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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ ง จากัด (มหาชน)
นโยบายการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
สารจากคณะกรรมการบริษัทฯ สาหรับนโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั พรี เชียส ชิพปิ้ ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“บริ ษทั ฯ”) ดาเนิ นธุรกิจภายใต้หลักเกณฑ์การกากับดูแล
กิ จการที่ ดี นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ มี ความมุ่งมัน่ ในการดาเนิ นธุ รกิ จด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตตามหลักจริ ยธรรมสู งสุ ด
บริ ษทั ฯ ไม่ยอมรับการติดสิ นบนและการคอร์ รัปชัน่ ใดๆโดยสิ้ นเชิ ง โดยบริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิจอย่างมืออาชี พ ภายใต้
กรอบจริ ยธรรม ปฏิ บตั ิ ต่อคู่คา้ และทุกฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องอย่างเสมอภาคเท่าเที ยมกัน บริ ษทั ฯ ดาเนิ นการและบังคับใช้
ขั้นตอนปฏิบตั ิสาหรับการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงรออกนโยบายการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน่ (“นโยบาย”) นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่ นี้ได้รับการสอบทานและอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ นโยบายฉบับนี้ ใช้ร่วมกับคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ และ
แนวทางปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ เพื่อเสริ มสร้างความมุ่งมัน่ ของบริ ษทั ฯ ที่จะต่อต้านคอร์รัปชัน่ รวมถึงการทุจริ ตทุกรู ปแบบ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการป้ องกันการทุจริ ต คอร์รัปชัน่
และการติ ดสิ นบน ผูบ้ ริ หารและผูจ้ ัดการของบริ ษทั ฯ ต้องทาความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ และปฏิ บตั ิ ตามแนวทางที่
กาหนดอย่างเคร่ งครัด และต้องทาให้พนักงานภายใต้บงั คับบัญชาทราบและปฏิบตั ิตามแนวทางการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ดังกล่าว รวมทั้งคอยติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
บริ ษทั ฯ ยังคงจะปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริ ต คอร์รัปชัน่ และการติด
สิ นบนทั้งหมด ในทุกประเทศซึ่ งบริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิ จ อนึ่ ง ไม่ว่าหลักเกณฑ์และขั้นตอนปฏิ บตั ิ ตามนโยบายนี้ จะ
กาหนดไว้เ ป็ นประการใดก็ ต าม บริ ษัทฯและบุค คลที่ ทางานกับบริ ษัทฯ มี หน้า ที่ ในการปฏิ บัติตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆที่บงั คับใช้ในแต่ละประเทศที่ดาเนินธุรกิจตลอดเวลา
นโยบายการต่ อ ต้า นคอร์ รั ป ชั่น ฉบับ นี้ ได้เ ปิ ดเผยอยู่ บ นเว็ ป ไซต์ ข องบริ ษ ัท ฯ และสามารถเผยแพร่ ใ ห้ แ ก่
บุคคลภายนอก เช่น ลูกค้า คู่คา้ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากได้รับการร้องขอ
ในนามคณะกรรมการ
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ ง จากัด (มหาชน)

นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม
กรรมการผูจ้ ดั การ

15 พฤศจิกายน 2564

นายกอตัม คูรานา
กรรมการบริ หาร
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ ง จากัด (มหาชน)
นโยบายการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
1. บทนา
บริ ษทั พรี เชียส ชิพปิ้ ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ (รวมกันเรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) มี
ความมุ่งมัน่ ในการดาเนิ นธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและซื่ อสัตย์สุจริ ต โดยไม่ยอมรับการติดสิ นบนและการคอร์ รัปชั่นใดๆ
โดยสิ้ นเชิง และบริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุรกิจอย่างมืออาชีพ ภายใต้กรอบจริ ยธรรม และปฏิบตั ิต่อทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องอย่างเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการและบังคับใช้ระบบการป้ องกันการติดสิ นบนและการคอร์ รัปชัน่ ภายใน
บริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั อื่นๆ ในประเทศไทย ได้เข้าร่ วมโครงการ “แนวร่ วมปฎิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริ ต” ซึ่ งถือเป็ นโครงการระดับชาติที่ได้รับการสนับสนุ นจากรัฐบาลและคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
1.1 วัตถุประสงค์ ของนโยบาย
เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่เหมาะสมในการกาหนดความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบตั ิ และกฎเกณฑ์
ต่างๆ สาหรับใช้เป็ นเครื่ องมือในการป้ องกันการคอร์ รัปชัน่ ในทุกกิจกรรมการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จึงได้
จัดทา “นโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ” นี้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อเป็ นแนวทางในการพิจารณาการดาเนิ นงานที่อาจ
เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และเพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการดาเนิ นธุรกิจ และการพัฒนาองค์กรสู่ ความ
ยัง่ ยืนอย่างมีประสิ ทธิภาพและปราศจากการคอร์รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ
นโยบายนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุน และใช้เป็ นมาตรฐานในการดาเนิ นการเกี่ยวกับการติดสิ นบนและการ
ทุ จริ ต คอร์ รั ป ชั่นตามที่ กาหนดไว้ในคู่ มือจริ ย ธรรมธุ ร กิ จและแนวทางปฏิ บัติ ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งนโยบายการต่อต้าน
คอร์ รัปชัน่ นี้ ได้รับการสอบทานและอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
และกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯมุ่งมัน่ ที่จะ
• จัดทานโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ที่มีความชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์
• จัดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองในการปฏิบตั ิตาม
นโยบายนี้อย่างเคร่ งครัด
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• จัดให้มีการประเมินความเสี่ ยงในเรื่ องทุจริ ตอย่างสม่าเสมอ อีกทั้งมีการสอบทานการปฎิบตั ิตามนโยบาย
นี้อย่างเป็ นอิสระ
• จัดฝึ กอบรมผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้มีความเข้าใจ และสามารถไตร่ ตรองรวมทั้งหลีกเลี่ยง
การติดสิ นบนทั้งด้วยตนเองและผูอ้ ื่น
• จัดทาขั้นตอนกระบวนการที่มีความโปร่ งใสและชัดเจนเพื่อป้ องกันการติดสิ นบน และมีการติดตาม การ
สอบทาน และการปรับปรุ งกระบวนการตามความเหมาะสม
• จัดให้มีแนวทางปฏิบตั ิสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน รวมถึงบุคคลที่สาม ในการรายงานการ
ฝ่ าฝื นและข้อสงสัยว่ามีการฝ่ าฝื นนโยบายนี้
1.2 ขอบเขต
นโยบายฉบับนี้ บงั คับใช้กับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน รวมถึงบุคคลที่สามที่ทาหน้าที่ในนาม
บริ ษทั ฯ และครอบคลุมถึงการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ทั้งหมดไม่วา่ อยูภ่ ายใต้กฎหมายของประเทศใดก็ตาม
นโยบายฉบับนี้ใช้บงั คับร่ วมกับคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ
1.3 คานิยาม
คานิยามตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่
คอร์ รั ป ชั่น หมายถึ ง การใช้อ านาจเพื่ อหาประโยชน์ ส่ วนตัว หรื อการใช้อานาจที่ ไ ด้มาโดยหน้า ที่ เ พื่อหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเอง
การติ ดสิ นบน หมายถึ ง การเสนอ สัญญา หรื อ ให้ ซึ่ งเงิ น ทรั พย์สิน หรื อความบันเทิ งที่ มากเกิ นควร หรื อ
สิ่ งจูงใจไม่ว่าในรู ปแบบใดแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ ง เพื่อจูงใจบุคคลดังกล่าวให้แสดงความคิดเห็นหรื อกระทาการใดๆ
หรื อเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นใดในทางมิชอบ การกระทาเกี่ยวกับการติดสิ นบนไม่จาเป็ นจะต้องเกิดขึ้นอย่างเป็ น
รู ปธรรม เพียงแค่สัญญาที่จะให้หรื อรับก็ถือว่าเป็ นการติดสิ นบน
การคอร์รัปชัน่ และติดสิ นบนมีหลายรู ปแบบ ซึ่งรวมถึงการให้หรื อการรับ ดังต่อไปนี้
• ของขวัญ ผลประโยชน์และการเลี้ยงรับรองพิเศษในรู ปตัวเงินหรื อสิ่ งอื่นใด
• ค่าอานวยความสะดวก หรื อ เงินสิ นบน
• การสนับสนุนทางการเมือง
• การบริ จาคเพื่อการกุศล หรื อเงินสนับสนุน
• การจ้างพนักงาน/เจ้าหน้าที่รัฐ (Revolving Door)
• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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2. นโยบายและแนวปฏิบัติ
2.1 ข้ อห้ าม
ห้ามการคอร์ รัปชัน่ และติดสิ นบนทุกรู ปแบบ เมื่อมีการติดต่อกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั ฯ ไม่ว่า
บุคคลนั้นจะอยู่ในภาครั ฐหรื อภาคเอกชน บริ ษทั ฯไม่ยอมรั บการกระทาใดๆที่เกี่ยวกับการติดสิ นบน และการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ หากกรรมการบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานฝ่ าฝื นนโยบายนี้ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาจส่ งผล
ให้เกิดการลงโทษทางวินยั และอาจร้ายแรงถึงขั้นเลิกจ้าง
2.2 บทบาท และหน้ าที่ความรับผิดชอบ
• คณะกรรมการบริ ษัท ฯ มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการก าหนดนโยบาย และสนับ สนุ น ให้ มี
วัฒนธรรมองค์กรที่ห้ามการติดสิ นบนและการคอร์ รัปชัน่ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับพนักงาน หรื อบุคคลภายนอกที่ปฏิบตั ิหน้าที่ใน
นามบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ทาหน้าที่ในการ
ดูแลนโยบายนี้รวมถึงขั้นตอนการปฏิบตั ิตามนโยบายนี้ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายและหลักจริ ยธรรม
• คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานระบบควบคุมภายใน
รายงานทางการเงิน และระบบการบริ หารจัดการความเสี่ ยง รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการให้
ข้อ เสนอแนะในการปรั บปรุ งการทบทวนนโยบายนี้ เ ป็ นประจาทุกปี และติ ด ตามผลการปฏิ บัติตามนโยบายอย่าง
สม่าเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการให้ขอ้ เสนอแนะและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อ
พิจารณาทบทวนนโยบายนี้ รวมถึงการดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นตามความเหมาะสม
• ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และผูบ้ ริ หารมีความรับผิดชอบในการกาหนดแผนการดาเนิ นงานที่เหมาะสมในการ
ต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ โดยสื่ อสารไปยังพนักงาน
และผู ้เ กี่ ย วข้อ งทุ ก ฝ่ าย รวมทั้ง ทบทวนความเหมาะสมของระบบหรื อ ระเบี ย บต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ การ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ กฎระเบียบ มาตรฐาน และข้อกฎหมาย
• ฝ่ ายตรวจสอบภายใน มีความรับผิดชอบในการตรวจสอบ และประเมินการทารายการทางธุรกิจของแต่ละ
แผนกว่ามีความถูกต้องและเป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิที่กาหนด วิธีการอนุมตั ิรายการ มาตรฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงนโยบายฉบับ นี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิ ทธิ ภาพ และเหมาะสมต่อความเสี่ ยงในการ
คอร์ รั ป ชั่น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบและการประเมิ น ดั ง กล่ า วต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการโดยตรง
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• ถือเป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะต้องปฏิบตั ิตามนโยบายนี้ ในกรณี ที่พนักงาน
เห็นว่าข้อกาหนดในนโยบายนี้ ไม่ถูกต้อง พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่ อสารบนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ พนักงานทุกคนสามารถแจ้งเรื่ องร้องเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรื อไม่เหมาะสม โดยไม่
ต้องกังวลถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งบริ ษทั ฯ จะนาเรื่ องร้องเรี ยนดังกล่าวไปสื บสวนข้อเท็จจริ งต่อไป
• คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ต้องหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่เป็ นการฝ่ าฝื น และ/
หรื อ ขัดแย้งกับนโยบายนี้
• บริ ษัทฯ จะให้ค วามคุ ้มครองต่อ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานที่ ต่ อต้า นการติ ด สิ น บนและกา ร
คอร์รัปชัน่ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายฉบับนี้ และจริ ยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบตั ิ บริ ษทั ฯ จะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ
หรื อให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการมีส่วนร่ วมในการคอร์ รัปชัน่ แม้ว่าการกระทานั้นจะทาให้บริ ษทั ฯสู ญเสี ย
โอกาสทางธุรกิจ
2.3 แนวทางการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ ยงจากการติดสิ นบนและการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน เรี ยกร้อง เสนอ หรื อรับสิ นบน เพื่อผลประโยชน์
ส่ วนตัวหรื อเพื่อผลประโยชน์ของครอบครัว เพื่อน หรื อคนรู ้จกั ทั้งนี้ เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนิ นการต่างๆซึ่ งมีความ
เสี่ ยงสู งในการคอร์รัปชัน่ พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตามแนวทางดังต่อไปนี้อย่างระมัดระวัง
2.3.1

ของขวัญ ผลประโยชน์ และการเลีย้ งรับรอง

การให้หรื อรับของขวัญ ผลประโยชน์ หรื อการเลี้ยงรับรองใดๆ บางครั้งถือเป็ นส่ วนสาคัญในการสร้างหรื อ
คงไว้ซ่ ึ งความสัมพันธ์ทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้กาหนดนโยบายห้ามให้และห้ามรับของขวัญ ผลประโยชน์
หรื อการเลี้ยงรับรองที่มากเกินควรหรื อไม่เหมาะสม
นโยบายนี้ ใช้ควบคู่กับนโยบายเกี่ ยวกับการรับ -การให้ของขวัญและการเลี้ ยงรั บรองที่ มากเกิ นควรหรื อไม่
เหมาะสมในคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.3.2

ค่ าอานวยความสะดวก หรื อ เงินสิ นบน

“ค่าอานวยความสะดวก” คือ การจ่ายเงินที่ไม่เป็ นทางการแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อให้ได้ความมัน่ ใจหรื อเพื่อเร่ ง
การปฏิบตั ิงาน หรื อหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามกระบวนการหรื อขั้นตอนที่จาเป็ น บางครั้งเรี ยกว่า เงินเพิ่มความเร็ ว หรื อ
การจ่ายเงินหล่อลื่น หรื อ เงินสิ นน้ าใจ
“เงินสิ นบน” คือ การจ่ายเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรี ยบ หรื อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
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การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรื อหน่วยงานกากับดูแลอย่างไม่เป็ นทางการถือเป็ นสิ่ งต้องห้ามในเกือบทุก
ประเทศ
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนจ่ายค่าอานวยความสะดวกหรื อเงินสิ นบนใดๆโดยเด็ด ขาด หากมี
การฝ่ าฝื นอาจส่ งผลให้เกิดการดาเนิ นคดีทางกฎหมายกับ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงาน เป็ นการส่ วนตัว และ/หรื อโดย
บริ ษทั ฯ
2.3.3

การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน

บริ ษทั ฯ ให้เงินบริ จาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุ นเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิ จ หรื อ
เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมหรื อกิจกรรมการศึกษา ซึ่ งต้องสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิในการพิจารณาการใช้จ่ายสาหรับ
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ฯ โดยเงินบริ จาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุ นดังกล่าวจะต้องไม่เป็ น
การให้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม เมื่อมีการเสนอเพื่ออนุ มัติเงินบริ จาคหรื อเงินสนับสนุ น จะต้องจัดทาเอกสาร
โดยระบุชื่อผูร้ ั บเงิ นดังกล่ าวพร้ อมอธิ บายวัตถุ ประสงค์ข องการบริ จาคหรื อการสนับสนุ น รวมถึ งเอกสารต่ างๆที่
เกี่ยวข้องต่อผูม้ ีอานาจตามขั้นตอนการอนุมตั ิของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จัดทาภาคผนวก 1 และ 2 ขึ้นภายใต้นโยบายฉบับนี้ เพื่อแสดงขั้นตอนและแผนผังสาหรับการบริ จาค
เพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
2.3.4

การช่ วยเหลือทางการเมือง

การช่วยเหลือทางการเมือง คือ การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็ นทางด้านการเงินหรื อรู ปแบบอื่นใด เพื่อสนับสนุ น
กิจกรรมทางการเมือง
บริ ษทั ฯไม่เป็ นส่ วนหนึ่ งของพรรคการเมื องใดไม่ ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม และไม่ให้ความช่ วยเหลื อด้า น
การเงินแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรื อองค์กรที่เกี่ยวข้องใดๆ
บริ ษทั ฯ เคารพในสิ ทธิ ส่วนบุคคลในการเข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ในการเข้าร่ วมกิจกรรม
ดังกล่าวจะต้องไม่กระทาในนามบริ ษทั ฯ
2.3.5 การจ้ างพนักงาน/เจ้ าหน้ าที่รัฐ (Revolving Door)
การจ้างพนักงาน/เจ้าหน้าที่รัฐ (Revolving Door) คือการที่บุคคลจากภาครัฐเข้าไปทางานในภาคเอกชนหรื อ
บุคคลจากภาคเอกชนเข้ามาทางานในภาครัฐในช่วงระยะเวลาหนึ่ งเพื่อประโยชน์แก่นายจ้างปั จจุบนั การจ้างพนักงาน/
เจ้าหน้าที่รัฐสามารถแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
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•

การจ้างบุคคลผูเ้ ป็ นหรื อเคยเป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจภาครัฐ ให้มาดารงตาแหน่งกรรมการ
ที่ปรึ กษา หรื อ ผูบ้ ริ หารในภาคเอกชน เป็ นต้น และ

•

การแต่งตั้งบุคคลจากภาคเอกชนให้มาดารงตาแหน่งในภาครัฐ

พนักงาน/เจ้าหน้าที่รัฐ หมายถึง ผูด้ ารงตาแหน่งหรื อเคยดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภานิ ติบญั ญัติ ผูท้ ี่
ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานทางการปกครอง ข้าราชการ ที่ปรึ กษาทางการเมือง หรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ
การว่าจ้างพนักงาน/เจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าข่ายการกระทาผิดเกิดขึ้น เมื่อพนักงาน/เจ้าหน้าที่รัฐอาศัยความสัมพันธ์
หรื อใช้ขอ้ มูลภายในที่ได้จากการปฏิบตั ิงานในหน่ วยงานรัฐ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตวั เองหรื อบุคคลอื่ นหลังออกจาก
หน่วยงานรัฐ
เพื่อยกระดับความโปร่ งใสและจัดการความเสี่ ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริ ษทั ฯ ได้จดั ทาแนวทาง
สาหรับการว่าจ้างพนักงาน/เจ้าหน้าที่รัฐหรื อบุคคลที่เคยเป็ นพนักงาน/เจ้าหน้าที่รัฐ ดังต่อไปนี้
- บริ ษทั ฯ ควรหลีกเลี่ยงการว่าจ้างพนักงาน/เจ้าหน้าที่รัฐหรื อบุคคลที่เคยเป็ นพนักงาน/เจ้าหน้าที่รัฐที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- บริ ษทั ฯ ต้องตรวจสอบประวัติพนักงาน/เจ้าหน้าที่รัฐหรื อบุคคลที่เคยเป็ นพนักงาน/เจ้าหน้าที่รัฐที่จะมา
ดารงตาแหน่ งกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อที่ ปรึ กษาทางานประจาเต็มเวลา เพื่อตรวจสอบประเด็ นที่ อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ก่อนการแต่งตั้ง
- พนักงาน/เจ้าหน้าที่รัฐหรื อบุคคลที่เคยเป็ นพนักงาน/เจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
หรื อที่ ปรึ กษาทางานประจาเต็มเวลา ต้องปฏิ บตั ิ ตามนโยบายและกฎเกณฑ์เ กี่ ย วกับความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์
- เพื่อความโปร่ งใส บริ ษทั ฯ ต้องเปิ ดเผยชื่ อและประวัติของพนักงาน/เจ้าหน้าที่รัฐที่ ได้รับการแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่ งกรรมการ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง หรื อที่ปรึ กษาทางานประจาเต็มเวลา รายใหม่พร้อมทั้งระบุ
เหตุผลของการว่าจ้างไว้ในรายงานประจาปี
2.3.6 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ( Conflict of Interest )
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์ที่ส่งผลต่อความสามารถของบุคคลใดในการปฏิบตั ิหน้าที่
หรื อตัดสิ นใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจขัดแย้งหรื อเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ส่ วนตัว ครอบครัว หรื อ ผลประโยชน์ทางการเงิน

หน้า

7

| นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชั่น

บริ ษทั ฯ กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆที่ทาให้ผลประโยชน์ส่วน
ตนขัดแย้งหรื ออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และต้องทาการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างครบถ้วนและทันท่วงที
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนต้องไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ
หรื อ ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการท างานไปใช้ ท ากิ จ กรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ง ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนกับ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
นโยบายนี้ บงั คับใช้ควบคู่กับนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่แสดงอยู่ในคู่มือจริ ยธรรมธุ รกิ จและ
แนวทางปฏิบตั ิ
2.4 ความสั มพันธ์ ทางธุรกิจ
การทาธุ รกรรมหรื อกิ จกรรมใดๆ อันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จ หรื อการจัดซื้ อทั้งกับภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน จะต้องดาเนิ นการด้วยความซื่ อสัตย์ โปร่ งใส เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด และสอดคล้องกับจริ ยธรรม
ธุรกิจและแนวทางปฏิบตั ิ รวมถึงนโยบายฉบับนี้
2.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การเลื่อนตาแหน่ง การฝึ กอบรม
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน และการให้ผลตอบแทน กระบวนการจ้างงาน และเงื่ อนไขการจ้างงานต้อง
สอดคล้องกับนโยบายนี้ โดยอย่างน้อยเป็ นไปตามข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
• มีการตรวจสอบบุคคลอ้างอิงเพื่อให้แน่ ใจว่าบุคคลนั้นมีความเหมาะสมกับตาแหน่ งที่สรรหา (ตาม
ความเหมาะสม)
• ให้คาแนะนาและจัดอบรมบรรยายสรุ ปเกี่ ย วกับนโยบายนี้ รวมถึ งได้รับความยินยอมจากบุ ค คล
ดังกล่าวในการปฏิบตั ิตามนโยบายนี้
• กาหนดระเบียบวินยั ที่ชดั เจน ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการทางวินยั ที่เหมาะสมต่อพนักงานที่มีส่วนร่ วม
ในการคอร์รัปชัน่ ใดๆ
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2.6 การบันทึกบัญชีที่ถูกต้ องและเก็บรักษาข้ อมูล
รายการบันทึกบัญชีต่างๆ จะต้องมีรายละเอียดที่เหมาะสม ถูกต้องและระบุรายการจ่าย การซื้ อขายสิ นทรัพย์
และมีวตั ถุประสงค์การทารายการที่ชดั เจน จะต้องไม่มีการปลอมแปลงการบันทึกบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อปิ ดบัง
รายการธุรกรรมที่แท้จริ ง
วัตถุประสงค์ของการกาหนดขั้นตอนการบันทึกบัญชีน้ ี เพื่อป้ องกันบริ ษทั ฯ จากการปกปิ ดรายการสิ นบนและ
ป้องกันการทาบัญชีเท็จ วิธีการบันทึกบัญชีซ่ ึงใช้กบั เอกสารทุกประเภทและจะต้องมีการปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
• ดูแลให้เอกสารและบันทึกบัญชีต่างๆ แสดงความถูกต้องของข้อมูลในแต่ละรายการ และการซื้ อขาย
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
• ดู แลให้มี ร ะบบการควบคุ มบัญ ชี ภ ายในที่ ส ามารถป้ องกันการจ่ า ยเงิ นที่ ไ ม่ ช อบด้วยกฎหมายแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (รวมถึงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกึ่งภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกึ่งรัฐกึ่งเอกชน)
หรื อบุคคลใด
• เป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปที่บงั คับใช้ (ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (IFRS))
2.7 การสื่ อสารและการฝึ กอบรม
บริ ษทั ฯ ถือเป็ นสิ่ งสาคัญที่นโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิน้ ี จะถูกปลูกฝัง และเข้าใจภายในบริ ษทั ฯ โดยผ่านการ
อบรมและการสื่ อสารทั้งภายในและภายนอก
บริ ษทั ฯ จะสื่ อสารนโยบายนี้ ผ่านช่องทางการสื่ อสารต่างๆของบริ ษทั ฯ เช่น อีเมล์ภายใน เว็บไซต์ แบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
สาหรับพนักงานใหม่ บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการอบรมนโยบายนี้ โดยถือเป็ นส่ วนหนึ่ งในกระบวนการแนะนา
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการฝึ กอบรมนโยบายนี้อย่างสม่าเสมอแก่พนักงานทุกคน
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการเผยแพร่ ความรู ้และการสื่ อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรื อมีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ
เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ ปฏิบตั ิตามนโยบายนี้ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะเผยแพร่ นโยบายนี้ บนเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ และมีการทบทวนนโยบายอย่างสม่าเสมอตามความเหมาะสม
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2.8 การติดตามและทบทวนนโยบาย
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ทาหน้าที่ติดตามความมีประสิ ทธิ ผลและสอบทานการปฏิ บตั ิ
ตามนโยบายนี้ อย่า งสม่ าเสมอ รวมทั้งเสนอแนะต่ อคณะกรรมการบริ ษ ัทฯ ถึ งความเหมาะสม ความเพียงพอ และ
ประสิ ทธิผลของนโยบายนี้
ข้อเสนอแนะแก่นโยบายฉบับนี้ที่ได้จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะถูกนาไปปรับใช้ทนั ที ระบบควบคุมภายใน
ของบริ ษทั ฯ จะได้รับการตรวจสอบภายในอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ แน่ใจว่า บริ ษทั ฯ มีข้นั ตอนการ
ป้องกันการติดสิ นบนและการคอร์รัปชัน่ ที่มีประสิ ทธิภาพ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกคนของบริ ษทั ฯ สามารถให้คาแนะนา และแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายนี้ เพื่อบริ ษทั ฯ
จะได้นาไปปรับปรุ งต่อไป
2.9 การรายงานการกระทาที่ฝ่าฝื นนโยบาย
หากบุคคลใดมีขอ้ สงสัยหรื อข้อกังวลใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการฝ่ าฝื นนโยบายนี้โดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารหรื อ
พนักงานของบริ ษทั ฯ บุคคลนั้นจะต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อผูบ้ งั คับบัญชาของพนักงานที่ฝ่าฝื นหรื อฝ่ ายบุคคล หรื อ
ฝ่ ายกฎหมาย หรื อผ่านกระบวนการแจ้งเบาะแส (whistleblowing) ตามที่ระบุไว้ในคู่มือจริ ยธรรมธุ รกิจและแนวทาง
ปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ
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ภาคผนวก 1: ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้ านการทุจริต
ขั้นตอนและแนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ นี้ สนับสนุ นการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ และควรอ่านร่ วมกับ
นโยบายต่อต้านการทุจริ ต และคู่กบั จริ ยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ขั้นตอนในการให้ /รับของขวัญ ผลประโยชน์ หรื อการเลีย้ งรับรองที่มากเกินควรหรื อไม่ เหมาะสม
หลักการ
การตัดสิ นใจทางธุรกิจไม่ควรขึ้นอยู่กบั การให้หรื อรับของขวัญ ผลประโยชน์ และ/หรื อ การเลี้ยงรับรองที่มากเกินควร
หรื อไม่เหมาะสมจากความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ การคัดเลือกซัพพลายเออร์ และหุ ้นส่ วนทางธุ รกิจ เช่นเดียวกันกับการ
คัดเลือกของลูกค้าของบริ ษทั ฯ ต้องขึ้นอยู่กบั ปั จจัยที่เหมาะสม เช่น ราคา คุณภาพ การบริ การ และมูลค่า เป็ นต้น บริ ษทั
ฯ กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานปฏิบตั ิตามแนวทางนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อ
ภาพลักษณ์ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สาหรั บฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งในการทาธุ รกิ จหรื อการตกลงทาธุ รกิจระหว่าง
บริ ษทั ฯกับบุคคลภายนอก เนื่ องจากการให้หรื อรับของขวัญ ผลประโยชน์ และการเลี้ยงรับรองที่มากเกินควรหรื อไม่
เหมาะสม อาจถือเป็ นการติดสิ นบน ซึ่ งอาจทาให้บริ ษทั ฯเสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยง หรื อเป็ นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ต่อต้านการติดสิ นบน และ/หรื อ การคอร์รัปชัน่
บริ ษทั ฯ กาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองที่มากเกินควรหรื อไม่เหมาะสม ดังนี้
•
•
•

•

ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเรี ยกหรื อรับของขวัญ ผลประโยชน์ หรื อการเลี้ยงรับรอง จากคู่คา้ และ/หรื อ
บุคคลอื่นที่ทาธุรกิจกับบริ ษทั ฯ โดยเด็ดขาด
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเสนอของขวัญ ผลประโยชน์ หรื อการเลี้ยงรับรอง ให้แก่ คู่คา้ หรื อบุคคล
อื่นใด เพื่อจูงใจให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบตั ิในทางที่มิชอบ
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานให้หรื อรับของขวัญ ผลประโยชน์ หรื อการเลี้ยงรับรองที่มากเกินควรหรื อไม่
เหมาะสมในทุกสถานการณ์ แก่ /จากคู่คา้ และบุคคลภายนอกที่ ทาธุ รกิ จกับบริ ษทั ฯ (รวมถึ งหน่ วยงานภาครั ฐ
หน่วยงานกึ่งภาครัฐ หน่วยงานกึ่งรัฐกึ่งเอกชน ซัพพลายเออร์ ธนาคาร หรื อผูใ้ ห้บริ การ) อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่มี
ความจาเป็ นต้องรับของขวัญ ของขวัญนั้นต้องมีโลโก้หรื อสัญลักษณ์ของบริ ษทั ผูใ้ ห้ (ตัวอย่างของขวัญที่สามารถ
ให้/รับได้-แสดงไว้ต่อจากนี้ ) และเป็ นการให้ทวั่ ไป (ไม่เฉพาะเจาะจง) สาหรับให้แก่ลูกค้า หรื อ คู่คา้ ของบริ ษทั
ผูใ้ ห้ และไม่เกี่ยวข้องกับข้อผูกมัดใดๆทางธุรกิจ
การเลี้ ยงรั บรองที่ เป็ นปกติ ทางธุ รกิ จ เช่ น การเลี้ ยงต้อนรั บ ชา/กาแฟ อาหาร หรื อการเลี้ ยงรั บรองที่ มีลกั ษณะ
เช่นเดียวกันอื่นๆ และที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุ รกิจโดยตรงหรื อที่ เป็ นประเพณี น้ นั ไม่เข้าข่ายตามข้อกาหนดนี้
หากการเลี้ยงรับรองดังกล่าวมีมูลค่าที่เหมาะสมและต้องไม่เป็ นการผูกมัดใดๆทางธุรกิจ

หน้า

11

| นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชั่น

ตัวอย่างของขวัญ สิ่ งตอบแทนหรื อการเลี้ยงรับรอง ซึ่งกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานสามารถให้หรื อรับได้ หาก
เป็ นไปตามขั้นตอนที่ระบุในข้างต้น
ก) ผลิตภัณฑ์ส่งเสริ มการขายที่มีมูลค่าน้อย เช่น ปากกา หนังสื อ ปฏิทิน สมุดบันทึก หรื อแก้วน้ าที่มีโลโก้
องค์กร และเป็ นของขวัญทัว่ ไป (ไม่เฉพาะเจาะจง) ที่ให้แก่ลูกค้า หรื อ คู่คา้ ของบริ ษทั ฯ และบุคคลใดๆ
และ
ข) อาหารระหว่างการเจรจาธุรกิจ
ตัวอย่างการเลี้ยงรับรอง ซึ่งกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานจะต้องไม่ให้หรื อไม่รับ
ก) ความบันเทิงในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น บาร์ หรื อไนท์คลับ
ข) กิจกรรมเพื่อความบันเทิง กิจกรรมกีฬา การใช้บา้ นพักตากอากาศ หรื อกิจกรรมอื่นๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ฝ่ ายตรวจสอบภายในประเมิ นผลกระบวนการการให้/รับของขวัญ ผลประโยชน์ หรื อการเลี้ยงรับรองที่เกินควร/
ไม่เหมาะสม เพื่อสอบทานความมีประสิ ทธิภาพประสิ ทธิ ผล และความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน รวมถึงสอบ
ทานรายการที่ เกี่ ยวข้อง พร้ อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบแก่ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดู แ ลกิ จการ เพื่ อ
นาเสนอข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ (หากจาเป็ น)
ในกรณี ที่พนักงานมีขอ้ สงสัยถึงความเหมาะสมของการเสนอให้ของขวัญ ผลประโยชน์ หรื อการเลี้ยงรับรองจาก
บุคคลภายนอก เช่น คู่สัญญา หรื อ ซัพพลายเออร์ โดยพนักงานดังกล่าวต้องปฏิเสธการรับ หรื อปรึ กษากรรมการผูม้ ี
อานาจอนุ มัติ สาหรั บกรรมการบริ ษัทฯ กรรมการท่า นดังกล่ า วต้องปรึ กษาประธานคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อ
กรรมการผุจ้ ัดการ ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็ นการปกป้ องชื่ อเสี ยงของบริ ษทั ฯ แต่ยงั เพื่อปกป้ องกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อ
พนักงาน จากข้อกล่าวหา หรื ออิทธิพลที่ไม่เหมาะสม
แนวทางปฏิบัติสาหรับการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานต้องปฏิ บตั ิ ตามแนวทางปฏิ บตั ิ สาหรั บการบริ จาคเพื่อการกุศลและเงิ นสนับสนุ น
ดังต่อไปนี้
•

เมื่อมีการเสนอเพื่ออนุมตั ิเงินบริ จาคเพื่อการกุศล หรื อเงินสนับสนุน ผูเ้ สนอจะต้องจัดทาเอกสารโดยระบุชื่อผูร้ ับ
และอธิ บายถึงวัตถุประสงค์ของการบริ จาคหรื อการสนับสนุนรวมถึงเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้กบั กรรมการผูม้ ี
อานาจอนุมตั ิ ตามขั้นตอนการอนุมตั ิของบริ ษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม หากมีผเู ้ สนอรายการบริ จาคเพื่อการกุศล หรื อเสนอขอเงินสนับสนุ นซึ่ งมีมูลค่ามากกว่า 5
ล้านบาท รายการดังกล่าวต้องนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อขออนุมตั ิ
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•

•

•

เอกสารประกอบรายการต่างๆ เช่น ใบเสร็ จรับเงิน หรื อจดหมายแสดงความขอบคุณจากองค์กรที่ได้รับ จะถูก
นาส่ งให้กบั แผนกบัญชี (หรื อแผนกตรวจสอบภายใน)เพื่อเป็ นเอกสารสนับสนุน หลังจากรายการบริ จาคดังกล่าว
เสร็ จสิ้ นแล้ว
แผนกบัญชี (หรื อแผนกตรวจสอบภายใน)ตรวจสอบหลักฐานที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ จาคเพื่อการกุศลและเงิน
สนับสนุนเช่นเดียวกับการตรวจหลักฐานอื่นในวิธีการที่เหมาะสม ในกรณี ที่มีหลักฐานไม่เพียงพอ ต้องขอข้อมูล
เพิ่มเติ ม หรื อคาชี้ แจงเพิ่ มเติ ม หากพิสูจน์ได้ว่า การบริ จาคการกุศ ลและการให้เงิ นสนับสนุ นไม่เ ป็ นไปตาม
นโยบายของบริ ษทั ฯ หรื อถูกใช้เป็ นข้ออ้างในการทุจริ ต ผูท้ ี่กระทาความผิดจะต้องได้รับการลงโทษทางวินัย
สู งสุ ด
ฝ่ ายตรวจสอบภายในประเมินผลขั้นตอนและการปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับการบริ จาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุน
ทุกปี เพื่อสอบทานความมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และความเหมาะสมของการควบคุมภายใน รวมทั้งสอบ
ทานรายการที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิ จการ เพื่อ
นาเสนอข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ (หากจาเป็ น)
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ภาคผนวก 2: แผนผังขั้นตอนสาหรับแต่ ละกิจกรรม
แผนผังสาหรับการบริจาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุน
หลังจากได้รับข้อเสนอสาหรับการบริ จาค
เพื่อการกุศล หรื อเงินสนับสนุน

พิจารณาวัตถุประสงค์
ของการขอว่าเป็ นไปตามนโยบาย
และแนวทางปฏิบตั ิหรื อไม่

ไม่

จัดทาจดหมายปฏิเสธอย่าง
สุภาพแก่บุคคลภายนอก

ใช่
พิจารณาว่าเงินบริ จาคมีมูลค่า
เกิน 5 ล้านบาท สาหรับการบริ จาคเพื่อการ
กุศลและเงินสนับสนุน

น้อยกว่าหรื อ
เท่ากับ

ส่งแบบฟอร์มคาขอส่งให้
กรรมการผูท้ ี่มีอานาจอนุมตั ิ

ส่งแบบฟอร์มคาขอส่งให้
กรรมการผูท้ ี่มีอานาจอนุมตั ิ
เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ

บริ ษทั ฯ
จัดทาจดหมายปฏิเสธ
อย่างสุภาพส่ งให้
บุคคลภายนอก

ไม่อนุมตั ิ

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ

พิจารณา
อนุมตั ิ

ดาเนินการตามแนวทางการทารายการจ่ายของบริ ษทั ฯ
พร้อมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ ายการเงินเก็บรักษาสาเนาแบบฟอร์ม/อีเมล์/รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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