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บทนา
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ตระหนักถึงความสาคัญของหลักจริยธรรม คุณธรรม และความ
โปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) บริษัทฯ จึงให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งการรณรงค์ และปลูกฝังค่านิยมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นภายใน
บริษัทฯ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ ได้มีความเข้าใจ และมีจิตสานึก รวมทั้งความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ทุกรูปแบบ
เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอสาหรับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ทุกรูปแบบ บริษัทฯ จึงได้กาหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การกาหนดความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติและ
ข้อกาหนดในการดาเนินการต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นกับการดาเนินงานของบริษัทฯ และ
เพื่อให้ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นกับการดาเนินงานของบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติเพื่อป้องกัน
อย่างเหมาะสม เพียงพอ และรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ไว้อย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร รวมทั้ง การอธิบาย ทาความเข้าใจ และการสื่อสารถึง แนวทางปฏิบัติดังกล่าว ให้แก่ คณะกรรมการบริษั ท
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนพนักงานในทุกระดับชั้นของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยทั่วถึง
ทั้งนี้เพื่อยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนสาหรับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้นในการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัท จึงขอให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนพนักงานของบริษัทและ
บริษัทในเครือ ทุ กท่านได้ ศึกษา และทาความเข้าใจ ในแนวปฏิ บัติการต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชั่น และยึ ดถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ทั้งนี้บริษัทฯ ถือว่าแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบข้อบังคับการทางาน”
ของบริษัทฯ

(นายสมใจนึก เองตระกูล)
ประธานกรรมการบริษัท

(นายสมโภชน์ อาหุนัย)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
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หลักการและเหตุผล (Principle)
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ เ ล็ ง เห็ น และตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของแผนการพั ฒ นาความยั่ ง ยื น (Sustainability
Development Roadmap: SD Roadmap) ของบริษัทจดทะเบียนโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจะทาให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย โดยแผนการพัฒนาความยั่งยืนดังกล่าวประกอบด้วย
1) CG in Substance การสร้างผลการดาเนินงานที่ดีอย่างยั่งยืนและน่าเชื่อถือโดยเน้นการปฏิบัติอย่างจริงจัง
2) CSR in Process การดาเนินธุรกิจปกติประจาวันของบริษัทฯ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3) Anti-Corruption in Practice การเป็นบริษัทฯ ที่มีแนวปฏิบัติอย่างจริงจังและสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุแผนการพัฒนาความยั่งยืนดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงได้กาหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น การกาหนดความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติและข้อกาหนดในการดาเนินการต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นกับการดาเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อให้ความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นกับ
การดาเนินงานของบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติเพื่อป้องกันอย่างเหมาะสม เพียงพอ และรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้จัดทา
“คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ” อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ และพัฒนาไปสูค่ วามเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน
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คานิยามตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Definition)
ทุจริต

หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบด้วยตาแหน่ ง หน้ าที่ หรือ ด้ วยกฎหมาย ของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทั้งของบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญาของบริษัท ฯ
หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกั บการดาเนินธุรกิจของบริษัท ฯ ทั้งโดยทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น การปลอมแปลง แก้ไขเอกสารหลักฐานโดยมิชอบ การทาหลักฐาน
เท็ จ การใช้ ท รั พ ย์ สิน ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ประโยชน์ ส่วนตั ว การเบี ย ดบั ง ยั กยอก
ฉ้ อ โกง รวมทั้ ง การกระท าอื่ น ใดในลั ก ษณะที่ มี ก ารขั ด กั น ของผลประโยชน์
เป็นต้น
คอร์รัปชั่น
หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ การให้
ให้คามั่นสัญญา การเรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดซึ่ง
ไม่ เ หมาะสมหรื อ มิ ชอบด้ วยกฎหมายกับ เจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ หน่วยงานของรั ฐ
หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้
บุคคลดังกล่าวนั้นกระทา หรืองดเว้น หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นเหตุให้
ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่เป็น
กรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
หรือจารีตทางการค้า ให้กระทาได้
การจ่ายเงินคอร์รัปชั่นหรือการ หมายถึง การจ่ายเงิน หรือทรัพย์ สินหรือ ผลประโยชน์ ใดๆ จากกรรมการ ผู้ บริห าร และ
จ่ายผลประโยชน์ทางทุจริต
พนักงานของบริษัทฯ ทั้งโดยตรง หรือโดยทางอ้อม ผ่านลูกค้า / คู่ค้า หรือบุคคล
ที่สาม
บริษทั ฯ
หมายถึง บริษทั พลังงานบริสทุ ธิ์ จากัด (มหาชน)
บริษทั คูค่ ้า
หมายถึง นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
บริษทั ในเครือ
หมายถึง นิติบคุ คลที่ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) มีอานาจควบคุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ และ
หมายถึง 1) คณะกรรมการบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการชุดย่อย
2) คณะกรรมการบริหาร
3) คณะกรรมการตรวจสอบ
4) คณะกรรมการสรรหา
5) คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
6) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
7) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ผู้บริหาร
หมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารสี่รายแรก นับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่ง
ดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้
หมายความรวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็น
ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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พนักงาน

หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับ ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด
(มหาชน)
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
หมายถึง ผู้ ถื อ หุ้ น นั ก ลงทุ น ผู้ ร่ ว มทุ น พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ลู ก ค้ า คู่ ค้ า เจ้ า หนี้ คู่ แ ข่ ง
ทางการค้ า หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนต่ า งๆ พนั ก งาน ชุ ม ชน สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม
การเปิดเผยข้อมูล
หมายถึง การเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จากัด พ.ศ.2535, พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ พ.ศ.2551
กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ของตลาดหลั กทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และสานั กงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์ เหตุการณ์ หรือการกระทาใดๆ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านี้ ไม่ว่าโดยทางสายเลือด หรือทางอื่นใดมี
ผลประโยชน์ส่วนตนที่มี ผลกระทบต่ อการตัดสิน ใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ใ น
ต าแหน่ ง ที่ บุ ค คลเหล่ า นี้ รั บ ผิ ด ชอบอยู่ และขั ด ต่ อ ผลประโยชน์ ส่ ว นรวมของ
บริษัทฯ โดยสถานการณ์ เหตุการณ์ หรือการกระทานั้นอาจทาให้บุคคลเหล่านี้
ขาดความเที่ยงธรรมในการตัดสินใจได้อย่างโปร่งใส
การให้ผลตอบแทนหรือ
หมายถึง การให้สิ่งของในรูปของทรัพย์สิน หรือผลตอบแทนทั้งที่เป็นเงินหรือมิใช่เงิน เช่น
ประโยชน์อื่นใด
สิ ท ธิ พิ เ ศษต่ า งๆ หรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ใดแก่ บุ ค คลใดๆ เพื่ อ เป็ น รางวั ล หรื อ
สินน้าใจหรือเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลเหล่านั้น
การให้สินบน
หมายถึง การเสนอทรัพย์สิน รางวัล ของขวัญ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดให้แก่บุคคล
ใดๆ เพื่ อ ให้ บุ ค คลนั้ น กระท าหรื อ งดเว้ น หรื อ ละเว้ น กระท าการใดๆ
ในตาแหน่งหน้าที่ของตน ไม่ว่าการกระทาหรืองดเว้นหรือละเว้นการกระทานั้นจะ
ชอบหรือมิชอบด้วยตาแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อต้องการโน้มน้าวหรือจูงใจให้บุคคล
นั้ น กระท าการหรื อ งดเว้ น หรื อ ละเว้ น การกระท าบางอย่ า งโดยไม่ สุ จ ริ ต
ขัดต่อกฎหมาย หรือผิด หลักจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ไม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม
ของขวัญ ของกานัลหรือ
หมายถึง สิ่งที่มีมลู ค่าสามารถตีราคาเป็นเงิน หรือที่มีคุณค่าทางจิตใจ ที่มอบให้บุคคลใดๆใน
ประโยชน์อื่นใด
โอกาสสาคัญ ต่างๆ ตามประเพณีนิ ยมหรือ วัฒนธรรม หรือมารยาทที่ ปฏิบั ติใ น
สัง คม หรือ ภายใต้ จารี ตประเพณี แห่ ง ท้ องถิ่ น ด้ วยความอั ธยาศัย ไมตรี ที่ ดี เช่ น
ของขวัญปีใหม่ ของขวัญวันเกิด ของขวัญในโอกาสรับตาแหน่งใหม่ เป็นต้น หรือที่
ให้ เ ป็ นรางวั ล ประกาศเกีย รติ คุณ หรือ เพื่ อ การสั งคมสงเคราะห์ หรื อให้ เ ป็ น
สินน้าใจ ซึ่งรวมถึงการให้ประโยชน์สิทธิพิเศษต่างๆ เช่น สิทธิพิเศษในการได้รับ
บริการ การบันเทิง สันทนาการ ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือ
ค่าบริการต้อนรับ การท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะทานอง
เดียวกัน
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เงินสนับสนุน

ประเพณีนิยม

หมายถึง เงินช่วยเหลือ หรือเงินสมทบ หรือเงินอุดหนุน หรือที่อยู่ในลักษณะอื่นใดในทานอง
เดี ย วกั น ที่ จ่ า ยให้ หรื อ ที่ ไ ด้ รั บ จากบุ ค คลใดๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ
อั น เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การสร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ทางธุ ร กิ จ การค้ า การสร้ า ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล เหมาะสม และ
สอดคล้องตามหลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ (Code of Conduct) และ
หลั กการกากับ ดู แลกิจ การที่ ดี (Good Corporate Governance) ของบริษั ท ฯ
ที่มุ่งเน้นความถูกต้อง ความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ
หมายถึง สิ่งที่สังคมนิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาจนเป็นแบบแผนขนบธรรมเนียม
หรือจารีตประเพณี หรือธรรมเนียมปฏิบัติ

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)
บริษัทฯ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้อย่างชัดเจนว่าจะเป็นผู้นาในธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมค้า และพนักงาน อย่างเป็นธรรม โดยให้ความสาคัญต่อการ
ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ภายใต้กรอบการบริหาร
จัดการที่มีจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
โดยเฉพาะการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องหรือเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม บริษัทฯ จึงได้กาหนดนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ไว้ดังนี้
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ดาเนินการหรือยอมรับการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ ในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก โดยครอบคลุมถึงทุก
ธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นนี้
อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกาหนดในการดาเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย
2. กาหนดให้มีมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ และ
เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกฝ่ายทั้งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสีย ที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้การดาเนินการด้านการป้องกันและต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ได้บรรลุตามนโยบายที่กาหนดไว้
3. บริษัทฯ จะต้องปรับปรุงและพัฒนามาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับ
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง หลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ (Code of Conduct) และหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยจะต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจจะ
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เกิดขึ้นในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการจัดทาแนวทางปฏิบัติที่อยู่ภายใต้การควบคุมภายในที่ดีเพื่อป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไม่ให้เกิดขึ้นในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะต้องไม่ให้หรือรับสินบนหรือสนับสนุนการให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงการกากับดูแลและ
การควบคุมการบริจาคต่างๆ ทั้งการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้พรรคการเมือง การให้ หรือรับของขวัญหรือของกานัล
การให้หรือรับเงินสนับสนุน ตลอดจนผลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้เพื่อให้การทารายการเหล่านี้ มีความโปร่งใส และ
ไม่ได้เ ป็นไปเพื่อโน้ มน้าวหรือจูงใจให้บุ ค คลที่เ กี่ยวข้ องทั้ง กรรมการ ผู้บ ริหาร พนักงาน ของบริษัท ฯและบริษัทในเครื อ
ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐและเอกชนดาเนินการที่ไม่เหมาะสม
5. บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสม และเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุก
รูปแบบ
6. บริษัทฯ จะต้องสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
ตลอดจนการส่งเสริม การให้ความรู้ด้านการป้องกัน และต่อต้านการทุ จริต คอร์รัปชั่น แก่กรรมการ ผู้บริห าร และพนักงาน
เพื่อปลูกฝังจิตสานึกที่ดี และเพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายของบริษัทฯ ได้ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ต้องร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
7. บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีกลไกการรายงานทางการเงินที่โปร่งใส ถูกต้องแม่นยา และเชื่อถือได้
8. บริษัทฯ จะต้องส่งเสริมให้มีช่องทางการสื่อสารที่ดีและมีความหลากหลายเพื่อรับแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น
จากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีหลักประกันให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้
ถูกลงโทษที่ไม่เป็นธรรมหรือ ถูกกลั่นแกล้ง และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อทาการตรวจสอบและติดตามทุก
เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้รับการแจ้งอย่างใกล้ชิด
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โครงสร้างการจัดการการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
Management structure and responsibilities

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัท
มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลให้ บริษัทฯ มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดาเนินงาน รวมทั้งการสนับสนุนให้มี
การสร้างวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร

3. คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกากับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน
ระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี และระบบการติดตามและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ที่เหมาะสม เพียงพอ และเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการดาเนินการพิจารณา
ตรวจสอบตามนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) การกระทาผิดและการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้
มั่นใจว่าการดาเนินงานของบริษัท ฯ เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสามารถป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชั่นได้ทุกรูปแบบ
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4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มี ห น้ า ที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบในการกากั บ ดู แ ล และสนั บ สนุ น ให้ มี การด าเนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น โดยการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น และทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ให้เพียงพอ
เหมาะสม

5. คณะกรรมการบริหาร
มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกาหนดให้มีระบบการส่งเสริม และการสนับสนุน นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่างๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย

6. ฝ่ายตรวจสอบภายใน
มีหน้าที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประเมินความเหมาะสม เพียงพอ ของระบบการควบคุม
ภายใน และการสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติ อานาจในการ
ดาเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแลต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุม
ภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด สม่าเสมอ

7. พนักงาน
มีหน้าที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นนี้ ในกรณีที่มี
ข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายนี้จะต้องรายงานผ่านช่องทางการรายงานที่กาหนดไว้ตามนโยบายการแจ้งเบาะแส
การกระทาผิดและการทุจริตคอร์รัปชั่น (Whistle Blowing) ของบริษัทฯ
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แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Practice and Guideline)
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ในทุกระดับชั้น กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และบริษัทในเครือ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ รวมทั้งหลักจรรยาบรรณ หลักบรรษัทภิบาล นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
ตลอดจนระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริษัทฯ และ/หรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกาหนดขึ้นต่อไป
โดยจะต้องไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดย
1. บริษัทฯ มี ความตั้งใจและมุ่งมั่ นเป็นอย่ างยิ่งที่จะสร้างและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์ กร ตลอดจนการสร้าง
จิตสานึกให้บุคลากรในองค์กรมีจิตสานึกร่วมกันว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่า
การทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม
2. ไม่มีพฤติการณ์ที่แสดงถึงการให้หรือรับสินบน หรือการติดสินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
และความรับ ผิดชอบของตนทั้ง โดยตรงหรือ โดยอ้ อม เพื่ อให้ไ ด้ม าซึ่ง ผลประโยชน์ ในทางมิ ชอบ ทั้ งที่ เป็ น
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือผลประโยชน์ส่วนตัว โดยจะต้องปฏิบัติดังนี้
2.1 ไม่รับ หรือ ให้ข องขวัญ ของที่ร ะลึก หรือ สิ่ งของในลักษณะทานองเดียวกัน กับ บุคคลใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของตน ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน
2.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกานัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น ใด ซึ่งเป็นลักษณะจูงใจ หรือ
ชักนาให้เกิดการงดเว้นหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จาเป็นต้องรับ
ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกานัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นใดนั้น ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ มี
การปฏิบั ติอ ย่างถูกต้ องตามข้อบั งคั บ และ/หรือ นโยบายของบริ ษัทฯ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกานัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันในหน้าที่
การงานนั้น ควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส
2.3 ไม่ ใ ห้ ท รั พ ย์ สิ น สิ่ ง ของ ของขวั ญ ของก านั ล หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด ซึ่ ง เป็ น ลั ก ษณะจู ง ใจหรื อ
ชักนาในการตัดสินใจ หรือมีผลทาให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้า เสมือนกับที่ปฏิบัติกับ
คู่ค้ารายอื่น ทั้งนี้ การให้สิ่งของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ต้องมีมูลค่าไม่ มากจนเกินปกติวิสัย และ
เหมาะสมในแต่ละโอกาส
2.4 ไม่เป็นตัวกลางหรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการเสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษ
ใดๆ ที่มิควรได้ หรือมิชอบด้วยกฎหมาย หรือทาให้เจ้าหน้าที่ของภาครัฐงดเว้นหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กาหนดไว้
3. ในการดาเนินงานทางธุรกิจและการจัดซื้อ-จัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ นั้น ห้ามให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ
และ ต้ อ งด าเนิ น การอย่ างถู กต้ อ ง โดยตระหนั กอยู่ เ สมอว่ า กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น หรือในแต่ละประเทศ อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่
แตกต่างกัน ดังนั้น การติดต่องานกับ หน่วยงานภาครัฐ จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต และต้อง
ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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4. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ว่าจะทากับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน จะต้องดาเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของ
บริษัทฯ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
5. การใช้จ่ายเพื่อเลี้ยงรับรองในทางธุรกิจ สามารถกระทาได้ แต่ต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ และให้เป็นไปตามที่กาหนดในจรรยาบรรณ
6. การบริจาคเพื่อการกุศล ต้องปฏิบัติดังนี้
6.1 การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินอื่นใดของบริษัทฯ สาหรับบริจาคเพื่อการกุศลนั้น ต้องดาเนินการในนาม
บริษัทฯ เท่านั้น และต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล โรงพยาบาล สถานพยาบาล วัด หรือองค์กร
เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้จะต้องดาเนินการ
ผ่านขั้นตอนตามระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ
6.2 การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตัว นั้น สามารถกระทาได้แต่ต้องไม่ทาให้เกิดข้อสงสัยได้ ว่า
เป็นไปโดยทุจริต หรือเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆ ที่มิชอบ
7. การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ นั้น จะต้องระบุชื่อในนาม
บริษัทฯ เท่านั้น และต้องมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีหรือเพื่อชื่อเสียงของบริษัทฯ ทั้งนี้
การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และดาเนินการผ่านขั้นตอนตาม
ระเบียบของบริษัทฯ
8. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง โดยบริษัทฯ จะยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุน และยึดมั่นใน
การปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และไม่มีนโยบายให้การช่วยเหลือทาง
การเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม
9. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ จะต้องแจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทราบโดย
ทันที และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ โดยไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทาใดๆ
ที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้ที่มที าหน้าที่รับผิดชอบผ่านช่องทาง
ต่างๆ ที่กาหนดไว้
10. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคลากรของบริษัทฯ ที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น
ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ตามนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)
การกระท าผิ ด และการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น โดยไม่ มี การด าเนิ น การใดๆ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมแก่ผู้ แ จ้ ง เบาะแส เช่ น
ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น เป็นต้น แม้ว่าการกระทาดังกล่าวจะทา
ให้บริษัทฯ ต้องสูญเสียประโยชน์หรือโอกาสทางธุรกิจ
11. บริษัทฯ ถือว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นที่กระทาโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เป็น
การกระทาผิดจริยธรรมและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งผู้กระทาการดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย
ตามระเบียบข้อบังคับที่บริษัทฯ กาหนดไว้ ซึ่งรวมถึงโทษทางกฎหมายด้วย
12. บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสาคัญในการเผยแพร่ ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ทั้งบุคลากรภายในบริษัทฯ รวมถึงบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกับดาเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ
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ข้อกาหนดในการดาเนินการ (General Purpose)
1. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือ
การคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงาน และการให้
ผลตอบแทน โดยกาหนดให้ผบู้ ังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและทาความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรม
ทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การดาเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น นี้ ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ หลักบรรษัทภิบาล นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้ง
ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริษัทฯ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกาหนดขึ้น
ต่อไป
3. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดาเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิด คอร์รัปชั่น กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ต้องปฏิบัติตามด้วยความระมัดระวังในเรื่องที่กาหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ของขวัญ ของกานัลหรือประโยชน์อื่นใด (Guidance and practice of gifts, complimentary or other benefits)
บริษทั ฯ ตระหนักดีว่าการที่บริษทั ฯ จะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น นอกจากผลการดาเนินงานที่ดีแล้ว บริษทั ฯ
จะต้องคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่ากลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ จะนามาซึ่งโอกาสแห่งความสาเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การให้หรือรับ
ของขวัญ ของกานัลหรือประโยชน์อื่นใด แก่หรือจากบุคคลใดๆ สามารถกระทาได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้
1. การให้หรือรับของขวัญ ของกานัลหรือประโยชน์อื่ นใดนั้น จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และเป็นการให้ในนาม
บริษัทฯ เท่านั้น
2. ไม่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะทานองเดียวกัน เช่น บัตรของขวัญ หรือบัตรกานัล เป็นต้น
3. เป็นไปตามประเพณีนิยมและเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ หรือรับของขวัญ ของกานัลหรือประโยชน์
อื่นใด ในช่วงเทศกาลตามประเพณี ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติที่เป็นการปฏิบัติโดยทั่วไป
4. ประเภทและมูลค่าของขวัญ ของกานัลหรือประโยชน์อื่นใดนั้น จะต้องมีความเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายของ
บริษัทฯ และมอบให้ ถูกต้องตามกาลเทศะ เช่ น ไม่ค วรให้ห รือรับ ของขวั ญ ของกานัล หรือประโยชน์ อื่นใด
ในระหว่างที่บริษัทฯ กาลังติดต่องานหรือการค้ากับหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน เป็นต้น
สาหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ หรือรายการอื่นในในลักษณะทานองเดียวกันนี้ สามารถกระทาได้ ทั้งนี้ต้อง
เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และดาเนินการผ่านขั้ นตอนตามระเบียบของ
บริษัทฯ
5. จะต้องเป็นการให้หรือรับอย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด และไม่มีเจตนาจูงใจ ชักนา ครอบงา หรือเพื่อตอบแทนบุคคล
ใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งความช่วยเหลือใดๆ จาก
บุคคลดังกล่าว
6. ไม่เป็นการให้ในลักษณะติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ และหรือการคอร์รปั ชั่นระหว่างหน่วยงานเอกชน
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ขั้นตอนกระบวนการในการให้หรือรับของขวัญ ของกานัลหรือประโยชน์อื่นใด
การให้ของขวัญ ของกานัลหรือประโยชน์อื่นใด
1. ผู้ร้องขอพิจารณาความเหมาะสมของการให้ของขวัญ ของกานัลหรือประโยชน์อื่นใด โดยมูลค่าการให้ของขวัญ
ของกานัลหรือประโยชน์อื่นใดจะต้องไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อโอกาส
2. ผู้ร้องขอจัดทาแบบฟอร์ม “ใบคาขอของขวัญ ของกานัล” เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณา และเสนอผู้มีอานาจ
อนุ มั ติ ร ายการตามกรอบอ านาจอนุ มั ติ ข องบริ ษั ท ฯ ตามขั้ น ตอนและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง านว่ า ด้ ว ยเงิ น ทดรองจ่ า ย
โดยจะต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ในใบคาขอฯ
 วัตถุประสงค์/เหตุผล
 รายละเอียดผู้รับของขวัญ ของกานัลหรือประโยชน์อื่นใด
 ความเกี่ยวโยงกันของผู้รับกับบริษัทฯ และบุคลากรในบริษัทฯ
 วงเงิน (เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ)
เป็นต้น
3. เมื่อใบคาขอฯ ผ่านการอนุมัติ ผู้ร้องขอติดต่อประสานงานกับฝ่ายการเงินเพื่อขอเบิกเงินทดรองจ่ายตามขั้นตอน
และวิธีปฏิบัติงานว่าด้วยเงินทดรองจ่าย
4. ฝ่ายการเงินตรวจสอบใบคาขอฯ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของการอนุมัติรายการ หากมีความถูกต้อง
ฝ่ายการเงินบันทึกรายการจ่ายและพิมพ์ใบสาคัญจ่ายจากระบบฯ และทาการจ่ายเงินทดรองให้ผู้ร้องตามขั้นตอน
และวิธีการปฏิบัติว่าการจ่ายเงิน (จ่ายเป็นเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชี ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติรายการจากผู้มีอานาจ
อนุมัติการจ่ายเงิน)
5. ฝ่ายการเงินรับผิดชอบในการติดตามการเคลียร์เงินทดรองจ่าย ตรวจสอบ และบันทึกการเคลียร์เงินทดรองจ่าย
ในระบบฯ รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งให้ฝ่ายบัญชีเพื่อสอบทานความถูกต้องและบันทึกรายการบัญชี
ต่อไป
6. ฝ่ายบัญชีสอบทานความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารหลักฐานเงินทดรองจ่าย บันทึกรายการในระบบบัญชี
และจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีเพื่อให้สามารถสืบค้นและสามารถตรวจสอบได้
การรับของขวัญ ของกานัลหรือประโยชน์อื่นใด
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทฯ ที่รับของขวัญ ของกานัลหรือประโยชน์อื่นใด (ผู้รับ) จะต้องพิจารณา
ความเหมาะสมว่าการรับของขวัญ ของกานัลหรือประโยชน์อื่นใดนั้น เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ หรือไม่
2. ผู้รับจะต้องจัดทา “แบบฟอร์มการรับของขวัญ ของกานัล” และส่งมอบแบบฟอร์มฯ พร้อมทั้งของขวัญ ของกานัล
หรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสอบทานถึงความเหมาะสม และการปฏิบัติตามนโยบาย
ของบริษัทฯ หลังจากนั้นจึงส่งแบบฟอร์มฯ พร้ อมกับของขวัญ ของกานัลหรือประโยชน์อื่นใดนั้นให้ฝ่ายธุรการ
เพื่อตรวจสอบและบันทึกควบคุมในสมุดบันทึก “รายงานการรับของขวัญ ของกานัล” และนาของขวัญ ของกานัล
หรือประโยชน์อื่นใดนั้นไปใช้เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ต่อไป
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แนวทางปฏิบัติ
1. ของขวัญ ของกานัลหรือประโยชน์ อื่นใดนั้นจะต้องไม่เป็นเงินสด บัตรของขวัญ หรือบัตรกานัล เช็ค ทองคา
อัญมณี หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะทานองเดียวกัน
2. ก่อนการให้หรือรับของขวัญ ของกานัลหรือประโยชน์อื่นใดนั้น ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าการให้หรือรับดังกล่าว
นั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับหรือนโยบายของบริษัทฯ
3. เอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายค่าของขวัญ ของกานัลหรือประโยชน์อื่นใดนั้น จะต้องเก็บรักษาอย่างเหมาะสม
เพื่อสามารถเรียกตรวจสอบได้

การให้หรือรับส่วนลดทางการค้า (Guidance and practice of giving or receiving trade discounts)
การให้หรือรับส่วนลดทางการค้า จะต้องเป็นไปตามหลักการดาเนินธุรกิจปกติโดยทั่วไป และจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์
ที่ไม่เหมาะสม

นโยบายการช่วยเหลือทางการเมือง (Guidance and practice of political contribution)
การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ เช่น ทรัพย์สิน เงินทอง สิ่งของ
และ/หรือการเข้าร่วมหรือสนับสนุน กิจกรรมโดยตรงของบริษัทฯ หรือโดยการสนับสนุน ให้บุคลากรของบริษัทฯ เข้าร่วม
กิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์ทางการค้า ทั้งนี้
ไม่รวมกรณีบุคลากรของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามส่วนตัวตามสิทธิเสรีภาพตามการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และบริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาในนามส่วนตัวนั้น
บริษัทฯ มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงความสาคัญของหลักจริยธรรม
คุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ดังนั้น บริษัทฯ จะไม่ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง
ใดๆ ของพรรคการเมือ ง ไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม ซึ่ง รวมถึง การไม่ใ ห้ค วามช่ วยเหลื อใดๆ ต่อ ผู้ สมั ค รรั บเลื อกตั้ ง
ทางการเมื อ ง โดยบริ ษั ท ฯ จะวางตั วเป็น กลางทางการเมื อ งอย่ างเคร่ ง ครั ด บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ กาหนดแนวทางปฏิ บั ติ การให้
ความช่วยเหลือทางการเมือง ดังนี้
1. ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทใน
เครือ ย่อมมีสิทธิเสรีภาพทางการเมือง และสามารถมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองได้ หากการมี
ส่วนร่วมหรือการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองนั้น เป็นการกระทาในนามส่วนตัว ไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับ
ของบริษัทฯ มิใช่ในนามบริษัทฯ และไม่ได้นาทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. บริษัทฯ ไม่ให้ฝ่ายการเมืองใช้ทรัพยากรต่างๆ และสถานที่ของบริษัทฯ ในการจัดกิจกรรมทางการเมือง
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3. ห้ า มมิ ใ ห้ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ในเครื อ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการใน
พรรคการเมือง หรือเป็นตัวแทนพรรคการเมือง ในการทากิจกรรมสาธารณะต่างๆ ซึ่งอาจทาให้สาธารณชนเข้าใจ
ผิดได้ว่าบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองนั้น
4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ใช้อานาจหน้าที่ของตน เพื่อจูงใจ ชี้นา
ชักชวน กดดัน หรือบังคับให้บุคลากรใดๆ ของบริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม

การบริจาคเพื่อการกุศล (Guidance and practice of charitable donations)
การบริจาคเพื่อการกุศลนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นวิธีการดาเนินการอย่างหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาความยั่งยืน
(Sustainability Development Roadmap: SD Roadmap) ที่บริษัทฯ จะต้องดาเนินธุรกิจปกติประจาวันของบริษัทฯ ภายใต้
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมก็ตาม ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทาให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นได้
เนื่องจากมีลักษณะเป็นการใช้จ่ายเงิน เพื่อประโยชน์สาธารณะและสังคมโดยไม่มีผลตอบแทนในเชิงธุรกิจ ดังนั้น เพื่อป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชั่นจากการให้การบริจาคเพื่อการกุศล บริษัทฯ จึงกาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อ
การกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ดังต่อไปนี้
1. การบริจาคเพื่อการกุศลนั้นต้องมีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลจริง และต้องบริจาคให้แก่สถานพยาบาลของ
ทางราชการ สถานศึกษาของทางราชการ องค์กรสาธารณกุศล ตามประกาศกระทรวงการคลัง หรือองค์กรเพื่อ
ประโยชน์ต่อ สังคม ที่มี ใ บรับรอง มี ความน่า เชื่ อถือ สามารถตรวจสอบได้ และดาเนินการผ่านขั้นตอนตาม
ระเบียบของบริษัทฯ
2. การบริจาคเพื่อการกุศลนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่ามีเจตนาเพื่อการกุศลจริง มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และ
ไม่มีผลประโยชน์อื่นแอบแฝง หรือผลประโยชน์ต่างตอบแทนกับบุคคลใดๆ เว้นแต่ผลประโยชน์ดังกล่าวนั้นเป็น
ลั ก ษณะการประกาศเกี ย รติ คุ ณ ตามธรรมเนี ย มประเพณี ป ฏิ บั ติ โ ดยทั่ ว ไป เช่ น การประกาศรายชื่ อ หรื อ
ตราสัญลักษณ์ (Logo) ของบริษัทฯ ณ สถานที่จัดงาน หรือบนเว็บไซต์ขององค์กรผู้รับบริจาค หรือสื่ออื่นใด
ในลักษณะทานองเดียวกันนี้เพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
ขั้นตอนกระบวนการบริจาคเพื่อการกุศล
1. ผู้ร้องขอพิจารณาความเหมาะสมของการบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
2. ผู้ร้องขอจัดทาแบบฟอร์ม “ใบคาขอบริจาคเพื่อการกุศล/เงินสนับสนุน” เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณา และ
เสนอผู้มีอานาจอนุมัติรายการตามกรอบอานาจอนุมัติของบริษัท ฯ ในระบบการอนุมัติรายการ โดยจะต้องระบุ
ข้อมูลดังต่อไปนี้
 ชื่อโครงการ
 วัตถุประสงค์ของโครงการ/เหตุผล
 รายละเอียดผู้รับบริจาค
 รายละเอียดของโครงการ
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ความเกี่ยวโยงกันของผู้รับบริจาคกับบริษัทฯ และบุคลากรในบริษัทฯ
 มูลค่าการบริจาคที่ร้องขอ
เป็นต้น
เมื่อใบคาขอฯ ผ่านการอนุมัติ จากผู้ที่มีอานาจอนุมัติรายการ ใบคาขอฯ จะถูกส่งให้ฝ่ายการเงินเพื่อทาการเบิก
จ่ายเงินตามที่ได้รับอนุมัติ โดยฝ่ายการเงินตรวจสอบใบคาขอฯ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของการ
อนุมัติรายการ หากมีความถูกต้อง ฝ่ายการเงินบันทึ กรายการจ่ายและพิมพ์ใบสาคัญจ่ายจากระบบฯ และทาการ
จ่ายเงินให้ผู้ร้องตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติว่าการจ่ายเงิน (จ่ายเป็นเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชี ซึ่งต้องผ่านการ
อนุมัติรายการจากผู้มีอานาจอนุมัติการจ่ายเงิน) ซึ่งระบุผู้รับเงินเป็นชื่อผู้รับบริจาคเท่านั้น
เมื่อโครงการบริจาคเพื่อการกุศลได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ที่รับผิดชอบโครงการบริจาคเพื่อการกุศล จะต้อง
รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น หลักฐานการรับเงินบริจาค รูปถ่ายโครงการบริจาคเพื่อ
การกุศล เป็นต้น ส่งให้ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายการเงิ นรั บผิ ดชอบในการติด ตาม ตรวจสอบ และ รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เ กี่ย วข้ องส่ง ให้ ฝ่ายบั ญ ชี
เพื่อสอบทานความถูกต้องและบันทึกรายการบัญชีต่อไป
ฝ่ายบัญชีสอบทานความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการในระบบบัญชี และจัดเก็บ
เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีเพื่อให้สามารถสืบค้นและสามารถตรวจสอบได้


3.

4.

5.
6.

แนวทางปฏิบัติ
1. ก่อนการบริจาคนั้น ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าการบริจาคดังกล่าวนั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับหรือนโยบาย
ของบริษัทฯ
2. หน่วยงานที่รับบริจาคจะต้องเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ สถานศึกษาของทางราชการ องค์กรสาธารณ
กุศล ตามประกาศกระทรวงการคลัง หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง มีความน่าเชื่อถือ และไม่มี
ลักษณะเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน
3. มีเอกสารหลักฐานประกอบการบริจาคอย่างถูกต้องและครบถ้วน เช่น รายละเอียดรูปถ่ายโครงการ ใบเสร็จรับเงิน
เป็นต้น
4. เอกสารหลักฐานประกอบการบริจาคนั้น จะต้องเก็บรักษาอย่างเหมาะสมเพื่อสามารถเรียกตรวจสอบได้

เงินสนับสนุน (Guidance and practice of sponsorships)
เนื่องจากเงินสนับสนุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ อันเป็น
ประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเชื่อถือทางธุรกิจการค้า การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เป็นต้น ซึ่ งถือเป็นการประชาสัมพันธ์
ทางธุรกิจของบริษัท ฯ อีกช่องทางหนึ่ง และมีลักษณะแตกต่างจากการบริจาคเพื่อการกุศลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์
สาธารณะและสังคมโดยไม่มีผลตอบแทนในเชิงธุรกิจ อย่างไรก็ตาม การให้เงินสนับสนุนก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทาให้บริษัทฯ
มีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงด้านการติดสินบน ดังนั้น บริษัทฯ จึงกาหนดนโยบาย
และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ ดังต่อไปนี้
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1. โครงการที่เกี่ยวข้องกับเงินสนับสนุนนั้นต้องมีอยู่จริง เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจ มีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ และมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสอดคล้องตามหลัก
จริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
2. เงินสนับสนุนนั้นต้องสามารถคานวณเป็นตัวเงิน ที่ชัดเจนได้ เช่น เงินสนับสนุนโครงการ ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
ด้านอาหารและที่ พั ก ค่ าใช้ จ่ายสนั บ สนุน ด้ านการเดิ นทาง เป็น ต้ น ซึ่ ง การให้ เ งิน สนับ สนุ นนั้ น จะต้ องไม่ มี
ผลประโยชน์อื่นแอบแฝง หรือผลประโยชน์ต่างตอบแทนกับบุคคลใดๆ เว้นแต่ผลประโยชน์ดังกล่าวนั้นเป็น
ลั ก ษณะการประกาศเกี ย รติ คุ ณ ตามธรรมเนี ย มประเพณี ป ฏิ บั ติ โ ดยทั่ ว ไป เช่ น การประกาศรายชื่ อ หรื อ
ตราสัญลักษณ์ (Logo) ของบริษัทฯ ณ สถานที่จัดงาน หรือบนเว็ บไซต์ของผู้รับเงินสนับสนุน หรื อสื่ออื่นใดใน
ลักษณะทานองเดียวกันนี้เพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
ขั้นตอนกระบวนการให้เงินสนับสนุน
1. ผู้ร้องขอพิจารณาความเหมาะสมของเงินสนับสนุน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
2. ผู้ร้องขอจัดทาแบบฟอร์ม “ใบคาขอบริจาคเพื่อการกุศล/เงินสนับสนุน ” เสนอผู้บังคับบั ญชา เพื่อพิจารณา และ
เสนอผู้มีอานาจอนุมัติรายการตามกรอบอานาจอนุมัติของบริษัทฯ ในระบบการอนุมัติรายการ โดยจะต้องระบุ
ข้อมูลดังต่อไปนี้
 ชื่อโครงการ
 วัตถุประสงค์ของโครงการ/เหตุผล
 รายละเอียดผู้รับเงินสนับสนุน
 รายละเอียดของโครงการ
 ความเกี่ยวโยงกันของผู้รับเงินสนับสนุนกับบริษัทฯ และบุคลากรในบริษัทฯ
 จานวนเงินสนับสนุนที่ร้องขอ
เป็นต้น
3. เมื่อใบคาขอฯ ผ่านการอนุมัติ จากผู้ที่มีอานาจอนุมัติรายการ ใบคาขอฯ จะถูกส่งให้ฝ่ายการเงินเพื่อทาการเบิก
จ่ายเงิน ตามที่ ได้ รับ อนุ มัติ โดยฝ่ ายการเงิน ตรวจสอบใบคาขอฯ ซึ่ง รวมถึ งการตรวจสอบความ ถูกต้อ งของ
การอนุมัติรายการ หากมีความถูกต้อง ฝ่ายการเงินบันทึกรายการจ่ายและพิมพ์ใบสาคัญจ่ายจากระบบฯ และทา
การจ่ายเงินให้ผู้ร้องตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติว่าการจ่ายเงิน (จ่ายเป็นเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชี ซึ่งต้องผ่าน
การอนุมัติรายการจากผู้มีอานาจอนุมัติการจ่ายเงิน) ซึ่งระบุผู้รับเงินเป็นชื่อผู้รับเงินสนับสนุนเท่านั้น
4. เมื่อโครงการให้เงินสนับสนุนได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ที่รับชอบโครงการให้เงินสนับสนุน จะต้องรวบรวม
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น หลักฐานการรับเงินสนับสนุน รูปถ่ายโครงการให้เงินสนับสนุ น
เป็นต้น ส่งให้ฝ่ายการเงิน
5. ฝ่ายการเงินรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ และรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งให้ฝ่ายบัญชีเพื่อ
สอบทานความถูกต้องและบันทึกรายการบัญชีต่อไป
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6. ฝ่ายบัญชีสอบทานความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการในระบบบัญชี และจัดเก็บ
เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีเพื่อให้สามารถสืบค้นและสามารถตรวจสอบได้
แนวทางปฏิบัติ
1. ก่อนการให้เงินสนับสนุนนั้น ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าการให้เงินสนับสนุนดังกล่าวนั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและ
ข้อบังคับหรือนโยบายของบริษัทฯ
2. การให้เงินสนับสนุนนั้นจะต้องไม่มีลักษณะของการขัดแย้งกันในผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และ
ไม่ทาให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้อง หรือจูงใจ ชักจูง โน้มน้าวในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจจะเข้าข่ายลักษณะของการติดสินบน
3. เอกสารหลักฐานประกอบการให้เงินสนับสนุนนั้น จะต้องเก็บรักษาอย่างเหมาะสมเพื่อสามารถเรียกตรวจสอบได้

บริษทั และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ (Related Party)
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ หมายถึง บริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และบริษัทในเครือ
ทั้งทีเ่ ป็นนิตบิ ุคคล และบุคคลธรรมดา ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะต้องมุง่ มั่นดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

การกูย้ ืม การให้กู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน (Borrowing and lending contingencies)
บริษัทฯได้กาหนดขั้นตอนและนโยบายการกู้ยืม การให้กู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันระหว่างบริษัท ฯ กับบุคคลอื่น
ให้เป็นไปตามอานาจการดาเนินการของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกรอบรายการระหว่างกันที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท การคิดผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยระหว่างกันควรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามนโยบายของบริษัทฯ
บริ ษั ท ฯ ไม่ มีน โยบายเรี ยกหรื อ รับ เสนอหรือ ให้ ผ ลประโยชน์ ท างการเงิ น หรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ใดแก่ผู้ใ ดหรื อ
หน่วยงานใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญากู้เงิน หรือให้กู้เงิน หรือทาให้เกิด/หมดไปซึ่งภาระผูกพันบริษัทฯ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือจริยธรรมที่ดี

การจัดซื้อ จัดจ้างทั่วไป (Procurement)
บริ ษั ทฯ มีขั้ น ตอนและวิธีการปฏิบั ติ งานด้านการจัด ซื้ อ จั ด จ้างที่ชั ด เจน และเป็ นลายลั กษณ์ อั กษร ภายใต้ ระบบ
ISO 9001 มีกระบวนการอนุมัติการขอซื้อ และการสั่งซื้อตามกรอบอานาจอนุมัติของบริษัทฯ มีการเปรียบเทียบราคาผู้ขาย/
ผู้ให้บริการที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งมีกระบวนการประเมินผู้ขาย/ผู้ให้บริการอย่างสม่าเสมอ
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับ หรือเสนอให้ หรือให้ ซึ่งเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้ขายหรือผู้ให้บริการ
เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งอาจจะทาให้บริษทั ฯ ได้รับสินค้า ทรัพย์สิน บริการ หรือสิ่งอื่นใดจากการจัดซื้อ
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จัดจ้างที่ไม่มีคุณภาพ หรือไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ตรงตามที่สั่งซื้อหรือตามข้อตกลง และอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินค้า
และบริการของบริษัทฯ ดังนั้น ในกรณีที่พบเห็นการเรียกหรือรับ หรือเสนอให้ หรือให้ ซึ่งเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ดังกล่าว
ให้ผู้พบเห็นแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที และหาทางยับยั้งไม่ให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น หรือหาทางแก้ไขเพื่อบรรเทาความ
เสียหายใดๆ ทั้งบริษัทฯ และคู่สัญญาที่อาจจะเกิดขึ้น
แนวทางปฏิบัติ
1. การจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่กาหนดไว้ โดยมี
กระบวนการอนุ มัติ ร ายการที่ สอดคล้ อ งกับ กรอบอ านาจอนุ มัติ และมีการเปรีย บเที ย บราคาที่ โปร่ ง ใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รวมทั้ง เป็นไปตามนโยบายและข้อบังคับบริษัท ฯ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น
2. การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ที่มีความเกี่ยวโยงกันนั้นจะต้องเป็นไปอย่า งโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตาม
นโยบายและข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ในขณะที่การทารายการนั้น
จะต้องเสมือนหนึ่งทากับคู่ค้าคนอื่นโดยทั่วไป (Arm’s Length Basis)
3. ไม่ใช้ข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่นใดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management)
บริ ษั ท ฯ มี ขั้ น ตอนและวิธีการปฏิบั ติ ง านด้ านทรัพ ยากรบุค คลที่ ชัด เจน และเป็น ลายลั กษณ์ อั กษร ภายใต้ ร ะบบ
ISO 9001 เริ่มตั้งแต่การวางแผนกาลังคน การจัดทาคาพรรณนาหน้าที่งาน การสรรหาและตรวจสอบประวัติ การทดลองงาน
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การจัดทาแผนการอบรมและการอบรมเพื่อพัฒนาศัก ยภาพของบุค ลากร การประเมินผลงาน
การกาหนดให้ มี การสื บ สวนหรื อ สอบสวนกรณี กระท าความผิ ด ต่ อ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ นโยบายของบริ ษั ท ฯ รวมทั้ ง กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกาหนดบทลงโทษที่ชัดเจนเมื่อมีการกระทาความผิดดังกล่าว
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้บุคคลใดๆ ของบริษัทฯ เรียกรับ หรือรับ เงินหรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้สมัครงานหรือ
บุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน ทั้งในขั้นตอนการสมัครงาน การสัมภาษณ์ การตัดสินใจรับเข้าทางาน การประเมินผล
ระหว่างทดลองงาน การประเมินผลงาน รวมทั้งกรณีอื่นใดในระหว่างที่บุคคลนั้นคงสภาพความเป็นพนักงานของบริษัทฯ

การควบคุมทางบัญชีและการเงิน (Accounting and Financial Controls)
1. การควบคุมทางบัญชี
1.1 บริษัทฯ แยกฝ่ายบัญชีออกจากฝ่ายการเงิน ทั้งนี้เพื่อให้การทางานของ 2 ส่วนงานนี้ ได้มีการถ่วงดุลและสามารถ
ตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ (Check and Balance)
1.2 ฝ่ายบัญชีรับผิดชอบในการบันทึกบัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ทางวิชาชีพและกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายบัญชีต้องสอบทานให้แน่ใจว่ารายการที่
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บันทึกบัญชีนั้นเกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ สอดคล้องกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญา
หรือใบแจ้งหนี้ เป็นต้น หากพบว่ารายการที่ส่งมาเพื่อให้บันทึกบัญชีไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบ หรือเอกสาร
หลักฐานประกอบนั้นไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือมีข้อสงสัยที่อาจจะเกิดกรณี การทุจริตคอร์รัปชั่น ให้แจ้ง
เบาะแสไปยั ง ช่อ งทางที่ บ ริษั ท ฯ กาหนดไว้ ทั้ งนี้ เ ป็ นไปตามนโยบายการแจ้ ง เบาะแส (Whistle Blowing)
การกระทาผิดและการทุจริตคอร์รัปชั่น
1.3 ฝ่ายบัญชีจะต้องเก็บรักษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีอย่างเหมาะสม และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบ
ได้อยู่ตลอดเวลา
2. การควบคุมทางการเงิน
1.1 บริษัทฯ แยกฝ่ายการเงินออกจากบัญชี ทั้งนี้เพื่อให้การทางานของ 2 ส่วนงานนี้ ได้มีการถ่วงดุลและสามารถ
ตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ (Check and Balance)
1.2 ฝ่ายการเงินรับผิ ดชอบในการรับและจ่ายเงิน ทั้ง นี้ฝ่ายการเงินจะต้องสอบทานให้ แน่ใจว่าเอกสารหลักฐาน
ประกอบการรั บ และจ่ ายเงิ น นั้ น เกี่ย วข้ อ งกับ การด าเนิ น ธุ ร กิจ ของบริ ษั ท ฯ สอดคล้ อ งกับ เอกสารหลั กฐาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น หากพบว่ารายการที่ส่งมาเพื่อให้ดาเนินการรับหรือจ่ายเงินนั้นไม่มีเอกสาร
หลั กฐานประกอบ หรือ เอกสารหลักฐานนั้น ไม่ ถู กต้ อ ง หรื อ ไม่ค รบถ้ วน หรื อมี ข้ อ สงสั ย ที่ อาจจะเกิด กรณี
การทุจริตคอร์รัปชั่น ให้แจ้งเบาะแสไปยังช่องทางที่บริษัทฯ กาหนดไว้ ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการแจ้งเบาะแส
(Whistle Blowing) การกระทาผิดและการทุจริตคอร์รัปชั่น
1.3 การรับและจ่ายเงินนั้นจะต้องผ่านบัญชีธนาคารที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้เท่านั้น การจ่ายเงินจะต้องผ่านการอนุมัติ
โดยผู้ มี อ านาจอนุ มั ติ การจ่ ายตามกรอบอ านาจอนุ มั ติ ข องบริ ษั ท ฯ ทุ ก ครั้ ง การรั บ และจ่ ายเงิ น สดจะต้ อ งมี
การควบคุมที่เหมาะสม มีเอกสารหลักฐานประกอบอย่างถูกต้องและครบถ้วน และผ่านการสอบทานและติดตาม
โดยฝ่ายการเงิน
1.4 ฝ่ายการเงินจะต้องดาเนินการวางบิลหรือรับวางบิลตามเงื่อนไขทางการค้าที่บริษัทฯ ตกลงกับลูกค้า หรือคู่ค้า
โดยจะต้ องไม่ชะลอหรือเร่ง รัดการวางบิ ลหรื อการรั บวางบิล โดยไม่มี เหตุ ผลอั นสมควร หรือเพื่อเรียกหรื อ
รับผลประโยชน์ใดๆ ในทางมิชอบจากลูกค้า หรือคู่ค้า ที่อาจจะเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่น
1.5 เอกสารหลักฐานประกอบการรับและจ่ายเงินจะต้องส่งให้ฝ่ายบัญชีเพื่อสอบทานความถูกต้องและครบถ้วนของ
การบันทึกบัญชีและเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และทาการทบทวน
ความเสี่ยง และมาตรการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ ที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
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การรับเรื่องร้องเรียน / การแจ้งเบาะแส (Channel of Complaints / Whistleblowing)
เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ จึงได้กาหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส
(Whistle Blowing) การกระทาผิดและการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อเป็นแนวทางพิจารณาและปฏิบัติ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนด้านการ
กระทาผิดและการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้
นโยบายการรับร้องเรียน / การแจ้งเบาะแส
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีส่วนร่วมในกระบวนการกากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ จึงกาหนดนโยบายในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทาที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือเหตุต้องสงสัยที่อาจจะมีการทุจริต คอร์รัปชั่น สามารถ
แจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
ช่องทางการรับร้องเรียน / การแจ้งเบาะแส
ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งเบาะแสในกรณี มีข้อสงสัย หรือพบเห็น
การกระทาที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือเหตุการณ์ที่
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่าง
หรือ แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ที่ chairman.audit.com@energyabsolute.co.th โดยบริษัทฯจะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็น
ความลับ เพื่อไม่ให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับความเดือดร้อน ช่องทางแจ้งเบาะแสตามที่อยู่ ดังนี้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั พลังงานบริสทุ ธิ์ จากัด (มหาชน)
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เงื่อนไขและการพิจารณาการรับเรื่องร้องเรียน / การแจ้งเบาะแส
1) รายละเอี ย ดของเรื่ องร้ องเรีย น ต้ อ งเป็ นความจริง มีค วามชัด เจน และมีข้ อ มูล เพีย งพอที่ จะน าสื บ หาข้ อเท็ จจริ ง
เพื่อดาเนินการต่อไปได้
2) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
3) ข้อมูลที่ประธานคณะกรรมการการตรวจสอบได้รับ จะถือเป็น ความลับ และเปิดเผยเท่าที่จาเป็น โดยคานึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้ร้องเรียน
4) เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการกลั่นกรองและสืบหาข้อเท็จจริงแล้ว จะถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและ
กาหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อไป
5) ผู้ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ทั้งที่เป็นพนักงานบริษัทฯ และ บุคคลภายนอก
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การดาเนินการ
1. แจ้งความคืบหน้า/ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนฯ ให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ ที่ติดต่อได้
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิไม่เปิดเผยข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย อันกระทบต่อข้อมูล
ส่วนบุคคล และการรักษาความลับ

การเปิดเผยข้อมูล (Disclosure)
บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่จาเป็นให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทในเครือ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอผ่านช่องทาง ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มี
ความเท่าเทียมและน่าเชื่อถือได้ โดยนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ถูกเปิดเผยในรายงานประจาปี และช่องทางอื่นที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก เช่น เว็บไซด์ของบริษัทฯ หรือ วิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม เป็นต้น เพื่อให้สามารถทา
หน้าที่ ในการมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสาร (Communication)
1. การสื่อสารภายในบริษทั ฯ
บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นภายในบริษัทฯ เช่น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในทุก
ระดับชั้นของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ ภายในบริษัทฯผ่านทางอีเมล์ เว็บไซต์ของบริษัท
สื่อสิ่งพิมพ์ การติดประกาศประชาสัมพันธ์ การการอบรมทั้งอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการอบรมประจาปี เป็นต้น ทั้งนี้
เพื่อสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ให้เข้าถึงพนักงานในทุกระดับชั้นของบริษัทฯ เพื่อสร้างจิตสานึกที่ดีและ
การตระหนักถึงความสาคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เกิดขึ้นจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. การสื่อสารภายนอกบริษัทฯ
บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่บุคคลภายนอกเป็นจดหมายแจ้งที่แสดงถึงเจตจานงของ
บริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เช่น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางการค้า ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ มีธุรกิจทางการค้าร่วมกับบุคคลเหล่านั้น และสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุ จริต
คอร์รัปชั่นของบริษัทฯ อย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้บุคคลภายนอกรับทราบผ่านช่อง
ทางการสื่อสารอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ และในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี รวมถึง บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
บริษัทฯ เป็นต้น
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กระบวนการตรวจสอบและการควบคุมภายใน (Anti-corruption Auditing and internal control)
บริษัทฯ ได้ สนับสนุนและจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ มีหน่วยงานด้านการตรวจสอบ
ภายในที่เป็นอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ได้ให้ความเป็นอิสระและไม่จากัดขอบเขตในการปฏิบัตงิ าน
ของผู้ตรวจสอบภายใน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ การดาเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน พร้อมให้ข้อเสนอแนะและ
แนวทางแก้ไข เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผ ลยิ่งขึ้น สามารถป้องกันและตรวจ
พบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามกระบวนการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
และเสนอรายงานผลการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบบัญชี โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทุกๆ ไตรมาสและทุกปีตามที่กาหนดโดย
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานกากับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบรับ ผิ ด ชอบในการกากับ ดู แลกระบวนการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุ มภายใน
การจัด ท ารายงานทางการเงิ น การปฏิบั ติ ตามกฎ ระเบีย บ ข้อ บั งคั บ และกฎหมายต่ างๆ ที่เ กี่ยวข้ อง รวมถึง กระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริ ต คอร์รัปชั่น ทั้งนี้เพื่ อให้มั่นใจว่าการดาเนินงานของบริษัท ฯ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รัดกุม เหมาะสม รายงานทางเงินของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และรายงานผลการ
ตรวจสอบที่เป็นสาระสาคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ

การบันทึก และการจัดเก็บรักษาข้อมูลและเอกสาร (Recording and preserving information and document
storage)
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น เป็นอย่างยิ่งที่จะรักษามาตรฐานระบบงาน เช่น การบริหารทรั พยากรบุคคล ขั้นตอนและวิธี
ปฏิบัติงาน การรายงาน เป็นต้น และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนระบบควบคุมคุณภาพ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าเป็นพื้นฐาน
ที่สาคัญในการสร้างระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
บริษัทฯ จะสนับสนุนและจัดให้มีระบบการบันทึกและจัดเก็บรักษาข้อมูลและเอกสาร การเข้าถึงและการสารองข้อมูล
ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมสามารถนากลับมาใช้ได้ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งการป้องกันการนาข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้
ในทางมิชอบเพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตัว และพวกพ้อง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูล
และเอกสารสาคัญต่างๆ มีการบันทึกและเก็บรักษาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงมีแนวทางปฏิบัติในการการบันทึก
และการจัดเก็บรักษาข้อมูลและเอกสาร ตามรายละเอียดดังนี้
1. จัดให้มีการจัดเก็บรักษาข้อมูลและเอกสาร การเข้าถึงและการสารองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
นโยบายคุณภาพของบริษัทฯ (ISO 9001) ทั้งนี้เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเอกสารในทางมิชอบ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และทาลายข้อมูลและเอกสาร
ดังกล่าว
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2. จัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และเพียงพอ รวมทั้งปรับปรุง
มาตรการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ ตลอดจนมี การ
กากั บ ดู แ ลและติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการดั ง กล่ า วอย่ างสม่ าเสมอ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ป้ อ งกัน ความเสี่ ย งต่ า งๆ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ข้อมูลหรือเอกสารสูญหายหรือรั่วไหล หรือถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่มีสิทธิ
หรือไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น

การติดตามและการทบทวน (Monitoring)
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในทุกระดับชั้นของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการช่วยกันติดตาม สอดส่องดูแล และแจ้ง
เบาะแสไปยังช่องทางที่บริษัทฯ กาหนดไว้หากพบเหตุต้องสงสัยที่อาจจะละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ หรือ
กระทาการหรืองดเว้นหรือละเว้นกระทาการใดๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ทั้ งนี้เป็นไปตามนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle
Blowing) การกระทาผิดและการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ จัดให้มีการทบทวน นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่าเสมออย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นของบริษัทฯ มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ ย นแปลงไปอยู่เสมอ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและ/หรือการเปลี่ยนแปลงของขั้ นตอนและ
วิธีปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ เป็นต้น

บทลงโทษ (Penalties)
บริษัทฯ จะดาเนินการลงโทษทางวินัยแก่บุคคลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติ
ตามคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นฉบับนี้ รวมถึงบุคคลใดๆ ที่รับทราบถึงเหตุต้องสงสัยในการทุจริตคอร์รัปชั่น
แต่เพิกเฉยต่อการแจ้งเบาะแสตามนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) การกระทาผิดและการทุจริต คอร์รัปชั่น หรือ
ไม่ได้ดาเนินการให้ถูกต้องเพื่อยับยั้งหรือบรรเทาความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการทุจริต คอร์รัปชั่นนั้น ซึ่งมีบทลงโทษตาม
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานที่บริษัท ฯ กาหนดไว้ ทั้ง ทางวินัยจนถึงขั้น เลิกจ้างตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่สามารถอ้างความไม่ทราบถึงคู่มือฉบับนี้เพื่อเป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามคู่มือฉบับนี้ได้
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