง้ภายใน และภายนอกองคก์ร รวมถึงการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่น
ไดส้ว่นเสีย ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้/เจา้หนี ้คู่แข่งทางการคา้ และสงัคมสว่นรวม บริษัทฯ ก าหนดหลกัการด าเนิน
กิจการที่ไม่สนบัสนนุกิจกรรมของกลุม่ หรือบคุคลที่กระท าการโดยมิชอบในการแสวงหาประโยชน ์เพื่อใหม้ั่นใจว่าการด าเนิน
กิจการปราศจากการทุจริตคอรร์ปัชั่น จึงจัดท านโยบายฉบบันีข้ึน้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ และใชส้ื่อสารใหก้รรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัปฏิบตัิตามอยา่งเครง่ครดั รวมทัง้ หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทฯ ด าเนินการ
หรอืยอมรบัการทจุรติคอรร์ปัชั่นในทกุรูปแบบทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม โดยครอบคลมุถึงทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และใหม้ีการ
สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นนีอ้ย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตัิ และ
ขอ้ก าหนดในการด าเนินการดา้นต่างๆใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บังคับ และขอ้ก าหนดของ
กฎหมาย ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนกระท าการใดๆอนัเป็นการสนบัสนุนการคอรร์ปัชั่น จะไดร้บัการพิจารณาลงโทษตามระเบียบ
บรษัิท 
1. ค านิยาม 
1.1 การทุจริต 
  หมายถึง การกระท าใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชนท์ี่มิควรได ้ส  าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น ที่เป็นการขดัตอ่ศีลธรรม จรยิธรรม 
และกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบาย  ซึ่งโดยรวมหมายถึงการกระท าต่างๆ ได้แก่  การยักยอกสินทรัพย์ (Asset 
Misappropriation) การตกแตง่บญัชี (Financial Statement Fraud) การคอรร์ปัชั่น (Corruption)  
1.2 การคอรรั์ปชั่น 
          หมายถึง  การให ้การเสนอ/ใหค้  ามั่น/สญัญาว่าจะให ้หรือ การรบั การเรียกรอ้ง ซึ่งเงิน ทรพัยส์ิน หรือ ประโยชน ์    
อื่นใด อย่างไม่เหมาะสม โดยปฏิบตัิต่อเจา้หนา้ที่ของรฐัหรือเอกชนหรือผูม้ีหนา้ที่เก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าว กระท า หรือ ละเวน้การปฏิบัติหนา้ที่อันเป็นการใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งธุรกิจ หรือ ประโยชนอ์ื่นใด         
ที่ไมเ่หมาะสมในธุรกิจ 
1.3 สินบน  
  หมายถึง สิง่จงูใจหรอืรางวลัที่ให ้เสนอให ้หรอืสญัญาวา่จะให ้ไมว่า่จะเป็นผลประโยชนท์างการเงินหรอืผลประโยชน์
อื่นใดในทุกรูปแบบ ซึ่งหมายรวมถึงการใหข้องขวญัหรือบริการ เงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด หรือรอ้งขอเพื่อด าเนินการ         
อนัมิชอบไมว่า่จะเป็นการด าเนินการใดๆในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของรฐั หรอืภาคเอกชน 
1.4 การช่วยเหลือทางการเมือง  
 หมายถึง การช่วยเหลอืไมว่า่จะเป็นเงินสด หรอืรูปแบบอื่น เพื่อสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมือง ตลอดจนการสง่เสริม
ใหพ้นกังานเขา้รว่มกิจกรรมทางการเมืองในนามบรษัิทฯ โดยไมมุ่ง่หวงัความไดเ้ปรยีบทางธุรกิจการคา้ เช่น การใหส้ิง่ของ หรอื
บริการ การโฆษณาสง่เสริม หรือสนบัสนนุพรรคการเมือง การซือ้บตัรเขา้ชมงานเพื่อระดมทนุ หรือบริจาคเงินใหแ้ก่องคก์รที่มี
ความสมัพนัธใ์กลชิ้ดกบัพรรคการเมือง เป็นตน้ 
1.5 การให้บริจาค/การรับบริจาค 
 การใหบ้รจิาค หมายถึง การให ้ความช่วยเหลอืทางการเงิน หรอืรูปแบบอื่น เช่น ใหค้วามรู ้หรอืสละเวลา เพื่อเป็นสว่น
หนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสงัคม บริจาคสินคา้ของบริษัทฯ ตลอดจนประชาสมัพนัธ ์เพื่อประโยชนก์ารกุศลหรือสาธารณะ และ
เสริมสรา้งภาพลกัษณท์ี่ดีแก่บริษัทฯ โดยไม่มุ่งหวงัผลทางธุรกิจเป็นการตอบแทนไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ระหว่างประโยชน์
สว่นตนและประโยชนข์องบรษัิท โดยตอ้งจดัท าบนัทึกขออนมุตัิ ระบวุตัถปุระสงคแ์ละช่ือบคุคลหรือหน่วยงานผูร้บับรจิาคหรอื
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รบัการสนบัสนนุอย่างชดัเจน พรอ้มแนบเอกสารที่เก่ียวขอ้ง เพื่อน าเสนอผูม้ีอ  านาจของบริษัทพิจารณาอนมุตัิก่อนด าเนินการ
ตามระเบียบบรษัิท 
 การรบับรจิาค หมายถึง การรบัในรูปของเงินสด สนิคา้ สนิทรพัย ์เพื่อน าไปบรจิาคตอ่องคก์รการกศุล 
1.6 เงนิสนับสนุน  

 หมายถึง เงินที่จ่ายใหห้รือไดร้บัจากลกูคา้ คู่คา้ หรือหุน้สว่นทางธุรกิจ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อธุรกิจ  ตราสินคา้ หรือ
ช่ือเสียงของบริษัทฯอนัเป็นไปเพื่อประโยชนใ์นการสรา้งความน่าเช่ือถือทางการคา้และช่วยก ากบัความสมัพนัธท์างธุรกิจตาม
ความเหมาะสมแก่โอกาส 
1.7 การใหข้องขวัญ คา่บริการต้อนรับ ค่าเลีย้งรับรอง ค่าใชจ้่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 หมายถึง การใหข้องขวญั ค่าบริการตอ้นรบั ค่าเลีย้งรบัรอง ค่าใชจ้่ายในการเดินทางและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ซึ่งไม่เป็น
การกระท าที่กระทบกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ แต่เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เป็นการใหใ้นนามบริษัทฯ ไม่ใช่ใน
นามพนกังาน โดยเหมาะสมกบัเทศกาล เช่น ช่วงเทศกาลปีใหม ่สงกรานต ์ตรุษจีน ฯลฯ ซึง่ถือเป็นธรรมเนียมปกติ และเป็นไป
อยา่งเปิดเผย และเป็นไปตามระเบียบของบรษัิท 
1.8 การรับของขวัญ ทรัพยส์ิน สินบนหรือประโยชนอ์ื่นใด 
              หมายถึง การรบัของขวญั ทรพัยส์ิน สินบนหรือประโยชนอ์ื่นใด ซึ่งไม่เป็นการกระท าที่กระทบกบัผลการด าเนินการ
ของบริษัทฯแต่เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เป็นการรบัในนามบริษัทฯ ไม่ใช่ในนามพนกังาน โดยเหมาะสมกับเทศกาล    
เช่น ช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต ์ตรุษจีน ฯลฯ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติและเป็นไปอย่างเปิดเผย รวมทัง้รบัไวเ้นื่องจาก    
ความจ าเป็นไมส่ามารถปฏิเสธไดห้รอืเพื่อรกัษาสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กนัทางธุรกิจ หรอืไมว่า่เหตผุลอื่นใดก็ตาม  
1.9 เจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานรัฐ  
 หมายถึง การท่ีบคุคลผูเ้ป็นหรอืเคยเป็นเจา้หนา้ที่ของรฐั/นกัการเมือง/ท่ีปรกึษาของหนว่ยงานรฐั และไดเ้ขา้มาท างาน
ใหก้บับริษัทเอกชน และอาจอาศยัความสมัพนัธห์รือขอ้มลูภายในไปเอือ้ประโยชนแ์ก่บริษัทเอกชนหรือก่อใหเ้กิดภาวะความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องการปฏิบตัิหนา้ที่ของหน่วยงานของรฐัหรอืองคก์รก ากบัดแูลธุรกิจกบับริษัทที่อยูภ่ายใตก้ารก ากบั
ดูแล โดยผลของการกระท านัน้มุ่งหวงัใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม หรือ การก าหนดนโยบายเอือ้ประโยชน์
เอกชนท่ีอดีตเจา้หนา้ที่ของรฐันัน้ท างานให ้
              ซึ่งเจา้หนา้ที่ของรฐั ยงัรวมหมายถึง ผูด้  ารงต าแหน่งการเมือง ขา้ราชการหรือพนกังานสว่นทอ้งถ่ินซึง่มีต  าแหน่งหรอื
เงินเดือนประจ า พนกังานหรือบคุคลผูป้ฏิบตัิงานในรฐัวิสาหกิจหรอืหน่วยงานของรฐั ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
ซึ่งมิใช่ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง เจา้พนกังานตามกฎหมายว่าดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งถ่ิน หมายความรวมถึงกรรมการ 
อนุกรรมการ ลกูจา้งของส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานของรฐั และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใชอ้  านาจหรือไดร้บั
มอบหมายใหใ้ชอ้  านาจทางการปกครองของรฐัในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจดัตัง้ขึน้ใน
ระบบราชการ รฐัวิสาหกิจ หรอื กิจการอื่นของรฐั 
1.10 คู่ค้า 
 หมายถึง บรษัิท หา้งหุน้สว่น ธุรกิจ บคุคล บคุคลที่สาม หรอืผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบรษัิท 
1.11 บุคคลที่สาม 
 หมายถึง บคุคลภายนอก บรษัิทคูค่า้ หรอืตวัแทนไดเ้ขา้มาช่วยเหลอืในการติดตอ่งานราชการหรอืกบัคูค่า้ 
1.12 ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์
 หมายถึง สถานการณห์รือการกระท าหรือกิจกรรมใดๆที่ผูป้ฏิบตัิงานมีผลประโยชนส์่วนตนหรือของบุคคลเขา้มา
เก่ียวขอ้งไม่ว่าโดยทางสายเลือดหรือทางอื่นใดที่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจ หรือการปฏิบตัิหนา้ที่ในต าแหน่งที่บุคคลนัน้
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รบัผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อผลประโยชนส์่วนรวมของบริษัทฯดว้ย โดยสถานการณน์ัน้อาจท าใหบุ้คคลนัน้ขาดความ
เที่ยงธรรมในการตดัสินใจไดอ้ย่างโปรง่ใส หากมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัรายการ หรือ เป็นบคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั และมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชนก์บับรษัิท ฯ ควรแจง้บรษัิทฯ ใหท้ราบทนัที 
1.13 ค่าอ านวยความสะดวก 
 หมายถึง คา่ใชจ้่ายจ านวนเลก็นอ้ยที่จา่ยแก่เจา้หนา้ที่ของรฐัอยา่งไมเ่ป็นทางการ และเป็นการใหเ้พียงเพื่อใหม้ั่นใจวา่ 
เจา้หนา้ที่ของรฐัจะด าเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุน้ใหด้  าเนินการรวดเร็วขึน้ โดยกระบวนการนัน้ไมต่อ้งอาศยั
ดลุพินิจของเจา้หนา้ที่รฐั และเป็นการกระท าอนัชอบดว้ยหนา้ที่ ของเจา้หนา้ที่ของรฐัผูน้ัน้ รวมทัง้เป็นสิทธิที่นิติบคุคลพงึจะได้
ตามกฎหมายอยูแ่ลว้ 
2. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

2.1 คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ที่ พิจารณา ทบทวน อนมุตัินโยบายและแนวปฏิบตัิ และก ากบัดแูลใหม้ีระบบสนบัสนนุ
การต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น เพื่อใหม้ั่นใจว่า ฝ่ายจัดการไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อนโยบายต่อตา้นการ
ทจุริตคอรร์ปัชั่น และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่แตง่ตัง้โดยคณะกรรมการชดุยอ่ย
เป็นผูก้  ากบัดแูลการปฏิบตัิตามมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นนีอ้ยา่งเป็นทางการ 

2.2 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี มีหนา้ที่ ก าหนดนโยบาย และก ากบัดแูล
การปฏิบตัิตามมาตรการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ รวมถึงให้
ค าแนะน าแก่ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และผูบ้ริหารระดบัสงูที่มีความรบัผิดชอบตอ่การน านโยบายตอ่ตา้นการทจุรติ
คอรร์ปัชั่นนีไ้ปปฏิบตัิ  

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที่ สอบทานและประเมิน ระบบการควบคมุภายใน ระบบการจดัท ารายงานทางการ
เงินและบญัชี ระบบการตรวจสอบภายใน และกระบวนการอื่นที่เก่ียวขอ้งกับนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น 
เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และหลกัเกณฑข์องบริษัทฯ ตามที่ก าหนด เพื่อใหม้ั่นใจว่า
บริษัทฯมีการแบ่งแยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบอย่างเหมาะสม รวมถึงสอบทานการควบคมุภายในที่เก่ียวกบัมาตรการ
ตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น กบับคุลากรท่ีปฏิบตัิงานนัน้ๆ ก่อนรายงานผลตอ่คณะกรรมการบรษัิท รวมถึงรบัเรือ่งแจง้
เบาะแสการกระท าอันทุจริตคอรร์ปัชั่นและตรวจสอบขอ้เท็จจริงตามที่ไดร้บัแลว้ และเสนอเพื่อเขา้สู่กระบวนการ
พิจารณาและลงโทษหรอืแกปั้ญหาดงักลา่ว 

2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหนา้ที่ ประเมินโอกาส และผลกระทบจากปัจจยัเสี่ยงอนัอาจเกิดจากการทจุรติ
คอรร์ปัชั่น ซึง่ครอบคลมุความเสีย่งดา้นกลยทุธ ์การเงิน ปฏิบตัิการ กฎเกณฑ ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องคก์ร และปัจจยั
ภายนอก ตลอดจนก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และวางกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึง
ก ากบัดแูล ติดตาม และสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหม้ั่นใจวา่มีการบรหิารจดัการความเสีย่งอยา่งมี
ประสทิธิภาพ และเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และรายงานผลตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

2.5 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง มีหนา้ที่ รบัมอบอ านาจ และความรบัผิดชอบตอ่การน านโยบาย
ตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นไปปฏิบตัิ โดยก าหนดใหม้ีระบบสนบัสนนุนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น และสือ่สาร
ไปยงัพนกังาน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทบทวนความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายใน และมาตรการต่าง ๆ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย จดัใหม้ีกระบวนการ
บริหารทรพัยากรบุคคล ที่มุ่งมั่นต่อมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น ตัง้แต่ คัดเลือก อบรม ประเมินผลงาน         
ใหผ้ลตอบแทน และเลื่อนต าแหน่ง มีก าหนดไวใ้นคู่มือการปฏิบตัิงาน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายต่อตา้นการ
ทจุรติคอรร์ปัชั่นดว้ย 
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2.6 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการตรวจสอบ และสอบทาน กระบวนการ การปฏิบตัิงานวา่เป็นไปตาม
นโยบาย แนวปฏิบตัิ อ านาจการด าเนินงาน ระเบียบปฏิบตัิ และกฎหมายขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดแูล เพื่อให้
มั่นใจวา่ มีระบบการควบคมุที่มีความเหมาะสม และเพียงพอตอ่ความเสีย่งดา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นที่อาจเกิดขึน้ และ
รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

2.7 พนักงาน มีหน้าที่ 
1) ปฏิบตัิตามนโยบายและกระบวนการปอ้งกนัการทจุรติและคอรร์ปัชั่นอยา่งเครง่ครดั 
2) หากพบขอ้สงสยั หรือไม่แน่ใจในการปฏิบตัิงานของตนว่าสอดคลอ้งกับนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่น
ของบรษัิทหรอืไม ่ใหป้รกึษาผูบ้งัคบับญัชา หรอืฝ่ายกฎหมาย 
  3) สอดสอ่ง แจง้เบาะแส หรอืรอ้งเรยีน เมื่อพบการกระท าที่อาจสอ่ถึงการทจุรติและคอรร์ปัชั่น 

3. แนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น 

3.1 คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ พนกังาน และลกูจา้งของบริษัทฯ หา้มกระท าการอนัใดที่เก่ียวขอ้งกบัการทจุริต
คอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ ทัง้ทางตรง และทางออ้ม 

3.2 บริษัทฯ หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ กระท าการใดที่แสดงเจตนาว่าเป็นการทจุริต
คอรร์ปัชั่น เช่น การให ้หรือรบัสินบนเจา้หนา้ที่รฐั หน่วยงานภาครฐั และหน่วยงานเอกชน หรือผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียที่
เก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ เพื่อใหไ้ดม้าหรอืคงไวซ้ึง่ธุรกิจ ขอ้ไดเ้ปรยีบทางการคา้และการแขง่ขนั  

3.3 บริษัทฯ หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ เรียกรอ้ง ด าเนินการ หรือยอมรบัการทุจริต
คอรร์ปัชั่น เพื่อประโยชนต์อ่ตนเอง ครอบครวั ญาติพี่นอ้ง เพื่อน และคนรูจ้กั 

3.4 บรษัิทฯ ก าชบัใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษัิทฯ ตอ้งปฏิบตัิงานอยา่งระมดัระวงัในขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิงานท่ีมีความเสีย่งสงูตอ่การทจุรติคอรร์ปัชั่น เช่น การขายและการตลาด การจดัซือ้จดัจา้ง งานโครงการลงทนุ 
การท าสัญญา การให้และรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด การเลีย้งรับรอง การให้เงินบริจาค              
เงินสนบัสนนุ เป็นตน้ 

3.5 บริษัทฯ ก าชับใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษัทฯ ด าเนินการเรื่องการให ้หรือรบัเงินบริจาค      
เงินสนบัสนนุอยา่งโปรง่ใส ถกูตอ้งตามระเบียบบรษัิทฯ และถกูตอ้งตามกฎหมายโดยตอ้งมั่นใจวา่เงินบรจิาค หรอืเงิน
สนบัสนนุไมไ่ดถ้กูน าไปใชเ้พื่อการติดสนิบน 

3.6 บริษัทฯ ก าชับให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ระมัดระวัง ในการท าธุรกรรมกับบุคคล          
นิติบคุคล  หรอืองคก์รใด ๆ ที่มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

3.7 บริษัทฯ หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษัทฯ ละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เขา้
ข่ายเป็นการทุจริตคอรร์ัปชั่นที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่
รบัผิดชอบทราบ และใหค้วามรว่มมือในการสอบสวนขอ้เท็จจรงิตา่งๆ 

3.8 บริษัทฯ จะใหค้วามเป็นธรรม และคุม้ครองบุคคลที่ปฏิเสธการทุจริตคอรร์ปัชั่น หรือแจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริต
คอรร์ปัชั่นใหก้บับรษัิทฯ ตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรการการแจง้เบาะแส และกลไกคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรอืใหค้วาม
รว่มมือในการรายงานการทจุริตคอรร์ปัชั่น ตามที่บริษัทฯ ไดก้ าหนดไวใ้น นโยบายการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน 
และคูม่ือจรรยาบรรณของบรษัิทฯ 

3.9 บริษัทฯ จะพิจารณา และลงโทษผูก้ระท าการทจุริตคอรร์ปัชั่น ซึ่งถือว่าเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณ ตามระเบียบ
วา่ดว้ยวินยัของพนกังานท่ีก าหนดไว ้และอาจไดร้บัโทษตามกฎหมายหากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 
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3.10 บริษัทฯ จะเผยแพร ่ใหค้วามรู ้และท าความเขา้ใจกบับคุคลที่ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ ที่เก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ หรืออาจ เกิด
ผลกระทบตอ่บรษัิทฯ เพื่อใหก้ารปฏิบตัิเป็นไปตามนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

4. ข้อก าหนดในการด าเนินงาน 

  เพื่อความชดัเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสงูกบัการเกิดการทจุริตคอรร์ปัชั่น กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร 
และพนกังาน ทกุระดบัตอ้งปฏิบตัิดว้ยความระมดัระวงัในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้

4.1 การใหค้วามช่วยเหลือทางการเมือง 

4.1.1  บรษัิทฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นกลาง ไมฝั่กใฝ่ทางการเมือง นกัการเมือง หรอืพรรคการเมืองใดๆ ยดึมั่น

ในความเป็นกลางทางการเมือง สนบัสนุนการปฏิบตัิตามกฎหมาย และการปกครองตามระบบประชาธิปไตย 

บรษัิทฯ ไมม่ีนโยบายสนบัสนนุช่วยเหลอืกิจกรรมของพรรคการเมือง หรอืนกัการเมืองทัง้ทางตรง และทางออ้ม 

4.1.2  บริษัทฯ ไม่สนบัสนนุเงิน หรือสิ่งของใหพ้รรคการเมือง นกัการเมือง หรือผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้ทางการเมืองใดๆ เพื่อ
แลกกบัสทิธิพิเศษ หรอืผลประโยชนอ์นัไมช่อบ ทัง้ทางตรง และทางออ้ม 

4.1.3  กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษัิทฯ ทกุระดบัมีสทิธิเสรภีาพในการเขา้รว่มกิจกรรมทางการเมือง
ภายใตบ้ทบัญญัติแห่งรฐัธรรมนูญ แต่ไม่มีสิทธิในการแอบอา้งความเป็นพนักงานบริษัทฯ หรือน าทรพัยส์ิน 
อปุกรณ ์เครือ่งมือใดๆ ของบรษัิทฯ ไปใชเ้พื่อประโยชนใ์นการเขา้รว่มกิจกรรมทางการเมือง 

4.1.4  คณะกรรมการบรษัิท ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษัทฯ สามารถเขา้รว่มกิจกรรมทางการเมือง ตามสทิธิ
เสรภีาพสว่นบคุคล แต่ตอ้งปฏิบตัิดงันี ้
ก. ไม่ควรแสดงออกดว้ยวิธีใดๆ ที่ท  าใหผู้อ้ื่นเขา้ใจว่าบริษัทฯ มีความเก่ียวขอ้ง ฝักใฝ่ หรือใหก้ารสนบัสนนุการ

ด าเนินการทางการเมือง 
ข. ไมแ่ตง่กายดว้ยเครือ่งแบบพนกังาน หรอืใชส้ญัลกัษณใ์ดที่ท  าใหผู้อ้ื่นเขา้ใจไดว้า่เป็นพนกังานของบรษัิทฯ ใน

การเขา้รว่มกิจกรรมทางการเมือง 
ค. ไม่แอบอา้งต าแหน่งหนา้ที่การงาน การเป็นพนกังานบริษัทฯ เพื่อความน่าเช่ือถือในการหาแนวรว่มในการ

แสดงออกทางการเมือง 
ง. หลกีเลีย่งการแสดงออก หรอืแสดงความคิดเห็นทางการเมอืงในสถานท่ีท างาน หรอืในเวลางานอนัอาจท าให้

เกิดความขดัแยง้ในการท างาน 
4.1.5 ฝ่ายบัญชีท าหนา้ที่ตรวจสอบเอกสารที่อาจจะเก่ียวขอ้งกับกิจกรรมสนับสนุนพรรคการเมือง หรือบุคคลทาง

การเมือง ก่อนการจ่ายเงิน เพื่อไมใ่หม้ีการจ่ายเงินตามนโยบายที่บรษัิทก าหนด 

4.2 การบริจาคเพื่อการกุศล และเงนิสนับสนุน  

4.2.1 การบริจาคเพื่อการกุศล ทัง้ในรูปแบบของการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน หรือรูปแบบอื่น เช่น การใหค้วามรู ้
หรอืสละเวลา เป็นตน้ บรษัิทฯสามารถเป็นสว่นหนึง่ในกิจกรรมตอบแทนสงัคม ตลอดจนการประชาสมัพนัธ ์และ
เสริมสรา้งภาพลกัษณ์ที่ดีใหแ้ก่บริษัทฯ โดยไม่ไดมุ้่งหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ เพื่อการกุศลและประโยชน์
สาธารณะ 

4.2.2 การใหเ้งินสนบัสนุนไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือสิ่งของแทนเงินสดแก่กิจกรรม หรือโครงการ จะตอ้งด าเนินการดว้ย
ความโปร่งใส ตอ้งระบุช่ือผูใ้หใ้นนามบริษัทฯเท่านัน้  โดยผ่านขัน้ตอนการอนุมตัิตามระเบียบของบริษัทฯ ที่
ก าหนดไว ้และมั่นใจว่าการใหเ้งินสนบัสนุนดงักล่าวจะไม่ถกูน าไปใช้ในการทุจริตคอรร์ปัชั่น ทัง้นี ้การใหเ้งิน
สนบัสนนุตอ้งมีวตัถปุระสงค ์เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ ์สง่เสรมิธุรกิจ และภาพลกัษณท์ี่ดีของบรษัิทฯ โดยอาจ



 

อนมุตัโิดยคณะกรรมการบรษิัท ประชมุครัง้ที ่4/2564 วนัที ่14 พฤษภาคม 2564 หนา้ที่ 8/19 
 

กระท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น การสนบัสนนุกิจกรรมทางวฒันธรรม กิจกรรมเพื่อสงัคม และสิ่งแวดลอ้ม กิจกรรม
เพื่อการศกึษาและกีฬา เป็นตน้ 

4.2.3 การบริจาค และใหก้ารสนับสนุนกับเจ้าหนา้ที่รฐั หน่วยงานภาครฐั รวมถึงองคก์รการกุศล ตอ้งด าเนินการ
ภายใตเ้ง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
ก. เป็นองคก์รที่เช่ือถือได ้และ/หรอืมีการจดัตัง้อยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย 
ข. เป็นการกระท าในนามของบริษัทฯ ซึ่งปฏิบตัิอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบของบริษัทฯ และเป็นไป

อยา่งโปรง่ใส  
ค. ไม่ควรจ่ายเงิน หรือใหส้ิ่งของแทนเงินสดแก่เจา้หนา้ที่รฐั หรือบคุคลใดโดยตรง เวน้แต่มีรายละเอียดระบใุน

หนงัสอืขอรบัการสนบัสนนุอยา่งชดัเจน และมีหลกัฐานการรบัการสนบัสนนุอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
ง. ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพื่อใหม้ั่นใจว่าการบริจาค หรือการสนับสนุนไดถ้กูน าไปใชเ้พื่อประโยชนข์อง

สาธารณะ และ/หรอืตรงตามวตัถปุระสงคข์องการบรจิาค และ/หรอืการสนบัสนนุอยา่งแทจ้รงิ 
4.2.4 ผูร้อ้งขอใหบ้รษัิทฯจดัเงินสนบัสนนุ เงินบรจิาค และเงินช่วยเหลอื ตอ้งปฏิบตัิดงันี ้

ก. ผู้ร ้องขอน าเสนอรายละเอียดการขอเบิกจ่ายการให้เงินสนับสนุน เงินบริจาค หรือเงินช่วยเหลือให้
ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณา 

ข. ผูบ้งัคบับญัชาของผูร้อ้งขอสอบทานก่อนน าเสนอผูม้ีอ  านาจตามระเบียบปฏิบตัิวา่ดว้ยเรือ่งอ านาจอนมุตัิ  
ค. ผู้มีอ  านาจพิจารณารายละเอียดการให้เงินสนับสนุน เงินบริจาค หรือเงินช่วยเหลือ เพื่อให้มั่นใจว่า

วตัถุประสงคข์องการใหเ้งินสนบัสนนุ เงินบริจาค และเงินช่วยเหลือเป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิของบริษัทฯ 
และพิจารณาอนมุตัิ 

ง. ผูร้อ้งขอน าหลกัฐานการใหเ้งินสนบัสนนุ เงินบรจิาค หรอืเงินช่วยเหลอื เช่น หนงัสอืขอบคณุจากหนว่ยงานที่
รบัเงินสนบัสนนุ เงินบริจาค หรือเงินช่วยเหลือ รูปถ่าย หรือใบเสร็จรบัเงิน เป็นตน้ สง่ใหฝ่้ายบญัชี เพื่อเป็น
หลกัฐานประกอบการบนัทกึบญัชี หลงัจากด าเนินการใหเ้งินสนบัสนนุ เงินบรจิาค หรอืเงินช่วยเหลอืแลว้ 

จ. ฝ่ายบญัชีสอบทานหลกัฐานการใหเ้งินสนบัสนนุ เงินบริจาค หรือเงินช่วยเหลือ หากหลกัฐานที่ผูร้อ้งขอใหม้า
ไม่เพียงพอใหแ้จง้ผูร้อ้งขอ เพื่อขอขอ้มลู หรือชีแ้จงเพิ่มเติม หากพิสจูนไ์ดว้่าการใหเ้งินสนบัสนนุ เงินบรจิาค 
หรือเงินช่วยเหลือไม่ปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิของบริษัทฯ หรือใชเ้ป็นขอ้อา้งในการคอรร์ปัชั่น บริษัทฯ จะ
ลงโทษผูก้ระท าผิดตามมาตรการสงูสดุ 

4.2.5 การรบัเงินบรจิาค 
                       ก.  บรษัิทฯ ไมม่ีนโยบายเป็นคนกลางในการรบัเงินหรอืทรพัยส์นิท่ีบรจิาค เพื่อน าไปบรจิาคตอ่องคก์รการกศุล 
                       ข.  บรษัิทฯ จะแจง้ตอ่พนกังาน ถึงการไมม่ีนโยบายเป็นคนกลางในเรือ่งดงักลา่ว 
                       ค.  ฝ่ายบรหิาร ตอ้งก ากบั ดแูล ใหส้ายงานปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดดงักลา่ว 

             ง.  ฝ่ายบญัชีจะตอ้งสอบทานรายการรบัเงิน รายการรบัทรพัยส์ิน เพื่อใหม้ั่นใจวา่ไมใ่ช่เป็นการรบัที่เป็นการรบั  
บรจิาค 

4.2.6 การรบัเงินสนบัสนนุจากลกูคา้ คูค่า้ หรอืหุน้สว่นทางธุรกิจ ไมว่า่ในรูปของเงินสด หรอื อื่นๆ ตอ้งปฏิบตัิ ดงันี ้
                       ก.   ในการรบัเงินสนบัสนนุ ผูร้อ้งขอน าเสนอรายละเอียดการขอรบัเงินสนบัสนนุ ใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณา  

 ข.   ผูท้ี่มีอ  านาจพิจารณารายละเอียดการรบัเงินสนบัสนนุ โดยใหส้อบทานใหม้ั่นใจวา่เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์  
 ทางธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ใช่เพื่อประโยชนส์ว่นตนทัง้ทางตรงและทางออ้ม ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง ไม่เป็น
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 สนิบน และ เงินสนบัสนนุท่ีรบัตอ้งเป็นเช็ค หรอื การโอนเงิน ที่เขา้บญัชีของบรษัิทฯ เทา่นัน้ จึงจะพิจารณา
 อนมุตัิ พรอ้มทัง้ผูม้ีอ  านาจอนมุตัิตอ้งติดตาม ก ากบั ตรวจสอบ ใหก้ารรบัเงินสนบัสนนุ เป็นไปตามขัน้ตอน
 ดงักลา่ว 

ค.  ผูร้อ้งขอออกหนงัสือตอบขอบคณุ พรอ้มทัง้น าหลกัฐานการรบัเงินสนบัสนนุ เช่น หลกัฐานการรบัโอนเงิน 
ส าเนาเช็ค ฯลฯ สง่ใหฝ่้ายบญัชี เพื่อใหฝ่้ายบญัชีตรวจสอบการรบัเงินและออกหลกัฐานการรบัเงิน  

ง.  ฝ่ายบญัชีสอบทานหลกัฐานการรบัเงินสนบัสนนุ หากหลกัฐานที่ผูร้อ้งขอใหม้าไม่เพียงพอใหแ้จง้ผูร้อ้งขอ 
เพื่อขอขอ้มูล หรือชีแ้จงเพิ่มเติม หากพิสจูนไ์ดว้่าการรบัเงินสนบัสนุน ไม่ปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิของ
บรษัิทฯ หรอืใชเ้ป็นขอ้อา้งในการคอรร์ปัชั่น บรษัิทฯ จะลงโทษผูก้ระท าผิดตามมาตรการสงูสดุ 

4.3 การจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม   

4.3.1 การจดักิจกรรมความรบัผิดชอบตอ่สงัคม  ทัง้ในรูปแบบของการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน หรือรูปแบบอื่น 
เช่น การใหค้วามรู ้การสละเวลา การมอบสินคา้เพื่อสนบัสนนุการจดักิจกรรม การอนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้ม เป็นตน้ 
บริษัทฯ สามารถเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้าง
ภาพลกัษณท์ี่ดีใหแ้ก่บรษัิทฯ โดยไมมุ่ง่หวงัผลตอบแทนทางธุรกิจ 

4.3.2 การจดักิจกรรม ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม รว่มกบัเจา้หนา้ที่รฐั หน่วยงานภาครฐั หรือองคก์รต่างๆ สามารถท า
ไดต้ามความเหมาะสม โดยตอ้งท าในนามของบริษัทฯ และมีวตัถปุระสงคส์อดคลอ้งกับนโยบายของบริษัทฯ 
ทัง้นีค้วรมีหลกัเกณฑ ์แผนงาน การวัดผลที่ชัดเจน และด าเนินการผ่านขัน้ตอน และระเบียบของบริษัทฯที่
ก าหนดไว ้

4.3.3 การจดักิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคม ไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือสิ่งของแทนเงินสดจะตอ้งด าเนินการดว้ยความ
โปร่งใส ตอ้งไม่เป็น หรือเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนนุของพรรคการเมือง ตอ้งระบช่ืุอผูใ้หใ้นนามบริษัทฯ เท่านัน้ 
โดยผ่านขัน้ตอนการอนมุตัิตามระเบียบของบริษัทฯ ที่ก าหนดไว ้และมั่นใจว่าการจดักิจกรรม ความรบัผิดชอบ
ต่อสงัคมดงักลา่ว จะไม่ถกูน าไปใชใ้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น ทัง้นีก้ารจดักิจกรรมตอ้งมีวตัถปุระสงคเ์พื่อตอบแทน
ชุมชน และสงัคม ตลอดจนประชาสมัพนัธ ์และภาพลกัษณท์ี่ดีของบรษัิทฯ โดยอาจกระท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น 
การสรา้งงานสรา้งรายไดแ้ก่ชมุชน การใหค้วามรูก้บัคนในชมุชน เป็นตน้ 

4.3.4 ผูร้อ้งขอใหบ้รษัิทฯ มีการจดักิจกรรมความรบัผิดชอบตอ่สงัคม จะตอ้งปฏิบตัิดงันี ้
ก. ผูร้อ้งขอน าเสนอรายละเอียดการจดักิจกรรมความรบัผิดชอบตอ่สงัคม ใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณา 
ข. ผู้บังคับบัญชาของผู้รอ้งขอสอบทานก่อนน าเสนอฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม  และสื่อสารองค์กร

พิจารณา 
ค. ฝ่ายความรบัผิดชอบตอ่สงัคม และสื่อสารองคก์รพิจารณา และจดัท าแผนประจ าปีก่อนน าเสนอผูม้ีอ  านาจ

ตามระเบียบปฏิบตัิวา่ดว้ยเรือ่งอ านาจอนมุตัิ  
ง. ผูม้ีอ  านาจพิจารณารายละเอียดการจดักิจกรรม ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม เพื่อใหม้ั่นใจวา่วตัถปุระสงคข์อง

การจดักิจกรรม ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิของบรษัิทฯ และพิจารณาอนมุตัิ 
จ. ฝ่ายความรบัผิดชอบต่อสงัคม และสื่อสารองคก์ร น าส่งเอกสาร เช่น แผนประจ าปี รายละเอียดการจัด

กิจกรรม เป็นตน้ ใหฝ่้ายบญัชีเพื่อด าเนินการเบิกเงินทดรองจ่ายของการจดักิจกรรม ความรบัผิดชอบต่อ
สงัคม และเคลียรเ์งินพรอ้มหลกัฐานการจดักิจกรรม ความรบัผิดชอบต่อสงัคม เช่น ใบเสร็จรบัเงิน รูปภาพ 
เป็นตน้ เพื่อเป็นหลกัฐานประกอบการบนัทกึบญัชีตามขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีก าหนดไว  ้
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ฉ. ฝ่ายบญัชีสอบทานหลกัฐานการจัดกิจกรรม ความรบัผิดชอบต่อสงัคม หากหลกัฐานที่ผูร้อ้งขอใหม้าไม่
เพียงพอใหแ้จง้ผูร้อ้งขอ เพื่อขอขอ้มลู หรือชีแ้จงเพิ่มเติม หากพิสจูนไ์ดว้า่การจดักิจกรรม ความรบัผิดชอบ
ต่อสงัคม ไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของบริษัทฯ หรือใช้เป็นขอ้อา้งในการคอรร์ปัชั่น บริษัทฯ จะลงโทษ
ผูก้ระท าผิดตามมาตรการสงูสดุ  

4.4 การรับของขวัญ ทรัพยส์นิ สินบนหรือประโยชนอ์ืน่ใด 

4.4.1 พนกังานของบริษัทฯ งดรบัของขวญั ทรพัยส์ิน สินบนหรือประโยชนอ์ื่นใดในทุกกรณี รวมถึงมีหนา้ที่แจง้ให้

บคุคลภายนอกทราบถึงนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นอยา่งทั่วถึง 

4.4.2 กรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งรบัของขวญั ทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์ื่นใด และไมส่ามารถสง่คืนได ้ใหป้ฏิบตัิ ดงันี  ้

ก. แจง้ผูบ้งัคบับญัชาในสายงานทราบทนัที 

ข. พนกังานจดัท าใบน าสง่ของขวญั ทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์ื่นใด และน าสง่เอกสารพรอ้มของขวญั ทรพัยส์นิ 

หรอืประโยชนอ์ื่นใด ใหห้นว่ยงานท่ีบรษัิทฯ แตง่ตัง้ใหร้บัผิดชอบ ดงันี ้

 ส าหรบัส านกังานใหญ่ และสาขาตวงธนา น าสง่ฝ่ายบรหิารทรพัยากรบคุคล 

 ส าหรบัสาขาส านกังานอาคารซนัทาวเวอรส์  น าสง่ส านกัประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ค. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบถ่ายรูปของขวญั ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใด บนัทึกขอ้มลู พรอ้มแนบภาพถ่ายใน

ทะเบียนคมุ เพื่อออกรหสั และน าไปติดที่ของที่ไดร้บั  

ง. หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบระบรุหสัในใบน าสง่ของขวญั ทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์ื่นใด จดัเก็บเอกสาร และของ

ที่ไดร้บัในสถานที่ก าหนดไว ้แลว้น าสง่ทะเบียนคมุใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารรบัทราบ 

จ. ประธานเจา้หนา้ที่บริหารจะเป็นผูพ้ิจารณา และก าหนดทางเลือกในการจดัการของขวญั ทรพัยส์ิน หรือ
ประโยชนอ์ื่นใด น าไปบรจิาคองคก์รสาธารณกศุล หรอืวิธีอื่นใดที่เหมาะสม เป็นตน้ 

4.5 การใหข้องขวัญ ทรัพยส์ิน สินบนหรือประโยชนอ์ืน่ใด 
4.5.1 การใหข้องขวญั ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใดตามประเพณีนิยม สามารถกระท าไดโ้ดยไม่ขดัต่อกฎหมายที่

เก่ียวขอ้ง และจารีตประเพณีทอ้งถ่ิน โดยตอ้งมีมลูค่าไม่เกิน 3,000 บาท ต่อรายต่อโอกาส และตอ้งขออนมุตัิ
ตามคูม่ืออ านาจอนมุตัิก่อนด าเนินการ  

       ควรใหใ้นรูปแบบที่ช่วยสง่เสริมภาพลกัษณข์องบริษัทฯ สินคา้ที่สง่เสริมการพฒันาอย่างยั่งยืน หรือสรา้งรายได้
ใหก้บัชมุชน ดงัตอ่ไปนี ้
ก. ปฏิทิน ไดอารี ่

ข. สนิคา้ของบรษัิทฯ  

ค. สนิคา้ที่ใชเ้ป็นสือ่ประชาสมัพนัธข์องบรษัิทฯ 

ง. สินคา้โครงการหลวง โครงการพระราชด าริ สินคา้ชุมชนท่ีสรา้งรายไดใ้หก้บัชุมชน หรือสินคา้ที่สง่เสรมิการ

พฒันาอยา่งยั่งยืน 

4.5.2 การใหข้องขวญั ทรพัยส์ิน สินบนหรือประโยชนอ์ื่นใดควรปฏิบตัิอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกนั เพื่อไม่ใหเ้กิดการ

เลอืกปฏิบตัิ  

4.5.3 ไม่ใหข้องขวญั ทรพัยส์ิน สินบนหรือประโยชนอ์ื่นใดแก่คู่สมรส บุตร  หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับเจา้หนา้ที่รฐั คู่คา้ 

ลกูคา้ และบคุคลที่ติดตอ่ดว้ย เนื่องจากพฤติกรรมถือวา่เป็นการรบัแทน 
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4.5.4 ไมเ่ป็นตวักลางในการเสนอ เงิน ทรพัยส์นิ สิง่ของหรอืประโยชนอ์ื่นใดกบัผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ หนว่ยงานราชการ

หรือองคก์รใดๆ เพื่อแลกกบัสิทธิพิเศษที่ไม่ควรไดห้รือท าใหเ้จา้หนา้ที่รฐัละเวน้การปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และ

ขอ้ปฏิบตัิทางกฎหมายที่ก าหนดไว ้

4.5.5 การใหข้องขวญั ทรพัยส์ิน เนื่องในโอกาสส าคญัทางธุรกิจ อาทิ วนัสถาปนาการจดัตัง้ การลงนามสญัญาทาง

ธุรกิจ สามารถกระท าได ้แต่หากมูลค่าของขวญั ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใดเกินกว่า 3,000 บาท (สามพนั

บาทถว้น) ตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนุมตัิจากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือตามระเบียบของบริษัทฯ ก าหนด 

ดงันี ้

ก. ผูร้อ้งขอน าเสนอรายละเอียดการใหข้องขวญั ทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์ื่นใด ใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณา 

ข. ผูบ้งัคบับญัชาของผูร้อ้งขอสอบทานก่อนน าเสนอผูม้ีอ  านาจตามระเบียบปฏิบตัิวา่ดว้ยเรือ่งอ านาจอนมุตัิ  
ค. ผูม้ีอ  านาจพิจารณารายละเอียดการใหข้องขวญั ทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์ื่นใด เพื่อใหม้ั่นใจวา่วตัถปุระสงค์

ของการใหข้องขวญั ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใด เป็นไปตามหลกัการ และแนวปฏิบตัิของบริษัทฯ และ
พิจารณาอนมุตัิ 

4.5.6 ผูร้อ้งขอน าหลกัฐานการใหข้องขวญั ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใด เช่น ใบเสร็จรบัเงิน สง่ใหฝ่้ายบัญชี เพื่อเป็น
หลกัฐานประกอบการบนัทกึบญัชีตามขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีก าหนดไว ้

4.5.7 ฝ่ายบญัชีสอบทานหลกัฐานการใหข้องขวญั ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใด หากหลกัฐานที่ผูร้อ้งขอใหม้าไม่
เพียงพอให้แจ้งผู้รอ้งขอ เพื่อขอข้อมูล หรือชีแ้จงเพิ่มเติม หากพิสูจน์ไดว้่าการใหข้องขวัญ ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชนอ์ื่นใด ไมป่ฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิของบรษัิทฯ หรอืใชเ้ป็นขอ้อา้งในการคอรร์ปัชั่น บรษัิทฯ จะลงโทษ
ผูก้ระท าผิดตามมาตรการสงูสดุ  

4.6 การบริการตอ้นรับ การเลีย้งรับรอง 
4.6.1 เป็นการเลีย้งรบัรองทางธุรกิจ เช่น การเลีย้งรบัรองเป็นอาหาร และเครื่องดื่ม การเลีย้งรบัรองในรูปแบบการกีฬา 

และการใชจ้่ายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบตัิทางธุรกิจ หรือเป็นจารีตทางการคา้ รวมถึงการใหค้วามรู้
ความเขา้ใจทางธุรกิจ สามารถกระท าได ้แต่ตอ้งเป็นการใชจ้่ายอย่างสมเหตสุมผล และไม่สง่ผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจในการปฏิบตัิงานของผูไ้ดร้บับริการตอ้นรบั เลีย้งรบัรอง ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
เช่น งดการบรกิารตอ้นรบั-เลีย้งรบัรองในช่วงระหวา่งการประกวดราคา เป็นตน้ 

4.6.2 ตอ้งมีหลกัฐานการใชจ้่ายเงินท่ีแสดงมลูคา่ และระบถุึงบคุคลหรอืหนว่ยงานของคูค่า้และช่ือพนกังานของบริษัทฯ

ที่เขา้รว่มการเลีย้ง เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบได ้ตามระเบียบปฏิบตัิ ดงันี ้ 

ก. ผูร้อ้งขอน าเสนอรายละเอียดการบริการตอ้นรบั การเลีย้งรบัรอง เช่น ช่ือ-นามสกุล สถานที่ท  างาน และ

ต าแหน่งหนา้ที่ของผูไ้ดร้บัการรบัรองทุกคน ตลอดจนรายช่ือของพนกังานของบริษัทฯ ที่เขา้ร่วมในการ

รบัรอง ใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณา 

ข. ผูบ้งัคบับญัชาของผูร้อ้งขอสอบทานก่อนน าเสนอผูม้ีอ  านาจตามระเบียบปฏิบตัิวา่ดว้ยเรือ่งอ านาจอนมุตัิ  

ค. ผูม้ีอ  านาจพิจารณารายละเอียดการบริการตอ้นรบั การเลีย้งรบัรอง เพื่อใหม้ั่นใจว่าวตัถปุระสงคข์องการ

บรกิารตอ้นรบั การเลีย้งรบัรอง เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิของบรษัิทฯ และพิจารณาอนมุตัิ 
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ง. ผูร้อ้งขอน าส่งเอกสารใหฝ่้ายบัญชีเพื่อด าเนินการเบิกเงินทดรองจ่ายก่อนการบริการตอ้นรบั การเลีย้ง

รบัรอง และเคลียรเ์งินพรอ้มหลกัฐานการบริการตอ้นรบั การเลีย้งรบัรอง เช่น ใบเสร็จรบัเงิน เพื่อเป็น

หลกัฐานประกอบการบนัทกึบญัชีตามขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีก าหนดไว ้

จ. ฝ่ายบญัชีสอบทานหลกัฐานการบรกิารตอ้นรบั การเลีย้งรบัรอง หากหลกัฐานท่ีผูร้อ้งขอใหม้าไมเ่พียงพอให้

แจง้ผูร้อ้งขอ เพื่อขอขอ้มลู หรอืชีแ้จงเพิ่มเติม หากพิสจูนไ์ดว้า่การบรกิารตอ้นรบั การเลีย้งรบัรอง ไมป่ฏิบตัิ

ตามแนวปฏิบัติของบริษัทฯ หรือใช้เป็นข้ออ้างในการคอรร์ัปชั่น บริษัทฯ จะลงโทษผู้กระท าผิดตาม

มาตรการสงูสดุ  
4.7 การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยีย่มชมกิจการโดยใช้งบประมาณของคู่ค้า 

4.7.1 การรบัขอ้เสนอการประชุม อบรม สมัมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใชง้บประมาณของคู่คา้ สามารถกระท าได้
หากเป็นไปตามขอ้ตกลงที่ระบใุนสญัญา และเป็นไปตามนโยบายของบรษัิทฯ 

4.7.2 ตอ้งเก่ียวของโดยตรงกบัการด าเนินธุรกิจ หรือจารีตทางการคา้ โดยตอ้งกระท าดว้ยความโปรง่ใส และไม่สง่ผล

กระทบตอ่การตดัสนิใจ ในการปฏิบตัิงาน หรอืก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

4.7.3 ตอ้งไม่รบัขอ้เสนอเก่ียวกับการอบรม ที่มีลกัษณะแฝงการท่องเที่ยว ขดัต่อกฎหมาย ขอ้บงัคบั โดยปราศจาก

เจตนาในการถ่ายทอดความรูอ้ยา่งแทจ้รงิ 

4.7.4 การรบัขอ้เสนอการประชมุ อบรม สมัมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใชง้บประมาณของคู่คา้ ในกรณีที่ไมไ่ดร้ะบใุน
ขอ้ตกลงสญัญา สามารถกระท าได ้หากพิจารณาแลว้ว่าการรบัขอ้เสนอดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็น
ประโยชนต์อ่บรษัิทฯ ทัง้นี ้ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผูบ้งัคบับญัชา และเป็นไปตามระเบียบของบรษัิทฯ 

4.8 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

4.8.1 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานหลีกเลี่ยงการท ารายการที่เก่ียวโยงกบัตนเอง ที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนก์ับบริษัทฯ การปฏิบัติหนา้ที่และการด ารงต าแหน่งตอ้งไม่ขัดกับผลประโยชนข์องบริษัทฯ การ
ตดัสนิใจเก่ียวกบัการด าเนินงานทางธุรกิจของบรษัิทฯตอ้งเป็นไปเพื่อผลประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ 

4.8.2 การกระท าและการตดัสินใจใดๆ ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั จะตอ้งปราศจากอิทธิพลของ
ความตอ้งการสว่นตวั หรอืของบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานนัน้ๆ ไมว่า่โดยครอบครวัหรอื
ของผูอ้ื่น และใชร้าคาที่ยุติธรรม เหมาะสม เสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก เมื่อตอ้งตดัสินใจหรืออนมุตัิ
รายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาหรือผูม้ีสว่นรว่มในการอนมุตัิและใหถ้อน
ตวัจากการมีสว่นรว่มในรายการนัน้ๆ  

4.8.3 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนควรจะเปิดเผยหรือรายงาน รายการธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบขึน้เป็น
ส่วนตวั หรือกับครอบครวั หรือญาติพี่นอ้ง ผูอ้ยู่ในอุปการะ หรือกระท าผ่านผูอ้ื่น  ที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้
ผลประโยชนท์างธุรกิจกบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทในเครอื ได ้เช่น 

 การรว่มลงทนุหรอืมีผลประโยชนก์บัคูค่า้ที่ประกอบธุรกิจกบับรษัิทฯ หรอืลกูคา้ของบรษัิทฯ 
 การด ารงต าแหนง่ใดๆ หรอืแมแ้ตก่ารเป็นท่ีปรกึษาของคูค่า้ที่ประกอบธุรกิจกบับรษัิทฯ หรอืลกูคา้ของบรษัิท 
 การท าการคา้สนิคา้ หรอืการใหบ้รกิาร หรอืด าเนินธุรกิจ กบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทในเครอืโดยตรง หรอืท าการ
ผา่นผูอ้ื่น 

4.8.4 ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร  ตอ้งรายงานใหบ้รษัิทฯทราบถึงการมีสว่นไดส้ว่นเสยีของตน และ/หรอื ของบคุคลที่
มีความเก่ียวขอ้ง อนัเป็นสว่นไดส้ว่นเสียที่เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการของบริษัทฯ รวมทัง้ตอ้งรายงานการถือ
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หลกัทรพัยใ์นบรษัิทฯไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม รวมทัง้รายงานการมีสว่นไดเ้สยีของกรรมการ ผูบ้รหิาร ตามที่
กฎหมายก าหนด นอกจากนี ้มีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ละส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์นเรือ่งการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการเก่ียวโยงกนั 

4.8.5 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานพงึละเวน้การประกอบกิจการอนัมีสภาพเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะด าเนินการเพื่อประโยชนส์่วนตัวหรือผูอ้ื่น ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อ  
บริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรือออ้ม หรือเขา้เป็นหุน้สว่น หรือผูถื้อหุน้ที่มีอ  านาจตดัสนิใจ หรือผูบ้ริหารในกิจการท่ีเป็น
การแข่งขนั หรือมีลกัษณะเดียวกนักบับรษัิทฯ หรือบริษัทในเครือ เวน้แต่จะสามารถแสดงไดว้า่มีกลไกที่จะท าให้
เช่ือมั่นไดว้่าการด าเนินการดงักลา่วจะไม่สง่ผลกระทบต่อบริษัท รวมทัง้จะมีมาตรการที่เป็นไปเพื่อประโยชนท์ี่ดี
ที่สดุของบรษัิทและผูถื้อหุน้โดยรวม 

4.8.6 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานพงึละเวน้การถือหุน้ในกิจการคูแ่ขง่ของบรษัิทฯ ซึง่เป็นจ านวนที่มีนยัส  าคญั หาก
การถือหุน้จะท าใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ไม่สามารถกระท าการ หรือละเวน้การกระท าการที่ควรท า
ตามหนา้ที่ในบริษัทฯ หรือมีผลกระทบต่องานในหนา้ที่  และในกรณีที่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดหุ้น้นัน้
มาก่อนการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน หรือก่อนที่บริษัทฯ จะเขา้ไปท าธุรกิจนัน้ หรือเป็นการไดม้าโดย
ทางมรดก กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้งรายงานใหบ้รษัิทฯ ทราบทนัที 

4.8.7 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็น
ความลบัของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ เช่น แผนงาน รายได ้  รายงานทางการเงิน มติที่ประชุม การคาดคะเน
ทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองคน้ควา้ การประมลูราคาเพื่อประโยชนส์ว่นตน  เป็นตน้ ไม่ว่าจะท าใหบ้ริษัทฯ 
ไดร้บัความเสยีหายหรอืไมก็่ตาม รวมถึงจะตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายการใชข้อ้มลูภายในของบรษัิทฯ โดยเครง่ครดั 

4.8.8 การตรวจสอบรายการขดัแยง้ผลประโยชน ์
ก.  ก าหนดใหเ้ลขานกุารบรษัิท ยืนยนัและตรวจสอบ รายงานการมีสว่นไดเ้สยีของ กรรมการ ผูบ้รหิาร ทกุไตรมาส 

เพื่อใหม้ั่นใจวา่ไดป้ฏิบตัิตามขอ้กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และรายงานตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิททกุไตรมาส 
ข.  ก าหนดใหฝ่้ายจัดซือ้ ตรวจสอบการขึน้ทะเบียนผูข้าย /ผูใ้หบ้ริการ ว่ากรรมการ หุน้ส่วน หรือ เจา้ของ ของ

ผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการ ไม่เป็นกรรมการ  ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือบุคคลที่เป็นสายเลือดของ กรรมการ ผูบ้ริหาร 
พนักงาน ของบริษัทฯ และก าหนดให้ฝ่ายกฎหมายระบุในสัญญา หรือ เอกสารที่เก่ียวขอ้ง ให้ ผู้ขาย/ผู้
ใหบ้รกิาร ใหค้  ารบัรองวา่ไมม่ีรายการขดัแยง้ผลประโยชนก์บับรษัิทฯ 

ค.  ก าหนดใหฝ่้ายบรหิาร ตอ้งตรวจสอบรายการท่ีจะอนมุตัิ หากเป็นรายการเก่ียวโยงกบั กรรมการ ผูบ้รหิาร ตอ้ง
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และใหเ้ลขานุการบริษัท สอบทาน เพื่อใหม้ั่นใจว่าไดป้ฏิบัติถูกตอ้งตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งก่อนเสนอคณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาอนมุตัิรายการเก่ียวโยง 

ง.  ก าหนดใหฝ่้ายบญัชี ตอ้งตรวจสอบ เอกสาร หลกัฐาน ตาม ขอ้ ก. ถึง ขอ้ ค. ก่อนการจ่ายเงิน เพื่อใหม้ั่นใจวา่
ไดป้ฏิบตัิถกูตอ้งตามขัน้ตอนท่ีไดก้ าหนดไวข้า้งตน้ 

4.9 การจ้างพนักงานของรัฐ 
 เพื่อใหม้ั่นใจวา่ บรษัิทฯมีการคดัเลอืกบคุลากรท่ีเคยหรอืเป็นพนกังานของรฐัเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่บรษัิทฯ ก าหนด 

และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อไมใ่หใ้ชก้ารจา้งดงักลา่วเป็นการตอบแทนการไดม้าซึง่ผลประโยชนใ์ด ๆ รวมทัง้มีการ

เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการจา้งพนกังานรฐัใหส้าธารณะรบัทราบ เพื่อความโปรง่ใสและตรวจสอบได้ 
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4.9.1 แนวทางและมาตรการควบคุม 

1)    ฝ่ายทรพัยากรบคุคลสมัภาษณแ์ละตรวจสอบวา่ผูส้มคัรนัน้เป็นบคุคลที่ปัจจบุนัท างานกบัหนว่ยงานภาครฐัหรือ

เคยท างานกบัหนว่ยงานภาครฐัหรอืไม ่โดยแยกเป็น 

       1.1) หากยงัเป็นเจา้หนา้ที่ของรฐั บรษัิทฯ จะไมว่า่จา้งหรอืแตง่ตัง้เจา้หนา้ที่ของรฐัที่ยงัอยูใ่นต าแหนง่ 

       1.2) หากเคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องตรวจสอบว่าเป็นบุคคลที่เคยท างานให้กับหน่วยงานก ากับดูแลที่

เก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯโดยตรง หรอือาจอาศยัความสมัพนัธห์รอืขอ้มลูภายในไปเอือ้ประโยชนแ์ก่บรษัิทฯ หรอืก่อใหเ้กิด

ภาวะความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ บริษัทฯ จะว่าจา้งหรือแต่งตัง้ได ้ตอ้งพน้จากการมีลกัษณะดงักลา่ว

มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี  

        1.3) หากเป็นเจา้หนา้ที่ของรฐั ตอ้งตรวจสอบและมีขอ้มลูรายละเอียดว่า ไม่เคยท างานใหก้บัหน่วยงานก ากบั

ดูแลที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทโดยตรงหรือไม่มีความสมัพนัธ์ หรือไม่มีการใชข้อ้มูลภายในไปเอือ้ประโยชนแ์ก่บริษัทฯ 

หรอืไมม่ีการก่อใหเ้กิดภาวะความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทฯ จึงสามารถวา่จา้งหรอืแตง่ตัง้ได ้

2)    ก าหนดใหผู้ส้มคัรที่ไดร้บัคดัเลือก ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูและค ารบัรองการบอกกลา่วแก่บริษัทฯ ตาม ขอ้ 1 ว่าเป็น

ความจรงิ   

3)    บรษัิทฯ จดัใหม้ีการตรวจสอบประวตัิของเจา้หนา้ที่ของรฐั เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจวา่ขัน้ตอนการควบคมุภายในที่

ดี และการเก็บรกัษาขอ้มูลมีเอกสารหลกัฐาน เพื่อใชใ้นการตรวจสอบอย่างเพียงพอ และปฏิบตัิไดอ้ย่างเหมาะสม

เป็นไปตามนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น 

4)     เพื่อความโปร่งใสของการแต่งตัง้ บริษัทฯจะเปิดเผยขอ้มูลรายนามและประวัติของบุคคลที่เคยเป็นอดีต

เจา้หนา้ที่ของรฐัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้มาเป็นท่ีปรกึษา/กรรมการ/ผูบ้รหิารของบรษัิท พรอ้มระบเุหตผุลการแตง่ตัง้บคุคล

เหลา่นัน้ในเอกสารเผยแพรข่องบรษัิท 

5)     บริษัทฯท าเป็นสญัญาจา้งพนักงานตามปกติทางธุรกิจ ไม่มีส่วนไดเ้สีย และมีก าหนดระยะเวลาตามความ

จ าเป็นและความเหมาะสมกบัลกัษณะงาน 

6)     ตอ้งปฏิบัติงานตามเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นสญัญาจ้าง ซึ่งไดร้ะบุขอ้หา้มในการท าหนา้ที่และวิธีปฏิบัติเพื่อ

ป้องกันการติดต่อหรือการใชอ้  านาจในทางที่มิชอบกับหน่วยงานภาครฐัเดิม รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบและ

ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯอยา่งเครง่ครดั 

4.10 แนวทางปฏิบตัิในเร่ืองคา่อ านวยความสะดวก 

 บรษัิทฯ ไมม่ีนโยบายจ่ายเงินคา่อ านวยความสะดวก และการจ่ายคา่อ านวยความสะดวกเป็นสิง่ตอ้งหา้ม 
5. มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

 บรษัิทฯ ก าหนดกลไกในการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและการด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแสเก่ียวกบัการกระท าผิดกฎหมาย 
กฎระเบียบและจรรยาบรรณ หรอืพฤติกรรมที่อาจสอ่ถึงการทจุรติคอรร์ปัชั่นของบคุคลากรบรษัิท ซึง่รวมถึงมาตรการคุม้ครองที่
เหมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแส การสอบสวน และการลงโทษ ตามนโยบายการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิ
ที่ชดัเจน และเพื่อใหก้ารรบัเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติคอรร์ปัชั่นและการกระท าผิดเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 
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6. การสื่อสารหรือเผยแพรน่โยบายภายในองคก์ร  
6.1 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู ้และท าความเขา้ใจกับบุคคลอื่น ท่ีตอ้งปฏิบัติหนา้ที่           

ที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ รวมทัง้สาธารณชนในเรื่องที่ตอ้งปฏิบัติใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

6.2 บริษัทฯ จัดท าขอ้แนะน าเก่ียวกับมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น รวมทัง้ขอ้เสนอแนะและบทลงโทษหาก
พนกังานไมป่ฏิบตัิตามมาตรการดงักลา่ว อย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร และจดัหาช่องทางส าหรบัเผยแพร่ มากกวา่ 2 
ช่องทาง เช่น การติดประกาศในบอรด์ประชาสมัพนัธ ์ระบบอินทราเน็ต อีเมล ์เว็ปไซตข์องบรษัิทฯ เป็นตน้ เพื่อใหท้กุ
คนในองคก์ร เขา้ใจ ยอมรบั และปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นอยา่งเหมาะสม 

6.3 บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศ ฝึกอบรม สัมมนาเก่ียวกับนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชั่นให้กับกรรมการ 
ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษัิทฯ ไดร้บัทราบ และน าไปปฏิบตัิไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6.4 บริษัทฯ สื่อสาร และเผยแพรน่โยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น รวมถึงช่องทางการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน 
และบทลงโทษหากไม่ปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น ใหบ้คุคลภายในบริษัทฯ รบัทราบ ผ่านหลาย
ช่องทาง เช่น การติดประกาศในบอรด์ประชาสมัพนัธ ์ระบบอินทราเน็ต อีเมล ์เว็บไซตข์องบรษัิทฯ เป็นตน้ เพื่อใหท้กุ
คนบรษัิทฯ เขา้ใจ ยอมรบั และปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

6.5 บรษัิทฯจะมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิด  าเนินการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นอยา่งสม ่าเสมอทกุปี 
หากพนกังานคนใดเกิดความไม่มั่นใจว่า การกระท าใด อาจเขา้ลกัษณะเป็นการทุจริตคอรร์ปัชั่น หรือในกรณีที่มี

ค  าถาม หรอืขอ้สงสยั พนกังานควรปรกึษาคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี หรอืเลขานกุาร
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
7. ข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางการปฏิบตั ิ

     บริษัทฯ มอบหมายใหฝ่้ายทรัพยากรบุคคล หรือผู้ร ับผิดชอบ เป็นผู้ตอบข้อสงสัยเก่ียวกับนโยบายต่อตา้นการ
คอรร์ปัชั่น เมื่อบคุลากรของบริษัทฯ มีขอ้สงสยั หรือตอ้งการค าแนะน าใด เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการกระท าที่จะเช่ือมโยงกบัการ
คอรร์ปัชั่น สามารถปรกึษาไดก้บัฝ่ายทรพัยากรบคุคล หรอืผูร้บัผิดชอบ 
     ทัง้นี ้เมื่อบคุคลากรของบรษัิทฯ อยูใ่นสถานการณท์ี่ไมแ่นใ่จในการตดัสนิใจวา่ การกระท าขดัตอ่นโยบายต่อตา้นการ
คอรร์ปัชั่นหรอืไม ่ใหต้ัง้ค  าถามกบัตวัเองดงัตอ่ไปนี ้

1)  การกระท านัน้ขดัตอ่กฎหมายหรอืไม ่ถา้ขดัตอ่กฎหมายให ้“หยดุท า” 
2)  การกระท านัน้ขดัตอ่นโยบายของบรษัิทฯ หรอืไม ่ถา้ขดัตอ่นโยบายให ้“หยดุท า”  
3)  การกระท านัน้ขดัตอ่คา่นิยม หรอืวฒันธรรมของบรษัิทฯ หรอืไม ่ถา้ขดัตอ่คา่นิยม หรอืวฒันธรรมให ้“หยดุท า” 
4)  การกระท านัน้สง่ผลเสยีตอ่ภาพลกัษณข์องบรษัิทฯ หรอืไม ่ถา้สง่ผลตอ่ภาพลกัษณบ์รษัิทฯ ให ้“หยดุท า” 
5)  การกระท านัน้สง่ผลตอ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีของบรษัิทฯ หรอืไม ่ถา้สง่ผลเสยีให ้“หยดุท า” 
6)  การกระท านัน้ก่อใหเ้กิดแนวปฏิบตัิที่ไมด่ีในอนาคตหรอืไม ่ถา้เกิดแนวปฏิบตัิที่ไมด่ีให ้“หยดุท า” 

8. ระบบการควบคุมภายใน 
8.1 กระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และการบันทึกข้อมูล  

8.1.1 บริษัทฯ จดัใหม้ีการตรวจสอบ เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่าขัน้ตอนการบนัทึกรายการทางการเงินระบบการควบคมุ
ภายในที่ดี และการเก็บรกัษาขอ้มลูมีเอกสารหลกัฐาน เพื่อใชใ้นการตรวจสอบอยา่งเพียงพอ และ ปฏิบตัิไดอ้ยา่ง
เหมาะสมเป็นไปตามนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น 
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8.1.2 ทกุสายงานประเมินความเสี่ยง และจดัท าแผนบริหารความเสี่ยงดา้นคอรร์ปัชั่นจากการปฏิบตัิงานที่ตอ้งติดต่อ
ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก เช่น การจดัซือ้จดัจา้ง การขายสินคา้ การต่อใบอนญุาตต่างๆ เป็นตน้ อย่าง
เป็นลายลกัษณอ์กัษร รวมทัง้ระบบการควบคมุภายใน และการบรหิารจดัการ เพื่อปอ้งกนัการเกิดทจุรติคอรร์ปัชั่น 

8.1.3 ฝ่ายตรวจสอบภายในท าหนา้ที่ตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในพรอ้มใหข้อ้เสนอแนะและแนว
ทางแกไ้ขเพื่อปรบัปรุงหรือพิจารณาการควบคมุภายในใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถป้องกนัและ
ตรวจพบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ และครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามกระบวนการตามมาตรการ
ตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น สอบทานแผนบรหิารความเสีย่ง และระบบการควบคมุภายในของทกุสายงาน จดัท า
แผนการตรวจสอบประจ าปี พรอ้มใหค้  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะ และแนวทางการแกไ้ข เพื่อปรบัปรุง หรือพฒันา
ระบบการควบคมุภายในใหม้ีประสทิธิภาพ  มีการขอความเห็น หรอืมีการประชมุภายใน ในเรือ่งระบบการควบคมุ
ภายในหรือขัน้ตอนในการปฏิบตัิงานส าหรบักิจกรรมที่มีความเสี่ยงคอรร์ปัชั่น กับฝ่ายที่เป็นเจา้ของความเสี่ยง 
(Risk owner) หรือฝ่ายที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงด้านการคอรร์ัปชั่นนั้นๆ หากพบประเด็นที่ไม่
สอดคลอ้งกบันโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นจะตอ้งแจง้หนว่ยงานผูร้บัผิดชอบใหร้บัทราบ เพื่อปรบัปรุงระบบการ
ควบคมุภายในใหเ้หมาะสม และสรุปเป็นรายงานน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 

8.1.4 บรษัิทฯ จดัใหม้ีขัน้ตอนการเก็บรกัษาเอกสาร และบนัทกึตา่งๆ ใหพ้รอ้มตอ่การตรวจสอบเพื่อยืนยนัความถกูตอ้ง 
และเหมาะสมของรายงานทางการเงิน ตลอดจนขัน้ตอนการปฏิบัติงาน ไดจ้ัดใหม้ีการแบ่งแยกหนา้ที่อย่าง
เหมาะสม เพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่ไมม่ีรายการใดที่ไมไ่ดร้บัการบนัทกึ หรอืไมส่ามารถอธิบายได ้หรอืรายการท่ีเป็นเท็จ 

8.1.5 บริษัทฯ มีการตรวจสอบภายในเพื่อใหเ้กิดความมั่นใจวา่กระบวนการท าบญัชีและการเก็บรกัษาขอ้มลูของบรษัิท
มีระบบการควบคมุภายในและมีความรดักมุเพียงพอ 

8.2 ส าหรับหน่วยงานทีส่ าคัญ ให้มีระบบการควบคุมภายใน ดังนี ้

8.2.1 ระบบการจัดซือ้ จัดจ้าง บริษัทฯ จดัใหม้ีขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัซือ้ จดัจา้ง และบงัคบั
ใชภ้ายในบรษัิทฯ เพื่อควบคมุทกุๆ ขัน้ตอนที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง ซึง่ด  าเนินการผา่นระบบ และ
จดัเก็บเป็นหลกัฐานเพื่อใชอ้า้งอิง และสามารถตรวจสอบได ้

8.2.2 ระบบการขาย และการตลาด บริษัทฯ จดัใหม้ีขัน้ตอนการปฏิบตัิงานที่เก่ียวขอ้งกบัระบบการขาย และการตลาด 
และบงัคบัใชภ้ายในบรษัิทฯ เพื่อควบคมุทกุๆ ขัน้ตอนที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการขาย และการตลาด ซึง่ด  าเนินการ
ผา่นระบบ และจดัเก็บเป็นหลกัฐานเพื่อใชอ้า้งอิง และสามารถตรวจสอบได ้

8.2.3 ระบบบัญชี บริษัทฯ จดัใหม้ีการบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และขอ้บงัคบัของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์โดยด าเนินการผ่านระบบ และจดัเก็บเป็นหลกัฐานเพื่อใช้
อา้งอิง และสามารถตรวจสอบได ้รายการบนัทึกบญัชีต่างๆ ตอ้งมีรายละเอียดที่เหมาะสม ถูกตอ้ง มีการระบุ
รายการจ่าย การซือ้ขาย การจัดการสินทรพัย ์วตัถุประสงคก์ารท ารายการที่ชัดเจน ไม่มีการปลอมแปลงการ
บนัทกึบญัชีและเอกสารที่เก่ียวขอ้งเพื่อปิดบงัรายการธุรกรรมที่แทจ้รงิ  

8.2.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
1) บรษัิทฯ จดัใหม้ีกระบวนการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์ตัง้แตก่ารสรรหาและคดัเลอืกบคุลากร การเลือ่นต าแหนง่ 

การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และการให้ผลตอบแทนโดยก าหนดให้
ผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบัสื่อสารและท าความเขา้ใจกบัพนกังานเก่ียวกบันโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น 
เพื่อใชใ้นกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูใ่นความรบัผิดชอบ และควบคมุดแูลใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 
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2) บริษัทฯ จัดใหม้ีกระบวนการปฐมนิเทศใหแ้ก่พนักงานใหม่ เพื่อใหพ้นกังานมีความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบาย
ตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น ความคาดหวงัของบรษัิทฯ รวมถึงบทลงโทษ หากพนกังานไมป่ฏิบตัิตามนโยบาย
นี ้

3) บริษัทฯ จัดใหม้ีกระบวนการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษัทฯ 
โดยเฉพาะพนกังานที่เก่ียวขอ้งกบัรายการที่มีความเสี่ยงกบัการคอรร์ปัชั่น เพื่อใหเ้ขา้ใจอยา่งแทจ้ริง เก่ียวกบั
นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น ความคาดหวงัของบริษัทฯ รวมถึงบทลงโทษ หากพนกังานไมป่ฏิบตัิตาม
นโยบายนี ้ 

4) บรษัิทฯ จดัใหม้ีกระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคล ที่ใหค้วามเป็นธรรม และคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธ หรอื
แจง้เรื่องการทจุริตคอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ โดยจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลลบต่อพนกังาน 
แมว้่าการกระท านัน้จะท าใหบ้ริษัทฯ สญูเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ จัดใหม้ีช่องทางการแจง้เบาะแส 
และการคุม้ครองผูร้ายงานท่ีปลอดภยั เมื่อพนกังานตอ้งการแจง้ขอ้มลู หรอืเบาะแส รวมถึงค าแนะน าเก่ียวกบั
การปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

9. การติดตาม สอบทาน และปรับปรุง  

9.1. คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตอ้งทบทวน ปรบัปรุงนโยบายฉบบันีเ้ป็นประจ า
ทกุปี และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิหากมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการก ากบั และติดตามการน า
นโยบายฉบับนีไ้ปปฏิบัติ และให้ค าแนะน าต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุง และพัฒนามาตรการใหม้ีความ
สอดคลอ้งกบัความเสีย่งที่อาจเปลีย่นแปลงไป  

9.2. ผูต้รวจสอบภายในจะตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน และกระบวนการตา่งๆ เช่น กระบวนการขายและการตลาด 
กระบวนการจัดซือ้ และกระบวนการสนบัสนุนอื่นๆของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ั่นใจว่าระบบการควบคมุ
ภายในมีประสิทธิผลในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นอย่างเพียงพอ รวมถึงการหารือผลการตรวจสอบร่วมกับ
บุคคลที่เก่ียวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม และรายงานการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบตอ่ไป  หากพบวา่มีประเด็นเรง่ดว่นฝ่ายตรวจสอบภายในจะแจง้ตรงไปยงัประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบไดท้นัที 

9.3. คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอรร์ปัชั่น เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัทฯมี
ประสทิธิภาพ ประสทิธิผล และมีความโปรง่ใส  

9.4. ฝ่ายตรวจสอบภายในจะติดตามความคืบหนา้ของแนวทางการแกไ้ขว่าไดร้บัการแกไ้ขอย่างเหมาะสม และรายงาน
ผลการติดตามใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบตอ่ไป  
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10. นโยบายกับบริษัทในเครือ ตัวแทนธุรกิจ และคู่ค้า 
10.1  การน านโยบายต่อตา้นทจุริตคอรร์ปัชั่นไปถือปฏิบตัิ ใหค้รอบคลมุถึงบริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทอื่นที่บริษัทมี

อ านาจในการควบคุม รวมถึงคาดหวงัใหต้วัแทนทางธุรกิจที่มีความเก่ียวขอ้ง หรือกระท าการในนาม บริษัทฯ 
ปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันี ้

10.2 บรษัิทฯ สือ่สาร และเผยแพรน่โยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น รวมถึงช่องทางการแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนไปยงั
สาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอ านาจในการควบคมุ และตวัแทนทางธุรกิจ คู่คา้ทาง
ธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซตข์องบริษัทฯ รายงานประจ าปี แบบแสดง
รายการขอ้มลูประจ าปี เป็นตน้ เพื่อสรา้งความเขา้ใจ และสนบัสนนุใหย้ดึมั่นในมาตรฐานการรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
ในเรือ่งการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นเช่นเดียวกบับรษัิทฯ 

10.3 บรษัิทฯ จดัท าเอกสาร สญัญา โดยระบเุง่ือนไข หรอืขอ้สงัเกตใหก้บัลกูคา้ หรอืคูค่า้ลงนามตอบกลบัเพื่อรบัทราบ
ถึงนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น ในเอกสารแนบทา้ยสญัญาของบริษัทฯ  รวมทัง้การส่งลิง้คน์โยบาย
ตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่นใหคู้ค่า้ไดร้บัทราบ 

11. วันที่บังคับใช ้
นโยบาย และแนวปฏิบตัิดา้นการตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่นฉบบันีใ้หใ้ชบ้งัคบัวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 เป็นตน้ไป

และใหย้กเลกินโยบาย และแนวปฏิบตัิดา้นการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นฉบบัวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2564 
__________________________________________________________ 
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ใบน าส่งของขวัญ ทรัพยส์นิ หรือประโยชนอ์ืน่ใด 
   เลขที่เอกสาร ____________ 

วนัท่ี ___________________ 

ผู้ให้ 
รายละเอียดของขวัญ/
ทรัพยส์ิน หรือประโยชน์

อื่นใด 
ผู้รับ 

มูลค่า 
ผู้บังคับบัญชา หมายเหตุ <3,000 บาท >3,000 บาท 

       
       
       
       
       

 
ลงช่ือ  ผูน้  าสง่  ลงช่ือ  ผูร้บั 
       
       

          วนัท่ี _________________________ 
         

          วนัท่ี _________________________ 
 

 
 


