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ประกาศ 
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท ผลิตภณัฑ์ตราเพชร จํากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ยึดหลกัการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ตามนโยบายการ
กํากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ท่ีมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในห่วงโซ่
ธุรกิจ อนัได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจ ด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต และเป็นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตวัท่ี
ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยกําหนดให้การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจ  

 

คณะกรรมการบริษัทฯให้ความสําคัญเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งกลายเป็นปัญหาระดบัชาติ ท่ีทุกภาคส่วนใน
สงัคมได้รับรู้และเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพราะการทุจริตได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศทัง้ในระบบ
เศรษฐกิจและสังคมท่ีกระทบกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่จากโครงสร้างพืน้ฐานหรือสาธารณูปโภคท่ีได้รับอย่างไม่
เหมาะสม ดงันัน้ ในปี 2557 มีมติอนมุติัเห็นชอบให้บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทจุริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) และได้รับการรับรอง
การเป็นสมาชิกครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 16 ตลุาคม 2558  ซึ่งครบกําหนดการย่ืนต่ออายใุนปี 2561 นี ้โดยคณะกรรมการต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ตามท่ีบริษัทฯ ได้จดัตัง้ขึน้ได้มีบทบาทสําคญัในการดําเนินมาตรการป้องกนัและต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดย
ได้จดัทํา “คู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน” นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และแนวปฏิบติัท่ีดีในการต่อต้านการทจุริต
คอร์รัปชัน่ อย่างเป็นขัน้ตอน เพ่ือวางระบบการป้องกนัการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ให้มีส่วนเก่ียวข้องกบัการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ บริษัทฯ ได้ประเมินตนเองเก่ียวกับความเส่ียงในการปฏิบติังานในแต่ละหน่วยงาน และสรุปผลกระทบความ
เส่ียง รวมทัง้จดัทํามาตรการป้องกนัความเส่ียงนัน้ๆ ไม่ให้เกิดขึน้อีก จดัอบรมพนกังานทกุระดบัให้ทราบถึงพิษภยัของการทจุริต
คอร์รัปชั่น  ส่ือสารและเผยแพร่นโยบายเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  เพ่ือให้กรรมการ 
ผู้บริหาร พนกังานทกุระดบั และผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายได้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจตอ่ไป  

คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ขอให้คํามั่นว่าจะมุ่งมัน่ในการ
ดําเนินธุรกิจ ด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต และโปร่งใส ไม่เก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ เพ่ือนําพาธุรกิจสูค่วามสําเร็จ
อยา่งยัง่ยืน        
                ในนามบริษัท ผลติภณัฑ์ตราเพชร จํากดั (มหาชน) 
            ประกาศ ณ วนัท่ี 23 เมษายน 2561 
 

                                                                           IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
  (นายประกิต  ประทีปะเสน) 
        ประธานกรรมการ 
 
                      IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  
     (นายสาธิต  สดุบรรทดั) 
  ประธานกรรมการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
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หลักการในการจัดทาํคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัทฯ ได้จดัทํา “คูมื่อตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่จะมีการสอบทานอยา่งสม่ําเสมอ เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัการเปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ และรักษาช่ือเสียงของบริษัทฯ เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนในการ
ดําเนินงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

(1) วัตถุประสงค์ 
 

วตัถปุระสงค์เพ่ือปลกูจิตสํานึกให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัได้ตระหนกัถึงพิษภยัของการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
ซึง่มีผลกระทบตอ่องค์กร สงัคมและประเทศชาติ โดยสร้างคา่นิยมท่ีถกูต้อง ในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือใช้เป็น
บรรทดัฐานในการปฏิบติังานอย่างซ่ือสตัย์ สจุริต และโปร่งใส เพิ่มความเช่ือมัน่ต่อผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายของบริษัทฯ 
ตอ่ไป 

(2)   การส่ือสารและเผยแพร่ 

บริษัทฯ จะส่ือสารและเผยแพร่ คู่มือฉบับนีบ้นเว็บไซต์ และอินทราเน็ตของบริษัทฯ เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ ได้นําไปเป็นหลกัปฏิบติัในการดําเนินงาน รวมทัง้เผยแพร่ให้ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายทราบถึง
แนวทางการดําเนินงานเก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ของบริษัทฯ ดงันี ้

1) บนเวบ็ไซต์ (Website) ของบริษัทฯ : http://www.dbp.co.th  หวัข้อ “ข้อมลูสําหรับนกัลงทนุ” 
2) บนอินทราเน็ต (Intranet) ของบริษัทฯ : http://drt/ หวัข้อ “คูมื่อตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่”  

  (3) การตดิตามและประเมินผล 

หลกัปฏิบติัท่ีดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของบริษัทฯ ถือเป็นภาระหน้าท่ีอย่างหนึ่งท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องยึดเป็นหลกัปฏิบัติในการดําเนินงาน และต้องไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลกัการท่ี
ปรากฏอยูใ่นคูมื่อฉบบันี ้  

บริษัทฯ กําหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ ได้รายงานโดยสจุริตถึงการปฏิบติังานท่ีขดัหรือ
สงสยัจะขดัต่อหลกัการท่ีกําหนด ต่อผู้บงัคบับญัชา โดยให้ถือเป็นหน้าท่ีของผู้บงัคบับญัชาในการสอดส่องดแูลและให้
คําแนะนําตอ่ผู้ใต้บงัคบับญัชา เพ่ือให้ปฏิบติัตามหลกัการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ท่ีกําหนดอยา่งถกูต้อง 

ในกรณีท่ีมีข้อสงสยัในการปฏิบติัตามหลกัการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ในคู่มือฉบบันี ้พนกังานของบริษัทฯ สามารถ
ใช้ดลุยพินิจของตนเองก่อนในเบือ้งต้น โดยการสอบถามตวัเองก่อนวา่สิง่ท่ีทํานัน้ 
 เป็นสิง่ท่ีถกูต้องหรือไม ่
 เป็นท่ียอมรับและสามารถเปิดเผยตอ่สงัคมได้หรือไม ่
 เป็นการทําให้เกิดความเสียช่ือเสียงของบริษัทฯ หรือไม ่

หรือสอบถามโดยตรงไปยงัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในเร่ืองนัน้ๆ หรือผู้บงัคบับญัชาโดยตรง หรือคณะกรรมการต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่  
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 (4)   บทลงโทษ  

หลกัปฏิบติัท่ีดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของบริษัทฯ ถือเป็นภาระหน้าท่ีอย่างหนึ่งท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องยึดเป็นหลกัปฏิบัติในการดําเนินงาน และต้องไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลกัการท่ี
ปรากฏอยูใ่นคูมื่อฉบบันี ้หากมีการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามกฎระเบียบข้างต้น และก่อให้เกิดความเสียหายกบับริษัทฯ ให้
ถือว่ามีความผิดตามข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทํางานของบริษัทฯ การพิจารณาบทลงโทษ บริษัทฯ จะพิจารณาด้วยความ
ยติุธรรม โดยคํานงึถงึความหนกัเบาและลกัษณะความผิดเป็นสําคญั ผู้ มีอํานาจลงโทษให้เป็นไปตามท่ีบริษัทฯ กําหนด 
 

ผู้ ท่ีกระทําการทจุริตคอร์รัปชัน่เป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินยั

ตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ นอกจากนี ้อาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานัน้ผิดกฎหมาย  
 

โครงสร้างการทาํงานของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน     

 
 

(ก) หน้าที่ความรับผิดชอบ ตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ สรุปได้ดงันี ้
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ  มีหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและการกํากบัดแูลให้มีระบบท่ีสนบัสนนุการต่อต้านการทจุริต

คอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้มัน่ใจว่าฝ่ายบริหารให้ความสําคญักบัการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่และปลกูฝัง
จนเป็นวฒันธรรมองค์กร 

(2) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ในการกําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และแนวทางใน
การปฏิบติัท่ีดีในกิจการด้านตา่งๆ ให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และจดัทําคู่มือการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
(Good Corporate Governance Handbook) เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ได้ยดึเป็นแนวปฏิบติั
ในการดําเนินงาน และสนบัสนนุให้มีการเผยแพร่วฒันธรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีภายในองค์กรให้เป็นท่ีเข้าใจของ
ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัและให้มีผลในทางปฏิบติัทัว่ทัง้องค์กร  
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(3) คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหน้าท่ีในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี  ระบบควบคมุภายใน ระบบ
ตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียง เพ่ือให้มัน่ใจวา่เป็นไปตามมาตรฐานสากลท่ีมีประสทิธิภาพและรัดกมุ 

(4) สํานักงานตรวจสอบภายในและงานกํากับดูแล  มีหน้าท่ีในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานว่าเป็นไป
อย่างถกูต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบติัท่ีดี ระเบียบปฏิบติัและอํานาจอนมุติั กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อ
ความเส่ียงด้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบตอ่ไป 

(5) คณะกรรมการจัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร  มีหน้าท่ีในการสนับสนุนนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และดําเนินการให้เป็นระบบ และส่ือสารไปยงัพนักงานและผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายให้ทราบถึงนโยบาย 
รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ข้อบงัคบั
บริษัทฯ ระเบียบปฏิบติัและอํานาจในการอนมุติั และข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(6) คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน (Anti-Corruption Commission ) มีหน้าท่ีประเมินความเส่ียงด้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ ร่วมกบัคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือสรุปผลความเส่ียงด้านทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจจะเกิดขึน้ใน
แต่ละกระบวนการอย่างสม่ําเสมอ รวมถึงเสนอมาตรการป้องกันแก้ไขท่ีเหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการ
จดัการ และคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารท่ีมีความเหมาะสมตัง้แต่ผู้จดัการสว่นขึน้ไปจากทกุหน่วยงาน
เป็นตวัแทน โดยมีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นประธาน  หน้าท่ีความรับผิดชอบ ดงันี ้
(6.1) กําหนดนโยบายและมาตรการของบริษัทฯ เก่ียวกบัตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  
(6.2) จัดทําคู่มือ  แนวทางการปฏิบัติงานท่ีดี  ระเบียบคําสัง่ท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และ

อํานาจอนมุติัทางการเงินเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายและคําสัง่ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงบทลงโทษหากพนกังานหรือ
ผู้บริหารไมป่ฏิบติัตาม  

(6.3) จดัให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้านการทจุริตของแต่ละหน่วยงานเป็นประจําทกุปี หรือตามความ
เหมาะสม และจดัทํามาตรการป้องกนัความเส่ียง 

(6.4) จัดทําแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองเป็น
สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption : CAC) และทบทวนตามกําหนดเวลา 

(6.5) จดัการอบรมพฒันาพนกังานและผู้บริหารให้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
(6.6) ทบทวนแผนงาน นโยบาย การประเมินความเส่ียง และมาตรการต่างๆ ด้านการทจุริตทกุปี เพ่ือให้มีการติดตาม 

สะท้อนการปฏิบติังานอยา่งโปร่งใส มีแนวทางปฏิบติังานท่ีดี และเตรียมความพร้อมสําหรับการตรวจสอบ  
(6.7) จัดให้มีการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ และติดตามให้การดําเนินงานเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน่ท่ีบริษัทฯ กําหนด 

(ข) แนวทางการปฏิบัต ิ
(1) กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและ

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจโดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ไม่เรียกร้อง ดําเนินการ 

หรือยอมรับการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือประโยชน์ตอ่ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จกั ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระทําท่ีเข้าข่ายการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือใน
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การตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถามให้ปรึกษากับผู้บงัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีกําหนดให้ทํา
หน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบติัตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจผา่นช่องทางตา่งๆ ท่ีกําหนดไว้ 

(3) บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้ มครองพนักงานท่ีแจ้งเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการทจุริตคอร์รัปชัน่ ตามท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ใน
ข้อกําหนดและแนวทางปฏิบติัในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้ มีสว่นได้เสีย   

(4) ผู้ ท่ีกระทําการทจุริตคอร์รัปชัน่เป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินยั
ตามระเบียบท่ีบริษัทฯ กําหนด นอกจากนีอ้าจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานัน้ผิดกฎหมาย  

(5) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้  และทําความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้องกบับริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเร่ืองท่ีต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทจุริต
คอร์รัปชัน่นี ้

(ค) มาตรการดาํเนินการ 

(1) นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่นนี ้ ให้ครอบคลมุไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล  ตัง้แต่การสรรหาหรือการ

คดัเลือกบคุลากร การเล่ือนตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังานพนกังาน การจ่ายผลตอบแทน และ

การปฏิบติังานในทกุกรณี โดยบริษัทฯ จะคุ้มครองไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนกังานท่ีปฏิเสธการ

คอร์รัปชั่น รวมถึงการท่ีพนักงานให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส การให้ข้อเท็จจริง และการรายงานการทุจริต

คอร์รัปชัน่ แม้ว่าการกระทํานัน้จะทําให้บริษัทฯ สญูเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม โดยกําหนดให้ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบั

ต้องส่ือสารทําความเข้าใจกบัพนกังานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบและดแูลการปฏิบติังานให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ  

(2) การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ให้ใช้แนวปฏิบติัตามท่ีกําหนดไว้ในคู่มือการกํากบัดแูล
กิจการ และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวทางปฏิบติัอ่ืนใดท่ีบริษัทฯ จะกําหนดขึน้ต่อไป และให้นํา
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนีไ้ปปฏิบัติท่ีบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และบริษัทท่ีมีอํานาจควบคุมอย่าง
เคร่งครัด 

(3) เพ่ือความชัดเจนในการดําเนินการในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสงูกับการเกิดการทจุริตคอร์รัปชั่น กรรมการ ผู้บริหาร  และ
พนกังานของบริษัทฯ ทุกระดบัจะต้องปฏิบติัด้วยความระมดัระวงั เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย จึง
กําหนดนโยบายในเร่ืองตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
(3.1) การดําเนินการด้านการเมือง 

 บริษัทฯ กําหนดนโยบายการดําเนินการด้านการเมือง เป็นจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ โดยให้เคารพต่อการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้ความสําคญัในความเป็นกลางทางการเมือง และส่งเสริมให้พนักงานทุก

ระดบัสามารถใช้สทิธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะการเป็นพลเมืองดี และมีนโยบายไม่

สนับสนุนทางการเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือเป็นการช่วยเหลือทางการเมือง ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม แก่นกัการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ เพ่ือประโยชน์ต่อบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการสนบัสนนุ

กระบวนการทางประชาธิปไตยท่ีกระทําได้ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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(3.2) การรับ การให้ของขวญั คา่รับรอง คา่บริการตา่งๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด  

 บริษัทฯ กําหนดนโยบายว่า “การรับ การให้ของขวญั ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด ต้องเป็นไป

ตามความเหมาะสมของขนบธรรมเนียมประเพณี ต้องไม่มีมลูค่าเกินสมควร และไม่เป็นการกระทําเพ่ือจูงใจให้

ปฏิบติัทจุริตตอ่หน้าท่ี หรือละเว้นการปฏิบติัหน้าท่ี ซึง่อาจนําไปสูปั่ญหาการทจุริตคอร์รัปชัน่”  

(3.3) การบริจาคเพ่ือการกศุล 
 บริษัทฯ กําหนดนโยบายว่า “การบริจาคเพ่ือการกศุลของบริษัทฯ ต้องพิสจูน์ได้ว่าการบริจาคได้ให้การช่วยเหลือ 

สนบัสนนุชมุชน สงัคม โดยการบริจาคเพ่ือการกศุลจะต้องนําไปใช้ในสาธารณกศุล ต้องมีเอกสารหลกัฐานในการ

บริจาคอยา่งครบถ้วน ไมเ่ป็นเส้นทางสําหรับการทจุริตคอร์รัปชัน่” 

(3.4) การให้เงินสนบัสนนุ 
 บริษัทฯ กําหนดนโยบายว่า “การให้เงินสนับสนุนต้องพิสูจน์ได้ว่าสนับสนุนให้กิจกรรมของโครงการประสบ 

ผลสําเร็จ เพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ตราสินค้าของบริษัทฯ หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ

ดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างแท้จริง โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้ถูกนําไปใช้เพ่ือเป็น

ข้ออ้างในการติดสินบน  โดยการกําหนดขัน้ตอน อํานาจอนมุติัอย่างรัดกมุสามารถสอบทานและติดตามเอกสาร

หลกัฐานตา่งๆ ได้” 

(3.5) ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและการจดัซือ้/สัง่จ้างกบัภาครัฐ 
 บริษัทฯ กําหนดนโยบายว่า “ห้ามให้ ขอให้ หรือ รับว่าจะให้สินบนในการดําเนินธุรกิจทกุชนิดแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หน่วยงานของรัฐ โดยให้การติดต่องานกบัภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส  ซ่ือสตัย์ เป็นไปตามระเบียบปฏิบติั

เก่ียวกบัการจดัซือ้/สัง่จ้าง ระเบียบปฏิบติัอ่ืนๆ ของบริษัทฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง”  

(3.6) นโยบายหรือระเบียบคําสัง่อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ (ถ้ามี) 

(4) ตามมาตรการข้อ 3 กําหนดให้ฝ่ายจดัการไปจดัทําแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนไว้ในคู่มือกํากบัดแูลกิจการท่ีดี คู่มือต่อต้าน
การทจุริตคอร์รัปชัน่ พร้อมทัง้ออก ”ระเบียบคําสัง่” และมาตรการควบคมุภายในอย่างรัดกมุ เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานทกุระดบัใช้เป็นแนวทางปฏิบติังานอยา่งถกูต้อง ตอ่ไป 
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การดาํเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต 

ตามท่ีบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการและได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) เพ่ือแสดง
เจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ  โดย“คณะกรรมการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่” ได้
จดัทําคูมื่อตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร 
พนกังานทกุระดบั ใช้เป็นแนวทางปฏิบติัอยา่งชดัเจน โดยมีแนวทางดงันี ้
 

(1) การกาํหนดนโยบายที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 

(1.1) ค่านิยมองค์กร (CORE VALUE) 
 

ด้วยความมุ่งมัน่พฒันามาตรการการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ บริษัทฯ ได้กําหนดค่านิยมองค์กรท่ีสอดคล้องการ
ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ดงันี ้

 

ค่านิยมองค์กร “เราจะขยนั ตัง้ใจทํางาน มุ่งมัน่สู่ความสําเร็จและความเป็นเลิศ เพ่ือรักษาสมดลุของผลประโยชน์
ของผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายอย่างเป็นธรรม ทํางานเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และโปร่งใส 
ส่งเสริมการเรียนรู้ แบ่งปัน และพฒันาอย่างไม่หยุดยัง้เพ่ือความแตกต่างท่ีดีกว่า รวมทัง้การดูแลเอาใจใส่สงัคม 
ชมุชนและสิง่แวดล้อม เพ่ือการเติบโตอยา่งยัง่ยืน”  

 

(1.2) จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ (CODE OF CONDUCT) 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) จึง
กําหนดการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เป็นสว่นหนึ่งของจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Code of Conduct) เพ่ือ
เป็นแนวทางปฏิบติัของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส อนัเป็นการ
สร้างความเช่ือมั่นและเป็นท่ียอมรับของผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอันได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี ้และ
พนกังานของบริษัทฯ เป็นต้น รายละเอียดดไูด้จากคูมื่อกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 

(1.3) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ จึงได้จดัทํา “นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่” เป็น
ลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือปลกูจิตสํานึกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ทกุระดบัตระหนกัถึงพิษภยัของ
การทจุริตคอร์รัปชัน่ สร้างคา่นิยมท่ีถกูต้อง และเพิ่มความเช่ือมัน่ตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย รวมทัง้เป็นแนวทางปฏิบติั
ท่ีชดัเจนในการดําเนินธุรกิจ  

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
““ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ดาํเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปช่ัน

ในทุกรูปแบบท้ังทางตรงหรือทางอ้อม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชน 

โดยครอบคลุมทุกธุรกิจที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ และให้มีการสอบทานและทบทวนแนวทางการปฏิบัตติาม

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันน้ีอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 

ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาํหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง”” 
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คาํนิยาม 
 คอร์รัปช่ัน (Corruption) หมายถึง “การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สญัญา มอบให้ 

ให้คํามัน่  เรียกร้อง หรือรับ ซึง่เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งไม่เหมาะสมกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานของเอกชน  หรือผู้ มีหน้าท่ีไมว่า่จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม  เพ่ือให้บคุคลดงักลา่วกระทําหรือ
ละเว้นการปฏิบติัหน้าท่ี อนัเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนําธุรกิจให้กับบริษัทฯ โดยเฉพาะ 
หรือเพ่ือให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน หรือจารีตทางการค้าให้กระทําได้” 

 ทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1) หมายถึง “เพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน”   

 ทุจริตต่อหน้าที่ ตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต พ.ศ.
2542 มาตรา 4 หมายถงึ “การปฏิบติัหรือละเว้นการปฏิบติัอยา่งใดในตําแหน่ง หรือละเว้นการปฏิบติัอย่างใดใน
พฤติการณ์ท่ีอาจทําให้ผู้ อ่ืนเช่ือว่ามีตําแหน่งหรือหน้าท่ีทัง้ท่ีตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าท่ีนัน้ หรือใช้อํานาจใน
ตําแหน่งหน้าท่ี ทัง้นี ้เพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน” 

 การช่วยเหลือทางการเมือง  หมายถึง “การให้เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือ สนบัสนนุ หรือเอือ้ประโยชน์อ่ืนใด แก่พรรคการเมือง นกัการเมือง หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องทางการเมือง 
ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม“ 

 

(1.4) นโยบายการดาํเนินการด้านการเมือง 
 

กําหนดให้นโยบายการดําเนินการด้านการเมือง เป็นจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ โดยให้เคารพต่อการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ให้ความสําคญัในความเป็นกลางทางการเมือง และสง่เสริมให้พนกังานทกุระดบัสามารถใช้
สทิธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะการเป็นพลเมืองดี โดยมีแนวปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

1) บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามกฎหมาย ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และใช้สิทธิทาง
การเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดี รวมทัง้สามารถแสดงออก เข้าร่วม สนบัสนนุ ใช้
สทิธิทางการเมืองนอกเวลาทํางานของบริษัทฯ ในการนัน้  

2) บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการเป็นกลางทางการเมือง ไมเ่ข้าไปมีสว่นร่วมและไม่ฝักใฝ่ต่อพรรคการเมืองใดๆ หรือ
ผู้ มีอํานาจทางการเมืองคนใดคนหนึง่ 

3) บริษัทฯ มีนโยบายไม่สนบัสนนุทางการเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือเป็นการช่วยเหลือทาง
การเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม แก่นกัการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ เพ่ือประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการ
ได้มาซึ่งสญัญาหรือร่างกฎหมายท่ีเอือ้ประโยชน์ทางธุรกิจต่อบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการสนบัสนนุกระบวนการทาง
ประชาธิปไตยท่ีกระทําได้ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

4) บริษัทฯ มีนโยบายไม่กระทําการอันใดท่ีเก่ียวข้องกับการเมือง ไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง การโฆษณา หรือ
สนบัสนนุพรรคการเมือง นกัการเมือง หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องทางการเมือง ในพืน้ท่ีของบริษัทฯ เพ่ือเป็นท่ีพกั ท่ี
รับรอง ท่ีประชมุ หรือท่ีชมุนมุ รวมทัง้ไมใ่ช้ทรัพยากรและทรัพย์สนิของบริษัทฯ ในการนัน้  
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5) บริษัทฯ มีนโยบายไม่ให้พนักงานทุกระดับ ใช้ตําแหน่งหน้าท่ี หรือช่ือ หรือตราบริษัทฯ ชักจูงผู้ อ่ืนให้จ่ายเงิน
อดุหนนุ หรือให้การสนบัสนนุแก่นกัการเมือง หรือพรรคการเมืองใดๆ หรือผู้ มีอํานาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง 
ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

6) บริษัทฯ มีนโยบายไม่ให้พนักงานทุกระดับ สั่งการ หรือโน้มน้าว ด้วยวิธีการใดๆ ท่ีทําให้พนักงานหรือ
ผู้ ใต้บงัคบับญัชา เข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทกุประเภท ซึ่งอาจมีความเส่ียงทําให้เกิดความขดัแย้งภายใน
องค์กร ก่อให้เกิดความเสียหาย และเสียช่ือเสียงกบับริษัทฯ ในทกุกรณี  

7) ให้ยกเลิกนโยบายความเป็นกลางทางการเมืองฉบบั ลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 หรือ ระเบียบคําสัง่ 
ประกาศอ่ืนใดท่ีขัดหรือแย้งต่อนโยบายฉบบันี ้โดยให้ปฏิบติัตาม ”นโยบายการดําเนินการด้านการเมือง” 
ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 310 เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2561 นีแ้ทน 

 

(1.5) การรับของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด 

บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัการรับของขวญั คา่รับรอง คา่บริการตา่งๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือให้
สอดคล้องกบันโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ เพ่ือให้การปฏิบติังาน
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ด้วยความเรียบร้อย และโปร่งใส  จงึได้กําหนดแนวทางการปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

1) ห้ามมิให้พนกังานทุกระดบั ครอบครัว เพ่ือน และ/หรือคนรู้จกั เรียกร้องหรือรับของขวญั ค่ารับรอง ค่าบริการ
ต่างๆ หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ รับเหมา ผู้ รับเหมาช่วง ลกูค้า ลกูค้าช่วง ผู้ ค้า/ผู้ขาย ผู้ ร่วมทนุ หรือผู้ มีส่วนได้
เสียทกุฝ่ายของบริษัทฯ ไม่ว่าในกรณีใด เป็นการส่วนตวัหรือเพ่ือกลุ่มบคุคล ซึ่งอาจมีผลต่อการตดัสินใจในการ
ปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรม เกิดความลําเอียง หรือเกิดความลําบากใจ หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อ
ผู้ เก่ียวข้องอ่ืน หรืออาจเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนัได้ เว้นแต่ได้รับตามเหต ุและกรณีตามข้อ (2) และข้อ (3) ให้
ปฏิบติัตามท่ีกําหนด 

2) ให้รับได้ในนามบริษัทฯ ท่ีได้มอบหน้าท่ี รับมอบอํานาจ หรือให้เป็นตวัแทนของบริษัทฯ กําหนดให้รับได้ ทัง้นี ้
อาจมาจากการสง่เสริมการขาย การจดักิจกรรมสมนาคณุหรืออ่ืนใด ของคู่ค้า ผู้ ค้า/ผู้ขาย หรืออ่ืนๆ เพ่ือมอบให้
บริษัทฯ หรือตวัแทนของบริษัทฯ จากการจดักิจกรรมหรือการสง่เสริมการขายนัน้ เม่ือได้รับให้สง่มอบให้ผู้จดัการ
สว่นธุรการ เพ่ือดําเนินการตอ่ไป 

3) การได้รับด้วยเหตใุดก็ตามอาจเพราะด้วยความเคารพนบัถือ หรือเพ่ือการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี หรือในกรณีใด
ท่ีเหน็วา่ได้รับมาโดยสจุริต ให้ปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้
(3.1)  กรณีเงินสดหรือเช็ค ห้ามรับโดยเดด็ขาด เว้นให้รับได้โดยถกูต้องตามข้อ (2) 
(3.2)  รับได้กรณีเป็นของอปุโภคบริโภคท่ีเก็บไว้ไมเ่กิน 7 วนัจะเน่าเสีย เช่น ของสด ผลไม้ นํา้ผลไม้สด เป็นต้น 
(3.3)  รับได้ในกรณีเป็นของชําร่วย ของท่ีระลกึ ท่ีจดัทําขึน้เพ่ือแจกจ่ายโดยทัว่ไป ซึ่งมีมลูค่าโดยประมาณไม่

เกิน 1,000 บาท หากสูงกว่านีใ้ห้รายงานผู้บังคับบัญชา และส่งมอบให้ผู้ จัดการส่วนธุรการ เพ่ือ
ดําเนินการตอ่ไป 

4) ให้ผู้ จัดการส่วนธุรการ รวบรวม และรายงานให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารทราบเพ่ือนําไปดําเนินการอนัเป็น
ประโยชน์ตอ่สว่นรวม หรือการกศุล เช่น นําไปบริจาค มอบเป็นรางวลัพนกังาน มอบให้หน่วยงานราชการ หรือท่ี
อ่ืนใด โดยให้เสนอขออนมุติัการดําเนินการเป็นกรณีไป ทัง้นี ้ในการรับตามข้อ (2) หากมีภาษีต้องชําระให้แจ้ง
ฝ่ายบญัชีและการเงินด้วย  
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ในกรณีท่ีของขวญัตามข้อ (2) เป็นเงินสด/เช็คหรือทอง ให้ผู้จัดการส่วนธุรการทําเร่ืองส่งมอบต่อให้กับผู้ช่วย
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายการบญัชีและการเงินเป็นผู้จดัเก็บไว้ในสถานท่ีปลอดภยั เพ่ือดําเนินการอนัเป็น
ประโยชน์ตอ่สว่นรวมในลําดบัตอ่ไป 

5) หลกัเกณฑ์การรับของขวญัให้เป็นไปตามประเภทและมลูค่า มีความเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
หากบริษัทฯ อยู่ระหว่างจัดให้มีการประกวดราคา พนักงานจะต้องไม่รับของขวญั ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ 
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบริษัทท่ีเข้าร่วมการประกวดราคาแตอ่ยา่งใด 

6) บริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์ เพ่ือมิให้เกิดช่องทางทจุริต หรือเกิดความลําบากใจของผู้ รับ หรือเกิดผลต่อการตดัสินใจ
ในการปฏิบัติต่อผู้ ให้ในทางท่ีก่อประโยชน์ต่างตอบแทน  หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ เก่ียวข้องอ่ืน ทัง้นี ้
บริษัทฯ จะพิจารณาเจตนาของผู้ให้และผู้ รับเป็นหลกั 

7) ให้สํานกังานตรวจสอบภายในและงานกํากบัดแูล มีหน้าท่ีสอบทานการรับของขวญั ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ 
หรือประโยชน์อ่ืนใด ให้เป็นไปตามนโยบายนีอ้ย่างเคร่งครัด และรายงานผลการสอบทานให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาตอ่ไป 

8) หากตรวจสอบพบว่าพนักงานคนหนึ่งคนใด กระทําไปในทางท่ีส่อว่าเป็นการกระทําโดยทุจริต หรือเพ่ือการ
แสวงหาประโยชน์ส่วนตวั กลุ่มบุคคล หรือพวกพ้อง จากหน้าท่ีความรับผิดชอบ ถือว่าเป็นการกระทําผิดทาง
วินยัอยา่งร้ายแรง บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบปฏิบติัตอ่ไป 
 

(1.6) การให้ของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด 

บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัการให้ของขวญั ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชน์อ่ืนใดในงาน
บริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ เพ่ือให้
การปฏิบติังานเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ด้วยความเรียบร้อย และโปร่งใส  จงึได้กําหนดแนวทางการปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

 

(ก) หลักเกณฑ์การเบกิค่าของขวัญ ค่ารับรอง และค่าบริการต่างๆ 
1) การให้ของขวญั คา่รับรอง คา่บริการตา่งๆ ให้กระทําในนามของบริษัทฯ ตามท่ีได้รับมอบอํานาจหน้าท่ี หรือ

ให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เท่านัน้  ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตามความจําเป็นตามขนบธรรมเนียมประเพณีทาง
ธุรกิจทัว่ไป หรือ การส่งเสริมการขาย การจดักิจกรรมสมนาคณุหรืออ่ืนใดแก่ตวัแทนของลกูค้า ลกูค้าช่วง   
คูค้่า ผู้ขาย ผู้ รับเหมา เพ่ืออํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ 

2) บคุคลท่ีได้รับการรับรองหรือรับบริการต้องมิใช่กรรมการ หรือ พนกังานของบริษัทฯ เว้นแต่ กรรมการ หรือ 
พนกังานดงักลา่วมีหน้าท่ีหรือได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการต้อนรับนัน้ 

3) ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ ต้องเป็นค่าใช้จ่ายอนัเก่ียวเน่ืองโดยตรงกบัการรับรองหรือการบริการท่ีจะอํานวย
ประโยชน์แก่กิจการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าดูมหรสพ ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกบัการกีฬา เป็นต้น 

4) กําหนดค่าสิ่งของท่ีให้แก่บุคคล ซึ่งได้รับการรับรองหรือรับบริการไม่เกินคนละ 2,000 บาท (สองพนับาท
ถ้วน) ในแต่ละคราว และจํานวนเงินค่ารับรองและค่าบริการให้นํามาหกัเป็นรายจ่ายได้เท่ากบัจํานวนท่ีจ่าย 
แต่รวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 0.3 ของยอดรายได้ท่ีนํามารวมคํานวณกําไรสทุธิก่อนหกัรายจ่ายใดในรอบ
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ระยะเวลาบัญชี หรือของจํานวนเงินทุนท่ีได้รับชําระแล้วถึงวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี แล้วแต่
จํานวนใดจะมากกว่า ทัง้นีร้ายจ่ายท่ีจะนํามาหกัได้จะต้องมีจํานวนสงูสดุไม่เกิน 10 ล้านบาท เป็นไปตาม
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 143 หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องในขณะนัน้ โดยการจ่ายค่ารับรองนัน้ๆ ไม่มีสิทธ์ิขอ
คืนภาษีซือ้ หากแตภ่าษีซือ้สามารถบนัทกึเป็นรายจ่ายได้ไมต้่องห้ามตามประมวลรัษฎากร   

5) กําหนดให้ผู้จดัการสว่นธุรการมีหน้าท่ีรวบรวมรายช่ือท่ีได้พิจารณาจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือจดัหาของขวญั 
ของชําร่วย กรณีการมอบนัน้เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น ของขวญัปีใหม่ เพ่ือเสนอขออนมุติั
จากผู้ มีอํานาจตามขัน้ตอนตอ่ไป 

(ข) แนวทางปฏบัิตแิละเอกสารที่ใช้ในการขอเบกิ 

6) ให้ผู้ ขอเบิกเขียนใบขออนุมัติเบิกเงิน (บช.10) โดยต้องระบุช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง/หน่วยงาน หรือแนบ
สําเนานามบตัรของผู้ได้รับการรับรองหรือผู้ได้รับการบริการด้วยทกุครัง้  

7) ให้ผู้ขอเบิกแนบภาพถ่ายการส่งมอบ หรือ หลกัฐานการรับของรางวลั กรณีส่งมอบรางวลัจากการส่งเสริม
การขายให้ลกูค้าทกุครัง้ 

8) ให้ผู้ขอเบิกค่าของขวญั ค่ารับรอง หรือค่าบริการต่างๆ ซึง่เป็นผู้จ่ายเงินแก่ร้านค้า หรือสถานท่ีให้บริการขอ
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากบัภาษี เพ่ือแนบในการเสนอขออนมุติัเบิกเงินจากผู้ มีอํานาจอนมุติัต่อไป  โดยปฏิบติั
ดงันี ้
(8.1) ให้ขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากบัภาษี ในนามบริษัทฯ เท่านัน้  และให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ข้อกําหนด

แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่มีรอยขูดลบ ขีดฆ่า หรือ ลงช่ือกํากบัการแก้ไขใดๆ เป็นอนัขาด หากมี
การแก้ไขให้ขอเอกสารฉบบัใหมท่ดแทน 

(8.2) กรณีพนกังานผู้ขอเบิกได้จ่ายเงิน ค่าบริการ ให้แก่ผู้ มีเงินได้ไม่ว่าจะเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคล
ก็ตาม สรรพากรกําหนดผู้ จ่ายให้มีหน้าท่ีหัก ภาษี ณ ท่ีจ่าย มูลค่า 1,000 บาทขึน้ไป (ก่อน
ภาษีมลูคา่เพิ่ม) เพ่ือนําสง่สรรพากร โดยผู้ขอเบิกคา่บริการต้องหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไว้ดงันี ้
(8.2.1) คา่บริการ คา่จ้างทําของ ต้องหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไว้จํานวน 3% เช่น คา่ซอ่มรถยนต์ 
(8.2.2) คา่เช่า ต้องหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไว้จํานวน 5% เช่น คา่เช่าบ้าน คา่เช่ารถยนต์ เป็นต้น 
(8.2.3) คา่โฆษณา ต้องหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไว้จํานวน 2%  
(8.2.4) คา่รางวลัหรือผลประโยชน์จากการสง่เสริมการขายต้องหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไว้จํานวน 3% 
(8.2.5) คา่รางวลัในการประกวดแข่งขนั การชิงโชค หรือจ่ายอ่ืนใดอนัมีลกัษณะทํานองเดียวกนั ต้อง

หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไว้จํานวน 5% 
(8.2.6) จ่ายเงินได้ให้แก่นักแสดงสาธารณะ เช่น นักแสดงละคร ภาพยนตร์ วิทยุ หรือโทรทัศน์ 

นกัร้อง นกัดนตรี นกักีฬาอาชีพ ต้องหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไว้จํานวน 5% 
(8.2.7) จ่ายเงินได้จากวิชาชีพอิสระ เช่น ค่าสอบบัญชี ค่าบริการทนายความ ค่าจ้างออกแบบ

สถาปัตยกรรม การประกอบโรคศิลป์ วิศวกรรม ต้องหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไว้จํานวน 3%   
ทัง้นี ้ ให้ฝ่ายบญัชีและการเงินออกหนังสือรับรองภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายตามจํานวนเงินท่ีหกัไว้ เพ่ือนําส่งให้
ร้านค้าผู้ให้บริการเป็นหลกัฐานในการขอคืนภาษีอากรจากสรรพากรตอ่ไป 
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9) บริษัทฯ ห้ามมิให้มีการให้ของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆหรือประโยชน์อ่ืนใด หากการให้นัน้เป็น
ช่องทางเกิดทจุริต หรือการเลือกปฏิบติัต่อผู้ รับของขวญั หรือ ผู้ รับการรับรองในทางท่ีก่อประโยชน์ต่างตอบ
แทนเป็นการสว่นตวั หรือเกิดความไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้ เก่ียวข้องอ่ืน หรือจะมีผลกระทบเก่ียวกบัการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ  ทัง้นี ้บริษัทฯ จะพิจารณาเจตนาของผู้ให้และผู้ รับเป็นหลกั  

10) บริษัทฯ ห้ามให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าท่ีขององค์การระหว่างประเทศ เพ่ือจงูใจให้กระทําการ ไม่กระทําการ หรือประวิง
การกระทําอนัมิชอบด้วยหน้าท่ี โดยให้ปฏิบติัตามมาตรการควบคมุภายในของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพ่ือ
ป้องกันมิให้พนักงาน ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกับบริษัทฯ กระทําไปเพ่ือประโยชน์ท่ีขัดต่อ
กฎหมาย 

11) ให้สํานักงานตรวจสอบภายในและงานกํากับดูแล มีหน้าท่ีสอบทานการให้ของขวัญ ค่ารับรอง และ
คา่บริการตา่งๆ หรือประโยชน์อ่ืนใดในงานบริษัทฯ ให้เป็นไปตามคําสัง่นีอ้ย่างเคร่งครัด และรายงานผลการ
สอบทานให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตอ่ไป 

12) หากตรวจสอบพบว่าพนกังานคนหนึ่งคนใดกระทําไปในทางท่ีส่อว่าเป็นการกระทําโดยทจุริต หรือเพ่ือการ
แสวงหาประโยชน์ส่วนตวั กลุ่มบุคคล หรือพวกพ้อง จากหน้าท่ีความรับผิดชอบ ถือว่าเป็นการกระทําผิด
ทางวินยัอยา่งร้ายแรง บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบปฏิบติัตอ่ไป 

(1.7) การบริจาคเพื่อการกุศล 

บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกับการบริจาคเพ่ือการกุศล เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ด้วยความ
เรียบร้อย และโปร่งใส จงึได้กําหนดแนวทางการปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

(1) วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ในการบริจาคเพ่ือการกุศล 

การบริจาคเพ่ือการกุศลของบริษัทฯ จะต้องพิสจูน์ได้ว่าการบริจาคได้ให้การช่วยเหลือ สนบัสนนุชุมชน สงัคม  
โดยการบริจาคเพ่ือการกศุลจะต้องนําไปใช้ในสาธารณกศุลอย่างแท้จริง ต้องมีเอกสารหลกัฐานอย่างครบถ้วน 
ไมเ่ป็นเส้นทางสําหรับการทจุริต  

(2) การขออนุมัตงิบประมาณ 
ในการจดัทํางบประมาณประจําปี ให้ฝ่ายบญัชีและการเงินรวบรวมและสรุปค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการบริจาคเพ่ือ
การกุศลของหน่วยงานต่างๆ เช่น ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เพ่ือขออนมุติังบประมาณการบริจาคเพ่ือการกศุลและสงัคมประจําปี  ทัง้นี ้การ
บริจาคเพ่ือการกศุลต้องไม่เกินท่ีกฎหมายกําหนดให้สามารถถือเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ (ไม่เกินร้อยละ 2 ของ
กําไรสทุธิ ตามมาตรา 65 ตรี (3) แหง่ประมวลรัษฎากร) 

(3) แนวทางปฏบัิตใินการขออนุมัตบิริจาค 
ในการขออนุมัติบริจาคให้ส่วนบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีหน้าท่ีในการรับเร่ืองจากผู้ ขอรับบริจาค และ
ตรวจสอบเอกสารบริจาคจากโรงเรียน วัด หน่วยราชการ และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ  โดยมีขัน้ตอนการ
ตรวจสอบ ดงันี ้
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(ก)  กรณีบริจาคเป็นสนิค้าของบริษัทฯ 

(1) ให้ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ตรวจสอบความน่าเช่ือถือ เอกสารประกอบการขอรับบริจาค และการมีอยู่
จริงขององค์กรท่ีขอรับบริจาค ประกอบด้วย 
(1.1) หนงัสือขอรับบริจาค ระบรุายการ จํานวน และวตัถปุระสงค์ 
(1.2) ภาพถ่าย แปลน แบบ สิง่ปลกูสร้างท่ีจะนําสนิค้าท่ีขอบริจาคไปใช้งาน 
(1.3) เอกสารสําคญัการจดัตัง้ขององค์กรท่ีขอรับบริจาค (ถ้ามี) 
(1.4) ตรวจสอบจํานวนสินค้าท่ีขอรับบริจาคเป็นไปตามเหตผุล ข้อเท็จจริง ของโครงการท่ีขอรับ

บริจาค 
(1.5) ให้พิจารณาลําดบัความสําคญัของโรงเรียน วดั องค์กรการกศุล หน่วยงานราชการ ชมุชน ท่ี

บริษัทฯ ติดตอ่ประสานงานตา่งๆ บริเวณพืน้ท่ีโดยรอบบริษัทฯ และสาขา 
(1.6) ให้บริจาคสนิค้าท่ีบริษัทฯ ผลติเอง เช่น สนิค้าเคล่ือนไหวช้า และสนิค้าเกรด F เป็นต้น 

(2) ให้ฝ่ายทรัพยากรบคุคลสง่รายช่ือผู้ขอรับบริจาคท่ีได้พิจารณาตามข้อ (1) สรุป ชนิด จํานวน รายการ
สินค้า สง่ให้ฝ่ายโลจิสติกส์และฝ่ายผลิตตรวจสอบสินค้าคงคลงั หรือสินค้าเกรด F ท่ีมีสภาพพร้อม
นําไปใช้งาน/บริจาคได้ภายใน 1 สปัดาห์ และสง่เร่ืองให้ 

(3) ฝ่ายบญัชีและการเงินตรวจสอบงบประมาณ, ต้นทนุการบริจาค และภาระด้านภาษีมลูค่าเพิ่มจาก
การบริจาค  และนําเสนอประธานกรรมการ CSR พิจารณาให้ความเห็น เพ่ือเสนอผู้ มีอํานาจอนมุติั
ตามวงเงินท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

(4) ให้เลขานกุารคณะกรรมการ CSR รวบรวมเอกสารการบริจาคในแต่งวด นํารายงานในท่ีประชุม
คณะกรรมการ CSR เพ่ือทราบในการประชมุคณะกรรมการ CSR ครัง้ถดัไป 

(ข)  กรณีบริจาคเป็นเงินสด 
ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบเอกสารตามข้อ (ก) (1.1) – (1.5) และจํานวนเงินบริจาคท่ีเหมาะสม, 
ความจําเป็นทางขนบธรรมเนียมประเพณีในชมุชนบริเวณพืน้ท่ีตัง้บริษัทฯ และสาขา เช่น วนัเข้าพรรษา วดั
เดก็ อ่ืนๆ เป็นต้น 
(1) ให้ฝ่ายทรัพยากรบคุคลจดัทําใบยืมเงินทดรองจ่าย (บช.11) เสนอขออนมุติัพร้อมแบบเอกสารข้อ (ก)

(1.1)-(1.3)  

(2) ให้สัง่จ่ายเงินในนามองค์กรท่ีขอรับบริจาคเท่านัน้ กรณีท่ีบริจาคเป็นของใช้ ของขวญั อาหารท่ีต้องหา
ซือ้ของมาบริจาคในกิจกรรมนัน้ๆ ให้ดําเนินการตามเอกสารแนบ 1  

(3) ให้ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ขอหนงัสือขอบคณุ หรือ ใบอนโุมทนาบตัร หรือ ใบเสร็จรับเงิน เพ่ือเคลียร์เงิน
ยืมทดรองจ่าย  

(4) อาํนาจอนุมัตใินการบริจาค 
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการบริจาคเพ่ือ
การกศุล แล้วนําเสนอผู้ มีอํานาจอนมุติัตามวงเงินท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตอ่รายการ 
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ผู้ มีอํานาจอนมุติั การบริจาคเป็นเงินสด (บาท) การบริจาคเป็นสนิค้า (บาท) 
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 0-5,000 0-5,000 
รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 0-10,000 0-30,000 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 0-50,000 0-100,000 
คณะกรรมการจดัการ 0-100,000 0-200,000 
คณะกรรมการบริษัทฯ มากกวา่ 100,000 มากกวา่ 200,000 

(5) การส่งมอบสนิค้าหรือทรัพย์สนิที่บริจาค 
เม่ือได้รับอนมุติัการบริจาคจากผู้ มีอํานาจ ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลประสานงานส่งมอบสินค้ากบัผู้ขอรับบริจาค
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ในการสง่มอบสนิค้าและทําพิธีการสง่มอบพร้อมภาพถ่าย 
(หมายเหต ุ: รายท่ีไมไ่ด้รับอนมุติับริจาคให้แจ้งเหตผุลให้ผู้ขอรับบริจาคทราบตอ่ไป)  

(6) กรณีบริจาคสนิค้าในบัญชีคุมสนิค้า 
(ก) ให้สว่นคลงัสนิค้า จดัเตรียมสนิค้าตามท่ีได้รับอนมุติับริจาคข้างต้น 
(ข) ให้ส่วนบริการลกูค้า ตรวจสอบช่ือ-ท่ีอยู่ของผู้ รับบริจาค รายการสินค้าท่ีได้รับอนุมติั และจัดทําใบกํากับ

ภาษี  ใบสง่สินค้า เพ่ือเสียภาษีมลูค่าเพิ่ม เฉพาะรายที่ ผู้รับบริจาคไม่ได้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตาม

ประกาศของกรมสรรพากร และให้ผู้ รับบริจาคลงนามรับสนิค้า (ช่ือ-สกลุตวับรรจง) เพ่ือเป็นหลกัฐานการ
รับสนิค้าก่อนนําสนิค้าออกจากบริษัทฯ 

(ค) ให้ส่วนบริการลกูค้าส่งต้นฉบบัใบกํากบัภาษี ใบส่งสินค้า และบตัรชัง่ ให้ฝ่ายบญัชีและการเงินสําหรับการ
ตรวจสอบจากสรรพากรตอ่ไป 

(7) การบริจาคสนิค้าเกรด F ในคลังสนิค้าหรือฝ่ายผลติ 
(ก) ให้ฝ่ายผลติหรือคลงัสนิค้าจดัเตรียมสนิค้าเกรด F เพ่ือการสง่มอบให้ผู้ รับบริจาคในพืน้ท่ีคลงัสนิค้าเทา่นัน้ 
(ข) ให้ฝ่ายทรัพยากรบคุคลจดัทําใบอนญุาตนําของออกจากโรงงาน อ้างเลขท่ีไว้ในหนงัสือขอรับบริจาคทกุครัง้ 

แล้วสง่มอบใบอนญุาตนําของออกจากโรงงานให้สว่นคลงัสินค้า เพ่ือจ่ายสินค้า และให้ผู้ รับบริจาคลงนาม
รับสนิค้า (ช่ือ-สกลุ ตวับรรจง) 

(ค) ให้ส่วนบริการลกูค้าชัง่และสอบทานนํา้หนกัชัง่สินค้าเกรด F ก่อนนําสินค้าออกจากบริษัทฯ พร้อมทัง้เก็บ
ต้นฉบบับตัรชัง่ และ สําเนาคูฉ่บบั-ใบอนญุาตนําของออกจากโรงงาน สง่ให้ฝ่ายบญัชีและการเงินทกุครัง้ 

(8) เอกสารประกอบการบริจาค  
ให้ฝ่ายทรัพยากรบคุคลสง่ต้นฉบบัเอกสารการบริจาคทัง้หมดให้ฝ่ายบญัชีและการเงินเก็บไว้เป็นหลกัฐานสําหรับ
การตรวจสอบจากสรรพากร ได้แก่ 
(ก) หนงัสือขอรับบริจาค 
(ข) ภาพถ่าย แปลน แบบ สิง่ปลกูสร้างท่ีขอรับบริจาคสนิค้าของบริษัทฯ 
(ค) เอกสารสําคญัการจดัตัง้ขององค์กรท่ีขอรับบริจาค (ถ้ามี) 
(ง) หนังสือขอบคุณ หรือ ใบอนุโมทนาบัตร หรือ ใบเสร็จรับเงิน (กรณีบริจาคเงิน) ให้ระบุช่ือ-ท่ีอยู่ของ

ผู้ รับบริจาค รายการ และจํานวนเงิน ลงช่ือผู้ มีอํานาจ อย่างถกูต้องเพ่ือให้ถือเป็นรายจ่ายของบริษัทฯ ได้
ตามประมวลรัษฎากร (ดเูอกสารแนบ 1-5) 

(จ) ภาพถ่ายกิจกรรมการสง่มอบ กิจกรรมชมุชนสมัพนัธ์ตา่งๆ ประกอบการบริจาค 
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(9) การสอบทานการบริจาค 
(ก)  ให้ฝ่ายทรัพยากรบคุคล และสํานกังานตรวจสอบภายในและงานกํากบัดแูลสุม่ตรวจสอบภายหลงัการบริจาค

เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีขอมาหรือไม ่เพ่ือเป็นข้อมลูในการบริจาคครัง้ตอ่ไป 
(ข)  ให้สํานกังานตรวจสอบภายในและงานกํากบัดแูล มีหน้าท่ีสอบทานการบริจาคเพ่ือการกศุลตามแนวทางและ

แผนการตรวจสอบภายในประจําปี  โดยให้เป็นไปตามคําสัง่ฉบบันีอ้ย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีรายการใด
ผิดปกติหรือมีการปฏิบติัท่ีสอ่ไปในทางทจุริต ให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารทราบทนัที 

(10) บทลงโทษ 
หากตรวจสอบพบวา่พนกังานคนหนึง่คนใด หรือ กลุม่บคุคลใด เจตนาทจุริตในการนําเงินสด/ ทรัพย์สิน/ สินค้า/ 
วสัด ุไปบริจาคโดยไมไ่ด้รับอนมุติัจากผู้ มีอํานาจท่ีได้รับมอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือหากตรวจสอบแล้ว
พบว่าการบริจาคมีการกระทําท่ีส่อไปในทางทจุริตทําให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย พนกังานหรือกลุ่มบุคคล
นัน้ ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้ตามมลูค่าทัง้หมด  และจะถกูพิจารณาเร่ืองวินยัและโทษทางวินยั
อยา่งร้ายแรงตามระเบียบของบริษัทฯ      

 

(1.8) การให้เงนิสนับสนุน (Sponsorships) 

บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัการให้เงินสนบัสนนุ เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายต่อต้านการทจุริต
คอร์รัปชั่นตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ด้วยความ
เรียบร้อย และโปร่งใส  จงึได้กําหนดแนวทางการปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้
หลกัเกณฑ์การให้เงินสนบัสนนุ 

1)   เงินสนับสนุนนัน้ต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ ขอเงินสนับสนุนได้ทํากิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็นการ
ดําเนินการเพ่ือสนบัสนนุให้วตัถปุระสงค์ของโครงการประสบผลสําเร็จ เพ่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธุรกิจ ตรา
สนิค้าของบริษัทฯ หรือเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งแท้จริง 

2)   เงินสนบัสนนุนัน้ต้องพิสจูน์ได้ว่าการให้เงินสนบัสนนุหรือประโยชน์อ่ืนใดนัน้ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์
ตา่งตอบแทนให้กบักรรมการ ผู้บริหาร พนกังานบคุคลใด หรือหน่วยงานใด ซึง่ไมไ่ด้เป็นข้ออ้างสําหรับการทจุริต 

3) ห้ามให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าท่ีขององค์การระหว่างประเทศ เพ่ือจงูใจให้กระทําการ ไม่กระทําการ หรือประวิงการ
กระทําอันมิชอบด้วยหน้าท่ี โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายในนีอ้ย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันมิให้
พนกังาน ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องกบับริษัทฯ กระทําไปเพ่ือประโยชน์ท่ีขดัตอ่กฎหมาย 

  

แนวทางปฏิบติัในการขออนมุติัเงินสนบัสนนุ 
1) ให้ฝ่ายการตลาดมีหน้าท่ีในการขออนมุติัตัง้งบประมาณสําหรับการจ่ายเงินสนบัสนนุแตล่ะปี 

2) ให้ผู้ ขอเงินสนับสนุน จัดทําบนัทึกคําขอ หรือ ใบขออนุมติัเบิกเงิน (บช.10) ระบุช่ือผู้ รับเงินสนับสนุน และ
วตัถปุระสงค์ของการสนบัสนนุพร้อมแนบเอกสารประกอบทัง้หมดจากองค์กรท่ีขอเงินสนบัสนนุจากบริษัทฯใน
การเสนอขออนมุติั ประกอบด้วย 
(ก) หนงัสือแจ้งความประสงค์การขอเงินสนบัสนนุ ระบจํุานวนเงิน หรือทรัพย์สนิท่ีขอสนบัสนนุ  
(ข) หลกัฐานการมีตวัตนของผู้ขอรับการสนบัสนนุ เช่น หนงัสือรับรองการจดัตัง้องค์กร 
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(ค) หลกัการ เหตผุล เป้าหมายและวตัถปุระสงค์ของโครงการ 
(ง) กําหนดการ วิธีการ ดําเนินงานโครงการ 
(จ) ภาพถ่ายกิจกรรมประชาสมัพนัธ์ธุรกิจ ตราสนิค้า (ถ้ามี)  

3)   กรณีการให้เงินสนบัสนนุเป็นส่วนลดทางการค้า ให้ดําเนินการเอกสารตามข้อ (2) โดยส่งให้ฝ่ายบญัชีและ
การเงินออกเป็นใบลดหนี  ้หรือ เช็คในนามช่ือลูกค้าเท่านัน้ ทัง้นีเ้พ่ือสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
ประชาสมัพนัธ์ธุรกิจ ตราสินค้า ร่วมกบัลกูค้าของบริษัทฯ เช่น สนบัสนนุการจดังานของร้านค้าตวัแทนจําหน่าย 
สนบัสนนุโฆษณาสําหรับลกูค้า เป็นต้น 

4) กรณีเป็นการสนบัสนนุการจดัทศันศึกษาในประเทศและต่างประเทศเพ่ือให้ลกูค้ามีมมุมองการดําเนินธุรกิจใน
ต่างแดน แล้วนํามาปรับปรุงการดําเนินธุรกิจของลกูค้า ต้องดําเนินการด้วยความโปร่งใสตามเง่ือนไขเป้าหมาย
การขายของบริษัทฯ ท่ีได้รับอนมุติัไว้แล้ว และเสนอให้กบัลกูค้าในช่ือนิติบคุคลหรือเจ้าของกิจการของลกูค้าเป็น
ผู้คดัเลือกบคุคลร่วมเดินทาง และการเดินทางดงักลา่วควรจดัหลงัจากได้มีการบรรลเุป้าหมายแล้วเทา่นัน้ 

5) การให้เป็นสว่นลด (Rebate) จะต้องมอบให้ลกูค้าในช่ือนิติบคุคลหรือร้านค้าท่ีทําการซือ้ขายกบับริษัทฯ เท่านัน้ 
เป็นไปตามข้อตกลงเป้าหมายการขายท่ีได้รับอนมุติัและได้แจ้งให้ลกูค้าทราบไว้ลว่งหน้าแล้ว  โดยการออกเป็น
ใบลดหนีนํ้ามาชําระคา่สนิค้าในครัง้ตอ่ไป 

6) การให้เงินสนบัสนนุ หรือส่วนลดในนามลกูค้าตวัแทนจําหน่ายซึ่งนําสินค้าของบริษัทฯ ไปจําหน่ายต่อ ถือเป็น
การสง่เสริมการขายท่ีต้องหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามประมวลรัษฎากร (สง่เสริมการขายหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% , ชิง
โชค หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 5%)  

7) ให้เสนอผู้ มีอํานาจอนมุติัพิจารณาอนมุติัตามระเบียบปฏิบติัและอํานาจในการอนมุติัของบริษัทฯ ฉบบัท่ีบงัคบั
ใช้ในขณะนัน้ 

 
การตรวจสอบและบทลงโทษ 

1) ให้ผู้ ขอเงินสนับสนุน มีหน้าท่ีประเมินผลและรายงานผลของการดําเนินงานตามโครงการท่ีขออนุมัติไว้ให้
ผู้บงัคบับญัชาทราบทกุครัง้ 

2) ให้ผู้ขอเงินสนบัสนนุส่งมอบหลกัฐานการดําเนินโครงการและ/หรือภาพถ่ายกิจกรรมดงักล่าวให้ฝ่ายบญัชีและ
การเงิน พร้อมกบัใบเสร็จรับเงินซึง่ถกูต้องตามประมวลรัษฎากรเพ่ือแนบไว้กบัต้นเร่ืองท่ีได้รับอนมุติัในครัง้แรก  

3) ให้สํานกังานตรวจสอบภายในและงานกํากบัดแูล มีหน้าท่ีสอบทานการให้เงินสนบัสนนุ สว่นลด หรือประโยชน์
อ่ืนใดให้เป็นไปตามคําสัง่นีอ้ย่างเคร่งครัด และรายงานผลการสอบทานให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
ตอ่ไป 

4) หากตรวจสอบพบว่าพนักงานคนหนึ่งคนใด ดําเนินการเก่ียวกับการให้เงินสนับสนนุนีใ้นทางท่ีส่อว่าเป็นการ
กระทําโดยทจุริต หรือเพ่ือการแสวงหาประโยชน์ส่วนตวั กลุ่มบคุคล หรือพวกพ้อง จากหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินยัอย่างร้ายแรง บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
ตอ่ไป 
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(2) แนวทางการปฏบิตังิานด้านการเงนิและด้านบุคลากร  
 

2.1) ด้านการเงนิ การกู้ยืม การจ่ายชาํระหนี ้และการก่อภาระผูกพัน 
บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ครอบครัว เพ่ือน และ/หรือคนรู้จกั เรียกร้องหรือรับ เสนอ
หรือให้ประโยชน์อ่ืนใดแก่ คูค้่า เจ้าหนีก้ารค้า สถาบนัทางการเงิน หรือผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายของบริษัทฯ ซึง่อาจมีผล
ต่อการตดัสินใจในการปฏิบติังานอย่างไม่เป็นธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งสญัญาการกู้ ยืม หรือสญัญาการจ่ายชําระหนี ้
หรือสญัญาการก่อภาระผกูพนั เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในการอนมุติัการกู้ ยืม การจ่ายชําระหนี ้และการก่อภาระ
ผกูพนั ให้ดําเนินการตามขัน้ตอนในระเบียบในการปฏิบติังานและอํานาจในการอนมุติั สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้
(ก) คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจอนมุติัทางด้านการเงิน ดงัตอ่ไปนี ้

1)   การตดับญัชีทรัพย์สิน ท่ีเลิกใช้งาน ชํารุด เสียหาย เส่ือมสภาพใช้งานไม่ได้ เพ่ือทําลายหรือจําหน่ายเป็น
เศษซากซึง่ผา่นการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

2)   การตัดบัญชีสต๊อคสินค้า  หรือปรับปรุงรายการท่ีเกิดจากการตรวจนับซึ่งผ่านการสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

3)   การตดับญัชีหนีส้ญูท่ีเกิดจากการค้าปกติ และมีหลกัฐานการติดตามทวงถามให้ชําระหนีต้ามสมควรแต่
ไมไ่ด้รับการชําระหนี ้หากจะฟ้องลกูหนีจ้ะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่คุ้มกบัหนีท่ี้จะได้รับชําระ (ตามกฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี 186 พ.ศ.2534 ) ซึง่ผา่นการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

4)   การเปิดหรือปิดบญัชีเงินฝากประจํา ออมทรัพย์ และกระแสรายวนักบัสถาบนัการเงิน รวมถึงการได้รับหรือ
ยกเลกิวงเงินสนิเช่ือกบัสถาบนัการเงิน 

5)   การกู้ เงินระยะยาวหรือตัว๋สญัญาใช้เงินอายสุญัญามากกวา่ 1 ปี 
6)   การทําสญัญาจ้างบริการตา่งๆ อายสุญัญามากกวา่ 1 ปี 

(ข) คณะกรรมการจดัการ และผู้บริหารระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป มีอํานาจอนมุติัทางด้านการเงินตามระเบียบในการ
ปฏิบติังานและอํานาจในการอนมุติั ท่ีได้อนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้ฝ่ายจดัการได้มีอํานาจในการ
บริหารกิจการประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดวงเงินอนุมัติตามตําแหน่งผู้บริหารระดับ ตัง้แต่
ผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป รวมผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้ 
1) การบญัชี การภาษีอากร กําหนดผู้ มีอํานาจลงนามในแตล่ะเร่ือง 
2) การอนมุติัสัง่ซือ้ สัง่จ้าง และสัง่ซอ่ม กําหนดวงเงินอนมุติัตามตําแหน่ง  
3) การอนมุติัทางการเงิน การสัง่จ่ายเงินหรือสัง่จ่ายเช็ค กําหนดวงเงินอนมุติัตามตําแหน่ง  
4) การกู้ ยืมเงินระยะสัน้ไมเ่กิน 1 ปี กําหนดวงเงินอนมุติัตามตําแหน่ง  
5) รายการอ่ืนๆ ได้แก่ การปฏิบติังานและอํานาจในการอนมุติัท่ีไม่อยู่ในเง่ือนไขท่ีกล่าวข้างต้น ต้องนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุติัให้ดําเนินการ 
 

2.2) ด้านการจัดซือ้และส่ังจ้าง  
 

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามให้หรือรับสินบนในการดําเนินธุรกิจทกุชนิด การดําเนินงานของบริษัทฯ และการทําธุรกรรม
ทางธุรกิจกบัผู้ขาย ผู้ รับจ้าง ผู้ รับเหมา ผู้ขนสง่ เจ้าหน้าท่ีรัฐ หรือหน่วยงานภาครัฐ จะต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบติั
เก่ียวกบัการจดัซือ้/สัง่จ้างของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส  ซ่ือสตัย์ และต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
โดยได้กําหนดขัน้ตอนในการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัซือ้และสัง่จ้าง ซึง่สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้
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สว่นท่ี  1  เร่ือง   การขอให้จดัซือ้/สัง่จ้าง  
สว่นท่ี  2  เร่ือง   การออกใบสัง่ซือ้/สัง่จ้าง  
สว่นท่ี  3  เร่ือง   การยืนยนัการจดัซือ้/สัง่จ้างและการจดัสง่เอกสาร 
สว่นท่ี  4  เร่ือง   การติดตามการจดัซือ้/สัง่จ้าง 
สว่นท่ี  5  เร่ือง   การยกเลกิการจดัซือ้/สัง่จ้าง และการแก้ไขราคา 
สว่นท่ี  6  เร่ือง   การจดัซือ้/สัง่จ้างด้วยเงินสด (จดัซือ้/สัง่จ้างทัว่ไปในท้องถ่ิน) 
สว่นท่ี  7  เร่ือง   จดัซือ้/สัง่จ้างทรัพย์สนิหรือคา่ใช้จ่ายท่ีควบคมุงบประมาณ 
สว่นท่ี  8  เร่ือง    การจดัซือ้/สัง่จ้างตา่งประเทศ 
สว่นท่ี 9   เร่ือง   กําหนดเวลารายงานการจดัซือ้/สัง่จ้างและเอกสาร 
สว่นท่ี 10 เร่ือง   การสอบทานการจดัซือ้/สัง่จ้าง 
สว่นท่ี 11 เร่ือง   การลงโทษทางวินยั 
กรณีเกิดปัญหาในทางปฏิบติัตามคําสัง่นี ้ให้เสนอเร่ืองผา่นฝ่ายบญัชีและการเงิน เพ่ือเสนอประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
วินิจฉยั คําวินิจฉยัของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารถือเป็นท่ีสดุ 

2.3) ด้านทรัพยากรบุคคล และการฝึกอบรม  

บริษัทฯ มีระเบียบในการปฏิบติั ตัง้แต่การสรรหา การคดัเลือก การตรวจสอบประวติัการทํางาน การจ้างงาน การ
จ่ายผลตอบแทน การปฐมนิเทศ การเล่ือนตําแหน่ง การพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดแผนการฝึกอบรม การ
ประเมินผลงาน การสอบสวน การลงโทษ โดยกําหนดให้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ครอบคลุมใน
กระบวนการบริหารงานบุคคล ระเบียบปฏิบติังานทรัพยากรบุคคล และคู่มือพนกังาน และมีกระบวนการเผยแพร่ 
อบรมความรู้เก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ให้กรรมการ และพนกังานทกุระดบัรับทราบอย่างต่อเน่ือง
ในแผนการอบรมประจําปี 
 

บริษัทฯ จะคุ้ มครองไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชั่น รวมถึงการท่ี
พนกังานให้ความร่วมมือในการแจ้งเร่ือง การให้ข้อเท็จจริง และการรายงานการทจุริตคอร์รัปชัน่ แม้ว่าการกระทํานัน้
จะทําให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม โดยกําหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับส่ือสารทําความเข้าใจกับ
พนกังาน 
 

(3) แนวทางการปฏบิตัเิก่ียวกับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้สอดคล้องกบันโยบายต่อต้านการทจุริต
คอร์รัปชัน่ ท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ด้วยความเรียบร้อย จึง
ได้กําหนดแนวทางการปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

(1) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสง่เสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ได้ปฏิบติังานอย่างถกูต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบ
ได้ โดยบริษัทฯ คาดหวงัให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนได้รายงานโดยสจุริตให้บริษัทฯ ทราบถึงการ
ปฏิบัติงานท่ีขัดหรือสงสัยว่าไม่สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือปรับปรุงแก้ไข หรือดําเนินการให้เกิดความถกูต้องอยา่งเหมาะสม  



                                                                                                                  คู่มือต่อตา้นการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

19 

(2) ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 
เม่ือมีข้อสงสยั หรือพบเหน็การกระทําท่ีน่าสงสยัวา่จะฝ่าฝืนหลกัการปฏิบติัท่ีดี ในเร่ืองตอ่ไปนี ้
(ก) การฝ่าฝืนการปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
(ข) การฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
(ค) การได้รับความไมเ่ป็นธรรมในการปฏิบติังาน 
(ง) การกระทําทจุริตคอร์รัปชัน่ 
(จ) การกระทําผิดกฎหมาย 

(3) การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  
พนกังานหรือผู้ มีส่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกบัคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง โดยไม่ผ่านผู้บริหารของ
บริษัทฯ เพ่ือแสดงความคิดเหน็ตา่งๆ เก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจ  รวมทัง้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ไปยงัช่องทาง
ดงันี ้ 
(ก) แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการทําทุจริตคอร์รัปช่ัน  

 แจ้งผา่นคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งมาท่ี 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ   
- เบอร์โทรศพัท์ 036-224171-8 ตอ่ 282 
- E-Mail Address : Audit_Com@dbp.co.th 

(ข) แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

 แจ้งผา่นคณะกรรมการจดัการ  แจ้งมาท่ี 
- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   
- เบอร์โทรศพัท์ 036-224171-8 ตอ่ 204  
- E-Mail Address : satid@dbp.co.th 

(ค) แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะเก่ียวกบัข้อมลูนกัลงทนุ 

 แจ้งผา่นช่องทางสํานกังานเลขานกุารบริษัท  
เบอร์โทรศพัท์ 036-224171-8 ตอ่ 307  
E-Mail Address : Corpcenter@dbp.co.th 

(ง) กรณีท่ีพบประเด็นท่ีมีผลกระทบต่อช่ือเสียงของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง ต้องรายงานโดยเร่งด่วนมาท่ีประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร  

(4) การดาํเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
(4.1) การลงทะเบียนและสง่เร่ือง 

ให้ผู้ รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ (3) สง่ข้อมลูให้สํานกังานตรวจสอบภายในและงานกํากบัดแูล เพ่ือ
ลงทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียน และประสานงานตรวจสอบเร่ือง ดงันี ้ 
(ก) กรณีท่ีมีผลกระทบตอ่ช่ือเสียงของบริษัทฯ อยา่งร้ายแรงให้ดําเนินการโดยเร่งดว่น 
(ข) กรณีอ่ืน ให้ดําเนินการโดยเร็ว 
ลงบนัทกึข้อมลูจากผู้ ร้องเรียน ดงันี ้
(ก) ช่ือผู้ ร้องเรียน ยกเว้น กรณีท่ีไมไ่ด้ระบช่ืุอ 
(ข) วนัท่ีร้องเรียน 
(ค) ช่ือบคุคล หรือเหตกุารณ์ท่ีร้องเรียน 
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(ง) ช่ือผู้ รับผิดชอบการตรวจสอบ 
(จ) ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ 

(4.2) เม่ือลงทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียนแล้ว ให้กําหนดชัน้ความลบัตามเนือ้หาของเร่ือง  
และดําเนินการดงันี ้
(ก) ส่งเร่ืองให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้รับทราบ เพ่ือพิจารณาดําเนินการหาข้อเท็จจริง โดยสามารถ

มอบหมายให้สํานกังานตรวจสอบภายในและงานกํากบัดแูล หรือ ตัง้คณะทํางานสอบสวนข้อเท็จจริงเป็น
กรณีพิเศษ ก็ได้  

(ข) กรณีร้องเรียนคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือ ผู้ ช่วย/รองประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร ให้สง่เร่ืองให้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาดําเนินการโดยตรง ในการรับเร่ือง สืบหาข้อมลู 
และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามท่ีได้รับแจ้ง เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และให้ร่วมกนัพิจารณา 
และกําหนดบทลงโทษตามท่ีเหน็สมควร  

(ค) กรณีพบประเดน็ท่ีต้องรายงานโดยเร่งดว่น ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบโดยเร่งดว่น 

(4.3) การรวบรวมข้อเทจ็จริง 
(ก) ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน มีอํานาจในการหาข้อเท็จจริง และให้ข้อแนะนําผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

ให้มีการประพฤติ หรือ ปฏิบติังานท่ีเหมาะสมต่อไป หากต้องมีการลงโทษทางวินยัควรปรึกษากบัฝ่าย
ทรัพยากรบคุคล เพ่ือให้การลงโทษเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ  

(ข) กรณีผู้ ท่ีได้รับมอบหมายตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนไม่มีอํานาจเรียกพนกังานมาสอบถาม หรือ ลงโทษ ให้
เสนอเร่ืองไปยงัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยสง่ข้อเท็จจริง เพ่ือให้พิจารณาสัง่การลงโทษ ปรับเปล่ียนวิธี
ปฏิบติั แล้วแตก่รณี 

(ค) กรณีเป็นเร่ืองร้องเรียนจากผู้ ไม่ระบช่ืุอ และไม่สามารถหาข้อมลูเพิ่มเติมได้เพียงพอ ให้ผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย
ในการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนสง่รายงานผลการตรวจสอบข้อมลู และความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนนัน้
ไปท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือขอแนวทางการดําเนินการท่ีเหมาะสม หากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
เห็นว่าไม่สามารถดําเนินการตามข้อร้องเรียนได้ ให้ปิดเร่ืองและส่งสําเนาให้สํานกังานตรวจสอบภายในฯ 
ทราบเพ่ือปิดเร่ืองในทะเบียน และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบตอ่ไป 

(ง)  หากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าผู้ถกูร้องเรียนไม่มีความผิด หรือ เป็นเร่ืองท่ีเกิดจากความเข้าใจผิด 
หรือ ได้ให้ข้อแนะนําแก่ผู้ถกูร้องเรียน หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องให้มีการประพฤติหรือปฏิบติัท่ีเหมาะสมแล้ว และ
ได้พิจารณาเห็นว่าควรให้ปิดเร่ืองโดยไม่มีการลงโทษใดๆ ให้เสนอเร่ืองดงักล่าวต่อประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร เพ่ือขออนมุติัปิดเร่ือง และสําเนาเร่ืองให้สํานกังานตรวจสอบภายในฯ ทราบ เพ่ือรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบตอ่ไป 

(4.4) การสอบสวนข้อเทจ็จริง 
กรณีท่ีผู้ตรวจสอบ หรือ คณะทํางาน และฝ่ายทรัพยากรบุคคลเห็นว่า จะต้องมีการลงโทษทางวินยั ให้ฝ่าย
ทรัพยากรบคุคลเสนอเร่ืองต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือนําข้อเท็จจริงมาพิจารณาขออนมุติัลงโทษทางวินยั 
และปรับปรุงระเบียบปฏิบติัท่ีพบข้อบกพร่องในการปฏิบติังานให้มีความชดัเจนเพิ่มขึน้ตอ่ไป 
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(5) การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อเรียกร้อง  
(5.1) ผู้ มีสว่นได้เสียท่ีแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ (3) ข้างต้นไมต้่องเปิดเผยช่ือแตอ่ยา่งใด 
(5.2) บริษัทฯ จะคุ้มครองไมล่ดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบตอ่พนกังานท่ีปฏิเสธการทจุริต รวมถึงการท่ีพนกังาน

ให้ความร่วมมือในการแจ้งเร่ือง การให้ข้อเทจ็จริง และการรายงานการทจุริต แม้ว่าการกระทํานัน้จะทําให้บริษัทฯ 
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม โดยให้ผู้ บังคับบัญชาทุกระดับส่ือสารทําความเข้าใจ กับพนักงานเพ่ือใช้ใน
กิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบและควบคมุดแูลการปฏิบติัให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

(5.3) ผู้ รับข้อร้องเรียน และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเป็น
ความลบั จะเปิดเผยเท่าท่ีจําเป็นโดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือแหล่งท่ีมาของข้อมลู หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นพนกังาน หรือ
บคุคลภายนอก 

(5.4) หากการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ให้ถ้อยคํา หรือให้ข้อมลูใดๆ ท่ีพิสจูน์ได้ว่ากระทําโดยเจตนาไม่สจุริต กรณีเป็น
พนกังานของบริษัทฯ จะได้รับการลงโทษทางวินยั แต่หากเป็นบคุคลภายนอกท่ีทําให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย 
ทางบริษัทฯ จะพิจารณาดําเนินคดีกบับคุคลนัน้ๆ ด้วย 

(6) มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย  
ในกรณีท่ีพนักงานหรือผู้ มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ ยินดีรับฟัง
ข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนโดยจะรีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบท่ีเกิดขึน้โดยทนัที รวมทัง้หามาตรการป้องกนัมิให้
เกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วขึน้อีกและจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถกูละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตแุละผลของเร่ือง
เป็นกรณีๆ ไป  

(4) แนวทางการส่ือสารและการเปิดเผย 
บริษัทฯ ได้จดัทําแนวทางการส่ือสารและเปิดเผย การดําเนินงานเก่ียวกบัการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยได้จดัทําช่อง
ท่ีหลากหลายทางการส่ือสาร เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั รวมทัง้ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายของบริษัทฯ ได้
ใช้ติดต่อกับบริษัทฯ เม่ือพบเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ทําให้เกิดความ
เสียหายกบับริษัทฯ สรุปได้ดงันี ้
(4.1)  การส่ือสารและเผยแพร่ทั่วไป บริษัทฯได้ส่ือสารและเผยแพร่ คู่มือฉบบันีบ้นเว็บไซต์และอินทราเน็ตของบริษัทฯ 

เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ ได้นําไปเป็นหลกัปฏิบติัในการดําเนินงาน รวมทัง้
เผยแพร่ให้ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบถึงแนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุก
รูปแบบ ของบริษัทฯ ดงันี ้  

1) ส่ือสารบนเวบ็ไซต์ (Website) ของบริษัทฯ : http://www.dbp.co.th/  หวัข้อ “ข้อมลูสําหรับนกัลงทนุ” 

2) ส่ือสารบนอินทราเน็ต (Intranet) ของบริษัทฯ : http://drt/ หวัข้อ “คูมื่อตอ่ต้านการทจุริต”  
 (4.2) การส่ือสารภายในบริษัทฯ เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ โดยใช้โอกาส

การจัดกิจกรรม และการประชุมร่วมกับกลุ่มพนักงาน เพ่ือส่ือสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้
พนกังานทราบ เช่น  
1) จดัทําแผน่พบั (Brochure) อธิบายแนวปฏิบติัอยา่งยอ่ เพ่ือแจกให้กบัพนกังานและผู้ มีสว่นได้เสีย 
2) จดัทําป้ายรณรงค์การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ติดตัง้ท่ีโรงงานและสํานกังาน  
3) การประชมุผู้บริหารระดบัผู้จดัการสว่นขึน้ไปเป็นประจําไตรมาส และการจดัอบรมพนกังานในระดบัเจ้าหน้าท่ี

ปฏิบติัการ โดยใช้โอกาสนีใ้นการส่ือสาร ทําความเข้าใจเก่ียวกบันโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
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(4.3) การส่ือสารภายนอกบริษัทฯ เพ่ือแสดงความมุ่งมัน่ในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ โดยเพิ่มความ
หลากหลายช่องทางการส่ือสารภายนอกกบัผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย เช่น 
1) การแจ้งให้คู่ค้าทุกรายทราบ โดยการเพิ่มข้อความเก่ียวกับการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุก

รูปแบบของบริษัทฯ บนเอกสารการค้าต่างๆ เช่น ใบ TOR , ใบเสร็จรับเงิน, ใบสมคัรงาน, ใบวางบิล, ใบแจ้ง
หนี ้เป็นต้น เพ่ือเป็นการแจ้งให้ลกูค้า และคูค้่า ทราบตัง้แตว่นัท่ีเร่ิมทําธุรกิจระหวา่งกนั โดยระบขุ้อความวา่  
“บริษัทฯ มีนโยบายให้บุคลากรทุกคนต่อต้านและไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ รวมท้ัง
สนับสนุนให้ท่านปฏบัิตเิช่นเดียวกัน ท้ังน้ีเพ่ือร่วมกันสร้างสังคมแห่งความซ่ือสัตย์”     

2)  จดัทําจดหมายแจ้งลกูค้าและคูค้่าทกุรายเป็นประจําปีละครัง้ โดยระบสุาระสําคญัวา่ 
“บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ มีการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และ
คํานึงถึงประโยชน์ระยะยาวร่วมกนักบัคู่ค้า มีการปฏิบติัต่อคู่คา้ดว้ยความเท่าเทียม โดยท่านไม่จําเป็นต้อง
มอบส่ิงตอบแทนใดๆ ให้กบัพนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ ที่ท่านไดติ้ดต่อดว้ย ในกรณีที่บริษัทฯ ของท่านมี
นโยบายทีจ่ะมอบกระเชา้หรือของขวญั ตามประเพณีนิยมเพือ่เป็นสินน้ําใจในการทํางานร่วมกนัมาตลอดทัง้
ปี ก็สามารถทําได ้โดยของขวญันัน้จะตอ้งมีมูลค่าไม่มากเกินสมควร จนเข้าข่ายเป็นการใหสิ้นบน  ในกรณีที่
ท่านพบพฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสมของพนกังานบริษัทฯ ทีมี่การเรียกร้อง รับผลประโยชน์ส่วนตวั ท่านสามารถ
แจ้งเบาะแสไดโ้ดยตรงที ่E-Mail Address : audit_com@dbp.co.th ”   
                  “.....”  บริษัทฯ อาจเปล่ียนแปลงข้อความตามความเหมาะสม 

(5) การประเมินตนเองเก่ียวกับความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
บริษัทฯ จัดให้มีการจัดทําระเบียบปฏิบติังาน (PROCEDURE MANUAL) เก่ียวกับการประเมินความเส่ียงด้าน
คอร์รัปชัน่ โดยจดัทําแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัความเส่ียงด้านคอร์รัปชัน่ ให้ทกุหน่วยงานประเมินตนเอง   
(1) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้มัน่ใจวา่ผลการประเมินความเส่ียงด้านคอร์รัปชัน่ จะได้รับการดําเนินการแก้ไข และป้องกนัการเกิดซํา้อยา่งมี
ประสทิธิผล  สอดคล้องกบันโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมทัง้นโยบายอ่ืนๆ และระเบียบคําสัง่ท่ีเก่ียวข้อง 

(2) ขอบเขต 
ระเบียบปฏิบติังานนีค้รอบคลมุถงึกิจกรรมการประเมินความเส่ียงด้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ การค้นหาสาเหต ุ การ
แก้ไขปัญหา  การป้องกนัการเกิดซํา้ การทบทวนความรุนแรงของความเส่ียงด้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

(3) ผู้ที่เก่ียวข้อง 
ทกุหน่วยงาน ผู้บริหารระดบัผู้ ช่วยผู้จดัการส่วนขึน้ไป ประเมินความเสี่ยงด้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

ผู้จดัการฝ่าย  พิจารณาตรวจสอบ ทบทวนผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  

 วิเคราะห์ปัญหาและกําหนดมาตรการแก้ไขและป้องกนัร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบั
ปัญหาการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 รายงานผลการดําเนินการแก้ไขและป้องกนัตอ่คณะกรรมการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

คณะกรรมการตอ่ต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 พิจารณาสอบทาน และทบทวนผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีผ่าน
การพิจารณาจากผู้จดัการฝ่ายแล้ว 

 ติดตามผลการดําเนินการแก้ไขและป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 กําหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง / ทบทวนการประเมินความเสี่ยงด้านการทจุริต
คอร์รัปชัน่ตามความถ่ีท่ีเหมาะสม 
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(4) เอกสารอ้างองิ 
 P-MG-005  การดําเนินการกบัความเส่ียงและโอกาส 
(5) บันทกึที่เก่ียวข้อง 
 F-MG-118   แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

(6) รายละเอียดระเบียบปฏิบัตงิาน 
6.1) การประเมนิความเส่ียงเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

6.1.1) คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  จัดทําแบบประเมินตนเองเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น      
(F-MG-118) เพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินตนเอง ของแตล่ะหน่วยงาน ตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

โอกาสเกดิ (Likelihood)  
พิจารณาจากความถ่ีการเกิดเหตกุารณ์ทจุริตคอร์รัปชัน่ 

ประจํา เหตกุารณ์ท่ีมีความแน่นอน หรือเกิดขึน้เป็นปกติในทกุๆ ครัง้ 
บอ่ย เหตกุารณ์ท่ีมีความเป็นไปได้สงู หรือเกิดขึน้เป็นสว่นใหญ่ ในการทํากิจกรรม 

บางครัง้ เหตกุารณ์ท่ีน่าจะเป็นไปได้ หรือสามารถเกิดขึน้ได้ในบางครัง้ 
น้อย เหตกุารณ์ท่ีไมน่่าจะเป็นไปได้ หรืออาจเกิดขึน้น้อยมาก 

 
ผลกระทบ (Impact)  
พิจารณาจากผลกระทบท่ีเกิดจากการกระทําท่ีขดัตอ่ระเบียบปฏิบติัของบริษัทฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
ผลกระทบ ช่ือเสียง การฝ่าฝืน ระดบัผู้กระทําความผิด 
สงูมาก เผยแพร่ในส่ือระดบัชาติ 

และระดบันานาชาติ 
การฝ่าฝืนกฎหมาย อาจมี
ผลทางคดีความโดนปรับ 
และถกูยดึใบอนญุาต 

กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 
ตัง้แตร่ะดบัผู้ช่วยประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารขึน้ไป 

สงู เผยแพร่ในระดบัชาติ การฝ่าฝืนกฎหมาย  และ
ข้อบงัคบัอุตสาหกรรม อาจ
มีผลทางคดีความเล็กน้อย 
และโดนปรับ 

ผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป 

ปานกลาง เผยแพร่ในส่ือท้องถ่ิน 
และรับรู้กนัในภาคชมุชน 

การฝ่า ฝืนกฎหมายและ
ข้อบังคับ เล็กๆ  น้อยๆ  ท่ี
สามารถแ ก้ไข ปัญหาไ ด้
อยา่งรวดเร็ว 

ผู้จดัการแผนกขึน้ไป 

ต่ํา เผยแพร่ในบริษัทฯ การฝ่าฝืนนโยบาย ขัน้ตอน พนกังานทกุระดบั 
 

6.1.2) ผู้จัดการหน่วยงาน ระดับผู้ ช่วยผู้ จัดการส่วนขึน้ไป ดําเนินการประเมินความเส่ียงเก่ียวกับการทุจริต
คอร์รัปชัน่ 

6.1.3) ผู้จดัการฝ่าย ดําเนินการตรวจสอบผลการประเมินความเส่ียง จากผู้จดัการส่วน ก่อนส่งผลการประเมิน 
ให้คณะกรรมการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
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6.1.4) คณะกรรมการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ประเมินระดบัความเส่ียง จากแบบประเมินตนเองเก่ียวกบั
การทจุริตคอร์รัปชัน่ (F-MG-118) ตามตารางความเส่ียง ดงันี ้

                      ตารางความเส่ียง 

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct)
 เส่ียงสูงมาก เส่ียงสูงมาก เส่ียงสูงมาก เส่ียงสูงมาก 

ปานกลาง เส่ียงสูง เส่ียงสูง เส่ียงสูงมาก 
เส่ียงระดับตํ่า ปานกลาง เส่ียงสูง เส่ียงสูงมาก 
เส่ียงระดับตํ่า เส่ียงระดับตํ่า ปานกลาง เส่ียงสูงมาก 

 ความเป็นไปได้ (Likelihood)  

 

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน พิจารณาทบทวน ผลการประเมินความเส่ียงด้านคอร์รัปชัน่ จาก
หน่วยงาน และพิจารณาวิเคราะห์หัวข้อความเส่ียงด้านคอร์รัปชั่น ระดับ “เส่ียงสูง – สูงมาก” นําไปกําหนด
มาตรการการแก้ไขและป้องกนั ในลําดบัตอ่ไป 

6.2) การกาํหนดมาตรการการแก้ไขและป้องกัน 

6.2.1) คณะกรรมการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ สง่หวัข้อความเส่ียงด้านคอร์รัปชัน่ให้ผู้จดัการหน่วยงานฝ่ายท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา และกําหนดมาตรการการแก้ไขและป้องกนั 

6.2.2) ผู้จดัการฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง จดัสง่มาตรการการแก้ไขและป้องกนัการเกิดคอร์รัปชัน่ ให้คณะกรรมการต่อต้าน
การทจุริตคอร์รัปชัน่ ทราบพร้อมผลการประเมินความเส่ียงท่ีได้แก้ไขแล้ว 

6.3) การรายงานผลการแก้ไขและป้องกันความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

ผู้จดัการฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง จดัสง่รายงานผลการแก้ไขและป้องกนัความเส่ียงด้านทจุริตคอร์รัปชัน่ ให้คณะกรรมการ
ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ พิจารณาอนมุติัวา่มาตรการเหมาะสมท่ีสามารถลดความเส่ียงได้ 

6.4) การทบทวนความเส่ียงด้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 ประธานคณะกรรมการปฏิบติังานป้องกนัและตอ่ต้านทจุริต กําหนดความถ่ีการทบทวนความเส่ียงด้านทจุริต

คอร์รัปชัน่ อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ หรือตามความจําเป็นเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
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(7) Process Flow 
ขัน้ตอนการปฏิบติังานการประเมินความเส่ียงด้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ สรุปได้ดงันี ้

การประเมนิความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ผู้รับผิดชอบ  ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน เอกสาร 

ผู้ ช่วยผู้จดัการส่วนขึน้ไป 
 
 
 
ผู้จดัการฝ่าย 
 
 
คณะกรรมการตอ่ต้านการทจุริต
คอร์รัปชัน่ 
 
 
คณะกรรมการตอ่ต้านการทจุริต
คอร์รัปชัน่ 
 
 
ผู้จดัการฝ่ายและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
ผู้จดัการฝ่ายและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
 
ผู้จดัการฝ่าย 
 
 
 
ประธานคณะกรรมการตอ่ต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ 
 
 
 
 
คณะกรรมการตอ่ต้านการทจุริต
คอร์รัปชัน่ 

  

          F-MG-118 19/02/2561 

ประเมินความเสี่ยงด้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

ตรวจสอบผลการประเมินความเสี่ยง 

ตรวจสอบและทบทวนผลการประเมินความเสี่ยง 

 

วิเคราะห์ความเส่ียงท่ีมีนยัสําคญั 

กําหนดมาตรการการแก้ไขและป้องกนั 

ดําเนินการแก้ไขและป้องกนัความเสี่ยงด้านการทจุริต
คอร์รัปชัน่ 

รายงานผลการแก้ไขและป้องกนัและผลการทบทวน
การประเมินความเส่ียงให้ คกกฯ ทราบ 

นําผลการแก้ไขและป้องกนัความเสี่ยงด้านการทจุริต
คอร์รัปชัน่เข้าท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาผลการแก้ไขและ

ป้องกนัและทบทวนการประเมินความเสี่ยงท่ี
เก่ียวข้อง 

กําหนดความถ่ี/ช่วงเวลาการทบทวนความเสี่ยงตาม
สถานการณ์อย่างเหมาะสม 

แบบประเมินตนเองด้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ 
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แบบประเมินเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน ปี 25xx 
 

ช่ือ-นามสกลุ...............................................................................................หน่วยงาน........................................................ 

คาํนิยาม 

 คอร์รัปชัน่  (Corruption) หมายถงึ “การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สญัญา มอบให้ ให้คํามัน่  

เรียกร้อง หรือรับ ซึง่เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซึง่ไม่เหมาะสมกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน

ของเอกชน  หรือผู้ มีหน้าท่ีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม  เพ่ือให้บคุคลดงักล่าวกระทําหรือละเว้นการปฏิบติัหน้าท่ี 

อนัเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนําธุรกิจให้กบับริษัทฯ โดยเฉพาะ หรือเพ่ือให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่ง

ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของท้องถ่ิน หรือจารีตทางการค้าให้กระทําได้”  

 ทจุริต (Frauds)  หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้ อ่ืนรวมถึงการ

ปฏิบติัหรือละเว้นการปฏิบติัหรือใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าท่ี เพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบสําหรับตนเอง

หรือผู้ อ่ืน” 

คาํถาม ขอให้ท่านแสดงความคดิเหน็ว่า กระบวนการทาํงานของหน่วยงานของท่าน มีความเส่ียง หรือโอกาสต่อการ

เกดิทุจริตคอร์รัปช่ัน อะไรบ้าง และมีผลกระทบต่อหน่วยงานและบริษัทอย่างไร (ระบุเป็นข้อๆ โดยแต่ละ

เร่ืองมีคาํถามข้อ 1.1-1.4) 

    1.1 อธิบายกิจกรรมท่ีมีความเส่ียง 
 

 

 

 

 
   1.2   โอกาสเกิดการทจุริต (น้อย บางครัง้ บอ่ย ประจํา)  

 

 

 

 
 

   1.3   ผลกระทบตอ่บริษัท  (ต่ํา ปานกลาง สงู สงูมาก)
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   1.4   ระบมุาตรการควบคมุท่ีดําเนินการแล้ว และ ท่ีคาดวา่ควรจะดําเนินการ

 

 

 
 

 

 

 

 

 
ความคิดเหน็ของทา่น คณะกรรมการป้องกนัและตอ่ต้านการทจุริตจะนําไปวิเคราะห์ และปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพ่ือให้
การดําเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีแนวทางปฏิบติังานท่ีดี 

 
หากทา่นมีข้อสงสยั  โปรดติดตอ่สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ีหมายเลขภายใน 208 และ 312 
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นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปช่ัน :  
“ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ดําเนินการหรือ

ยอมรับการทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หน่วยงานของรัฐ  และหน่วยงานของเอกชน โดยครอบคลุมทุกธุรกิจทีเ่ก่ียวข้องกับบริษัทฯ 
และให้มีการสอบทาน และทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันน้ีอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และข้อกาํหนดของกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง ” 


