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นโยบายตอ่ต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น 

 บรษิัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) “บรษิัทฯ” มีนโยบายส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ ความ
โปร่งใส โดยมุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทัง้ภายใน และภายนอกองคก์ร รวมถึงการปฏิบตัิต่อผู้มีส่วน
ไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้/เจา้หนี ้คู่แข่งทางการคา้ และสงัคมส่วนรวม บริษัทฯ ก าหนดหลกัการด าเนิน
กิจการที่ไม่สนบัสนุนกิจกรรมของกลุ่ม หรือบุคคลที่กระท าการโดยมิชอบในการแสวงหาประโยชน ์เพื่อใหม้ั่นใจว่าการด าเนิน
กิจการปราศจากการทุจริตคอรร์ปัชั่น จึงจัดท านโยบายฉบบันีข้ึน้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และใชส่ื้อสารใหก้รรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัปฏิบตัิตามอย่างเครง่ครดั รวมทัง้ หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทฯ ด าเนินการ
หรือยอมรบัการทจุรติคอรร์ปัชั่นในทกุรูปแบบทัง้ทางตรง หรือทางออ้ม โดยครอบคลมุถึงทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และใหม้ีการ
สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชั่นนีอ้ย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และ
ข้อก าหนดในการด าเนินการดา้นต่างๆให้สอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของ
กฎหมาย ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนกระท าการใดๆอันเป็นการสนับสนุนการคอรร์ปัชั่น จะไดร้บัการพิจารณาลงโทษตามระเบียบ
บรษิัท 
1. ค านิยาม 
1.1 การทุจริต 
  หมายถึง การกระท าใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชนท์ี่มิควรได ้ส าหรบัตนเองหรือผูอ้ื่น ที่เป็นการขดัต่อศีลธรรม จรยิธรรม 
และกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบาย  ซึ่งโดยรวมหมายถึงการกระท าต่างๆ ได้แก่  การยักยอกสินทรัพย์ (Asset 
Misappropriation) การตกแต่งบญัชี (Financial Statement Fraud) การคอรร์ปัชั่น (Corruption)  
1.2 การคอรรั์ปชั่น 
          หมายถึง  การให ้การเสนอ/ใหค้  ามั่น/สัญญาว่าจะให ้หรือ การรบั การเรียกรอ้ง ซึ่งเงิน ทรพัยสิ์น หรือ ประโยชน ์    
อื่นใด อย่างไม่เหมาะสม โดยปฏิบตัิต่อเจา้หนา้ที่ของรฐัหรือเอกชนหรือผูม้ีหนา้ที่เก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
เพื่อให้บุคคลดังกล่าว กระท า หรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ไดม้าหรือรักษาไวซ้ึ่งธุรกิจ หรือ ประโยชนอ์ื่นใด         
ที่ไม่เหมาะสมในธุรกิจ 
1.3 สินบน  
  หมายถึง ส่ิงจงูใจหรือรางวลัที่ให ้เสนอให ้หรือสญัญาว่าจะให ้ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชนท์างการเงินหรือผลประโยชน์
อื่นใดในทุกรูปแบบ ซึ่งหมายรวมถึงการให้ของขวัญหรือบริการ เงินสดหรือส่ิงของแทนเงินสด หรือรอ้งขอเพื่อด าเนินการ         
อนัมิชอบไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการใดๆในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของรฐั หรือภาคเอกชน 
1.4 การช่วยเหลือทางการเมือง  
 หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเงินสด หรือรูปแบบอื่น เพื่อสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมือง ตลอดจนการส่งเสริม
ใหพ้นกังานเขา้รว่มกิจกรรมทางการเมืองในนามบรษิัทฯ โดยไม่มุ่งหวงัความไดเ้ปรียบทางธุรกิจการคา้ เช่น การใหส่ิ้งของ หรือ
บริการ การโฆษณาส่งเสริม หรือสนบัสนุนพรรคการเมือง การซือ้บตัรเขา้ชมงานเพื่อระดมทุน หรือบริจาคเงินใหแ้ก่องคก์รที่มี
ความสมัพนัธใ์กลช้ิดกบัพรรคการเมือง เป็นตน้ 
1.5 การให้บริจาค/การรับบริจาค 
 การใหบ้รจิาค หมายถึง การให ้ความช่วยเหลือทางการเงนิ หรือรูปแบบอื่น เช่น ใหค้วามรู ้หรือสละเวลา เพื่อเป็นส่วน
หนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสงัคม บริจาคสินคา้ของบริษัทฯ ตลอดจนประชาสมัพนัธ ์เพื่อประโยชนก์ารกุศลหรือสาธารณะ และ
เสริมสรา้งภาพลกัษณท์ี่ดีแก่บริษัทฯ โดยไม่มุ่งหวงัผลทางธุรกิจเป็นการตอบแทนไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชนข์องบรษิัท โดยตอ้งจดัท าบนัทึกขออนุมตัิ ระบุวตัถุประสงคแ์ละชื่อบุคคลหรือหน่วยงานผูร้บับรจิาคหรือ
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รบัการสนบัสนุนอย่างชดัเจน พรอ้มแนบเอกสารที่เก่ียวขอ้ง เพื่อน าเสนอผูม้ีอ  านาจของบริษัทพิจารณาอนุมตัิก่อนด าเนินการ
ตามระเบียบบรษิัท 
 การรบับรจิาค หมายถึง การรบัในรูปของเงินสด สินคา้ สินทรพัย ์เพื่อน าไปบรจิาคต่อองคก์รการกศุล 
1.6 เงนิสนับสนุน  

 หมายถึง เงินที่จ่ายใหห้รือไดร้บัจากลกูคา้ คู่คา้ หรือหุน้ส่วนทางธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อธุรกิจ ตราสินคา้ หรือ
ชื่อเสียงของบริษัทฯอนัเป็นไปเพื่อประโยชนใ์นการสรา้งความน่าเชื่อถือทางการคา้และช่วยก ากับความสมัพนัธท์างธุรกิจตาม
ความเหมาะสมแก่โอกาส 
1.7 การใหข้องขวัญ คา่บริการต้อนรับ ค่าเลีย้งรับรอง ค่าใชจ้่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 หมายถึง การใหข้องขวญั ค่าบริการตอ้นรบั ค่าเลีย้งรบัรอง ค่าใชจ้่ายในการเดินทางและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ซึ่งไม่เป็น
การกระท าที่กระทบกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ แต่เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เป็นการใหใ้นนามบริษัทฯ ไม่ใช่ใน
นามพนกังาน โดยเหมาะสมกบัเทศกาล เช่น ช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต ์ตรุษจีน ฯลฯ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ และเป็นไป
อย่างเปิดเผย และเป็นไปตามระเบียบของบรษิัท 
1.8 การรับของขวัญ ทรัพยส์ิน สินบนหรือประโยชนอ์ื่นใด 
              หมายถึง การรบัของขวญั ทรพัยสิ์น สินบนหรือประโยชนอ์ื่นใด ซึ่งไม่เป็นการกระท าที่กระทบกับผลการด าเนินการ
ของบริษัทฯแต่เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เป็นการรบัในนามบริษัทฯ ไม่ใช่ในนามพนักงาน โดยเหมาะสมกับเทศกาล    
เช่น ช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต ์ตรุษจีน ฯลฯ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติและเป็นไปอย่างเปิดเผย รวมทั้งรบัไวเ้นื่องจาก    
ความจ าเป็นไม่สามารถปฏิเสธไดห้รือเพื่อรกัษาสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนัทางธุรกิจ หรือไม่ว่าเหตผุลอื่นใดก็ตาม  
1.9 เจ้าหน้าทีรั่ฐ/พนักงานรัฐ  
 หมายถึง การท่ีบคุคลผูเ้ป็นหรือเคยเป็นเจา้หนา้ที่ของรฐั/นกัการเมือง/ท่ีปรกึษาของหน่วยงานรฐั และไดเ้ขา้มาท างาน
ใหก้ับบริษัทเอกชน และอาจอาศยัความสมัพนัธห์รือขอ้มลูภายในไปเอือ้ประโยชนแ์ก่บริษัทเอกชนหรือก่อใหเ้กิดภาวะความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องการปฏิบตัิหนา้ที่ของหน่วยงานของรฐัหรือองคก์รก ากบัดูแลธุรกิจกบับริษัทที่อยู่ภายใตก้ารก ากบั
ดูแล โดยผลของการกระท านั้นมุ่งหวงัใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม หรือ การก าหนดนโยบายเอือ้ประโยชน์
เอกชนท่ีอดีตเจา้หนา้ที่ของรฐันัน้ท างานให ้
              ซึ่งเจา้หนา้ที่ของรฐั ยงัรวมหมายถึง ผูด้  ารงต าแหน่งการเมือง ขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่นซึ่งมีต  าแหน่งหรือ
เงินเดือนประจ า พนกังานหรือบุคคลผูป้ฏิบตัิงานในรฐัวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรฐั ผูบ้ริหารทอ้งถิ่น และสมาชิกสภาทอ้งถิ่น
ซึ่งมิใช่ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง เจา้พนกังานตามกฎหมายว่าดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งถิ่น หมายความรวมถึงกรรมการ 
อนุกรรมการ ลูกจา้งของส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานของรฐั และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใชอ้  านาจหรือไดร้บั
มอบหมายใหใ้ชอ้  านาจทางการปกครองของรฐัในการด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจดัตัง้ขึน้ใน
ระบบราชการ รฐัวิสาหกิจ หรือ กิจการอื่นของรฐั 
1.10 คู่ค้า 
 หมายถึง บรษิัท หา้งหุน้ส่วน ธุรกิจ บคุคล บคุคลที่สาม หรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบรษิัท 
1.11 บุคคลทีส่าม 
 หมายถึง บคุคลภายนอก บรษิัทคู่คา้ หรือตวัแทนไดเ้ขา้มาช่วยเหลือในการติดต่องานราชการหรือกบัคู่คา้ 
1.12 ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
 หมายถึง สถานการณห์รือการกระท าหรือกิจกรรมใดๆที่ผูป้ฏิบัติงานมีผลประโยชนส่์วนตนหรือของบุคคลเข้ามา
เก่ียวขอ้งไม่ว่าโดยทางสายเลือดหรือทางอื่นใดที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหนา้ที่ในต าแหน่งที่บุคคลนั้น
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รบัผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อผลประโยชนส่์วนรวมของบริษัทฯดว้ย โดยสถานการณน์ัน้อาจท าใหบุ้คคลนัน้ขาดความ
เที่ยงธรรมในการตดัสินใจไดอ้ย่างโปร่งใส หากมีส่วนเก่ียวขอ้งกับรายการ หรือ เป็นบุคคลที่เก่ียวขอ้งกัน และมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชนก์บับรษิัท ฯ ควรแจง้บรษิัทฯ ใหท้ราบทนัที 
1.13 ค่าอ านวยความสะดวก 
 หมายถึง ค่าใชจ้่ายจ านวนเล็กนอ้ยที่จา่ยแก่เจา้หนา้ที่ของรฐัอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการใหเ้พียงเพื่อใหม้ั่นใจวา่ 
เจา้หนา้ที่ของรฐัจะด าเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุน้ใหด้  าเนินการรวดเร็วขึน้ โดยกระบวนการนัน้ไม่ตอ้งอาศยั
ดุลพินิจของเจา้หนา้ที่รฐั และเป็นการกระท าอนัชอบดว้ยหนา้ที่ ของเจา้หนา้ที่ของรฐัผูน้ัน้ รวมทัง้เป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้
ตามกฎหมายอยู่แลว้ 
2. บทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

2.1 คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ที่ พิจารณา ทบทวน อนมุตัินโยบายและแนวปฏิบตัิ และก ากบัดแูลใหม้ีระบบสนับสนุน
การต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น เพื่อใหม้ั่นใจว่า ฝ่ายจัดการไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคัญต่อนโยบายต่อตา้นการ
ทุจริตคอรร์ปัชั่น และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่แต่งตัง้โดยคณะกรรมการชดุย่อย
เป็นผูก้  ากบัดแูลการปฏิบตัิตามมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นนีอ้ย่างเป็นทางการ 

2.2 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการทีด่ี มีหนา้ที่ ก าหนดนโยบาย และก ากบัดแูล
การปฏิบตัิตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิ รวมถึงให้
ค าแนะน าแก่ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และผูบ้ริหารระดบัสงูที่มีความรบัผิดชอบต่อการน านโยบายต่อตา้นการทจุรติ
คอรร์ปัชั่นนีไ้ปปฏิบตัิ  

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที่ สอบทานและประเมิน ระบบการควบคมุภายใน ระบบการจดัท ารายงานทางการ
เงินและบัญชี ระบบการตรวจสอบภายใน และกระบวนการอื่นที่เก่ียวขอ้งกับนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น 
เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ ไดป้ฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑข์องบริษัทฯ ตามที่ก าหนด เพื่อใหม้ั่นใจว่า
บริษัทฯมีการแบ่งแยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบอย่างเหมาะสม รวมถึงสอบทานการควบคมุภายในที่เก่ียวกบัมาตรการ
ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น กบับคุลากรท่ีปฏิบตัิงานนัน้ๆ ก่อนรายงานผลต่อคณะกรรมการบรษิัท รวมถึงรบัเรื่องแจง้
เบาะแสการกระท าอันทุจริตคอรร์ัปชั่นและตรวจสอบขอ้เท็จจริงตามที่ไดร้บัแลว้ และเสนอเพื่อเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาและลงโทษหรือแกปั้ญหาดงักล่าว 

2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหนา้ที่ ประเมินโอกาส และผลกระทบจากปัจจยัเส่ียงอนัอาจเกิดจากการทจุรติ
คอรร์ปัชั่น ซึ่งครอบคลมุความเส่ียงดา้นกลยทุธ ์การเงิน ปฏิบตัิการ กฎเกณฑ ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องคก์ร และปัจจยั
ภายนอก ตลอดจนก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง และวางกรอบการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ รวมถึง
ก ากับดแูล ติดตาม และสอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีการบรหิารจดัการความเส่ียงอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบรษิัท 

2.5 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และผู้บริหารระดับสูง มีหนา้ที่ รบัมอบอ านาจ และความรบัผิดชอบต่อการน านโยบาย
ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นไปปฏิบตัิ โดยก าหนดใหม้ีระบบสนบัสนนุนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น และส่ือสาร
ไปยังพนักงาน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทบทวนความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และมาตรการต่าง ๆ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย จดัใหม้ีกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งมั่นต่อมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชั่น ตั้งแต่ คัดเลือก อบรม ประเมินผลงาน         
ใหผ้ลตอบแทน และเล่ือนต าแหน่ง มีก าหนดไวใ้นคู่มือการปฏิบตัิงาน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายต่อตา้นการ
ทจุรติคอรร์ปัชั่นดว้ย 
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2.6 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการตรวจสอบ และสอบทาน กระบวนการ การปฏิบตัิงานว่าเป็นไปตาม
นโยบาย แนวปฏิบตัิ อ านาจการด าเนินงาน ระเบียบปฏิบตัิ และกฎหมายขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล เพื่อให้
มั่นใจว่า มีระบบการควบคมุที่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเส่ียงดา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นที่อาจเกิดขึน้ และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.7 พนักงาน มีหน้าที ่
1) ปฏิบตัิตามนโยบายและกระบวนการป้องกนัการทจุรติและคอรร์ปัชั่นอย่างเครง่ครดั 
2) หากพบขอ้สงสัย หรือไม่แน่ใจในการปฏิบตัิงานของตนว่าสอดคลอ้งกับนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่ น
ของบรษิัทหรือไม่ ใหป้รกึษาผูบ้งัคบับญัชา หรือฝ่ายกฎหมาย 
  3) สอดส่อง แจง้เบาะแส หรือรอ้งเรียน เมื่อพบการกระท าที่อาจส่อถึงการทจุรติและคอรร์ปัชั่น 

3. แนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น 

3.1 คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ พนักงาน และลูกจา้งของบริษัทฯ หา้มกระท าการอันใดที่เก่ียวขอ้งกับการทุจริต
คอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ ทัง้ทางตรง และทางออ้ม 

3.2 บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ กระท าการใดที่แสดงเจตนาว่าเป็นการทุจริต
คอรร์ปัชั่น เช่น การให ้หรือรบัสินบนเจา้หนา้ที่รฐั หน่วยงานภาครฐั และหน่วยงานเอกชน หรือผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียที่
เก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ เพื่อใหไ้ดม้าหรือคงไวซ้ึ่งธุรกิจ ขอ้ไดเ้ปรียบทางการคา้และการแข่งขนั  

3.3 บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ เรียกรอ้ง ด าเนินการ หรือยอมรับการทุจริต
คอรร์ปัชั่น เพื่อประโยชนต์่อตนเอง ครอบครวั ญาติพี่นอ้ง เพื่อน และคนรูจ้กั 

3.4 บรษิัทฯ ก าชบัใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิัทฯ ตอ้งปฏิบตัิงานอย่างระมดัระวงัในขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิงานท่ีมีความเส่ียงสงูต่อการทจุรติคอรร์ปัชั่น เช่น การขายและการตลาด การจดัซือ้จดัจา้ง งานโครงการลงทุน 
การท าสัญญา การให้และรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด การเลีย้งรับรอง การให้เงินบริจาค              
เงินสนบัสนนุ เป็นตน้ 

3.5 บริษัทฯ ก าชับใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของบริษัทฯ ด าเนินการเรื่องการให ้หรือรบัเงินบริจาค      
เงินสนบัสนนุอย่างโปรง่ใส ถกูตอ้งตามระเบียบบรษิัทฯ และถกูตอ้งตามกฎหมายโดยตอ้งมั่นใจวา่เงินบรจิาค หรือเงิน
สนบัสนนุไม่ไดถ้กูน าไปใชเ้พื่อการติดสินบน 

3.6 บริษัทฯ ก าชับให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ระมัดระวังในการท าธุรกรรมกับบุคคล          
นิติบคุคล  หรือองคก์รใด ๆ ที่มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

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

3.8 บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรม และคุม้ครองบุคคลที่ปฏิเสธการทุจริตคอรร์ัปชั่น หรือแจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริต
คอรร์ปัชั่นใหก้บับรษิัทฯ ตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรการการแจง้เบาะแส และกลไกคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือใหค้วาม
ร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอรร์ปัชั่น ตามที่บริษัทฯ ไดก้ าหนดไวใ้น นโยบายการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน 
และคู่มือจรรยาบรรณของบรษิัทฯ 

3.9 บริษัทฯ จะพิจารณา และลงโทษผูก้ระท าการทุจริตคอรร์ปัชั่น ซึ่งถือว่าเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณ ตามระเบียบ
ว่าดว้ยวินยัของพนกังานท่ีก าหนดไว ้และอาจไดร้บัโทษตามกฎหมายหากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 
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3.10 บริษัทฯ จะเผยแพร่ ใหค้วามรู ้และท าความเขา้ใจกับบุคคลที่ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ ที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ หรืออาจเกิด
ผลกระทบต่อบรษิัทฯ เพื่อใหก้ารปฏิบตัิเป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

4. ข้อก าหนดในการด าเนินงาน 

  เพื่อความชดัเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเส่ียงสงูกบัการเกิดการทุจริตคอรร์ปัชั่น กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร 
และพนกังาน ทกุระดบัตอ้งปฏิบตัิดว้ยความระมดัระวงัในเรื่องดงัต่อไปนี ้

4.1 การใหค้วามช่วยเหลือทางการเมือง 

4.1.1  บรษิัทฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง นกัการเมือง หรือพรรคการเมืองใดๆ ยึดมั่น

ในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองตามระบบประชาธิปไตย 

บรษิัทฯ ไม่มีนโยบายสนบัสนนุช่วยเหลือกิจกรรมของพรรคการเมือง หรือนกัการเมืองทัง้ทางตรง และทางออ้ม 

4.1.2  บริษัทฯ ไม่สนบัสนุนเงิน หรือส่ิงของใหพ้รรคการเมือง นกัการเมือง หรือผู้สมคัรรบัเลือกตัง้ทางการเมืองใดๆ เพื่อ
แลกกบัสิทธิพิเศษ หรือผลประโยชนอ์นัไม่ชอบ ทัง้ทางตรง และทางออ้ม 

4.1.3  กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิัทฯ ทกุระดบัมีสิทธิเสรภีาพในการเขา้รว่มกิจกรรมทางการเมือง
ภายใตบ้ทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่ไม่มีสิทธิในการแอบอ้างความเป็นพนักงานบริษัทฯ หรือน าทรัพยสิ์น 
อปุกรณ ์เครื่องมือใดๆ ของบรษิัทฯ ไปใชเ้พื่อประโยชนใ์นการเขา้รว่มกิจกรรมทางการเมือง 

4.1.4  คณะกรรมการบรษิัท ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง ตามสิทธิ
เสรีภาพส่วนบคุคล แต่ตอ้งปฏิบตัิดงันี ้
ก. ไม่ควรแสดงออกดว้ยวิธีใดๆ ที่ท  าใหผู้อ้ื่นเขา้ใจว่าบริษัทฯ มีความเก่ียวขอ้ง ฝักใฝ่ หรือใหก้ารสนบัสนุนการ

ด าเนินการทางการเมือง 
ข. ไม่แต่งกายดว้ยเครื่องแบบพนกังาน หรือใชส้ญัลกัษณใ์ดที่ท  าใหผู้อ้ื่นเขา้ใจไดว้่าเป็นพนกังานของบรษิัทฯ ใน

การเขา้รว่มกิจกรรมทางการเมือง 
ค. ไม่แอบอา้งต าแหน่งหนา้ที่การงาน การเป็นพนกังานบริษัทฯ เพื่อความน่าเชื่อถือในการหาแนวร่วมในการ

แสดงออกทางการเมือง 
ง. หลีกเล่ียงการแสดงออก หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมอืงในสถานท่ีท างาน หรือในเวลางานอนัอาจท าให้

เกิดความขดัแยง้ในการท างาน 
4.1.5 ฝ่ายบัญชีท าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารที่อาจจะเก่ียวข้องกับกิจกรรมสนับสนุนพรรคการเมือง หรือบุคคลทาง

การเมือง ก่อนการจ่ายเงิน เพื่อไม่ใหม้ีการจ่ายเงินตามนโยบายที่บรษิัทก าหนด 

4.2 การบริจาคเพื่อการกุศล และเงนิสนับสนุน  

4.2.1 การบริจาคเพื่อการกุศล ทัง้ในรูปแบบของการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน หรือรูปแบบอื่น เช่น การใหค้วามรู ้
หรือสละเวลา เป็นตน้ บรษิัทฯสามารถเป็นส่วนหนึ่งในกจิกรรมตอบแทนสงัคม ตลอดจนการประชาสมัพนัธ ์และ
เสริมสรา้งภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ โดยไม่ไดมุ้่งหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ เพื่อการกุศลและประโยชน์
สาธารณะ 

4.2.2 การใหเ้งินสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือส่ิงของแทนเงินสดแก่กิจกรรม หรือโครงการ จะตอ้งด าเนินการดว้ย
ความโปร่งใส ตอ้งระบุชื่อผูใ้หใ้นนามบริษัทฯเท่านั้น  โดยผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัทฯ ที่
ก าหนดไว ้และมั่นใจว่าการใหเ้งินสนับสนุนดังกล่าวจะไม่ถูกน าไปใช้ในการทุจริตคอรร์ปัชั่น ทั้งนี ้การใหเ้งิน
สนบัสนนุตอ้งมีวตัถปุระสงค ์เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ ์ส่งเสรมิธุรกิจ และภาพลกัษณท์ี่ดีของบรษิัทฯ โดยอาจ
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กระท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น การสนบัสนุนกิจกรรมทางวฒันธรรม กิจกรรมเพื่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรม
เพื่อการศกึษาและกีฬา เป็นตน้ 

4.2.3 การบริจาค และให้การสนับสนุนกับเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงองคก์รการกุศล ตอ้งด าเนินการ
ภายใตเ้งื่อนไขดงัต่อไปนี ้
ก. เป็นองคก์รที่เชื่อถือได ้และ/หรือมีการจดัตัง้อย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย 
ข. เป็นการกระท าในนามของบริษัทฯ ซึ่งปฏิบัติอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบของบริษัทฯ และเป็นไป

อย่างโปรง่ใส  
ค. ไม่ควรจ่ายเงิน หรือใหส่ิ้งของแทนเงินสดแก่เจา้หนา้ที่รฐั หรือบุคคลใดโดยตรง เวน้แต่มีรายละเอียดระบใุน

หนงัสือขอรบัการสนบัสนนุอย่างชดัเจน และมีหลกัฐานการรบัการสนบัสนนุอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
ง. ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพื่อใหม้ั่นใจว่าการบริจาค หรือการสนบัสนุนไดถู้กน าไปใชเ้พื่อประโยชนข์อง

สาธารณะ และ/หรือตรงตามวตัถปุระสงคข์องการบรจิาค และ/หรือการสนบัสนนุอย่างแทจ้รงิ 
4.2.4 ผูร้อ้งขอใหบ้รษิัทฯจดัเงินสนบัสนนุ เงินบรจิาค และเงินช่วยเหลือ ตอ้งปฏิบตัิดงันี ้

ก. ผู้ร ้องขอน าเสนอรายละเอียดการขอเบิกจ่ายการให้เงินสนับสนุน เงินบริจาค หรือเงินช่วยเหลือให้
ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณา 

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

วัตถุประสงคข์องการใหเ้งินสนับสนุน เงินบริจาค และเงินช่วยเหลือเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ 
และพิจารณาอนมุตัิ 

ง. ผูร้อ้งขอน าหลกัฐานการใหเ้งินสนบัสนุน เงินบรจิาค หรือเงินช่วยเหลือ เช่น หนงัสือขอบคณุจากหน่วยงานที่
รบัเงินสนบัสนุน เงินบริจาค หรือเงินช่วยเหลือ รูปถ่าย หรือใบเสร็จรบัเงิน เป็นตน้ ส่งใหฝ่้ายบญัชี เพื่อเป็น
หลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชี หลงัจากด าเนินการใหเ้งินสนบัสนนุ เงินบรจิาค หรือเงินช่วยเหลือแลว้ 

จ. ฝ่ายบญัชีสอบทานหลกัฐานการใหเ้งินสนบัสนุน เงินบริจาค หรือเงินช่วยเหลือ หากหลกัฐานที่ผูร้อ้งขอใหม้า
ไม่เพียงพอใหแ้จง้ผูร้อ้งขอ เพื่อขอขอ้มลู หรือชีแ้จงเพิ่มเติม หากพิสจูนไ์ดว้่าการใหเ้งินสนบัสนุน เงินบรจิาค 
หรือเงินช่วยเหลือไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบตัิของบริษัทฯ หรือใชเ้ป็นขอ้อา้งในการคอรร์ปัชั่น บริษัทฯ จะ
ลงโทษผูก้ระท าผิดตามมาตรการสงูสดุ 

4.2.5 การรบัเงินบรจิาค 
                       ก.  บรษิัทฯ ไม่มีนโยบายเป็นคนกลางในการรบัเงินหรือทรพัยสิ์นท่ีบรจิาค เพื่อน าไปบรจิาคต่อองคก์รการกศุล 
                       ข.  บรษิัทฯ จะแจง้ต่อพนกังาน ถึงการไม่มีนโยบายเป็นคนกลางในเรื่องดงักล่าว 
                       ค.  ฝ่ายบรหิาร ตอ้งก ากบั ดแูล ใหส้ายงานปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดดงักล่าว 

             ง.  ฝ่ายบญัชีจะตอ้งสอบทานรายการรบัเงิน รายการรบัทรพัยสิ์น เพื่อใหม้ั่นใจว่าไม่ใช่เป็นการรบัที่เป็นการรบั 
บรจิาค 

4.2.6 การรบัเงินสนบัสนนุจากลกูคา้ คู่คา้ หรือหุน้ส่วนทางธุรกิจ ไม่ว่าในรูปของเงินสด หรือ อื่นๆ ตอ้งปฏิบตัิ ดงันี ้ 
                       ก.   ในการรบัเงินสนบัสนนุ ผูร้อ้งขอน าเสนอรายละเอียดการขอรบัเงินสนบัสนนุ ใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณา  

 ข.   ผูท้ี่มีอ  านาจพิจารณารายละเอียดการรบัเงินสนบัสนนุ โดยใหส้อบทานใหม้ั่นใจว่าเป็นไปตามวตัถปุระสงค ์  
 ทางธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ใช่เพื่อประโยชนส่์วนตนทัง้ทางตรงและทางออ้ม ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง ไม่เป็น
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 สินบน และ เงินสนบัสนนุท่ีรบัตอ้งเป็นเช็ค หรือ การโอนเงิน ที่เขา้บญัชีของบรษิัทฯ เท่านัน้ จึงจะพิจารณา
 อนมุตัิ พรอ้มทัง้ผูม้ีอ  านาจอนมุตัิตอ้งติดตาม ก ากบั ตรวจสอบ ใหก้ารรบัเงินสนับสนุน เป็นไปตามขัน้ตอน
 ดงักล่าว 

ค.  ผูร้อ้งขอออกหนงัสือตอบขอบคุณ พรอ้มทัง้น าหลกัฐานการรบัเงินสนบัสนุน เช่น หลกัฐานการรบัโอนเงิน 
ส าเนาเช็ค ฯลฯ ส่งใหฝ่้ายบญัชี เพื่อใหฝ่้ายบญัชีตรวจสอบการรบัเงินและออกหลกัฐานการรบัเงิน  

ง.  ฝ่ายบญัชีสอบทานหลกัฐานการรบัเงินสนบัสนุน หากหลกัฐานที่ผูร้อ้งขอใหม้าไม่เพียงพอใหแ้จง้ผูร้อ้งขอ 
เพื่อขอขอ้มูล หรือชีแ้จงเพิ่มเติม หากพิสูจนไ์ดว้่าการรบัเงินสนับสนุน ไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบตัิของ
บรษิัทฯ หรือใชเ้ป็นขอ้อา้งในการคอรร์ปัชั่น บรษิัทฯ จะลงโทษผูก้ระท าผิดตามมาตรการสงูสดุ 

4.3 การจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม   

4.3.1 การจดักิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคม  ทัง้ในรูปแบบของการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน หรือรูปแบบอื่น 
เช่น การใหค้วามรู ้การสละเวลา การมอบสินคา้เพื่อสนบัสนุนการจดักิจกรรม การอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
บริษัทฯ สามารถเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้าง
ภาพลกัษณท์ี่ดีใหแ้ก่บรษิัทฯ โดยไม่มุ่งหวงัผลตอบแทนทางธุรกิจ 

4.3.2 การจดักิจกรรม ความรบัผิดชอบต่อสงัคม ร่วมกับเจา้หนา้ที่รฐั หน่วยงานภาครฐั หรือองคก์รต่างๆ สามารถท า
ไดต้ามความเหมาะสม โดยตอ้งท าในนามของบริษัทฯ และมีวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกับนโยบายของบริษัทฯ 
ทั้งนีค้วรมีหลักเกณฑ์ แผนงาน การวัดผลที่ชัดเจน และด าเนินการผ่านขั้นตอน และระเบียบของบริษัทฯที่
ก าหนดไว ้

4.3.3 การจดักิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคม ไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือส่ิงของแทนเงินสดจะตอ้งด าเนินการดว้ยความ
โปร่งใส ตอ้งไม่เป็น หรือเก่ียวขอ้งกับการสนบัสนุนของพรรคการเมือง ตอ้งระบุชื่อผูใ้หใ้นนามบริษัทฯ เท่านัน้ 
โดยผ่านขัน้ตอนการอนุมตัิตามระเบียบของบริษัทฯ ที่ก าหนดไว ้และมั่นใจว่าการจดักิจกรรม ความรบัผิดชอบ
ต่อสงัคมดงักล่าว จะไม่ถูกน าไปใชใ้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น ทัง้นีก้ารจดักิจกรรมตอ้งมีวตัถปุระสงคเ์พื่อตอบแทน
ชุมชน และสงัคม ตลอดจนประชาสมัพนัธ ์และภาพลกัษณท์ี่ดีของบรษิัทฯ โดยอาจกระท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น 
การสรา้งงานสรา้งรายไดแ้ก่ชมุชน การใหค้วามรูก้บัคนในชมุชน เป็นตน้ 

4.3.4 ผูร้อ้งขอใหบ้รษิัทฯ มีการจดักิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคม จะตอ้งปฏิบตัิดงันี ้
ก. ผูร้อ้งขอน าเสนอรายละเอียดการจดักิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคม ใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณา 
ข. ผู้บังคับบัญชาของผู้รอ้งขอสอบทานก่อนน าเสนอฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม  และส่ือสารองค์กร

พิจารณา 
ค. ฝ่ายความรบัผิดชอบต่อสงัคม และส่ือสารองคก์รพิจารณา และจดัท าแผนประจ าปีก่อนน าเสนอผูม้ีอ  านาจ

ตามระเบียบปฏิบตัิว่าดว้ยเรื่องอ านาจอนมุตัิ  
ง. ผูม้ีอ  านาจพิจารณารายละเอียดการจดักิจกรรม ความรบัผิดชอบต่อสงัคม เพื่อใหม้ั่นใจว่าวตัถปุระสงคข์อง

การจดักิจกรรม ความรบัผิดชอบต่อสงัคม เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิของบรษิัทฯ และพิจารณาอนมุตัิ 
จ. ฝ่ายความรบัผิดชอบต่อสังคม และส่ือสารองคก์ร น าส่งเอกสาร เช่น แผนประจ าปี รายละเอียดการจัด

กิจกรรม เป็นตน้ ใหฝ่้ายบัญชีเพื่อด าเนินการเบิกเงินทดรองจ่ายของการจดักิจกรรม ความรบัผิดชอบต่อ
สงัคม และเคลียรเ์งินพรอ้มหลกัฐานการจดักิจกรรม ความรบัผิดชอบต่อสงัคม เช่น ใบเสร็จรบัเงิน รูปภาพ 
เป็นตน้ เพื่อเป็นหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีตามขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีก าหนดไว้ 
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ฉ. ฝ่ายบัญชีสอบทานหลักฐานการจัดกิจกรรม ความรบัผิดชอบต่อสังคม หากหลักฐานที่ผูร้อ้งขอใหม้าไม่
เพียงพอใหแ้จง้ผูร้อ้งขอ เพื่อขอขอ้มลู หรือชีแ้จงเพิ่มเติม หากพิสจูนไ์ด้ว่าการจดักิจกรรม ความรบัผิดชอบ
ต่อสังคม ไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของบริษัทฯ หรือใช้เป็นข้ออ้างในการคอรร์ัปชั่น บริษัทฯ จะลงโทษ
ผูก้ระท าผิดตามมาตรการสงูสดุ  

4.4 การรับของขวัญ ทรัพยส์นิ สินบนหรือประโยชนอ์ืน่ใด 

4.4.1 พนักงานของบริษัทฯ งดรบัของขวัญ ทรพัยสิ์น สินบนหรือประโยชนอ์ื่นใดในทุกกรณี รวมถึงมีหนา้ที่แจง้ให้

บคุคลภายนอกทราบถึงนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นอย่างทั่วถึง 

4.4.2 กรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งรบัของขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใด และไม่สามารถส่งคืนได ้ใหป้ฏิบตัิ ดงันี  ้

ก. แจง้ผูบ้งัคบับญัชาในสายงานทราบทนัที 

ข. พนกังานจดัท าใบน าส่งของขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใด และน าส่งเอกสารพรอ้มของขวญั ทรพัยสิ์น 

หรือประโยชนอ์ื่นใด ใหห้น่วยงานท่ีบรษิัทฯ แต่งตัง้ใหร้บัผิดชอบ ดงันี ้

 ส าหรบัส านกังานใหญ่ และสาขาตวงธนา น าส่งฝ่ายบรหิารทรพัยากรบคุคล 

 ส าหรบัสาขาส านกังานอาคารซนัทาวเวอรส์  น าส่งส านกัประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ค. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบถ่ายรูปของขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใด บนัทึกขอ้มลู พรอ้มแนบภาพถ่ายใน

ทะเบียนคมุ เพื่อออกรหสั และน าไปติดที่ของที่ไดร้บั  

ง. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบระบรุหสัในใบน าส่งของขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใด จดัเก็บเอกสาร และของ

ที่ไดร้บัในสถานที่ก าหนดไว ้แลว้น าส่งทะเบียนคมุใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารรบัทราบ 

จ. ประธานเจา้หนา้ที่บริหารจะเป็นผูพ้ิจารณา และก าหนดทางเลือกในการจดัการของขวญั ทรพัยสิ์น หรือ
ประโยชนอ์ื่นใด น าไปบรจิาคองคก์รสาธารณกศุล หรือวิธีอื่นใดที่เหมาะสม เป็นตน้ 

4.5 การใหข้องขวัญ ทรัพยส์ิน สินบนหรือประโยชนอ์ืน่ใด 
4.5.1 การใหข้องขวัญ ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใดตามประเพณีนิยม สามารถกระท าไดโ้ดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่

เก่ียวขอ้ง และจารีตประเพณีทอ้งถิ่น โดยตอ้งมีมลูค่าไม่เกิน 3,000 บาท ต่อรายต่อโอกาส และตอ้งขออนุมตัิ
ตามคู่มืออ านาจอนมุตัิก่อนด าเนินการ  

       ควรใหใ้นรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลกัษณข์องบริษัทฯ สินคา้ที่ส่งเสริมการพฒันาอย่างยั่งยืน หรือสรา้งรายได้
ใหก้บัชมุชน ดงัต่อไปนี ้
ก. ปฏิทิน ไดอารี่ 

ข. สินคา้ของบรษิัทฯ  

ค. สินคา้ที่ใชเ้ป็นส่ือประชาสมัพนัธข์องบรษิัทฯ 

ง. สินคา้โครงการหลวง โครงการพระราชด าริ สินคา้ชุมชนท่ีสรา้งรายไดใ้หก้บัชุมชน หรือสินคา้ที่ส่งเสรมิการ

พฒันาอย่างยั่งยืน 

4.5.2 การใหข้องขวญั ทรพัยสิ์น สินบนหรือประโยชนอ์ื่นใดควรปฏิบตัิอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อไม่ใหเ้กิดการ

เลือกปฏิบตัิ  

4.5.3 ไม่ให้ของขวัญ ทรัพยสิ์น สินบนหรือประโยชน์อื่นใดแก่คู่สมรส บุตร  หรือผู้ที่เก่ียวขอ้งกับเจา้หนา้ที่รัฐ คู่คา้ 

ลกูคา้ และบคุคลที่ติดต่อดว้ย เนื่องจากพฤติกรรมถือว่าเป็นการรบัแทน 
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4.5.4 ไม่เป็นตวักลางในการเสนอ เงิน ทรพัยสิ์น ส่ิงของหรือประโยชนอ์ื่นใดกบัผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ หน่วยงานราชการ

หรือองคก์รใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรไดห้รือท าใหเ้จา้หนา้ที่รฐัละเวน้การปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และ

ขอ้ปฏิบตัิทางกฎหมายที่ก าหนดไว ้

4.5.5 การใหข้องขวญั ทรพัยสิ์น เนื่องในโอกาสส าคญัทางธุรกิจ อาทิ วนัสถาปนาการจดัตัง้ การลงนามสญัญาทาง

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

บาทถว้น) ตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนุมัติจากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือตามระเบียบของบริษัทฯ ก าหนด 

ดงันี ้

ก. ผูร้อ้งขอน าเสนอรายละเอียดการใหข้องขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใด ใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณา 

ข. ผูบ้งัคบับญัชาของผูร้อ้งขอสอบทานก่อนน าเสนอผูม้ีอ  านาจตามระเบียบปฏิบตัิว่าดว้ยเรื่องอ านาจอนมุตัิ  
ค. ผูม้ีอ  านาจพิจารณารายละเอียดการใหข้องขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใด เพื่อใหม้ั่นใจว่าวตัถปุระสงค์

ของการใหข้องขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใด เป็นไปตามหลกัการ และแนวปฏิบตัิของบริษัทฯ และ
พิจารณาอนมุตัิ 

4.5.6 ผูร้อ้งขอน าหลกัฐานการใหข้องขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใด เช่น ใบเสร็จรบัเงิน ส่งใหฝ่้ายบญัชี เพื่อเป็น
หลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีตามขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีก าหนดไว ้

4.5.7 ฝ่ายบัญชีสอบทานหลักฐานการใหข้องขวัญ ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใด หากหลักฐานที่ผูร้อ้งขอใหม้าไม่
เพียงพอให้แจ้งผู้รอ้งขอ เพื่อขอข้อมูล หรือชี ้แจงเพิ่มเติม หากพิสูจน์ไดว้่าการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชนอ์ื่นใด ไม่ปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิของบรษิัทฯ หรือใชเ้ป็นขอ้อา้งในการคอรร์ปัชั่น บรษิัทฯ จะลงโทษ
ผูก้ระท าผิดตามมาตรการสงูสดุ  

4.6 การบริการตอ้นรับ การเลีย้งรับรอง 
4.6.1 เป็นการเลีย้งรบัรองทางธุรกิจ เช่น การเลีย้งรบัรองเป็นอาหาร และเครื่องดื่ม การเลีย้งรบัรองในรูปแบบการกีฬา 

และการใชจ้่ายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกับการปฏิบตัิทางธุรกิจ หรือเป็นจารีตทางการคา้ รวมถึงการใหค้วามรู้
ความเขา้ใจทางธุรกิจ สามารถกระท าได ้แต่ตอ้งเป็นการใชจ้่ายอย่างสมเหตุสมผล และไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจในการปฏิบตัิงานของผูไ้ดร้บับริการตอ้นรบั เลีย้งรบัรอง ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
เช่น งดการบรกิารตอ้นรบั-เลีย้งรบัรองในช่วงระหว่างการประกวดราคา เป็นตน้ 

4.6.2 ตอ้งมีหลกัฐานการใชจ้่ายเงินท่ีแสดงมลูค่า และระบถุึงบคุคลหรือหน่วยงานของคู่คา้และชื่อพนกังานของบริษัทฯ

ที่เขา้รว่มการเลีย้ง เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบได ้ตามระเบียบปฏิบตัิ ดงันี ้ 

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

ต าแหน่งหนา้ที่ของผูไ้ดร้ับการรับรองทุกคน ตลอดจนรายชื่อของพนักงานของบริษัทฯ ที่เขา้ร่วมในการ

รบัรอง ใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณา 

ข. ผูบ้งัคบับญัชาของผูร้อ้งขอสอบทานก่อนน าเสนอผูม้ีอ  านาจตามระเบียบปฏิบตัิว่าดว้ยเรื่องอ านาจอนมุตัิ  

ค. ผูม้ีอ  านาจพิจารณารายละเอียดการบริการตอ้นรบั การเลีย้งรบัรอง เพื่อให้มั่นใจว่าวตัถุประสงคข์องการ

บรกิารตอ้นรบั การเลีย้งรบัรอง เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิของบรษิัทฯ และพิจารณาอนมุตัิ 
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ง. ผู้รอ้งขอน าส่งเอกสารให้ฝ่ายบัญชีเพื่อด าเนินการเบิกเงินทดรองจ่ายก่อนการบริการตอ้นรับ การเลีย้ง

รับรอง และเคลียรเ์งินพรอ้มหลักฐานการบริการตอ้นรับ การเลี ้ยงรับรอง เช่น ใบเสร็จรับเงิน เพื่อเป็น

หลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีตามขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีก าหนดไว ้

จ. ฝ่ายบญัชีสอบทานหลกัฐานการบรกิารตอ้นรบั การเลีย้งรบัรอง หากหลกัฐานท่ีผูร้อ้งขอใหม้าไม่เพียงพอให้

แจง้ผูร้อ้งขอ เพื่อขอขอ้มลู หรือชีแ้จงเพิ่มเติม หากพิสจูนไ์ดว้่าการบรกิารตอ้นรบั การเลีย้งรบัรอง ไม่ปฏิบตัิ

ตามแนวปฏิบัติของบริษัทฯ หรือใช้เป็นข้ออ้างในการคอรร์ัปชั่น บริษัทฯ จะลงโทษผู้กระท าผิดตาม

มาตรการสงูสดุ  
4.7 การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเย่ียมชมกิจการโดยใช้งบประมาณของคู่ค้า 

4.7.1 การรบัขอ้เสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใชง้บประมาณของคู่คา้ สามารถกระท าได้
หากเป็นไปตามขอ้ตกลงที่ระบใุนสญัญา และเป็นไปตามนโยบายของบรษิัทฯ 

4.7.2 ตอ้งเก่ียวของโดยตรงกับการด าเนินธุรกิจ หรือจารีตทางการคา้ โดยต้องกระท าดว้ยความโปร่งใส และไม่ส่งผล

กระทบต่อการตดัสินใจ ในการปฏิบตัิงาน หรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

4.7.3 ตอ้งไม่รบัขอ้เสนอเก่ียวกับการอบรม ที่มีลักษณะแฝงการท่องเที่ยว ขัดต่อกฎหมาย ขอ้บังคับ โดยปราศจาก

เจตนาในการถ่ายทอดความรูอ้ย่างแทจ้รงิ 

4.7.4 การรบัขอ้เสนอการประชมุ อบรม สมัมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใชง้บประมาณของคู่คา้ ในกรณีที่ไม่ไดร้ะบใุน
ข้อตกลงสัญญา สามารถกระท าได ้หากพิจารณาแลว้ว่าการรับข้อเสนอดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็น
ประโยชนต์่อบรษิัทฯ ทัง้นี ้ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผูบ้งัคบับญัชา และเป็นไปตามระเบียบของบรษิัทฯ 

4.8 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

4.8.1 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานหลีกเล่ียงการท ารายการที่เก่ียวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ การปฏิบัติหน้าที่และการด ารงต าแหน่งตอ้งไม่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ การ
ตดัสินใจเก่ียวกบัการด าเนินงานทางธุรกิจของบรษิัทฯตอ้งเป็นไปเพื่อผลประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ 

4.8.2 การกระท าและการตัดสินใจใดๆ ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับ จะตอ้งปราศจากอิทธิพลของ
ความตอ้งการส่วนตวั หรือของบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานนัน้ๆ ไม่ว่าโดยครอบครวัหรือ
ของผูอ้ื่น และใชร้าคาที่ยุติธรรม เหมาะสม เสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก เมื่อตอ้งตัดสินใจหรืออนุมตัิ
รายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาหรือผูม้ีส่วนรว่มในการอนุมตัิและใหถ้อน
ตวัจากการมีส่วนรว่มในรายการนัน้ๆ  

4.8.3 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนควรจะเปิดเผยหรือรายงาน รายการธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบขึน้เป็น
ส่วนตัว หรือกับครอบครวั หรือญาติพี่นอ้ง ผูอ้ยู่ในอุปการะ หรือกระท าผ่านผูอ้ื่น  ที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้
ผลประโยชนท์างธุรกิจกบับรษิัทฯ หรือบรษิัทในเครือ ได ้เช่น 

 การรว่มลงทนุหรือมีผลประโยชนก์บัคู่คา้ที่ประกอบธุรกิจกบับรษิัทฯ หรือลกูคา้ของบรษิัทฯ 
 การด ารงต าแหน่งใดๆ หรือแมแ้ต่การเป็นท่ีปรกึษาของคูค่า้ที่ประกอบธุรกิจกบับรษิัทฯ หรือลกูคา้ของบรษิัท 
 การท าการคา้สินคา้ หรือการใหบ้รกิาร หรือด าเนินธุรกิจ กบับรษิัทฯ หรือบรษิัทในเครือโดยตรง หรือท าการ
ผ่านผูอ้ื่น 

4.8.4 ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร  ตอ้งรายงานใหบ้รษิัทฯทราบถึงการมีส่วนไดส่้วนเสียของตน และ/หรือ ของบคุคลที่
มีความเก่ียวขอ้ง อนัเป็นส่วนไดส่้วนเสียที่เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการของบริษัทฯ รวมทัง้ตอ้งรายงานการถือ
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หลกัทรพัยใ์นบรษิัทฯไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม รวมทัง้รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้รหิาร ตามที่
กฎหมายก าหนด นอกจากนี ้มีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ละส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์นเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการเก่ียวโยงกนั 

4.8.5 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานพึงละเวน้การประกอบกิจการอนัมีสภาพเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะด าเนินการเพื่อประโยชนส่์วนตัวหรือผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อ  
บริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรือออ้ม หรือเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือผูถื้อหุน้ที่มีอ  านาจตดัสินใจ หรือผูบ้ริหารในกิจการท่ีเป็น
การแข่งขนั หรือมีลกัษณะเดียวกันกบับรษิัทฯ หรือบริษัทในเครือ เวน้แต่จะสามารถแสดงไดว้่ามีกลไกที่จะท าให้
เชื่อมั่นไดว้่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท รวมทัง้จะมีมาตรการที่เป็นไปเพื่อประโยชนท์ี่ดี
ที่สดุของบรษิัทและผูถื้อหุน้โดยรวม 

4.8.6 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานพึงละเวน้การถือหุน้ในกิจการคู่แข่งของบรษิัทฯ ซึ่งเป็นจ านวนที่มีนยัส าคญั หาก
การถือหุน้จะท าใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ไม่สามารถกระท าการ หรือละเวน้การกระท าการที่ควรท า
ตามหนา้ที่ในบริษัทฯ หรือมีผลกระทบต่องานในหนา้ที่  และในกรณีที่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดหุ้น้นัน้
มาก่อนการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน หรือก่อนที่บริษัทฯ จะเขา้ไปท าธุรกิจนัน้ หรือเป็นการไดม้าโดย
ทางมรดก กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้งรายงานใหบ้รษิัทฯ ทราบทนัที 

4.8.7 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็น
ความลบัของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ เช่น แผนงาน รายได ้  รายงานทางการเงิน มติที่ประชุม การคาดคะเน
ทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองคน้ควา้ การประมลูราคาเพื่อประโยชนส่์วนตน  เป็นตน้ ไม่ว่าจะท าใหบ้ริษัทฯ 
ไดร้บัความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายการใชข้อ้มลูภายในของบรษิัทฯ โดยเครง่ครดั 

4.8.8 การตรวจสอบรายการขดัแยง้ผลประโยชน ์
ก.  ก าหนดใหเ้ลขานกุารบรษิัท ยืนยนัและตรวจสอบ รายงานการมีส่วนไดเ้สียของ กรรมการ ผูบ้รหิาร ทกุไตรมาส 

เพื่อใหม้ั่นใจว่าไดป้ฏิบตัิตามขอ้กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และรายงานต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัททกุไตรมาส 
ข.  ก าหนดใหฝ่้ายจัดซือ้ ตรวจสอบการขึน้ทะเบียนผูข้าย /ผูใ้หบ้ริการ ว่ากรรมการ หุน้ส่วน หรือ เจา้ของ ของ

ผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการ ไม่เป็นกรรมการ  ผูบ้ริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่เป็นสายเลือดของ กรรมการ ผูบ้ริหาร 
พนักงาน ของบริษัทฯ และก าหนดให้ฝ่ายกฎหมายระบุในสัญญา หรือ เอกสารที่เก่ียวข้อง ให้ ผู้ขาย/ผู้
ใหบ้รกิาร ใหค้  ารบัรองว่าไม่มีรายการขดัแยง้ผลประโยชนก์บับรษิัทฯ 

ค.  ก าหนดใหฝ่้ายบรหิาร ตอ้งตรวจสอบรายการท่ีจะอนมุตัิ หากเป็นรายการเก่ียวโยงกบั กรรมการ ผูบ้รหิาร ตอ้ง
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และให้เลขานุการบริษัท สอบทาน เพื่อให้มั่นใจว่าไดป้ฏิบัติถูกตอ้งตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งก่อนเสนอคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิรายการเก่ียวโยง 

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

4.9 การจ้างพนักงานของรัฐ 
 เพื่อใหม้ั่นใจว่า บรษิัทฯมีการคดัเลือกบคุลากรท่ีเคยหรือเป็นพนกังานของรฐัเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทฯ ก าหนด 

และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อไม่ใหใ้ชก้ารจา้งดงักล่าวเป็นการตอบแทนการไดม้าซึ่งผลประโยชนใ์ด ๆ รวมทัง้มีการ

เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการจา้งพนกังานรฐัใหส้าธารณะรบัทราบ เพื่อความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้
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4.9.1 แนวทางและมาตรการควบคุม 

1)    ฝ่ายทรพัยากรบคุคลสมัภาษณแ์ละตรวจสอบว่าผูส้มคัรนัน้เป็นบคุคลที่ปัจจบุนัท างานกบัหน่วยงานภาครฐัหรือ

เคยท างานกบัหน่วยงานภาครฐัหรือไม่ โดยแยกเป็น 

       1.1) หากยงัเป็นเจา้หนา้ที่ของรฐั บรษิัทฯ จะไม่ว่าจา้งหรือแต่งตัง้เจา้หนา้ที่ของรฐัที่ยงัอยู่ในต าแหน่ง 

       1.2) หากเคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องตรวจสอบว่าเป็นบุคคลที่เคยท างานให้กับหน่วยงานก ากับดูแลที่

เก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯโดยตรง หรืออาจอาศยัความสมัพนัธห์รือขอ้มูลภายในไปเอือ้ประโยชนแ์ก่บรษิัทฯ หรือก่อใหเ้กิด

ภาวะความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทฯ จะว่าจา้งหรือแต่งตัง้ได้ ตอ้งพน้จากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  

        1.3) หากเป็นเจา้หนา้ที่ของรฐั ตอ้งตรวจสอบและมีขอ้มลูรายละเอียดว่า ไม่เคยท างานใหก้ับหน่วยงานก ากบั

ดูแลที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทโดยตรงหรือไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีการใชข้อ้มูลภายในไปเอือ้ประโยชนแ์ก่บริษัทฯ 

หรือไม่มีการก่อใหเ้กิดภาวะความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทฯ จึงสามารถว่าจา้งหรือแต่งตัง้ได ้

2)    ก าหนดใหผู้ส้มคัรที่ไดร้บัคดัเลือก ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูและค ารบัรองการบอกกล่าวแก่บริษัทฯ ตาม ขอ้ 1 ว่าเป็น

ความจรงิ   

3)    บรษิัทฯ จดัใหม้ีการตรวจสอบประวตัิของเจา้หนา้ที่ของรฐั เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่าขัน้ตอนการควบคมุภายในที่

ดี และการเก็บรกัษาขอ้มูลมีเอกสารหลกัฐาน เพื่อใชใ้นการตรวจสอบอย่างเพียงพอ และปฏิบัติไดอ้ย่างเหมาะสม

เป็นไปตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่น 

4)     เพื่อความโปร่งใสของการแต่งตั้ง บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลรายนามและประวัติของบุคคลที่เคยเป็นอดีต

เจา้หนา้ที่ของรฐัที่ไดร้บัการแต่งตัง้มาเป็นท่ีปรกึษา/กรรมการ/ผูบ้รหิารของบรษิัท พรอ้มระบเุหตผุลการแต่งตัง้บุคคล

เหล่านัน้ในเอกสารเผยแพรข่องบรษิัท 

5)     บริษัทฯท าเป็นสัญญาจา้งพนักงานตามปกติทางธุรกิจ ไม่มีส่วนไดเ้สีย และมีก าหนดระยะเวลาตามความ

จ าเป็นและความเหมาะสมกบัลกัษณะงาน 

6)     ตอ้งปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง ซึ่งไดร้ะบุข้อห้ามในการท าหน้าที่และวิธีปฏิบัติเพื่อ

ป้องกันการติดต่อหรือการใชอ้  านาจในทางที่มิชอบกับหน่วยงานภาครฐัเดิม รวมทั้งตอ้งปฏิบัติตามระเบียบและ

ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯอย่างเครง่ครดั 

4.10 แนวทางปฏิบตัิในเร่ืองคา่อ านวยความสะดวก 

 บรษิัทฯ ไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าอ านวยความสะดวก และการจ่ายค่าอ านวยความสะดวกเป็นส่ิงตอ้งหา้ม 
5. มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

 บรษิัทฯ ก าหนดกลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแสเก่ียวกับการกระท าผิดกฎหมาย 
กฎระเบียบและจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทจุรติคอรร์ปัชั่นของบคุคลากรบรษิัท ซึ่งรวมถึงมาตรการคุม้ครองที่
เหมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแส การสอบสวน และการลงโทษ ตามนโยบายการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิ
ที่ชดัเจน และเพื่อใหก้ารรบัเรื่องรอ้งเรียนการทจุรติคอรร์ปัชั่นและการกระท าผิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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6. การสื่อสารหรือเผยแพร่นโยบายภายในองคก์ร  
6.1 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้และท าความเข้าใจกับบุคคลอื่น ท่ีตอ้งปฏิบัติหนา้ที่           

ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ รวมทั้งสาธารณชนในเรื่องที่ตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตาม
นโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

6.2 บริษัทฯ จัดท าข้อแนะน าเก่ียวกับมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชั่น รวมทั้งข้อเสนอแนะและบทลงโทษหาก
พนกังานไม่ปฏิบตัิตามมาตรการดงักล่าว อย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร และจดัหาช่องทางส าหรบัเผยแพร่ มากกว่า 2 
ช่องทาง เช่น การติดประกาศในบอรด์ประชาสมัพนัธ ์ระบบอินทราเน็ต อีเมล ์เว็ปไซตข์องบรษิัทฯ เป็นตน้ เพื่อใหทุ้ก
คนในองคก์ร เขา้ใจ ยอมรบั และปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นอย่างเหมาะสม 

6.3 บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศ ฝึกอบรม สัมมนาเก่ียวกับนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชั่นให้กับกรรมการ 
ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิัทฯ ไดร้บัทราบ และน าไปปฏิบตัิไดอ้ย่างเหมาะสม 

6.4 บริษัทฯ ส่ือสาร และเผยแพร่นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น รวมถึงช่องทางการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน 
และบทลงโทษหากไม่ปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น ใหบุ้คคลภายในบริษัทฯ รบัทราบ ผ่านหลาย
ช่องทาง เช่น การติดประกาศในบอรด์ประชาสมัพนัธ ์ระบบอินทราเน็ต อีเมล ์เว็บไซตข์องบรษิัทฯ เป็นตน้ เพื่อใหทุ้ก
คนบรษิัทฯ เขา้ใจ ยอมรบั และปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

6.5 บรษิัทฯจะมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิด  าเนินการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นอย่างสม ่าเสมอทกุปี 
หากพนักงานคนใดเกิดความไม่มั่นใจว่า การกระท าใด อาจเขา้ลักษณะเป็นการทุจริตคอรร์ปัชั่น หรือในกรณีที่มี

ค  าถาม หรือขอ้สงสยั พนกังานควรปรกึษาคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี หรือเลขานกุาร
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
7. ข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางการปฏิบตั ิ

     บริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผู้รับผิดชอบ เป็นผู้ตอบข้อสงสัยเก่ียวกับนโยบายต่อตา้นการ
คอรร์ปัชั่น เมื่อบุคลากรของบริษัทฯ มีขอ้สงสยั หรือตอ้งการค าแนะน าใด เพื่อที่จะหลีกเล่ียงการกระท าที่จะเชื่อมโยงกับการ
คอรร์ปัชั่น สามารถปรกึษาไดก้บัฝ่ายทรพัยากรบคุคล หรือผูร้บัผิดชอบ 
     ทัง้นี ้เมื่อบคุคลากรของบรษิัทฯ อยู่ในสถานการณท์ี่ไม่แน่ใจในการตดัสินใจว่า การกระท าขดัต่อนโยบายต่อตา้นการ
คอรร์ปัชั่นหรือไม่ ใหต้ัง้ค  าถามกบัตวัเองดงัต่อไปนี ้

1)  การกระท านัน้ขดัต่อกฎหมายหรือไม่ ถา้ขดัต่อกฎหมายให ้“หยดุท า” 
2)  การกระท านัน้ขดัต่อนโยบายของบรษิัทฯ หรือไม่ ถา้ขดัต่อนโยบายให ้“หยดุท า”  
3)  การกระท านัน้ขดัต่อค่านิยม หรือวฒันธรรมของบรษิัทฯ หรือไม่ ถา้ขดัต่อค่านิยม หรือวฒันธรรมให ้“หยดุท า” 
4)  การกระท านัน้ส่งผลเสียต่อภาพลกัษณข์องบรษิัทฯ หรือไม่ ถา้ส่งผลต่อภาพลกัษณบ์รษิัทฯ ให ้“หยดุท า” 
5)  การกระท านัน้ส่งผลต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียของบรษิัทฯ หรือไม่ ถา้ส่งผลเสียให ้“หยดุท า” 
6)  การกระท านัน้ก่อใหเ้กิดแนวปฏิบตัิที่ไม่ดีในอนาคตหรือไม่ ถา้เกิดแนวปฏิบตัิที่ไม่ดีให ้“หยดุท า” 

8. ระบบการควบคุมภายใน 
8.1 กระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และการบันทกึข้อมูล  

8.1.1 บริษัทฯ จดัใหม้ีการตรวจสอบ เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่าขัน้ตอนการบนัทึกรายการทางการเงินระบบการควบคมุ
ภายในที่ดี และการเก็บรกัษาขอ้มลูมีเอกสารหลกัฐาน เพื่อใชใ้นการตรวจสอบอย่างเพียงพอ และ ปฏิบตัิไดอ้ย่าง
เหมาะสมเป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น 
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8.1.2 ทุกสายงานประเมินความเส่ียง และจดัท าแผนบริหารความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชั่นจากการปฏิบตัิงานที่ตอ้งติดต่อ
ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก เช่น การจดัซือ้จดัจา้ง การขายสินคา้ การต่อใบอนุญาตต่างๆ เป็นตน้ อย่าง
เป็นลายลกัษณอ์กัษร รวมทัง้ระบบการควบคมุภายใน และการบรหิารจดัการ เพื่อป้องกนัการเกิดทจุรติคอรร์ปัชั่น 

8.1.3 ฝ่ายตรวจสอบภายในท าหนา้ที่ตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในพรอ้มใหข้อ้เสนอแนะและแนว
ทางแกไ้ขเพื่อปรบัปรุงหรือพิจารณาการควบคุมภายในใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถป้องกันและ
ตรวจพบความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ และครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามกระบวนการตามมาตรการ
ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น สอบทานแผนบรหิารความเส่ียง และระบบการควบคมุภายในของทกุสายงาน จดัท า
แผนการตรวจสอบประจ าปี พรอ้มใหค้  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะ และแนวทางการแกไ้ข เพื่อปรบัปรุง หรือพัฒนา
ระบบการควบคมุภายในใหม้ีประสิทธิภาพ  มีการขอความเห็น หรือมีการประชมุภายใน ในเรื่องระบบการควบคมุ
ภายในหรือขัน้ตอนในการปฏิบตัิงานส าหรบักิจกรรมที่มีความเส่ียงคอรร์ปัชั่น กับฝ่ายที่เป็นเจา้ของความเส่ียง 
(Risk owner) หรือฝ่ายที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมที่มีความเส่ียงด้านการคอรร์ัปชั่นนั้นๆ หากพบประเด็นที่ไม่
สอดคลอ้งกบันโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นจะตอ้งแจง้หน่วยงานผูร้บัผิดชอบใหร้บัทราบ เพื่อปรบัปรุงระบบการ
ควบคมุภายในใหเ้หมาะสม และสรุปเป็นรายงานน าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 

8.1.4 บรษิัทฯ จดัใหม้ีขัน้ตอนการเก็บรกัษาเอกสาร และบนัทึกต่างๆ ใหพ้รอ้มต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยนัความถกูตอ้ง 
และเหมาะสมของรายงานทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ไดจ้ัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่าง
เหมาะสม เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าไม่มีรายการใดที่ไม่ไดร้บัการบนัทึก หรือไม่สามารถอธิบายได ้หรือรายการท่ีเป็นเท็จ 

8.1.5 บริษัทฯ มีการตรวจสอบภายในเพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่ากระบวนการท าบญัชีและการเก็บรกัษาขอ้มลูของบรษิัท
มีระบบการควบคมุภายในและมีความรดักมุเพียงพอ 

8.2 ส าหรับหน่วยงานทีส่ าคัญ ให้มีระบบการควบคุมภายใน ดังนี ้

8.2.1 ระบบการจัดซือ้ จัดจ้าง บริษัทฯ จดัใหม้ีขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัซือ้ จดัจา้ง และบงัคบั
ใชภ้ายในบรษิัทฯ เพื่อควบคมุทกุๆ ขัน้ตอนที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง ซึ่งด าเนินการผ่านระบบ และ
จดัเก็บเป็นหลกัฐานเพื่อใชอ้า้งอิง และสามารถตรวจสอบได ้

8.2.2 ระบบการขาย และการตลาด บริษัทฯ จดัใหม้ีขัน้ตอนการปฏิบตัิงานที่เก่ียวขอ้งกับระบบการขาย และการตลาด 
และบงัคบัใชภ้ายในบรษิัทฯ เพื่อควบคมุทกุๆ ขัน้ตอนที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการขาย และการตลาด ซึ่งด าเนินการ
ผ่านระบบ และจดัเก็บเป็นหลกัฐานเพื่อใชอ้า้งอิง และสามารถตรวจสอบได ้

8.2.3 ระบบบัญชี บริษัทฯ จดัใหม้ีการบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และขอ้บงัคบัของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์โดยด าเนินการผ่านระบบ และจดัเก็บเป็นหลกัฐานเพื่อใช้
อา้งอิง และสามารถตรวจสอบได ้รายการบันทึกบัญชีต่างๆ ตอ้งมีรายละเอียดที่เหมาะสม ถูกตอ้ง มีการระบุ
รายการจ่าย การซือ้ขาย การจัดการสินทรพัย ์วัตถุประสงคก์ารท ารายการที่ชัดเจน ไม่มีการปลอมแปลงการ
บนัทึกบญัชีและเอกสารที่เก่ียวขอ้งเพื่อปิดบงัรายการธุรกรรมที่แทจ้รงิ  

8.2.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
1) บรษิัทฯ จดัใหม้ีกระบวนการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์ตัง้แต่การสรรหาและคดัเลือกบคุลากร การเลื่อนต าแหนง่ 

การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และการให้ผลตอบแทนโดยก าหนดให้
ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัส่ือสารและท าความเขา้ใจกับพนกังานเก่ียวกับนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชั่น 
เพื่อใชใ้นกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรบัผิดชอบ และควบคมุดแูลใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2) บริษัทฯ จัดใหม้ีกระบวนการปฐมนิเทศใหแ้ก่พนักงานใหม่ เพื่อใหพ้นักงานมีความเขา้ใจเก่ียวกับนโยบาย
ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น ความคาดหวงัของบรษิัทฯ รวมถึงบทลงโทษ หากพนกังานไม่ปฏิบตัิตามนโยบาย
นี ้

3) บริษัทฯ จัดใหม้ีกระบวนการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของบริษัทฯ 
โดยเฉพาะพนกังานที่เก่ียวขอ้งกบัรายการที่มีความเส่ียงกับการคอรร์ปัชั่น เพื่อใหเ้ขา้ใจอย่างแทจ้ริง เก่ียวกบั
นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชั่น ความคาดหวงัของบริษัทฯ รวมถึงบทลงโทษ หากพนกังานไม่ปฏิบตัิตาม
นโยบายนี ้ 

4) บรษิัทฯ จดัใหม้ีกระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคล ที่ใหค้วามเป็นธรรม และคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธ หรือ
แจง้เรื่องการทุจริตคอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ โดยจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลลบต่อพนักงาน 
แมว้่าการกระท านั้นจะท าใหบ้ริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ จัดใหม้ีช่องทางการแจง้เบาะแส 
และการคุม้ครองผูร้ายงานท่ีปลอดภยั เมื่อพนกังานตอ้งการแจง้ขอ้มลู หรือเบาะแส รวมถึงค าแนะน าเก่ียวกบั
การปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

9. การติดตาม สอบทาน และปรับปรุง  

9.1. คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตอ้งทบทวน ปรบัปรุงนโยบายฉบบันีเ้ป็นประจ า
ทุกปี และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิหากมีการเปล่ียนแปลง รวมถึงการก ากบั และติดตามการน า
นโยบายฉบับนี ้ไปปฏิบัติ และให้ค าแนะน าต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุง และพัฒนามาตรการให้มีความ
สอดคลอ้งกบัความเส่ียงที่อาจเปล่ียนแปลงไป  

9.2. ผูต้รวจสอบภายในจะตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน และกระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการขายและการตลาด 
กระบวนการจัดซือ้ และกระบวนการสนับสนุนอื่นๆของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ั่นใจว่าระบบการควบคุม
ภายในมีประสิทธิผลในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชั่นอย่างเพียงพอ รวมถึงการหารือผลการตรวจสอบร่วมกับ
บุคคลที่เก่ียวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม และรายงานการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบต่อไป  หากพบว่ามีประเด็นเร่งด่วนฝ่ายตรวจสอบภายในจะแจง้ตรงไปยงัประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบไดท้นัที 

9.3. คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และ
กระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ที่เก่ียวขอ้งกับการทุจริตคอรร์ปัชั่น เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัทฯมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปรง่ใส  

9.4. ฝ่ายตรวจสอบภายในจะติดตามความคืบหนา้ของแนวทางการแกไ้ขว่าไดร้บัการแกไ้ขอย่างเหมาะสม และรายงาน
ผลการติดตามใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบต่อไป  
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10. นโยบายกับบริษัทในเครือ ตัวแทนธุรกิจ และคู่ค้า 
10.1  การน านโยบายต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชั่นไปถือปฏิบตัิ ใหค้รอบคลมุถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมี

อ านาจในการควบคุม รวมถึงคาดหวังใหต้ัวแทนทางธุรกิจที่มีความเก่ียวขอ้ง หรือกระท าการในนาม บริษัทฯ 
ปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันี ้

10.2 บรษิัทฯ ส่ือสาร และเผยแพรน่โยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น รวมถึงช่องทางการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนไปยงั
สาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอ านาจในการควบคุม และตวัแทนทางธุรกิจ คู่คา้ทาง
ธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซตข์องบริษัทฯ รายงานประจ าปี แบบแสดง
รายการขอ้มลูประจ าปี เป็นตน้ เพื่อสรา้งความเขา้ใจ และสนบัสนนุใหย้ึดมั่นในมาตรฐานการรบัผิดชอบต่อสงัคม 
ในเรื่องการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นเช่นเดียวกบับรษิัทฯ 

10.3 บรษิัทฯ จดัท าเอกสาร สญัญา โดยระบเุงื่อนไข หรือขอ้สงัเกตใหก้บัลกูคา้ หรือคู่คา้ลงนามตอบกลบัเพื่อรบัทราบ
ถึงนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชั่น ในเอกสารแนบท้ายสัญญาของบริษัทฯ  รวมทั้งการส่งลิง้คน์โยบาย
ต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่นใหคู้่คา้ไดร้บัทราบ 

11. วันทีบ่ังคับใช ้
นโยบาย และแนวปฏิบตัิดา้นการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่นฉบบันีใ้หใ้ชบ้งัคบัวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 เป็นตน้ไป

และใหย้กเลิกนโยบาย และแนวปฏิบตัิดา้นการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นฉบบัวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2564 
__________________________________________________________ 
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ใบน าส่งของขวัญ ทรัพยส์นิ หรือประโยชนอ์ืน่ใด 
   เลขที่เอกสาร ____________ 

วนัท่ี ___________________ 

ผู้ให้ 
รายละเอียดของขวัญ/
ทรัพยส์ิน หรือประโยชน์

อื่นใด 
ผู้รับ 

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

       
       
       
       
       

 
ลงชื่อ  ผูน้  าส่ง  ลงชื่อ  ผูร้บั 
       
       

          วนัท่ี _________________________ 
         

          วนัท่ี _________________________ 
 

 
 


