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บริษัท แพรนด้ า จิวเวลรี่ จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่แก้ ไขและเพิ่มเติมใน
คู่มือมาตรการต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
ANTI CORRUPTION MANNUAL
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การจัดซือ้ และจัดจ้ าง/1
การจัดซือ้ สินค้ าและบริ การเป็ นกระบวนการสาคัญที่เอื ้อให้ ธุรกิจของบริ ษัทดารงอยู่ได้ จึงกาหนดให้
กระบวนการจัดซือ้ และจัดจ้ า งเป็ นไปตามระเบียบวิ ธีปฏิบัติ โดยดาเนิ นการอย่า งเป็ นธรรม สมเหตุส มผล
โปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้ ไม่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และมีการปฏิบตั ิต่ อคู่ค้าอย่างเสมอภาคด้ วย
การแข่งขันที่เป็ นธรรม เพื่อให้ เกิดการดาเนินการที่ให้ ประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการจัดซื ้อ จัดจ้ าง เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สินค้ าและบริ การมีคณ
ุ ภาพเป็ นไปตาม
ข้ อกาหนด ราคาเหมาะสม ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
แนวปฏิบัติ
1.จัดหาสินค้ าและบริ การให้ มีผลดีต่อกลุ่มบริ ษัทฯมากที่สดุ โดยคานึงถึงความต้ องการและความคุ้มค่า
ทังคุ
้ ณภาพ ราคา จานวน เวลาการให้ บริ การ ความรวดเร็ ว การจัดหาต้ องดาเนินการอย่างโปร่ งใสให้ ข้อมูลแก่คู่
ค้ าอย่างเท่าเทียม ถูกต้ อง ชัดเจน ครบถ้ วนด้ วยวิธีการเปิ ดเผย ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อคู่ค้า สร้ างการแข่งขัน
ที่ เ ป็ นธรรมระหว่ า งคู่ค้ า วิ ธี ก ารจัด หา มี ร ะบบและมี ก ารควบคุม ที่ รั ด กุ ม สอดคล้ อ งกับ สถานการณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการค้ า
2.หน่วยงานรับผิดชอบดาเนินการจัดหาควรมีการวางแผนจัดหาล่วงหน้ าและระบบการบริ หารการจัดหา
ที่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดหาอย่างเร่งด่วนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
3.ไม่เอาเปรี ยบคู่ค้ าโดยจะต้ องคานึงถึงประโยชน์ และความเสียหายที่ อาจะเกิ ดขึน้ ต่อชื่ อ เสียงและ
ภาพพจน์ของกลุ่มบริ ษัทฯในสายตาของบุคคลภายนอก การเจรจาต่อรองต้ องอยู่บนพื ้นฐานของความสัมพันธ์
เชิงธุรกิจและเป็ นธรรมต่อทังสองฝ่
้
ายสามารถเปิ ดเผยและตรวจสอบได้
4.รักษาความสัมพันธ์กบั คูค่ ้ าในเชิงธุรกิจด้ วยความเสมอภาค ไม่เรี ยกร้ องรับทรัพย์สินหรื อผลประโยชน์
อื่นใด ทังโดยตรงและโดยอ้
้
อมจากคู่ค้าควรรับฟั งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะใดๆที่ค่คู ้ าร้ องเรี ยน หรื อแนะนาเพื่อ
ปรับปรุงแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นในการปฏิบตั ิงาน
5.การเชิญคู่ค้าเพื่อเสนอราคาจะต้ องให้ ข้อมูลที่ถูกต้ อง ชัดเจน ครบถ้ วน แก่ค่คู ้ าทุกรายด้ วยวิธีการที่
เปิ ดเผย ให้ โอกาสแก่ค่คู ้ าอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ เกิดการแข่งขันที่เป็ นธรรม และต้ องรักษาข้ อมูลต่างๆที่ ได้ รับ
จากผู้เสนอราคาหรือผู้เข้ าร่วมประกวดราคาแต่ละรายไว้ เป็ นความลับไม่เปิ ดเผยให้ รายอื่นทราบ รวมทังต้
้ องเก็บ
รักษาเอกสารหลักฐานการเจรจาต่อรอง การร่ าง/จัดทาสัญญาและการปฏิบตั ิตามสัญญาไว้ เป็ นหลักฐานตามที่
ระยะเวลากาหนด
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6.สนับสนุนให้ มีการจัดหาสินค้ าและบริ การจากผู้ประกอบการที่ปฏิบตั ิตามกฎหมายเคารพต่อหลักสิทธิ
มนุษยชน ไม่เข้ าข่ายหรื อมีประโยชน์จากการใช้ แรงงานที่ขดั ต่อกฎหมาย คานึงถึงนโยบายด้ านคุณภาพ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อมของกลุ่มบริ ษัทฯ ทัง้ นี ้ ผู้ประกอบการต้ องจัดการให้ พนักงานของตน
ทางานในสภาพแวดล้ อมที่ ปลอดภัย และต้ องเคารพในสิทธิพื ้นฐานทางสังคมของบุคคล ตลอดจนดาเนินธุรกิจ
ด้ วยคุณธรรม จริ ยธรรม และปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด ปราศจากการให้ สินบนแก่ภาคเอกชน หรื อ
ภาครัฐในทุกรูปแบบ
7.ผู้บริ หารตามอานาจการจัดหาจะต้ องควบคุม ดูแล และตรวจสอบให้ พนักงานผู้ดาเนิ นการจั ดหา
มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณว่าด้ วยการจัดซื ้อจัดจ้ าง และจรรยาบรรณของหน่วยงานอย่าง
เคร่งครัด หากพบว่ามีการปฏิบตั ิผิดจรรยาบรรณต้ องดาเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินยั ตามขันตอน
้
นอกจากนี ้ต้ องใช้ ดลุ ยพินิจในการให้ คาปรึกษา แนะนา และรับฟั งความคิดเห็นของผู้ปฏิบตั ิงานด้ วย
ทังนี
้ ก้ ารคัดเลือกผู้ขายหรื อผู้ให้ บริ การที่มีมลู ค่าตังแต่
้ 300,000 บาทขึ ้นไปให้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดโดยคณะกรรมการบริหาร
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แก้ ไขคูม่ ือมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ หน้ าที่ 31
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การปฏิบัตงิ านบัญชีและการเงิน/2
บริ ษัทฯให้ ความสาคัญต่อรายงานทางบัญชีและการเงิน ซึ่งจะต้ องถูกต้ องสมบูรณ์ตามความเป็ นจริ ง
ทัน เวลาสมเหตุผ ลและเชื่ อถือได้ เพื่อเสนอต่อ ผู้บริ ห ารผู้ถือ หุ้น หน่ วยงานของรั ฐ และผู้ที่ เกี่ ยวข้ อ งอื่ น ๆ
ดังนัน้ จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่บคุ ลากรทุกระดับจะต้ องปฏิบตั ิตามขันตอนกระบวนการต่
้
างๆที่เกี่ยวข้ องกับระบบ
บัญชีการเงิน และการควบคุมภายในรวมถึงข้ อกาหนดทางการบัญชีและการเงินของบริ ษัทฯ และหลักการบัญชี
ที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี ้
1) ความถูกต้ องของการบันทึกรายการ
การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริ ษัทจะต้ องถูกต้ องครบถ้ วน และสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มี
ข้ อจากัดหรื อยกเว้ นบันทึกรายการตามความเป็ นจริ งเป็ นที่ยอมรับเป็ นไปตามระเบียบและข้ อกาหนดต่างๆ ของ
บริ ษัทฯ เอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจจะต้ องครบถ้ วน และผ่านการตรวจสอบที่เหมาะสม
โดยปฎิบตั ิตามข้ อกาหนดและหลักเกณฑ์ของมาตรฐานการบัญชีไทย
2) รายงานทางการบัญชีและการเงิน
รายงานทางการบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริ ษัทจะต้ องมีความถูกต้ องชัดเจน มีข้อมูลที่ เป็ น
สาระสาคัญเพียงพอรวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับ
โดยทัว่ ไป และเป็ นไปตามระเบียบการเงินและการบัญชีของบริ ษัท พนักงานทุกคนควรตระหนักว่าความถูกต้ อง
ของรายงานทางการบัญชีและการเงินเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันของคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร ตลอดจน
พนักงานที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในรายการทางธุรกิจในขันตอนต่
้
างๆ
3. การปฏิบัตติ ามกฎหมาย
บุคลากรทุกระดับจะต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบ และข้ อกาหนดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้ องทังใน
้
ประเทศ และ/หรื อต่างประเทศเพื่อให้ การจัดทาบัญชี และบันทึกทางการเงินของบริ ษัทฯเป็ นไปอย่างถูกต้ อง
และสมบูรณ์ เช่นเดียวกับการปฏิบัติหน้ าที่ในความรับผิดชอบอื่นๆของตนโดยต้ องยึดหลักความซื่อสัตย์
ปราศจากอคติ และมีความซื่อตรงในการดาเนินการที่เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน

/2

แก้ ไขคูม่ ือมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ หน้ าที่ 33
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การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ/3
บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ ทุกหน่วยงานทางานอย่างมีระบบ มีประสิทธิ ภาพ และประสิทธิผล เป็ นไปตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ าหมายของบริ ษั ท ฯ มี ก ารดูแ ลรั ก ษาและใช้ ทรั พ ย์ สิ น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ร ะบบ
งบประมาณ และศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการลงทุน ( Feasibility study) ก่อนตัดสินใจลงทุน และมีระบบ
การควบคุมภายใน โดยทุกหน่วยงานขององค์กรจะต้ องมีระบบการทางานที่เป็ นมาตรฐานที่ดีและมีการควบคุม
ภายใน เพื่อป้องกันเหตุการณ์อนั ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะสร้ างความเสียหายให้ กับบริ ษัทฯ ได้ และพัฒนาให้
บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้สกึ ร่วมในการปฏิบตั ิงานตามระเบียบ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และพร้ อมที่จะ
ให้ บริ ษัทฯ ประเมินและตรวจสอบการทางานได้ ตลอดเวลา โดยบริ ษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบตั ิดงั นี ้
1. กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้บริ หารทุกระดับชันที
้ ่จะต้ องดูแล

และตรวจสอบระบบ
การทางานภายในหน่วยงานของตนให้ มีประสิทธิภาพและถูกต้ องตามระเบียบการปฏิบตั ิงาน โดยมีระบบการ
ควบคุมภายในที่รัดกุมสามารถตรวจสอบได้ และทุกหน่วยงานจะต้ องจัดทาคู่มือกาหนดระเบียบการปฏิบตั ิงาน
ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน เป็ นบรรทัดฐานสาหรับการดาเนินกิจการในส่วนงาน ที่อยู่ในความดูแลของ
ตน โดยถือปฏิบตั ิตามนโยบายของบริษัทฯ
แนวทางการควบคุมภายในที่มีการประเมิน และบริ หารควบคุมความเสี่ยงเป็ นแนวทางที่จะช่วยให้
แต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมด้ วยการลดผลกระทบ
หรื อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าว โดยบริ ษัทฯ ต้ องการให้ พนักงานทุกระดับชันมี
้ สว่ นร่วมในการประเมิน
และควบคุมความเสี่ยงโดยทัว่ กัน เพื่อช่วยกันป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้น
2.

3. สานักงานตรวจสอบภายในจะเป็ นผู้สนับสนุนผู้บริ หารทุกหน่วยงานในการจัดให้ มีการควบคุมภายใน

ทุกหน่วยงาน และดาเนินการตรวจสอบเป็ นระยะๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ แน่ใจว่าทุกหน่วยงานมีระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบตั ิตามขันตอนที
้
่กาหนดอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ซึง่ จะนาไปสู่การ
ปรับปรุงระบบงานให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
บริ ษัทฯ มีสานักงานตรวจสอบภายใน ทาหน้ าที่ เป็ นผู้ประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสม ตลอดจน
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในองค์กร พร้ อมให้ ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ ไขเพื่อ
ปรับปรุง/พัฒนาการควบคุมภายในให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถป้องกันและตรวจพบความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ ้น โดยเฉพาะความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต โดยสานักงานตรวจสอบภายในต้ องหารื อผลการตรวจสอบกับ
ผู้บริ หาร หน่วยงานรับตรวจ เพื่อทาความเข้ าใจและจัดหาแนวทางปรับปรุ งและพัฒนาการควบคุมภายในที่
เหมาะสมและสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ จริ ง และเพื่อให้ มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานและธุรกรรมทางการเงินที่สาคัญ
ของบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และข้ อ ก าหนดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ ส านัก งานตรวจสอบภายในมี ค วามอิ ส ระ สามารถท าหน้ า ที่
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ตรวจสอบและถ่วงดุลได้ อย่างเต็มที่ บริ ษัทฯ จึงกาหนดให้ สานักงานตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุกไตรมาส เพื่อสอบทานความมีประสิทธิ ผลของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการสอบทานควรครอบคลุมในทุกเรื่ อง ซึง่ รวมไปถึงการควบคุมทางการเงิน การ
ดาเนินงาน การกากับดูแลการปฏิบตั ิ (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยงและการให้ ความสาคัญต่อ
รายการที่ผิดปกติทงหลายและรายงานให้
ั้
ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่าได้ กระทาการดังกล่าวแล้ ว
อนึ่งเมื่อบริ ษัทฯ ได้ เริ่ มดาเนินการตามมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น สานักงานตรวจสอบภายในมี
หน้ าที่ ประเมิน ความมีประสิทธิ ผลของการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการให้ ครอบคลุมถึงมาตรการ
ต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ และ/หรื อให้ ครอบคลุมเรื่ องความเสี่ยงจากการทุจริ ต และรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ

/3

แก้ ไขคูม่ ือมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ หน้ าที่ 42
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นโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์ สิน หรือประโยชน์ อ่ นื ใด

/4

การให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด สามารถกระทาได้ ในวิสยั ที่สมควร โดยให้ อยู่
ในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เรี ยกร้ องให้ หรื อรับ หรื อสัญญาว่าจะให้ หรื อจะรับของขวัญ หรื อทรัพย์สิน หรื อ
ประโยชน์อื่นไม่ว่ากรณีใดๆ ที่อาจก่อให้ เกิดอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้รับ ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิว่า
ด้ วยการให้ หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด
แนวปฏิบัติ
1. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานรวมที่ปรึ กษาของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ ต้ องไม่เรี ยกร้ อง ไม่รับเงิ น
ผลประโยชน์ ของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล หรื อนิติบคุ คลที่ร่วมทาธุรกิจด้ วย
2. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานรวมที่ปรึ กษาของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ ตลอดจนครอบครัว ต้ องไม่
เรี ยกร้ อง หรื อรับของขวัญ ทรัพย์สินหรื อประโยชน์ อื่นใดจาก ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้ า คู่ค้า หรื อผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทไม่ว่ากรณีใดๆ
3. กรรมการ ผู้บริ ห าร และพนักงานรวมที่ ปรึ ก ษาของบริ ษั ทฯ และบริ ษั ทในเครื อ ต้ องไม่ให้ สิ น บน หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันแก่บคุ ลากรของบริ ษัทเองหรื อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ การให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์ อื่นใดแก่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ ต้ องให้ แน่ใจว่าการให้ นนไม่
ั ้ ขดั ต่อกฎหมายและจารี ตประเพณีท้องถิ่น
4. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานรวมที่ปรึ กษาของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ ตลอดจนบุคคลในครอบครัว
ต้ องหลีกเลี่ยงการให้ หรื อรับสิ่งของ หรื อประโยชน์ อื่นใดจากคู่ค้าหรื อผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
ยกเว้ นแต่เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจตามปกติ หรื อในเทศกาลหรื อประเพณีนิยม
5. การดาเนินธุรกิจร่ วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิ จ เอกชนทัง้ ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ต้ องดาเนินไปอย่างโปร่งใส เป็ นธรรม ถูกต้ องตามกฎหมายของไทย และกฎหมายต่างประเทศที่
บริ ษัทฯ ติดต่อธุรกิจด้ วย
6. หน่วยงานที่ติดต่อกับคู่ค้า ลูกค้ า ผู้ร่วมทุน หรื อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท ต้ องแจ้ งให้ ผ้ เู กี่ยวข้ อง
ดังกล่าวทราบถึงจรรยาบรรณนี ้ด้ วยอย่างสม่าเสมอ
7. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรวมที่ปรึกษาของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ จงใจ หรื อละเลย หรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตามแนวปฏิบตั ินี ้ ให้ ถือว่าผู้นนประพฤติ
ั้
ปฏิบตั ิตนไม่เป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคับที่บริ ษัทฯ กาหนด และอาจ
ถูกสอบสวน หรือถูกลงโทษตามนโยบาย และระเบียบวิธีการปฏิบตั ิด้านทรัพยากรบุคคลของบริ ษัท
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8. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน อาจให้ หรือรับของขวัญกับพันธมิตรทางธุรกิจได้ ดงั ต่อไปนี ้
8 .1. การให้ ข องขวัญ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด ในช่ ว งเทศกาลต่ า งๆ เช่ น เทศกาลปี ใหม่ การ
แสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ สามารถกระทาได้ แต่ของขวัญ ของกานัลที่ให้ ต้องมีมลู ค่าที่กาหนดไว้
ในขอบเขตอานาจการอนุมตั ิของผู้บริ หาร ยกเว้ นการให้ หน่วยงานราชการจะต้ องมีมลู ค่าไม่เกิน 3,000
บาท (สามพันบาท) โดยการให้ ของขวัญ ของกานัล ต้ องระบุชื่อ ในนามบริ ษัทเท่านัน้ และระบุ
วัตถุประสงค์ที่ ชัดเจน รวมถึงมีหลัก ฐานที่ ต รวจสอบได้ และดาเนิ น การเบิกจ่ายผ่ านขัน้ ตอนตาม
ระเบียบของบริษัท
8.2 การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด ในช่วงเทศกาล หรื อโอกาสพิเศษต่างๆ ซึง่ เป็ นประเพณี
นิยม ผู้รับต้ องพิจารณาความเหมาะสมของราคาของขวัญ ทรัพย์ สินหรื อประโยชน์ อื่นใด ซึ่งควรมี
มูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) และจะต้ องมีผ้ ูจดั การฝ่ ายขึ ้นไปลงนามรับ และหากใน
กรณีที่ผ้ บู งั คับบัญชาพิจารณาว่าไม่สมควรรับของขวัญ หรื อทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด เนื่องจาก
มูลค่าเกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) หรื อไม่สามารถปฏิเสธและจะต้ องรับของขวัญที่มีมลู ค่าเกิน
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ผู้รับของจะต้ องกรอกแบบฟอร์ มหนังสือชี ้แจงการรับของขวัญ และส่ง
มอบของขวัญให้ ฝ่ายบริ หารและบริ การทัว่ ไปเป็ นผู้จัดเก็บ โดยมีการลงทะเบียนไว้ อย่างชัดเจน และ
เสนอต่อกรรมการบริ หารพิจารณานาไปเป็ นของรางวัลให้ แก่พนักงาน หรื อนาไปเป็ นของขวัญสาหรับ
จัดกิจกรรมบริษัทฯ หรือบริจาคเพื่อการกุศล หรื ออื่นๆ ที่เกิดประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ โดยส่วนรวม
8.3 บุคลากรของบริ ษัท และบริ ษัทในเครื อ ต้ องไม่มอบของขวัญแก่ผ้ บู งั คับบัญชาแม้ ผ้ บู งั คับบัญชาจะ
ยินยอม และต้ องไม่หรือรู้เห็นเป็ นใจให้ ญาติของตนรับของขวัญจากบุคลากรที่เป็ นผู้อยู่ใต้ บงั คับบัญชา
เว้ นแต่กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ ของขวัญแก่กัน แต่มลู ค่าของขวัญต้ องไม่เกิน 3,000 บาท
(สามพันบาท)

/4

แก้ ไขคูม่ ือมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ หน้ าที่ 27-28
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3. ขัน้ ตอนการให้ ของขวัญ หรือทรัพย์ สนิ หรื อประโยชช์ อ่ นื ใด ค่ าบริการต้ อนรั บ และค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ

/5

เมื่อบริษัทหรือหน่วยงานใดมีความประสงค์จะให้ ของขวัญ หรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด ค่าบริ การ
ต้ อนรับ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ แก่ผ้ ูใดหรื อหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็ นไปตามประเพณีทางธุรกิ จ เป็ นการรั กษา
สัมพันธ์ที่ดีตอ่ กัน และไม่ขดั ต่อกฎหมาย สามารถดาเนินการได้ โดยให้ ปฏิบตั ิตามขันตอนวิ
้
ธีการดังนี ้
การให้ ของขวัญ หรือทรัพยืสิน หรือประโยชน์ อ่ นื ใด

3.1 หน่วยงานที่เสนอเรื่ อง พิจารณาว่าเป็ นไปตาม

ไม่ ใช่

นโยบาย
บริษัทฯ

นโยบายบริ ษัทหรื อไม่

3.2 พิจารณาความเหมาะสมด้ านปริ มาณและจานวนเงิน โดยผ่านตังแต่
้

แจ้ งหน่ วยงานที่เสนอ
เรื่อง
ปริมาณ
จานวนงิน
/ เหตุผล

ไม่ เหมาะสม

ระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ ้นไป พร้ อมทังเหตุ
้ ผลประกอบ
เหมาะสม

3.3 หน่วยงานที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องนาเสนอเรื่ องเพื่อขออนุมตั ิ
ตามขอบเขตอานาจอนุมตั ิของผู้บริ หาร และตามนโยบายการให้ หรื อรับ

ส่ งเรื่ องให้ ผ้ มู ีอานาจอนุมัติ

ของขวัญ หรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด
3.4 ฝ่ ายบัญชีและการเงินตรวจสอบเอกสารประกอบการทาใบสาคัญจ่าย

3.5 ฝ่ ายบัญชีและการเงินส่งเช็คให้ ผ้ มู ีอานาจลงนาม ประกอบหลักฐานการรับ
เงินที่ถกู ต้ อง กรณีเป็ นการเลี ้ยงรับรองควรมีการระบุชื่อที่อยู่ผ้ รู ับ

จัดทาใบสาคัญจ่ าย พร้ อม
เอกสารประกอบ

จัดทาเช็ค/ชาระเงิน/ขอ
หลักฐานการรับเงิน

การรับรองและวัตถุประสงค์ด้วย
3.6 ฝ่ ายบัญชีและการเงินเก็บข้ อมูลเอกสารทังหมดเข้
้
าแฟ้มเอกสาร สามารถสืบค้ น
และตรวจสอบข้ อมูลได้

/5

แก้ ไขคูม่ ือมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ หน้ าที่ 50

เก็บข้ อมูล
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4. ขัน้ ตอนการรับของขวัญ ทรัพย์ สนิ หรื อประโยชน์ อ่ นื ใด

/6

เมื่อบริษัทหรือหน่วยงานใดได้ รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดจากลูกค้ า คู่ค้า หรื อหน่วยงาน
ภายนอก อันเนื่องมาจากการดาเนินธุรกิจ หรื อเนื่องจากหน้ าที่การงานของตน ต้ องไม่ใช่ลกั ษณะการติดสินบน
เพื่อให้ ได้ ซึ่งข้ อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เป็ นธรรม เมื่อจะรับของขวัญ ทรั พย์ สิน หรื อประโยชน์ อื่นใด จากผู้อื่นให้
ปฏิบตั ิตามขันตอนดั
้
งนี ้
การรั บของขวัญ ทรั พย์ สิน หรื อประโยชน์ อ่ นื ใด

4.1 หน่วยงานที่เสนอเรื่ อง พิจารณาว่าเป็ นไปตาม
นโยบาย
บริษัท

นโยบายบริ ษัทฯหรื อไม่

ไม่ ใช่

แจ้ งการปฏิบัติตามมาตรการ
ต่ อต้ านคอร์ รัปชั่นให้ แก่ ผ้ ใู ห้
ของขวัญ ทรัพย์ สิน หรือ
ประโยชน์ อ่ นื ใด

ใช่

ระเบียบปฏิบตั ิ

4.2 พิจารณาประเภทรายการที่ได้ รับเป็ นของขวัญ
ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาเป็ นผู้พิจารณาและลงนามรับ
โดยผู้จดั การฝ่ าย และ/หรื อ ส่งมอบให้ ฝ่ายบริ หารและบริ การทัว่ ไป

ของขวัญ

เป็ นผู้จดั เก็บโดยมีการลงทะเบียนไว้ อย่างชัดเจน และเสนอต่อกรรมการบริ หาร
ส่ งให้ กรรมการบริ หาร
พิจารณา

4.3 พิจารณาประโยชน์จากสิ่งที่ได้ รับ
หากเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทเสนอ ขออนุมตั ินาไปใช้ จากกรรมการบริ หาร

มี

ไม่ มี
ประโยชน์
ต่ อบริษัท

หากไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท ให้ ฝ่ายบริ หารและบริ การทัว่ ไปนา
ออกขาย โดยมีขนตอนที
ั้
่โปร่ งใสและผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หาร

จาหน่ าย

นาไป
ใช้ งาน

4.4 เงินที่จาหน่ายได้ ฝ่ ายบัญชีและการเงินต้ องออกเอกสารการรับเงิน
และฝ่ ายบัญชีและการเงินตรวจสอบเอกสารประกอบรายการและบันทึกบัญชี

งาน
ใบรับเงินพร้ อมเอกสาร
ประกอบ

4.5 ฝ่ ายบัญชีและการเงินเก็บข้ อมูลเอกสารทังหมดเข้
้
าแฟ้มเอกสาร สามารสืบค้ น
และตรวจสอบข้ อมูลได้
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หนังสือชีแ้ จงการรั บของขวัญ/7
ข้ าพเจ้ า...................................................................................ขอชีแ้ จงเรื่ องการรับของขวัญซึ่ง
ไม่อาจปฏิเสธได้ และของขวัญมีมลู ค่าเกินกว่า 10,000 บาทขึ ้นไป
รายละเอียดของขวัญ.....................................................................................................................
รวมมูลค่า...........................บาท (........................................................) ให้ เพือ่ ..........................................
ได้ รับเมื่อวันที่..............................ได้ รับจากบริ ษัท/หน่วยงาน.........................................................................
ลงชื่อ.................................................ผู้ชี ้แจง

ลงชื่อ............................................................ผู้รับ

(..................................................................)

(.........................................................................)

ตาแหน่ง.......................................................

ตาแหน่งผู้จดั การฝ่ าย...........................................

วันที่........../............/.................

วันที่........../.........../................

ลงชื่อ............................................................ผู้จดั เก็บและรายงานเสนอต่อกรรมการบริ หาร
(....................................................................)
ผู้จดั การฝ่ ายบริหารและบริ การทัว่ ไป
วันที่........../.........../................
กรรมการบริหารพิจารณาแล้ วเห็นควรว่ า
 นาไปเป็ นรางวัลให้ แก่พนักงาน
 นาไปเป็ นของขวัญสาหรับการจัดกิจกรรมบริ ษัทฯ
 บริ จาคเพื่อการกุศล
 อื่นๆ .................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................................
(.............................................................................)
ตาแหน่ง

กรรมการบริหาร
วันที่........../.........../................
(ต้ นฉบับ : ผู้รับ)

/7

เพิ่มเติมคู่มือมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
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หนังสือชีแ้ จงการรั บของขวัญ
ข้ าพเจ้ า...................................................................................ขอชีแ้ จงเรื่ องการรับของขวัญซึ่ง
ไม่อาจปฏิเสธได้ และของขวัญมีมลู ค่าเกินกว่า 10,000 บาทขึ ้นไป
รายละเอียดของขวัญ.....................................................................................................................
รวมมูลค่า...........................บาท (........................................................) ให้ เพื่อ..........................................
ได้ รับเมื่อวันที่..............................ได้ รับจากบริ ษัท/หน่วยงาน.........................................................................
ลงชื่อ.................................................ผู้ชี ้แจง

ลงชื่อ............................................................ผู้รับ

(..................................................................)

(.........................................................................)

ตาแหน่ง.......................................................

ตาแหน่งผู้จดั การฝ่ าย...........................................

วันที่........../............/.................

วันที่........../.........../................

ลงชื่อ............................................................ผู้จดั เก็บและรายงานเสนอต่อกรรมการบริ หาร
(....................................................................)
ผู้จดั การฝ่ ายบริหารและบริ การทัว่ ไป
วันที่........../.........../................
กรรมการบริหารพิจารณาแล้ วเห็นควรว่ า
 นาไปเป็ นรางวัลให้ แก่พนักงาน
 นาไปเป็ นของขวัญสาหรับการจัดกิจกรรมบริ ษัทฯ
 บริ จาคเพื่อการกุศล
 อื่นๆ .................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................................
(.............................................................................)
ตาแหน่ง

กรรมการบริหาร
วันที่........../.........../................
(สาเนา : ผู้จดั เก็บ)
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/8

มาตรการป้องกันการคอร์ รัปชั่นและการจ่ ายสินบน

มาตรการป้องกันการคอร์ รัปชัน่ สามารถช่วยบริ ษัทฯ ลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริ ตในองค์กร
ได้ ดัง นัน้ การประเมินความเสี่ยงด้ านการคอร์ รัปชั่น การออกแบบและปฏิบัติงานตามการควบคุมภายในที่
เหมาะสมเพื่ อลดความเสี่ยงด้ านการคอร์ รัปชั่น ตลอดจนการสร้ างจิ ตสํานึกและค่านิยมในการต่อต้ านการ
คอร์ รัปชัน่ ให้ แก่บคุ ลากรของบริ ษัทฯ เป็ นปั จจัยสําคัญในการช่วยป้องกัน การเกิดการคอร์ รัปชัน่ ในองค์กร
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการการเงินและบริ หารความเสี่ยง ทําหน้ าที่กําหนด
ขอบเขตและนโยบายในการบริ หารความเสี่ยง ซึง่ กระบวนการบริ หารความเสี่ยงเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญที่ช่วย
ให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถเห็ น ถึ ง ความเสี่ ย งในด้ า นต่า งๆ ทํ า ให้ ส ามารถเตรี ย มความพร้ อมและตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจได้ อย่างเหมาะสม มีศกั ยภาพ ทันเวลา อีกทังยั
้ งช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืน ซึง่ นอกเหนือจากการบริ หารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงในการผลิต ความเสี่ยงทางด้ าน
การเงิน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรื อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์แล้ วนัน้ ยังได้ เพิ่มมาตรการการ
ประเมินความเสี่ยงด้ านการคอร์ รัปชัน่ และการจ่ายสินบนเข้ าไปเป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการบริ หารความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงด้ านการคอร์ รัปชั่นและการจ่ ายสินบน
หลักการและเหตุผล
1. การป้องกันความเสี่ยงต่อการคอร์ รัปชัน่ และการจ่ายสินบนของแต่ละบริษัท มีความเสี่ยงต่างกัน บริษัท
ที่ทําธุรกิจให้ บริ การด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานต่อภาครัฐมีความเสี่ยงในการคอร์ รัปชัน่ แตกต่างจากบริ ษัทที่ให้ บริ การ
ต่อภาคเอกชน แต่สําหรับบริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิต จัดจําหน่าย และค้ าปลีก ไม่ได้ เป็ นธุรกิ จที่ให้ บริ การต่อภาครัฐ
แต่อย่างใด ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ เกี่ยวข้ องกับภาครัฐในการดําเนินธุรกิจปกติ เช่น พิธีการศุลกากร การขอรับการส่งเสริ ม
การลงทุน การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน การดําเนินการด้ านสวัสดิการและแรงงาน รวมถึงยื่น
ชําระหรื อรับคืนภาษี ตา่ งๆ เป็ นต้ น
2. การประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง การเข้ าใจบรรยากาศสภาพแวดล้ อมการทํางาน
ของบริ ษัท บุคลากรหรื อหน่วยงานที่บริ ษัทดําเนินกิจการด้ วย ทังภาครั
้
ฐและเอกชน รวมถึงการเข้ าใจแผนงาน
การต่อต้ านการคอร์ รัปชั่นและการจ่ายสินบน และการควบคุมภายในที่ บริ ษัทดําเนิ นการอยู่และผลกระทบ
ที่เกิดขึ ้น
3. การประเมินความเสี่ยงการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นและการจ่ายสินบน เป็ นกระบวนการที่
ต่อ เนื่ อ ง ควรทํ า ควบคู่ไ ปกับ การประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นอื่ น ๆ เพื่ อ เป็ นการใช้ ท รั พ ยากรของบริ ษั ท ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
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การประเมินความเสี่ยงด้ านการคอร์ รัปชั่น และการจ่ายสินบน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ทุกหน่วยงานใน
องค์กรดาเนินการเชิงรุกเพื่อระบุ และทบทวนความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตขององค์กร รวมทังสร้
้ างความตระหนักถึง
ความเสี่ยงด้ านการคอร์ รัปชัน่ และการจ่ายสินบน ที่อาจเกิดขึ ้น ดังนันผู
้ ้ บริ หารของทุกหน่วยงานต้ องให้ ความ
ร่ วมมือในการให้ ข้อมูลความเสี่ยงด้ านการคอร์ รัปชัน่ และการจ่ายสินบนที่อาจเกิดขึ ้นในหน่วยงานของตนทังที
้ ่
เกี่ยวข้ องกับหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมศุลกากร กรมโรงงาน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมส่งเสริ มการส่งออก กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า และกรมสรรพากร เป็ นต้ นที่
บริ ษัทฯจะต้ องติดต่อดาเนินการตามปกติของธุรกิจ
ดังนัน้ เพื่อการป้องกันการเข้ าไปเป็ นผู้สมรู้ ร่ วมคิด การคอร์ รัปชัน่ ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
รวมที่ปรึกษาของบริษัทฯ จึงได้ กาหนดการประเมินความเสี่ยงประกอบด้ วย 6 ขันตอนหลั
้
กดังนี ้
ขัน้ ตอนที่
การดาเนินการ
1
2
3
4
5
6

การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
การระบุความเสี่ยง (Risk Inentification)
การประเมินความเสี่ยง (Risk Identification)
การจัดทาแผนการจัดการความเสี่ยง (Risk Response)
กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)

ดังนัน้ บริ ษัท ฯ จึงกาหนดให้ สานักงานตรวจสอบภายในเป็ นผู้ให้ คาปรึ กษาแก่ผ้ ูบริ หารสาหรั บการ
ประเมินความเสี่ยงด้ านการคอร์ รัปชั่น และกาหนดให้ คณะกรรมการเงิ นและบริ หารความเสี่ยงเป็ นผู้แต่งตัง้
คณะทางานบริ หารความเสี่ยง เป็ นผู้รวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงด้ านการคอร์ รัปชัน่ และการจ่ายสินบน
เพื่อจัดทาเอกสารความเสี่ยงด้ านการคอร์ รัปชัน่ และการจ่ายสินบนขององค์กร ซึง่ ครอบคลุมถึงแผนภาพความ
เสี่ยงด้ านการคอร์ รัปชั่นและการจ่ายสินบน (Corruption Risk Profile) และทะเบียนความเสี่ยงด้ านการ
คอร์ รัปชัน่ และการจ่ายสินบน (Corruption Risk Register) ตลอดจนหน้ าที่ติดตามการดาเนินงานตามแผน
จัดการความเสี่ยง เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
อย่างไรก็ตาม สานักงานตรวจสอบภายในมีหน้ าที่เพียงการให้ คาปรึ กษาเท่านัน้ การระบุและประเมิน
ความเสี่ยง รวมทังการจั
้
ดหามาตรการเพื่อลดหรื อจัดการความเสี่ยงถือเป็ นหน้ าที่โดยตรงของผู้บริ หารในแต่ละ
หน่ ว ยงานขององค์ กร นอกจากนี ส้ านักงานตรวจสอบภายในมีห น้ า ที่ ประเมิน ความเพี ย งพอ และความมี
ประสิทธิ ผลของระบบควบคุมภายในที่ระบุขึ น้ ระหว่างการประเมินความเสี่ยง ซึ่งหากการควบคุมภายในที่
หน่วยงานเจ้ าของความเสี่ยงระบุขึ ้นยังไม่เพียงพอหรื อไม่มีประสิทธิผล หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถให้
ความเห็นและให้ ข้อเสนอแนะแก่ผ้ บู ริหาร เพื่อจัดหามาตรการควบคุมภายในเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงให้ อยู่ใน
ระดับที่องค์กรยอมรับได้
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ทัง้ นีบ้ ริ ษัทฯ จะต้ องมีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้ านการคอร์ รัปชั่นและการจ่ายสินบนเป็ น
ประจาทุกปี เพื่อระบุความเสี่ยงเพิ่มขึ ้นหรื อการเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ในแต่ละปี ซึง่ สามารถ
เปลี่ยนแปลงจากปั จจัยต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงกระบวนการปฏิบตั ิงาน การใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหม่ การเปลี่ยนหน้ าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรในบริ ษัท หรื อวิธีการทาการคอร์ รัปชั่นและการจ่าย
สิ น บนแบบใหม่ๆ เป็ นต้ น ทัง้ นี ห้ ากบริ ษั ท เริ่ ม จัด ท าการประเมิ น ความเสี่ ย งองค์ ก ร (Enterprise Risk
Assessment) ผู้บริ หารสามารถพิจารณาดาเนินการประเมินความเสี่ยงด้ านการคอร์ รัปชัน่ และการจ่ายสินบน
พร้ อมกับการประเมินความเสี่ยงองค์กรได้
ดังนัน้ เพื่อให้ การบริ หารความเสี่ยงด้ านคอร์ รัปชัน่ และการจ่ายสินบนได้ ถูกนามาใช้ อย่างเป็ นรู ปธรรม
บริ ษัทฯ จึงกาหนดมาตรการป้องกัน ตรวจสอบ กากับดูแล และติดตามการคอร์ รัปชัน่ และการจ่ายสินบนดังนี ้

แนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับการป้องกันและการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง ได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิเพิ่มเติมในการป้องกันการมีส่วน
เกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่ และการจ่ายสินบน ประกอบด้ วย
1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการคอร์ รัปชั่นและการจ่ ายสินบน
บริ ษัทฯ จัดให้ มีระบบการบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสม กับลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการคอร์ รัปชั่นและการจ่ายสินบน โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงจากการคอร์ รัปชั่น
และการจ่ายสินบนที่อาจเกิดขึน้ จากการดาเนิ นธุรกิ จ ประเมินระดับความเสี่ยงทัง้ โอกาสเกิดและผลกระทบ
กาหนดมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ มีการเฝ้าติดตามประเมินผลการ
ปฏิบตั ิตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กาหนดขึ ้น
ดังนัน้ เพื่อการป้องกันการเข้ าไปเป็ นผู้สมรู้ ร่วมคิด การคอร์ รัปชัน่ ของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานรวมที่
ปรึกษาของบริษัทฯ จึงได้ กาหนดการประเมินความเสี่ยงและการบริ หารความเสี่ยงในการเกิดคอร์ รัปชัน่ และการ
จ่ายสินบน 6 ขันตอนดั
้
งกล่าว
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2. แนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการกากับและควบคุมเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการคอร์ รัปชั่นและ
การจ่ ายสินบน
บริ ษัทฯ กาหนดให้ มีแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกากับและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยง
จากการคอร์ รัปชัน่ และการจ่ายสินบนดังนี ้
1. จัดให้ มีขนตอนและกระบวนการควบคุ
ั้
มภายใน และการบริ หารความเสี่ยงที่ครอบคลุมกิจกรรมที่
สาคัญของบริ ษัท ได้ แก่ การให้ ของขวัญ การเลี ้ยงรับรองการบริ จาคเงินเพื่อการกุศล การให้ เงินสนับสนุนการ
ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมการเมือง การให้ หรื อรับสินบน ทังนี
้ ้เพื่อป้องกันการเกิดและติดตามความเสี่ยง
จากการคอร์ รัปชัน่ และการจ่ายสินบน รวมทังให้
้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ ไขที่เหมาะสม
2. จัดให้ มีช่องทางการรับแจ้ งข้ อมูล เบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยน การฝ่ าฝื น การกระทาผิดกฎหมายหรื อ
จริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อแนวทางปฏิบตั ิในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่ หรื อระบบ
การควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ ข้อมูลหรื อเบาะแสและจะเก็บรักษาข้ อมูลของผู้ให้ ข้อมูล
เป็ นความลับ รวมทังมี
้ มาตรการในการตรวจสอบและกาหนดบทลงโทษทางวินยั ของบริ ษัทฯ และ/หรื อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ อง
3. หัวหน้ าหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบตั ิงานการปรับปรุ งแก้ ไขข้ อผิดพลาด
(ถ้ ามี) และรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาตามสายงานรับทราบตามลาดับ
3. แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติ ามแนวทางปฏิบัตใิ นการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ อง
กับการคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ กาหนดให้ มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิในการป้องกันการ
มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่ ดังนี ้
1. กาหนดให้ ผ้ บู ริ หาร และพนักงาน ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามคู่มือการ
กากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการปฏิบตั ิตามคูม่ ือมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
2. จัดให้ มีสานักงานตรวจสอบภายใน ทาหน้ าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความ
เสี่ยง การกากับดูแลกิจการ และให้ ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดาเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจาปี ที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสาคัญและ
ข้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. กาหนดให้ คณะกรรมการการเงินและบริ หารความเสี่ยงจัดระดับความเสี่ยงจากการคอร์ รัปชัน่ และ
การจ่ า ยสิ น บนอย่ า งต่อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารน ามาตรการต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ปชั่น ไปปฏิ บัติ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ตลอดจนติดตามทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ อย่างสม่าเสมอ โดยให้ คณะทางานบริ หาร
ความเสี่ยงเป็ นผู้รวบรวมผลการประเมินความเสี่ยง เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและบริ หารความเสี่ยง
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตามลาดับอย่างทันเวลาและสม่าเสมอ
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4. หากการสืบสวนข้ อเท็จจริ งแล้ วพบว่า ข้ อมูลจากการตรวจสอบ หรื อข้ อร้ องเรี ยน มีหลักฐานที่มีเหตุ
อันควร ให้ เชื่อว่ามีรายการหรื อการกระทา ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงิน และผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่ าฝื น การกระทาผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อแนวทาง
ปฏิบตั ิในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่ หรื อข้ อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรื อระบบการ
ควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อด าเนิ นการปรั บปรุ งแก้ ไ ข
โดยเร็วต่อไป
บริ ษั ท ฯ จัด ให้ มี ก ารสื่ อ สารแนวทางปฏิ บัติ ใ นการป้ องกัน การมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกับ การคอร์ รั ป ชั่น นี ้
โดยเผยแพร่ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล์ และบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ บู ริ หาร และพนักงานทุกคน
รับทราบและถือปฏิบตั ิ เป็ นต้ น
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เพิ่มเติมคูม่ ือมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่

