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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
 

สารจากคณะกรรมการบริษัทฯ ส าหรับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“บริษทัฯ”) ด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัเกณฑ์การก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี นอกจากนั้น บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริตตามหลกัจริยธรรมสูงสุด 
บริษทัฯ ไม่ยอมรับการติดสินบนและการคอร์รัปชัน่ใดๆโดยส้ินเชิง โดยบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ ภายใต้
กรอบจริยธรรม ปฏิบติัต่อคู่คา้และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน บริษทัฯ ด าเนินการและบงัคบัใช้
ขั้นตอนปฏิบติัส าหรับการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง รวมถึงรออกนโยบายการ
ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ (“นโยบาย”) นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่น้ีไดรั้บการสอบทานและอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ นโยบายฉบบัน้ีใชร่้วมกบัคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และ
แนวทางปฏิบติัของบริษทัฯ เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมัน่ของบริษทัฯ ท่ีจะต่อตา้นคอร์รัปชัน่รวมถึงการทุจริตทุกรูปแบบ 
 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการป้องกนัการทุจริต คอร์รัปชัน่
และการติดสินบน ผูบ้ริหารและผูจ้ัดการของบริษทัฯ ต้องท าความเขา้ใจนโยบายฉบบัน้ี และปฏิบติัตามแนวทางท่ี
ก าหนดอย่างเคร่งครัด และตอ้งท าให้พนกังานภายใตบ้งัคบับญัชาทราบและปฏิบติัตามแนวทางการปฏิบติัตามนโยบาย
ดงักล่าว รวมทั้งคอยติดตามการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว 
 

บริษทัฯ ยงัคงจะปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชัน่และการติด
สินบนทั้งหมด ในทุกประเทศซ่ึงบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจ อน่ึง ไม่ว่าหลกัเกณฑ์และขั้นตอนปฏิบติัตามนโยบายน้ีจะ
ก าหนดไวเ้ป็นประการใดก็ตาม  บริษัทฯและบุคคลท่ีท างานกับบริษัทฯ มีหน้าท่ีในการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎเกณฑต์่างๆท่ีบงัคบัใชใ้นแต่ละประเทศท่ีด าเนินธุรกิจตลอดเวลา 
 

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นฉบับน้ีได้เปิดเผยอยู่บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ และสามารถเผยแพร่ให้แก่
บุคคลภายนอก เช่น ลูกคา้ คู่คา้ และเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หากไดรั้บการร้องขอ 
 

ในนามคณะกรรมการ 
บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด (มหาชน) 

 
                นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม                                                 นายกอตัม คูรานา 

 กรรมการผูจ้ดัการ                   กรรมการบริหาร 
          15 พฤศจิกายน 2564  
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
1. บทน า 

 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยทั้งในประเทศและต่างประเทศ (รวมกนัเรียกวา่ “บริษทัฯ”) มี

ความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรมและซ่ือสัตยสุ์จริต โดยไม่ยอมรับการติดสินบนและการคอร์รัปชั่นใดๆ

โดยส้ินเชิง และบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ ภายใตก้รอบจริยธรรม  และปฏิบติัต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเสมอ

ภาคเท่าเทียมกนั ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดด้ าเนินการและบงัคบัใช้ระบบการป้องกนัการติดสินบนและการคอร์รัปชัน่ภายใน

บริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง 

 

บริษทัฯ และบริษทัอ่ืนๆ ในประเทศไทย ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ “แนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

ทุจริต” ซ่ึงถือเป็นโครงการระดบัชาติท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลและคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  

 

1.1 วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

 
เพื่อให้มัน่ใจว่า บริษทัฯ มีนโยบายท่ีเหมาะสมในการก าหนดความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบติั และกฎเกณฑ์

ต่างๆ ส าหรับใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัการคอร์รัปชัน่ในทุกกิจกรรมการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงได้

จดัท า “นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่” น้ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาการด าเนินงานท่ีอาจ

เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ และเพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนในการด าเนินธุรกิจ และการพฒันาองคก์รสู่ความ

ยัง่ยนือยา่งมีประสิทธิภาพและปราศจากการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 

นโยบายน้ีถูกออกแบบมาเพื่อสนบัสนุน และใชเ้ป็นมาตรฐานในการด าเนินการเก่ียวกบัการติดสินบนและการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติของบริษทัฯ ซ่ึงนโยบายการต่อต้าน

คอร์รัปชัน่น้ีไดรั้บการสอบทานและอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

และก ากบัดูแลกิจการ 

บริษทัฯมุ่งมัน่ท่ีจะ 

• จดัท านโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ท่ีมีความชดัเจนและทนัต่อเหตุการณ์ 
• จดัให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตระหนกัถึงความรับผิดชอบของตนเองในการปฏิบติัตาม

นโยบายน้ีอยา่งเคร่งครัด 



  

หนา้  3 

 | นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชั่น 

• จดัใหมี้การประเมินความเส่ียงในเร่ืองทุจริตอยา่งสม ่าเสมอ อีกทั้งมีการสอบทานการปฎิบติัตามนโยบาย
น้ีอยา่งเป็นอิสระ 

• จดัฝึกอบรมผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน เพื่อให้มีความเขา้ใจ และสามารถไตร่ตรองรวมทั้งหลีกเล่ียง
การติดสินบนทั้งดว้ยตนเองและผูอ่ื้น 

• จดัท าขั้นตอนกระบวนการท่ีมีความโปร่งใสและชดัเจนเพื่อป้องกนัการติดสินบน และมีการติดตาม การ
สอบทาน และการปรับปรุงกระบวนการตามความเหมาะสม 

• จดัให้มีแนวทางปฏิบติัส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน รวมถึงบุคคลท่ีสาม ในการรายงานการ
ฝ่าฝืนและขอ้สงสัยวา่มีการฝ่าฝืนนโยบายน้ี  
 

1.2 ขอบเขต 
 

นโยบายฉบบัน้ีบงัคบัใช้กับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงบุคคลท่ีสามท่ีท าหน้าท่ีในนาม

บริษทัฯ  และครอบคลุมถึงการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งหมดไม่วา่อยูภ่ายใตก้ฎหมายของประเทศใดก็ตาม  

นโยบายฉบบัน้ีใชบ้งัคบัร่วมกบัคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติัของบริษทัฯ 
 

1.3 ค านิยาม 
 

ค านิยามตามนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 

คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้อ านาจเพื่อหาประโยชน์ส่วนตัว หรือการใช้อ านาจท่ีได้มาโดยหน้าท่ีเพื่อหา

ประโยชน์ใหแ้ก่ตนเอง 

การติดสินบน หมายถึง การเสนอ สัญญา หรือ ให้ ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือความบนัเทิงท่ีมากเกินควร หรือ 

ส่ิงจูงใจไม่ว่าในรูปแบบใดแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึง เพื่อจูงใจบุคคลดงักล่าวให้แสดงความคิดเห็นหรือกระท าการใดๆ 

หรือเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์อ่ืนใดในทางมิชอบ การกระท าเก่ียวกบัการติดสินบนไม่จ าเป็นจะตอ้งเกิดขึ้นอยา่งเป็น

รูปธรรม เพียงแค่สัญญาท่ีจะใหห้รือรับก็ถือวา่เป็นการติดสินบน 

การคอร์รัปชัน่และติดสินบนมีหลายรูปแบบ ซ่ึงรวมถึงการใหห้รือการรับ ดงัต่อไปน้ี 

• ของขวญั ผลประโยชน์และการเล้ียงรับรองพิเศษในรูปตวัเงินหรือส่ิงอ่ืนใด 

• ค่าอ านวยความสะดวก หรือ เงินสินบน 

• การสนบัสนุนทางการเมือง 

• การบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนบัสนุน 

• การจา้งพนกังาน/เจา้หนา้ท่ีรัฐ (Revolving Door) 

• ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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2. นโยบายและแนวปฏิบัติ 

2.1 ข้อห้าม 

ห้ามการคอร์รัปชัน่และติดสินบนทุกรูปแบบ เม่ือมีการติดต่อกบับุคคลทั้งภายในและภายนอกบริษทัฯ ไม่ว่า

บุคคลนั้นจะอยู่ในภาครัฐหรือภาคเอกชน บริษทัฯไม่ยอมรับการกระท าใดๆท่ีเก่ียวกบัการติดสินบน และการทุจริต

คอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ หากกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร และพนกังานฝ่าฝืนนโยบายน้ี หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง อาจส่งผล

ใหเ้กิดการลงโทษทางวินยั และอาจร้ายแรงถึงขั้นเลิกจา้ง 

 

2.2 บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

• คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย และสนับสนุนให้มี

วฒันธรรมองคก์รท่ีห้ามการติดสินบนและการคอร์รัปชัน่ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน หรือบุคคลภายนอกท่ีปฏิบติัหน้าท่ีใน

นามบริษทัฯ  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ท าหน้าท่ีในการ

ดูแลนโยบายน้ีรวมถึงขั้นตอนการปฏิบติัตามนโยบายน้ีใหมี้ความสอดคลอ้งกบักฎหมายและหลกัจริยธรรม 

• คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการสอบทานระบบควบคุมภายใน  

รายงานทางการเงิน และระบบการบริหารจดัการความเส่ียง รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการให้

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทบทวนนโยบายน้ีเป็นประจ าทุกปี และติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายอย่าง

สม ่าเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการให้ขอ้เสนอแนะและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อ

พิจารณาทบทวนนโยบายน้ี รวมถึงการด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นตามความเหมาะสม 

• ผูบ้ริหารระดบัสูง และผูบ้ริหารมีความรับผิดชอบในการก าหนดแผนการด าเนินงานท่ีเหมาะสมในการ

ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ โดยส่ือสารไปยงัพนกังาน

และผู ้เ ก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมทั้ งทบทวนความเหมาะสมของระบบหรือระเบียบต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ กฎระเบียบ มาตรฐาน และขอ้กฎหมาย 

• ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีความรับผิดชอบในการตรวจสอบ และประเมินการท ารายการทางธุรกิจของแต่ละ

แผนกว่ามีความถูกตอ้งและเป็นไปตามแนวทางปฏิบติัท่ีก าหนด วิธีการอนุมตัิรายการ  มาตรฐาน กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

รวมถึงนโยบายฉบบัน้ี เพื่อให้มัน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมต่อความเส่ียงในการ

คอร์รัปชั่นท่ีอาจเกิดขึ้ น โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบและการประเมินดังกล่าวต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการโดยตรง 
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• ถือเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนกังานทุกคนท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามนโยบายน้ี ในกรณีท่ีพนกังาน

เห็นว่าขอ้ก าหนดในนโยบายน้ีไม่ถูกตอ้ง พนกังานสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการส่ือสารบนเวบ็ไซตข์อง

บริษทัฯ พนกังานทุกคนสามารถแจง้เร่ืองร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจท่ีผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม โดยไม่

ตอ้งกงัวลถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงบริษทัฯ จะน าเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวไปสืบสวนขอ้เทจ็จริงต่อไป 

• คณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ตอ้งหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืน และ/

หรือ ขดัแยง้กบันโยบายน้ี 

• บริษัทฯ จะให้ความคุ ้มครองต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานท่ีต่อต้านการติดสินบนและกา ร

คอร์รัปชัน่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายฉบบัน้ี และจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติั บริษทัฯ จะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ

หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานท่ีปฏิเสธการมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน่ แมว้่าการกระท านั้นจะท าให้บริษทัฯสูญเสีย

โอกาสทางธุรกิจ 
 

2.3 แนวทางการปฏิบัติเพ่ือลดความเส่ียงจากการติดสินบนและการคอร์รัปช่ัน 

บริษทัฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน เรียกร้อง เสนอ หรือรับสินบน เพื่อผลประโยชน์

ส่วนตวัหรือเพื่อผลประโยชน์ของครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จกั ทั้งน้ี เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการต่างๆซ่ึงมีความ

เส่ียงสูงในการคอร์รัปชัน่ พนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามแนวทางดงัต่อไปน้ีอยา่งระมดัระวงั  

 

2.3.1 ของขวัญ ผลประโยชน์ และการเลีย้งรับรอง  

การให้หรือรับของขวญั ผลประโยชน์ หรือการเล้ียงรับรองใดๆ บางคร้ังถือเป็นส่วนส าคญัในการสร้างหรือ

คงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดก้ าหนดนโยบายห้ามให้และห้ามรับของขวญั ผลประโยชน์ 

หรือการเล้ียงรับรองท่ีมากเกินควรหรือไม่เหมาะสม  

นโยบายน้ีใช้ควบคู่กับนโยบายเก่ียวกับการรับ-การให้ของขวญัและการเล้ียงรับรองท่ีมากเกินควรหรือไม่

เหมาะสมในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติัของบริษทัฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.3.2 ค่าอ านวยความสะดวก หรือ เงินสินบน 

“ค่าอ านวยความสะดวก” คือ การจ่ายเงินท่ีไม่เป็นทางการแก่เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ เพื่อใหไ้ดค้วามมัน่ใจหรือเพื่อเร่ง

การปฏิบติังาน หรือหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีจ าเป็น บางคร้ังเรียกว่า เงินเพิ่มความเร็ว หรือ 

การจ่ายเงินหล่อล่ืน หรือ เงินสินน ้าใจ  

“เงินสินบน” คือ การจ่ายเงินเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความไดเ้ปรียบ หรือความช่วยเหลือทางธุรกิจ 
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การจ่ายเงินใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือหน่วยงานก ากบัดูแลอยา่งไม่เป็นทางการถือเป็นส่ิงตอ้งหา้มในเกือบทุก

ประเทศ 

ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนจ่ายค่าอ านวยความสะดวกหรือเงินสินบนใดๆโดยเด็ดขาด หากมี

การฝ่าฝืนอาจส่งผลใหเ้กิดการด าเนินคดีทางกฎหมายกบั กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน เป็นการส่วนตวั และ/หรือโดย

บริษทัฯ 
 

2.3.3 การบริจาคเพ่ือการกุศลและเงินสนับสนุน 

บริษทัฯ ให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุนเพื่อวตัถุประสงค์ในการพฒันาสังคมเศรษฐกิจ หรือ

เช่ือมโยงกบัวฒันธรรมหรือกิจกรรมการศึกษา ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิในการพิจารณาการใช้จ่ายส าหรับ

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ โดยเงินบริจาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุนดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็น

การให้เพื่อวตัถุประสงค์ท่ีไม่เหมาะสม เม่ือมีการเสนอเพื่ออนุมัติเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน จะตอ้งจดัท าเอกสาร

โดยระบุช่ือผูรั้บเงินดังกล่าวพร้อมอธิบายวตัถุประสงค์ของการบริจาคหรือการสนับสนุน รวมถึงเอกสารต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้งต่อผูมี้อ านาจตามขั้นตอนการอนุมติัของบริษทัฯ 

บริษทัฯ จดัท าภาคผนวก 1 และ 2 ขึ้นภายใตน้โยบายฉบบัน้ีเพื่อแสดงขั้นตอนและแผนผงัส าหรับการบริจาค

เพื่อการกุศลและเงินสนบัสนุน 
 

2.3.4 การช่วยเหลือทางการเมือง 

การช่วยเหลือทางการเมือง คือ การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางดา้นการเงินหรือรูปแบบอ่ืนใด  เพื่อสนับสนุน

กิจกรรมทางการเมือง 

บริษทัฯไม่เป็นส่วนหน่ึงของพรรคการเมืองใดไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ให้ความช่วยเหลือด้าน

การเงินแก่พรรคการเมือง นกัการเมือง หรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งใดๆ 

บริษทัฯ เคารพในสิทธิส่วนบุคคลในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ในการเขา้ร่วมกิจกรรม

ดงักล่าวจะตอ้งไม่กระท าในนามบริษทัฯ 

 

2.3.5  การจ้างพนักงาน/เจ้าหน้าที่รัฐ (Revolving Door) 

การจา้งพนักงาน/เจา้หน้าท่ีรัฐ (Revolving Door) คือการท่ีบุคคลจากภาครัฐเขา้ไปท างานในภาคเอกชนหรือ

บุคคลจากภาคเอกชนเขา้มาท างานในภาครัฐในช่วงระยะเวลาหน่ึงเพื่อประโยชน์แก่นายจา้งปัจจุบนั การจา้งพนกังาน/

เจา้หนา้ท่ีรัฐสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
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• การจา้งบุคคลผูเ้ป็นหรือเคยเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ผูมี้อ านาจตดัสินใจภาครัฐ ใหม้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ท่ีปรึกษา หรือ ผูบ้ริหารในภาคเอกชน เป็นตน้ และ 

• การแต่งตั้งบุคคลจากภาคเอกชนใหม้าด ารงต าแหน่งในภาครัฐ 

 

พนกังาน/เจา้หน้าท่ีรัฐ หมายถึง ผูด้  ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภานิติบญัญติั ผูท่ี้

ปฏิบติังานในหน่วยงานทางการปกครอง ขา้ราชการ ท่ีปรึกษาทางการเมือง หรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ 

การว่าจา้งพนักงาน/เจา้หน้าท่ีรัฐท่ีเขา้ข่ายการกระท าผิดเกิดขึ้น เม่ือพนกังาน/เจา้หน้าท่ีรัฐอาศยัความสัมพนัธ์

หรือใช้ขอ้มูลภายในท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานในหน่วยงานรัฐ เพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ตวัเองหรือบุคคลอ่ืนหลงัออกจาก

หน่วยงานรัฐ 

เพื่อยกระดบัความโปร่งใสและจดัการความเส่ียงจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ ไดจ้ดัท าแนวทาง

ส าหรับการวา่จา้งพนกังาน/เจา้หนา้ท่ีรัฐหรือบุคคลท่ีเคยเป็นพนกังาน/เจา้หนา้ท่ีรัฐ ดงัต่อไปน้ี 

- บริษทัฯ ควรหลีกเล่ียงการว่าจา้งพนักงาน/เจา้หน้าท่ีรัฐหรือบุคคลท่ีเคยเป็นพนักงาน/เจา้หน้าท่ีรัฐท่ีอาจ

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- บริษทัฯ ตอ้งตรวจสอบประวติัพนักงาน/เจา้หน้าท่ีรัฐหรือบุคคลท่ีเคยเป็นพนักงาน/เจา้หน้าท่ีรัฐท่ีจะมา

ด ารงต าแหน่งกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือท่ีปรึกษาท างานประจ าเต็มเวลา เพื่อตรวจสอบประเด็นท่ีอาจ

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ก่อนการแต่งตั้ง 

- พนกังาน/เจา้หนา้ท่ีรัฐหรือบุคคลท่ีเคยเป็นพนกังาน/เจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร 

หรือท่ีปรึกษาท างานประจ าเต็มเวลา ต้องปฏิบติัตามนโยบายและกฎเกณฑ์เก่ียวกับความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ 

- เพื่อความโปร่งใส บริษทัฯ ตอ้งเปิดเผยช่ือและประวติัของพนักงาน/เจา้หน้าท่ีรัฐท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง หรือท่ีปรึกษาท างานประจ าเต็มเวลา รายใหม่พร้อมทั้งระบุ

เหตุผลของการวา่จา้งไวใ้นรายงานประจ าปี 

 
2.3.6  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ( Conflict of Interest ) 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์ท่ีส่งผลต่อความสามารถของบุคคลใดในการปฏิบติัหน้าท่ี

หรือตดัสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ ทั้งน้ี สถานการณ์ดงักล่าวอาจขดัแยง้หรือเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์

ส่วนตวั ครอบครัว หรือ ผลประโยชน์ทางการเงิน 
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บริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนหลีกเล่ียงการกระท าใดๆท่ีท าให้ผลประโยชน์ส่วน

ตนขดัแยง้หรืออาจก่อให้เกิดความขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทัฯ และตอ้งท าการเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งครบถว้นและทนัท่วงที 

กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งไม่ใชต้ าแหน่งหน้าท่ีในฐานะกรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ 

หรือข้อมูลท่ีได้จากการท างานไปใช้ท ากิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

นโยบายน้ีบงัคบัใช้ควบคู่กับนโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีแสดงอยู่ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและ

แนวทางปฏิบติั 

 

2.4 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 

การท าธุรกรรมหรือกิจกรรมใดๆ อนัเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือการจดัซ้ือทั้งกับภาครัฐและ

ภาคเอกชน จะตอ้งด าเนินการดว้ยความซ่ือสัตย ์โปร่งใส เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด และสอดคลอ้งกบัจริยธรรม

ธุรกิจและแนวทางปฏิบติั รวมถึงนโยบายฉบบัน้ี 

 

2.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

นโยบายน้ีครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม 

การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน และการใหผ้ลตอบแทน  กระบวนการจา้งงาน และเง่ือนไขการจา้งงานตอ้ง

สอดคลอ้งกบันโยบายน้ี โดยอยา่งนอ้ยเป็นไปตามขอ้ก าหนด ดงัต่อไปน้ี 

• มีการตรวจสอบบุคคลอา้งอิงเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลนั้นมีความเหมาะสมกบัต าแหน่งท่ีสรรหา (ตาม

ความเหมาะสม) 

• ให้ค าแนะน าและจัดอบรมบรรยายสรุปเก่ียวกับนโยบายน้ี รวมถึงได้รับความยินยอมจากบุคคล

ดงักล่าวในการปฏิบติัตามนโยบายน้ี 

• ก าหนดระเบียบวินยัท่ีชดัเจน ซ่ึงบริษทัฯ จะด าเนินการทางวินยัท่ีเหมาะสมต่อพนักงานท่ีมีส่วนร่วม

ในการคอร์รัปชัน่ใดๆ 
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2.6 การบันทึกบัญชีที่ถูกต้องและเก็บรักษาข้อมูล 

รายการบนัทึกบญัชีต่างๆ จะตอ้งมีรายละเอียดท่ีเหมาะสม ถูกตอ้งและระบุรายการจ่าย การซ้ือขายสินทรัพย ์

และมีวตัถุประสงคก์ารท ารายการท่ีชดัเจน จะตอ้งไม่มีการปลอมแปลงการบนัทึกบญัชีและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อปิดบงั

รายการธุรกรรมท่ีแทจ้ริง 

วตัถุประสงคข์องการก าหนดขั้นตอนการบนัทึกบญัชีน้ี เพื่อป้องกนับริษทัฯ จากการปกปิดรายการสินบนและ

ป้องกนัการท าบญัชีเทจ็ วิธีการบนัทึกบญัชีซ่ึงใชก้บัเอกสารทุกประเภทและจะตอ้งมีการปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

• ดูแลให้เอกสารและบนัทึกบญัชีต่างๆ แสดงความถูกตอ้งของขอ้มูลในแต่ละรายการ และการซ้ือขาย 

สินทรัพยข์องบริษทัฯ  

• ดูแลให้มีระบบการควบคุมบัญชีภายในท่ีสามารถป้องกันการจ่ายเงินท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายแก่

เจา้หน้าท่ีของรัฐ (รวมถึงเจา้หน้าท่ีในหน่วยงานก่ึงภาครัฐ และเจา้หน้าท่ีในหน่วยงานก่ึงรัฐก่ึงเอกชน) 

หรือบุคคลใด 

• เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปท่ีบงัคบัใช ้(ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ (IFRS)) 

 

2.7 การส่ือสารและการฝึกอบรม 

บริษทัฯ ถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีนโยบาย และแนวทางปฏิบติัน้ีจะถูกปลูกฝัง และเขา้ใจภายในบริษทัฯ โดยผ่านการ

อบรมและการส่ือสารทั้งภายในและภายนอก 

บริษทัฯ จะส่ือสารนโยบายน้ีผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆของบริษทัฯ เช่น อีเมลภ์ายใน เวบ็ไซต ์แบบแสดง

รายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

ส าหรับพนักงานใหม่ บริษทัฯ จะจดัให้มีการอบรมนโยบายน้ี โดยถือเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการแนะน า

บริษทัฯ  

บริษทัฯ จะจดัใหมี้การฝึกอบรมนโยบายน้ีอยา่งสม ่าเสมอแก่พนกังานทุกคน  

บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อการเผยแพร่ความรู้และการส่ือสารกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีผลกระทบต่อบริษทัฯ 

เพื่อให้บุคคลเหล่าน้ีปฏิบติัตามนโยบายน้ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี บริษทัฯ จะเผยแพร่นโยบายน้ีบนเวบ็ไซต์

ของบริษทัฯ และมีการทบทวนนโยบายอยา่งสม ่าเสมอตามความเหมาะสม 
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2.8 การติดตามและทบทวนนโยบาย 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ท าหน้าท่ีติดตามความมีประสิทธิผลและสอบทานการปฏิบติั

ตามนโยบายน้ีอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงความเหมาะสม ความเพียงพอ และ

ประสิทธิผลของนโยบายน้ี 

ขอ้เสนอแนะแก่นโยบายฉบบัน้ีท่ีไดจ้ากคณะกรรมการบริษทัฯ จะถูกน าไปปรับใชท้นัที  ระบบควบคุมภายใน

ของบริษทัฯ จะไดรั้บการตรวจสอบภายในอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ แน่ใจวา่ บริษทัฯ มีขั้นตอนการ

ป้องกนัการติดสินบนและการคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคนของบริษทัฯ สามารถให้ค าแนะน า และแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายน้ี เพื่อบริษทัฯ 

จะไดน้ าไปปรับปรุงต่อไป 

 

2.9 การรายงานการกระท าที่ฝ่าฝืนนโยบาย 

หากบุคคลใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้กงัวลใดๆ อนัเก่ียวขอ้งกบัการฝ่าฝืนนโยบายน้ีโดยกรรมการหรือผูบ้ริหารหรือ

พนกังานของบริษทัฯ บุคคลนั้นจะตอ้งรายงานขอ้มูลดงักล่าวต่อผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานท่ีฝ่าฝืนหรือฝ่ายบุคคล หรือ

ฝ่ายกฎหมาย หรือผ่านกระบวนการแจง้เบาะแส (whistleblowing)  ตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทาง

ปฏิบติัของบริษทัฯ 
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ภาคผนวก 1: ข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต 
 
ขั้นตอนและแนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่น้ีสนับสนุนการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และควรอ่านร่วมกบั
นโยบายต่อตา้นการทุจริต และคู่กบัจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ 

ขั้นตอนในการให้/รับของขวัญ ผลประโยชน์หรือการเลีย้งรับรองที่มากเกินควรหรือไม่เหมาะสม 

หลักการ 

การตดัสินใจทางธุรกิจไม่ควรขึ้นอยู่กบัการให้หรือรับของขวญั ผลประโยชน์ และ/หรือ การเล้ียงรับรองท่ีมากเกินควร
หรือไม่เหมาะสมจากความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ การคดัเลือกซัพพลายเออร์ และหุ้นส่วนทาง ธุรกิจ เช่นเดียวกนักบัการ
คดัเลือกของลูกคา้ของบริษทัฯ ตอ้งขึ้นอยู่กบัปัจจยัท่ีเหมาะสม เช่น ราคา คุณภาพ การบริการ และมูลค่า เป็นตน้ บริษทั
ฯ ก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานปฏิบติัตามแนวทางน้ี เพื่อหลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือ
ภาพลกัษณ์ท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ส าหรับฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงในการท าธุรกิจหรือการตกลงท าธุรกิจระหว่าง
บริษทัฯกบับุคคลภายนอก เน่ืองจากการให้หรือรับของขวญั ผลประโยชน์ และการเล้ียงรับรองท่ีมากเกินควรหรือไม่
เหมาะสม อาจถือเป็นการติดสินบน ซ่ึงอาจท าให้บริษทัฯเส่ือมเสียช่ือเสียง หรือเป็นการละเมิดกฎหมายท่ีเก่ียวกับการ
ต่อตา้นการติดสินบน และ/หรือ การคอร์รัปชัน่ 

บริษทัฯ ก าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการใหแ้ละรับของขวญั และการเล้ียงรับรองท่ีมากเกินควรหรือไม่เหมาะสม ดงัน้ี 

• ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเรียกหรือรับของขวญั ผลประโยชน์ หรือการเล้ียงรับรอง จากคู่คา้และ/หรือ
บุคคลอ่ืนท่ีท าธุรกิจกบับริษทัฯ โดยเด็ดขาด 

• ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเสนอของขวญั ผลประโยชน์ หรือการเล้ียงรับรอง ให้แก่   คู่คา้ หรือบุคคล
อ่ืนใด เพื่อจูงใจใหบุ้คคลเหล่านั้นปฏิบติัในทางท่ีมิชอบ 

• หา้มกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานให้หรือรับของขวญั ผลประโยชน์ หรือการเล้ียงรับรองท่ีมากเกินควรหรือไม่
เหมาะสมในทุกสถานการณ์ แก่/จากคู่คา้ และบุคคลภายนอกท่ีท าธุรกิจกับบริษทัฯ (รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานก่ึงภาครัฐ หน่วยงานก่ึงรัฐก่ึงเอกชน ซพัพลายเออร์ ธนาคาร หรือผูใ้หบ้ริการ) อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีมี
ความจ าเป็นตอ้งรับของขวญั ของขวญันั้นตอ้งมีโลโกห้รือสัญลกัษณ์ของบริษทัผูใ้ห้  (ตวัอย่างของขวญัท่ีสามารถ
ให้/รับได-้แสดงไวต่้อจากน้ี) และเป็นการให้ทัว่ไป (ไม่เฉพาะเจาะจง) ส าหรับให้แก่ลูกคา้ หรือ คู่คา้ของบริษทั
ผูใ้ห ้และไม่เก่ียวขอ้งกบัขอ้ผกูมดัใดๆทางธุรกิจ 

• การเล้ียงรับรองท่ีเป็นปกติทางธุรกิจ เช่น การเล้ียงต้อนรับ ชา/กาแฟ อาหาร หรือการเล้ียงรับรองท่ีมีลกัษณะ
เช่นเดียวกนัอ่ืนๆ และท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจโดยตรงหรือท่ีเป็นประเพณีนั้นไม่เขา้ข่ายตามขอ้ก าหนดน้ี 
หากการเล้ียงรับรองดงักล่าวมีมูลค่าท่ีเหมาะสมและตอ้งไม่เป็นการผกูมดัใดๆทางธุรกิจ 
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ตวัอยา่งของขวญั ส่ิงตอบแทนหรือการเล้ียงรับรอง ซ่ึงกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานสามารถให้หรือรับได ้หาก
เป็นไปตามขั้นตอนท่ีระบุในขา้งตน้  

ก) ผลิตภณัฑ์ส่งเสริมการขายท่ีมีมูลค่าน้อย เช่น ปากกา หนังสือ ปฏิทิน สมุดบนัทึก หรือแกว้น ้ าท่ีมีโลโก้
องค์กร  และเป็นของขวญัทัว่ไป (ไม่เฉพาะเจาะจง) ท่ีให้แก่ลูกคา้ หรือ คู่คา้ของบริษทัฯ และบุคคลใดๆ 
และ 

ข) อาหารระหวา่งการเจรจาธุรกิจ 
 

ตวัอยา่งการเล้ียงรับรอง ซ่ึงกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งไม่ใหห้รือไม่รับ 
ก) ความบนัเทิงในสถานท่ีท่ีไม่เหมาะสม เช่น บาร์ หรือไนทค์ลบั 
ข) กิจกรรมเพื่อความบนัเทิง กิจกรรมกีฬา การใชบ้า้นพกัตากอากาศ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

  
 ฝ่ายตรวจสอบภายในประเมินผลกระบวนการการให้/รับของขวญั ผลประโยชน์ หรือการเล้ียงรับรองท่ีเกินควร/
ไม่เหมาะสม  เพื่อสอบทานความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน รวมถึงสอบ
ทานรายการท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ เพื่อ
น าเสนอขอ้เสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษทัฯ (หากจ าเป็น) 

 

ในกรณีท่ีพนกังานมีขอ้สงสัยถึงความเหมาะสมของการเสนอใหข้องขวญั ผลประโยชน์ หรือการเล้ียงรับรองจาก
บุคคลภายนอก เช่น คู่สัญญา หรือ ซัพพลายเออร์ โดยพนักงานดงักล่าวตอ้งปฏิเสธการรับ หรือปรึกษากรรมการผูมี้
อ านาจอนุมัติ ส าหรับกรรมการบริษัทฯ กรรมการท่านดังกล่าวต้องปรึกษาประธานคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
กรรมการผุจ้ัดการ ทั้งน้ี ไม่เพียงแต่เป็นการปกป้องช่ือเสียงของบริษทัฯ แต่ยงัเพื่อปกป้องกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ 
พนกังาน จากขอ้กล่าวหา หรืออิทธิพลท่ีไม่เหมาะสม 

 

แนวทางปฏิบัติส าหรับการบริจาคเพ่ือการกุศลและเงินสนับสนุน 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานต้องปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัส าหรับการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
ดงัต่อไปน้ี 

• เม่ือมีการเสนอเพื่ออนุมติัเงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนบัสนุน ผูเ้สนอจะตอ้งจดัท าเอกสารโดยระบุช่ือผูรั้บ
และอธิบายถึงวตัถุประสงคข์องการบริจาคหรือการสนบัสนุนรวมถึงเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บักรรมการผูมี้
อ านาจอนุมติั ตามขั้นตอนการอนุมติัของบริษทัฯ  

อย่างไรก็ตาม หากมีผูเ้สนอรายการบริจาคเพื่อการกุศล หรือเสนอขอเงินสนับสนุนซ่ึงมีมูลค่ามากกว่า 5 
ลา้นบาท รายการดงักล่าวตอ้งน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อขออนุมติั 
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• เอกสารประกอบรายการต่างๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน หรือจดหมายแสดงความขอบคุณจากองค์กรท่ีไดรั้บ จะถูก
น าส่งใหก้บัแผนกบญัชี (หรือแผนกตรวจสอบภายใน)เพื่อเป็นเอกสารสนบัสนุน หลงัจากรายการบริจาคดงักล่าว
เสร็จส้ินแลว้ 

• แผนกบญัชี (หรือแผนกตรวจสอบภายใน)ตรวจสอบหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริจาคเพื่อการกุศลและเงิน
สนบัสนุนเช่นเดียวกบัการตรวจหลกัฐานอ่ืนในวิธีการท่ีเหมาะสม ในกรณีท่ีมีหลกัฐานไม่เพียงพอ ตอ้งขอขอ้มูล
เพิ่มเติม หรือค าช้ีแจงเพิ่มเติม หากพิสูจน์ได้ว่าการบริจาคการกุศลและการให้เงินสนับสนุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายของบริษทัฯ หรือถูกใช้เป็นขอ้อา้งในการทุจริต ผูท่ี้กระท าความผิดจะตอ้งไดรั้บการลงโทษทางวินัย
สูงสุด 

• ฝ่ายตรวจสอบภายในประเมินผลขั้นตอนและการปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริจาคเพื่อการกุศล และเงินสนบัสนุน
ทุกปี เพื่อสอบทานความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเหมาะสมของการควบคุมภายใน รวมทั้งสอบ
ทานรายการท่ีเก่ียวขอ้ง และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ เพื่อ
น าเสนอขอ้เสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษทัฯ (หากจ าเป็น) 
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ภาคผนวก 2: แผนผังขั้นตอนส าหรับแต่ละกจิกรรม 

แผนผังส าหรับการบริจาคเพ่ือการกุศล และเงินสนับสนุน  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ไม่อนุมตั ิ

อนุมตัิ 

จดัท าจดหมายปฏิเสธ

อยา่งสุภาพส่งให้

บุคคลภายนอก 

ด าเนินการตามแนวทางการท ารายการจ่ายของบริษทัฯ  

พร้อมเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ฝ่ายการเงินเก็บรักษาส าเนาแบบฟอร์ม/อีเมล/์รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

หลงัจากไดรั้บขอ้เสนอส าหรับการบริจาค 

เพื่อการกุศล หรือเงินสนบัสนุน 

 

   พิจารณาว่าเงินบริจาคมีมูลค่า 

เกิน 5 ลา้นบาท ส าหรับการบริจาคเพ่ือการ
กุศลและเงินสนบัสนุน  

 

ไม ่

ส่งแบบฟอร์มค าขอส่งให้ 
กรรมการผูท่ี้มีอ านาจอนุมติั 
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทัฯ

จดัท าจดหมายปฏิเสธอยา่ง
สุภาพแก่บุคคลภายนอก 

พิจารณาวตัถุประสงค์ 
ของการขอว่าเป็นไปตามนโยบาย 

และแนวทางปฏิบติัหรือไม่ 

ใช่ 

ส่งแบบฟอร์มค าขอส่งให้ 
กรรมการผูท่ี้มีอ านาจอนุมติั  

คณะกรรมการบริษทัฯ 

พิจารณา 

นอ้ยกว่าหรือ
เท่ากบั 


