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หลักการและเหตุผล 

 บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากดั (มหาชน) มุ่งมัน่ดําเนินธุรกิจบนพืน้ฐานหลกัการกํากบัดแูลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และแนวปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย ด้วยการปลกูฝังจิตสํานึกและจริยธรรม             
ในการทํางานให้แก่พนกังาน ตลอดจนการให้ความสําคญัอย่างยิ่งในการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผู้ ถือหุ้นและ              
ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม และในปี 2553 บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากัด (มหาชน) ได้ลงนาม                 
เข้าร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต” เพ่ือแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่
ในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ และเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิก          
แนวร่วมตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ของภาคเอกชนไทย ซึง่มีอาย ุ3 ปี  โดยได้รับการตอ่อายกุารรับรองการเป็นสมาชิกฯ 
เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2563 ซึง่ครบกําหนดอายวุนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2566 
 
 เพ่ือให้การตัดสินใจและการดําเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความเส่ียงด้านการคอร์รัปชั่นได้รับการ
พิจารณาและปฏิบตัิอย่างรอบคอบ บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากัด (มหาชน) จึงได้จัดทํา “นโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้ และคูมื่อมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ (ฉบบัปรับปรุงครัง้ท่ี 2) ซึง่ความ
คาดหวังของบริษัทฯ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ ท่ีปราศจากการคอร์รัปชั่น           
ในทกุรูปแบบ และพฒันาสูอ่งค์กรแห่งความยัง่ยืน 
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ประกาศ 

บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 13/2555 

เร่ืองนโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
 

เพ่ือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัทในเครือ จงึขอประกาศวา่ บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยดึหลกัธรรมาภิบาล และไม่สนบัสนนุ
การคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ตลอดจนบคุคล
ท่ีสามท่ีมีความเก่ียวข้องกบับริษัท กระท าการใดๆ ท่ีส่อไปในทางคอร์รัปชัน่ ไม่ว่าจะโดยการน าเสนอ (Offering) 
การให้ค ามัน่สญัญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding) การให้หรือรับสินบน (Giving 
or accepting bribes) บริษัทฯ ไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน่ใดๆ ทัง้สิน้ โดยครอบคลมุถึงธุรกิจและรายการทัง้หมด 
ในทุกประเทศและทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือให้การปฎิบตัิเป็นไปตามนโยบายนี ้บริษัทฯ จะสอบทาน
ขัน้ตอนการปฎิบตัิอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และรักษาช่ือเสียง
ของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องปฎิบตัติามนโยบายนีโ้ดยทัว่กนั 

 
จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั 
 
ประกาศ ณ วนัท่ี 9 ตลุาคม 2555  
 
 
 

 
ปรีดา  เตียสวุรรณ์ 

ประธานกรรมการบริษัท 
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ลงนามประกาศเจตนารมณ์ เป็นแนวร่วมปฏิบัตฯิ ในการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
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การได้รับการรับรองการต่ออายุโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทจุริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) 
  
               

บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC ตัง้แต่ปี 2560 ซึ่งจะต้องขอรับรองการต่ออายุ                
ทกุ 3 ปี โดยบริษทัผา่นการรับรองการตอ่อายคุรัง้ลา่สดุ เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2563 
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โครงสร้างกลุ่มบริษัท 
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โครงสร้างคณะทาํงานมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย และเป็นผู้ กํากบั
ดูแลการปฏบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน                
การยดึถือ และนําปฏิบตัทิัว่ทัง้องค์กร  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทหน้าท่ีและรับผิดชอบในการสอบทานการดําเนินกิจการของบริษัท 
โดยจะต้องมัน่ใจว่าบริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีป้องกนัความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน่อย่างเพียงพอ และ
ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงมาตรการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่นี ้

3. คณะกรรมการบริหารกลุ่ม มีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการนํานโยบายฯ ไปปฏิบัต ิ
สนบัสนุนบุคคลากร ส่ือสารและส่งเสริมให้พนกังานทุกระดบัตลอดจนผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจ
นโยบาย แนวปฏิบตัิ และมาตรการ ส่งเสริมและสนบัสนนุให้บริษัทในเครือ พิจารณานํานโยบายและมาตรการ

บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากดั (มหาชน) 

 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้จดัการตามสายงาน 

คณะทํางาน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สํานกังานตรวจสอบภายใน 

 

คณะกรรมการบริหารกลุม่ คณะกรรมการสง่เสริมคณุคา่ร่วม

และความยัง่ยืนองค์กร 

คณะกรรมการการเงินและบริหาร

ความเส่ียง 

สํานกังานเลขานกุารบริษัท 

คณะท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 
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ต่อต้านการคอร์รัปชั่นนีไ้ปใช้หรือประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม ตลอดจนน าความเห็นและข้อแนะน าของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไปปฏิบตัิ รวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของระบบและ
มาตรการตา่งๆ และให้รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท  

4. คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง มีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการประเมิน
ความเส่ียงด้านการคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้ในแตล่ะกระบวนการอย่างสม ่าเสมอ เช่น การขายและการตลาด การ
จดัซือ้จดัจ้าง การท าสญัญาต่างๆ งานบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและบญัชี เป็นต้น รวมถึงการหาวิธีการ
แก้ไขท่ีเหมาะสม 

5. กรรมการผู้จัดการตามสายงาน  มีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบและให้
การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เพ่ือส่ือสารไปยังพนักงานและผู้ เ ก่ียวข้องทุกฝ่าย                 
รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงธุรกิจ 
ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดของกฎหมาย 

6. ส านักงานตรวจสอบภายใน มีบทบาทหน้าท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ
ปฏิบตังิานวา่เป็นไปอยา่งถกูต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบตัิ  และกฎหมาย 
ข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดแูล เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีระบบควบคมุท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความ
เส่ียงด้านคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้และรายงานประเด็นท่ีพบจากการตรวจสอบอย่างเร่งดว่นตอ่ผู้บริหารระดบัสูง
รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

7. ส านักงานเลขานุการบริษัท มีบทบาทหน้าท่ีส่ือสารนโยบาย คูมื่อมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ให้
พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามยึดถือปฏิบัติ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท กรณีมีการร้องเรียน                     
และเป็นผู้ ย่ืนแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นต่อสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

8. คณะท างาน แต่งตัง้ขึน้จากผู้ รับผิดชอบของฝ่ายตา่งๆ ในผงัองค์กร มีบทบาทหน้าท่ีและรับผิดชอบใน
การส่ือสารนโยบาย แนวปฏิบตัิเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้กับทุกหน่วยงานในองค์กร และ                 
ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ตดิตามและรายงานตอ่คณะกรรมการบริหารกลุม่ 
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แนวปฏบิัต ิ
การต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

1. นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่นี ้ให้ครอบคลมุไปถึงกระบวนการบริหารงานบคุคล ตัง้แตก่ารสรรหาหรือการ
คัดเลือกบุคคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้
ผลตอบแทน โดยก าหนดให้ผู้บงัคบับญัชาทุกระดบัส่ือสารท าความเข้าใจ กับพนักงานเพ่ือใช้ในกิจกรรมทาง
ธุรกิจท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบและควบคมุดแูลการปฏิบตัใิห้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ ให้ใช้แนวปฏิบตัิตามท่ีก าหนดไว้ในคู่มือหลักการ
ก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ คู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมทัง้ระเบียบและคู่ มือ
ปฏิบตังิานของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้อง  

3. เพ่ือความชดัเจนในเร่ืองการด าเนินการเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสงูต่อการเกิดคอร์รัปชัน่ บริษัทฯ  ก าหนดให้
กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องปฏิบตัหิน้าท่ีในเร่ืองตอ่ไปนีโ้ดยไมมี่ข้อยกเว้น 

3.1 ความเป็นกลางและการช่วยเหลือทางการเมือง  
                บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนบัสนนุ หรือการกระท าอนัเป็น

การฝักใฝ่พรรคการเมืองทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึง่รวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัท ในกิจกรรมท่ี
จะท าให้บริษัทฯ สญูเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมี
สว่นเก่ียวข้องในกิจกรรมดงักลา่ว 

3.2 การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงนิสนับสนุน  

                  การบริจาคเพ่ือการกุศลถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ ด้อยโอกาสในสงัคม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภยัพิบตัิทางธรรมชาติ หรือเพ่ือการ
สง่เสริมคณุภาพชีวิตอย่างถ้วนหน้าทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต ทัง้นีก้ารบริจาคเพ่ือการกศุลดงักล่าว
ต้องได้รับอนุมตัิตามกระบวนการท่ีบริษัทฯ ก าหนด และกระท าในลกัษณะท่ีมีความโปร่งใส การ
ช าระเงินจะต้องระบผุู้ รับเงินท่ีชดัเจน รวมถึงมีการระบช่ืุอผู้ รับซึ่งเป็นองค์กรท่ีได้ขึน้ทะเบียนพร้อม
กับมีวัตถุประสงค์ของการบริจาคอย่างชดัเจน และโดยทัว่ไปแล้ว การให้เงินสนับสนุนจะท าเพ่ือ
ส่งเสริมภาพลกัษณ์หรือช่ือเสียงขององค์กร ซึ่งปกติมกักระท าผ่านกิจกรรมตา่งๆ เพ่ือสงัคม การให้
เงินสนบัสนนุจะต้องเป็นไปตามการพิจารณาตดัสินใจท่ีโปร่งใส มีการท าสญัญาหรือมีหลกัฐานการ
ช าระเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ และต้องได้รับอนุมตัิตามกระบวนการและผู้ มีอ านาจในการอนุมตัิ
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ตามล าดบัชัน้ตามท่ีบริษัทก าหนด และจะต้องไม่มีการให้เงินสนับสนุนใดๆ ท่ีท าขึน้เพ่ือบงัหน้า  
หลบเล่ียงการคอร์รัปชัน่และสินบน 

 
 
 
3.3 การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์          

อ่ืนใด ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
              ไม่มีการจ่ายค่าอ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ทัง้ทางและ

ทางอ้อม การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ค่าบริการต้อนรับ และ
คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ อาจน ามาซึง่ความเส่ียงตอ่การคอร์รัปชัน่ ดงันัน้กรรมการและพนกังานทกุคนจะต้อง
ไม่รับหรือให้ของขวญั หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ค่าบริการต้อนรับ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ี
ตระหนักได้โดยทั่วไปว่า การรับหรือให้ของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ค่าบริการ
ต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  อาจก่อให้เกิดข้อผูกมดัหรือสร้างภาวระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการ
ตอบแทน หรือเป็นหนทางท่ีจะน าไปสู่การคอร์รัปชัน่ ทัง้นีข้้อก าหนดดงักล่าวให้ใช้กบัการรับหรือให้
ของขวญัหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บคุคลภายนอกด้วย อย่างไรก็ตามหากการรับหรือให้
ของขวญั หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด คา่บริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ไม่ได้ก่อให้เกิด 
ข้อผกูมดัหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทนท่ีเป็นการคอร์รัปชั่น และสอดคล้อง
ตามธรรมเนียมประเพณีท่ีปฏิบตัิเป็นปกติก็เป็นสิ่งท่ีกระท าได้หากสอดคล้องตามจรรยาบรรณใน
การประกอบธุรกิจ (Code of Conduct) และกฎระเบียบตา่งๆ ของบริษัท 

 

3.4 การกรรโชก การฉ้อโกง การหลอกลวง การสมรู้ร่วมคิด การสมยอมกัน การใช้อ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ การยักยอกเงนิ การฟอกเงนิ 

               การใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบเพ่ือกระท าการ เชน่ การกรรโชก การฉ้อโกง การหลอกลวง การ
สมรู้ร่วมคิด การกระท าในลกัษณะท่ีเป็นการสมยอมกนั และการฟอกเงิน ถือเป็นการกระท าทุจริต
โดยต้องห้ามตามกฎหมายและต้องห้ามกระท าอย่างชัดแจ้งภายใต้คู่มือมาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่ฉบบันี ้และถือวา่เป็นการฝ่าฝืนหน้าท่ีความรับผิดชอบตามท่ีได้รับความไว้วางใจในฐานะ
เป็นกรรมการหรือพนกังานของบริษัท โดยไมค่ านงึวา่จะมีมลูเหตจุงูใจในการกระท าดงักลา่วหรือไม่ 

 
การด าเนินการเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชั่นดงักล่าวยังมิได้ครอบคลุมในทุกกรณี 

กรรมการและพนกังานจะต้องใช้วิจารณญาณของตนเองในการพิจารณาเพ่ือมิให้การท าธุรกิจและธุรกรรมตา่งๆ 
เข้าขา่ยการคอร์รัปชัน่ 
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4. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ไม่ให้เรียกร้อง ด าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน่ ไม่รับเงิน 
ผลประโยชน์ หรือสิ่งของท่ีไม่สมควร ไม่สุจริต หรือเกิดปกติวิสัยจากผู้ เ ก่ียวข้องในกิจการของบริษัท                       
เพ่ือประโยชน์ตอ่ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จกั 

 
 
5. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ไม่ให้เรียกร้อง ด าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน่ ไม่รับเงิน 

ผลประโยชน์ สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใด จากบคุคลหรือนิติบคุคลท่ีร่วมท าธุรกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้อง 
หรือรับเพ่ือประโยชน์ตอ่ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จกั ท่ีส่อไปในทางจงูใจให้ปฏิบตัิ/ละเว้นปฏิบตัิหน้าท่ี
ในทางมิชอบ หรือกระท าผิดกฎหมาย 

6. ห้ามให้ เสนอท่ีจะให้ หรือรับการบริจาคหรือสนบัสนุนเงินหรือสิ่งของ ประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลภายนอก 
อาทิ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ นายหน้า ตวัแทน คู่ค้า ลูกค้า หรือผู้ มีอ านาจตดัสินใจ เป็นต้น ท่ีมีเจตนาชกัน าให้บคุคล
นัน้กระท าหรือละเว้นการกระท าท่ีเป็นการผิดตอ่กฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อต าแหน่งหน้าท่ีของบุคคลนัน้ หรือ
เพ่ือก่อให้เกิดการได้เปรียบหรือแลกเปล่ียนกบัสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได้ การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุ 
ต้องเป็นไปอยา่งโปร่งใสและถกูต้องตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนบัสนนุไม่ได้ถกูน าไปใช้
เพ่ือเป็นข้ออ้างในการตดิสินบน 

7. กรณีท่ีนิตบิคุคลหรือบคุคลภายนอกท่ีเก่ียวข้องทางธุรกิจกบับริษัท ให้สิ่งของหรือผลประโยชน์แก่ผู้ บริหาร
หรือพนกังานเพ่ือเป็นสินน า้ใจ ผู้บริหารหรือพนกังานต้องใช้ดลุยพินิจ พิจารณาถึงความเหมาะสม สมควร และ/
หรือ ถกูต้องด้วย โดยค านึงถึงกฎระเบียบของทางราชการ หากผู้บริหารหรือพนกังานไม่รับแล้วจะเป็นการเสีย
น า้ใจ และกระทบต่อความสัมพันธ์ท่ีดี ทางธุรกิจก็ให้รับได้ แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกินข้อห้ามท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ        
พงึรับได้ 

8. การรับของขวญั หรือทรัพย์สิน ควรจะเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยจรรยา อาจเป็นการรับ
จากผู้ เก่ียวข้อง คนรู้จกั การรับควรรับในลกัษณะท่ีเป็นการทัว่ไป ไม่เฉพาะเจาะจง มลูคา่พอสมควร  ไม่เป็นการ
รับทรัพย์สินอยา่งผิดกฎหมาย และของขวญั หรือทรัพย์สินนัน้ต้องไมใ่ชส่ิ่งผิดกฎหมาย 

9. ห้ามบคุลากรของบริษัท และบริษัทในเครือ ตลอดจนครอบครัว เรียกร้อง หรือรับของขวญั ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจาก ผู้ รับเหมา ผู้ รับเหมาช่วง ลกูค้า คูค้่า หรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทไม่ว่ากรณีใด 
อนัอาจมีผลกระทบตอ่การตดัสินใจในการปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความล าเอียง หรือล าบากใจ หรือเป็นผลประโยชน์
ขดักนัได้ 

10. บุคคลากรของบริษัท และบริษัทในเครือ ต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดท่ีมีลักษณะ
คล้ายคลงึกนัแก่บคุลากรของบริษัทเองหรือบคุคลภายนอก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐ การให้ ของขวญั 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นัน้ไม่ขดั
ตอ่กฎหมายและจารีตประเพณีท้องถ่ิน 
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11. ไม่พึงกระท าการให้และรับของขวญัซึ่งมีมลูค่าเกินกว่าปกติท่ีวิญญูชนพึงให้กันระหว่างผู้บงัคบับญัชา
และผู้ใต้บงัคบับญัชา ไมว่า่โอกาสใดๆ ก็ตาม 

12. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบริษัทในเครือ ต้องหลีกเล่ียงการให้หรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใด
จากคูค้่าหรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท ยกเว้นแต่เพ่ือประโยชน์ ในการด า เนินธุรกิจตามปกติ หรือใน
เทศกาลหรือประเพณีนิยม 

13. การด าเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนทัง้ภายในประเทศ 
และตา่งประเทศ ต้องด าเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ถกูต้องตามกฎหมายของไทย และกฎหมายตา่งประเทศ
ท่ีบริษัทฯ ติดตอ่ธุรกิจด้วย รวมทัง้จะปฏิบตัิตามกฎหมายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ในทกุท้องถ่ินท่ีบริษัทฯ มีการท า
กิจการอยู ่

14. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ ต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับลูกค้า คู่ค้า ผู้ รับเหมา 
บคุคลหรือนิตบิคุคลท่ีร่วมท าธุรกิจด้วยวา่บริษัทไมส่นบัสนนุการกระท าอนัใดๆ ท่ีเข้าขา่ยการคอร์รัปชัน่และจะไม่
มีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่น ไม่ว่าด้วยการเรียก รับ และจ่ายสินบนทุกรูปแบบ และหากพบการกระท า
ดงักลา่วต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทนัที 

15. บริษัทฯ ก าหนดให้นโยบายนีใ้ช้ปฏิบตัิกบับริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอ่ืนท่ีบริษัทฯ มีอ านาจในการ
ควบคมุ รวมถึงบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ 

16. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ท่ีไม่ปฏิบตัิตามนโยบายนี ้ถือเป็นการท าผิดวินัย ตามกฎระเบียบ
ข้อบงัคบัของบริษัท และหากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี ้เป็นการกระท า ท่ีผิดกฎหมาย บริษัทฯ 
จะแจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้ มีอ านาจบงัคบัใช้กฎหมายด าเนินคดีตามกฎหมายกบัผู้กระท าความผิดนัน้ตอ่ไป 
     17. บริษัทและบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องทางธุรกิจ 

 17.1 บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ ท่ีบริษัทมีอ านาจในการควบคมุ ให้ถือปฏิบตัิตามมาตรการตอ่ต้าน
คอร์รัปชัน่ฉบบันี ้

17.2  ตวัแทน และตวักลางทางธุรกิจ (ถ้ามี) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานทกุคน ว่าจ้างตวัแทน หรือ 
ตวักลางทางธุรกิจใดๆ โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือกระท าการให้หรือรับสินบน หรือการคอร์รัปชัน่ 
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มาตรการด าเนินการ 
 

1. กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องปฏิบตัิตามนโยบาย และมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ 
หลกัการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

2. พนกังานไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นหรือมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการกระท าท่ีเข้าข่ายคอร์รัปชัน่ 
โดยต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาหรือบคุคลท่ีรับผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางการรายงานท่ีก าหนดไว้ และให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่งๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบบริษัทฯ 

3. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและความคุ้มครอง และไม่ลงโทษหรือได้รับผลกระทบใดๆ ของกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังาน จากการปฎิเสธการคอร์รัปชัน่หรือแจ้งเร่ืองคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมของบริษัทฯ 
แม้ว่าการกระท านัน้จะท าให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และบริษัทฯ จะด าเนินการตามมาตรการคุ้มครอง            
ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชัน่โดยเคร่งครัด  ตามท่ีก าหนดในนโยบายและ
ระเบียบวิธีปฏิบตัด้ิานบคุคล และ/หรือ มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของบริษัท 

4. ผู้ ท่ีกระท าการคอร์รัปชัน่ เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินยั
ตามระเบียบบริษัทฯ ท่ีก าหนดไว้ และอาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

5. บริษัทฯ ส่ือสารนโยบายและมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ รวมทัง้ช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน
หรือข้อเสนอแนะ ไปยงักรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน บริษัทในเครือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกกลุ่มผ่านวิธีการต่างๆ เช่น 
การปฐมนิเทศกรรมการและพนกังาน การส่ือข้อมลูข่าวสารภายในองค์กรและกลุ่มบริษัทโดยผ่านส่ือตา่งๆ เพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจในการน านโยบายนีไ้ปปฏิบตัิ เป็นต้น 

6. บริษัทฯ ส่ือสารนโยบายและมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ รวมทัง้ช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน 
หรือข้อเสนอแนะให้แก่สาธารณชน และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ผา่นวิธีการตา่งๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ แบบแสดง
รายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยัง่ยืน เป็นต้น 

7. บริษัทฯ จดัให้มีการบริหารความเส่ียงด้านการคอร์รัปชัน่ โดยมีการประเมินความเส่ียง จดัล าดบั
ความส าคญั และก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสม รวมทัง้ติดตามความก้าวหน้าของมาตรการท่ีได้ด าเนินไปแล้ว 



 

Page | 14  

 

โดยคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง ได้ประสานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเส่ียง               
ท่ีส าคญั รวมถึงความเส่ียงด้านการคอร์รัปชัน่ จงึได้มอบหมายให้ส านกังานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน 

8. บริษัทฯ จดัให้มีกระบวนการบริหารงานบคุคลท่ีสะท้อนถึงความมุง่มัน่ตอ่นโยบายและมาตรการตอ่ต้าน
การคอร์รัปชัน่ ตัง้แตก่ารคดัเลือกบคุลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน การเล่ือน
ต าแหนง่ การจดัให้มีการแบง่แยกหน้าท่ีงานอยา่งเหมาะสมให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดลุ ตลอดจนการด าเนินการ
เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีทรัพยากร และบคุลากรท่ีมีทกัษะเพียงพอและเหมาะสมตอ่การน านโยบายนีไ้ปปฏิบตั ิ

9. บริษัทฯ จดัให้มีระเบียบก าหนดอ านาจอนมุตัิรายการธุรกิจ (Corporate Authorization Procedure) ท่ี
ชดัเจน รัดกมุ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

10. บริษัทฯ จดัให้มีระบบการควบคมุภายในซึ่งครอบคลมุด้าน การเงิน การบญัชี การเก็บบนัทึกข้อมลู 
รวมถึงกระบวนการอ่ืนภายในบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและมีการส่ือสารผล                 
การควบคมุภายในให้บคุลากรท่ีรับผิดชอบทราบ 

11. บริษัทฯ จดัให้มีการตรวจสอบระบบงานภายใน ครอบคลุมกิจกรรมท่ีส าคญัของบริษัทฯ เช่น                 
การด าเนินงานด้านพาณิชย์ การจดัซือ้และจดัจ้าง เป็นต้น เพ่ือให้มัน่ใจว่า ระบบการควบคมุภายในจะบรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ รวมทัง้ตรวจสอบการปฏิบตัิงานว่าเป็นตามระเบียบวิธีปฏิบตัิงาน  ข้อก าหนดกฎระเบียบ 
และให้ค าแนะน าในการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย
ดงักลา่ว  

12. บริษัทฯ ก าหนดให้มีมาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงวิธีการส่ือสาร
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ต่างๆ ผ่านการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ วารสาร 
ส่ือสารภายใน และภายนอกองค์กร ผา่นจดหมายแจ้งนโยบายฯ ถึงคูค้่า ลกูค้า และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
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นโยบายการเปิดเผยและสื่อสารเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
 
การเปิดเผยข้อมูล 
 ก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปยัง กรรมการ ผู้ บริหาร พนักงาน        
บริษัทในเครือ ผู้ ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และผู้ ท่ีเก่ียวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแบบ
แสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (56-1 One Report)  หรือวิธีการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือให้
มัน่ใจว่าบริษัทฯ มีการด าเนินงานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เช่น การปฐมนิเทศ กรรมการและพนกังาน 
การส่ือข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรและกลุ่มบริษัทโดยผ่านส่ือต่างๆ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการน า
นโยบายนีไ้ปปฏิบตั ิเป็นต้น 
 
การส่ือสาร 

ก าหนดให้มีการส่ือสารข้อมลูต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ไปยงับริษัทในเครือ 
พนกังาน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่าและเจ้าหนี ้ผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทางธุรกิจ ได้รับทราบ 
โดยผ่านการแจ้งผ่านบอร์ดประชาสมัพนัธ์ อินทราเน็ต อีเมล เว็บไซต์ของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี/รายงานประจ าปี (56-1 One Report) หรือวิธีการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ได้แก่ การสอดแทรกในการ
จดักิจกรรมประจ าปี การจดัอบรมให้พนกังาน เป็นต้น 
 
แนวปฏิบัต ิ
  1. แนวทางการแจ้งให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบโดยทัว่ไป  

  1.1 การประชาสมัพนัธ์ผา่นเครือขา่ยภายในและภายนอกกลุม่บริษัท เชน่ เว็บไซต์ วารสาร เป็นต้น 
  1.2 การจดัท าส่ือหรือสิ่งของหรือสญัลกัษณ์ใดๆ ท่ีแสดงถึงแนวนโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่  
  1.3 การจดักิจกรรมหรือรณรงค์ร่วมกันระหว่างพนกังาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี ้ผู้ มีส่วนได้

เสียทุกลุ่ม หรือประชาชนทั่วไป โดยมีการสอดแทรกวัตถุประสงค์สนับสนุนแนวนโยบายการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่  
 2. หนงัสือแจ้งค าประกาศเจตนารมณ์จริยธรรมธุรกิจ ตอ่คูค้่า เพ่ือเป็นแนวร่วมปฏิบตัิในการตอ่ต้านการ
ทจุริตการแจ้งให้ลกูค้าและคูค้่าทราบ  

3. การส่ือสารให้พนกังานทราบ  
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3.1 น านโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ คู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง

เผยแพร่ไว้ในเคร่ืองมือส่ือสารภายในองค์กร เพ่ือปฏิบตัใินแนวทางท่ีถกูต้องตรงกนั   

3.2 ติดประกาศท่ีบอร์ดประชาสมัพนัธ์เก่ียวกับข่าวสารและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นเพ่ือให้

พนกังานได้ทราบถึงเหตกุารณ์ตา่งๆ โดยทัว่กนั 

3.3 จดัให้มีการพบปะระหว่างผู้บริหารกับพนกังานเป็นประจ าทุกปี และเปิดโอกาสในการส่ือสาร    

ท าความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ และแนวปฏิบตัิ รวมทัง้ถามตอบข้อสงสยัในการปฏิบตั ิ

ปัญหาท่ีเกิดขึน้ และหาแนวทางท่ีเหมาะสมร่วมกนั 

3.4 ในการรับสมัครพนักงาน ต้องให้พนักงานใหม่ทราบถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นท่ี              

บริษัทยดึถืออยู ่ซึง่สามารถชีแ้จงได้ในการปฐมนิเทศพนกังานใหมข่องบริษัทฯ  

 
นโยบายการเป็นกลางทางการเมือง 

 

บริษัทฯ จะไม่ให้การสนบัสนนุ หรือการกระท าอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมือง ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ในกิจกรรมท่ีจะท าให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง         
และ/หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องในกิจกรรมดงักล่าว  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความ
เคารพในสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายและภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานยดึถือแนวปฏิบตัดิงันี ้

 
แนวปฏบิัต ิ
1. บริษัทฯ ให้การสนบัสนนุงานทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และห้ามไม่ให้พนกังานทกุคน
แอบอ้างความเป็นพนกังาน หรือทรัพยากรของบริษัทฯ ไปสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง 
กลุม่ทางการเมือง หรือนกัการเมืองคนใดคนหนึ่ง ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม 

2. บริษัทฯ สนบัสนนุให้พนกังานทกุคน ใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย โดยไม่ใช้ต าแหน่ง                 
ในบริษัทฯ ช่ือ หรือตราบริษัทฯ ชกัจูงผู้ อ่ืนให้จ่ายเงินอุดหนุน หรือให้การสนบัสนุนแก่นกัการเมืองหรือ                   
พรรคการเมืองใดๆ และห้ามไม่ให้พนกังานเข้าร่วมกิจกรรม การใดท่ีอาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทฯ             
มีสว่นร่วม หรือให้การสนบัสนนุแก่พรรคการเมืองใด พรรคคการเมืองหนึง่  

3. ห้ามผู้ บังคับบัญชา พนักงานในทุกระดับชัน้ สั่งการ หรือโน้มน้าว ด้วยวีธีใดๆ ท่ีท าให้พนักงาน และ
ผู้ใต้บงัคบับญัชาเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทกุประเภท 

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน พงึหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเมืองในสถานท่ีท างาน หรือ
ในเวลางานอนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งในความคดิ 
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นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต โปร่งใส และตรวจสอบได้  บริษัทฯ จึง
ก าหนดให้ถือเป็นหน้าท่ีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงบุคคลใน
ครอบครัวในการหลีกเล่ียงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเก่ียวข้องกับการด าเนินการในลักษณะท่ีขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของบริษัท อนัจะส่งผลให้บริษัทเสียผลประโยชน์  หรือท าให้การปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพลดลง 
อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ ไมส่ามารถคาดเดาถึงความขดัแย้งท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวา่งการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือได้ ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องท ารายการเช่นนัน้หรือไม่สามารถ
หลีกเล่ียงได้ บริษัทฯ จะดแูลให้การท ารายการนัน้ๆ มีความโปร่งใส เท่ียงธรรม เสมอเหมือนการท ารายการกับ
บคุคลภายนอก โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัท และเป็นธรรมตอ่ผู้ เก่ียวข้องการกระท าใดของบริษัทฯ จะ
ยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส าคัญ และจะไม่เก่ียวข้องกับกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ทัง้ในลกัษณะการเข้าไปเป็นหุ้นสว่น ด ารงต าแหนง่มีสว่นเก่ียวข้องทางการเงิน หรือมีความสมัพนัธ์
กบับคุคลภายนอก ทัง้นีก้รรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ พึงปฏิบตัิตามระเบียบ
ของบริษัทฯ และจดัท ารายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจ าทกุปี และทกุครัง้เม่ือเกิดเหตกุารณ์ใน
ระหวา่งปี 

 

แนวปฏิบัต ิ        
1.  กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ต้องตดัสินใจเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ทางธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

2.  ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ใช้อิทธิพล หรืออ านาจของตนท า
ธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในครือ กับบุคคลนัน้เอง รวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้องและญาติสนิท 
นอกเหนือจากสวัสดิการท่ีบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยควรได้ เว้นแต่จะมีการเปิดเผย              
สว่นได้เสียแล้ว และได้รับอนญุาตเป็นการเฉพาะ หรือได้รับอนมุตัใินหลกัการให้ท าได้ 

3.  กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ จะท าธุ รกรรมท่ีมีข้อตกลงทางการค้า
ทัว่ไป จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตวั หรือของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานนัน้ๆ ไม่ว่า
โดยสายโลหิตหรือของบุคคลอ่ืนท่ีรู้จักส่วนตวัเป็นการเฉพาะ และมีข้อตกลงทางการค้าท่ีวิญญูชน                 
จะพึงกระท ากับคู่ค้าทั่วไปกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ และใช้ราคาท่ียุติธรรม เหมาะสม               
เสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก เม่ือต้องตัดสินใจหรืออนุมัติรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง                 
ทางผลประโยชน์ ให้รายงานผู้บงัคบับญัชา หรือผู้ มีส่วนร่วมในการอนุมตัิ และให้ถอนตวัจากการมี
สว่นร่วมในรายการนัน้ๆ 
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4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ต้องปฏิบตัิตามระเบียบวิธีของบริษัทฯ 
ด้วยมาตรฐานเดียวกัน โดยปฏิบตัิงานให้เต็มเวลาให้แก่บริษัทฯ อย่างสุดก าลังความสามารถโดยไม่
เบียดบงัเวลาในงานไปท าธุรกิจอ่ืนใดภายนอกท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ของบริษัท 

5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ  ต้องไม่น าข้อมูลท่ีไม่พึงเปิดเผยของ
บริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลส่วนบคุคล (Personal Data) ไปเปิดเผยให้บุคคลอ่ืนอนัน าไปสู่การแสวงหา
ผลประโยชน์ เพ่ือตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้อง ถือว่าเป็นการกระท าท่ีขดัต่อจรรยบรรณว่าด้วย
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น การให้ข้อมูลกิจกรรมการด าเนินงาน หรือแผนการในอนาคต               
ของบริษัท เป็นต้น 

6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ต้องหลีกเล่ียงการมีส่วนเก่ียวข้อง
ทางการเงิน และ/หรือความสมัพนัธ์กบับคุคลภายนอกอ่ืนๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเสียผลประโยชน์ 
หรือก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือขดัขวางการปฏิบตังิานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

7. การปฏิบตัิหน้าท่ีและการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัท            
ในเครือ จะต้องไม่ขดักับผลประโยชน์หลกัของบริษัทฯ การรับท างานจากบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วม   
ยอ่มท าได้โดยได้รับอนมุตัจิากผู้บงัคบับญัชา ฝ่ายจดัการ และกรรมการแล้วแตก่รณี  

8. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ  ต้องไม่รับงานภายนอกบริษัทฯ ท่ีเป็น
การแขง่ขนักบัการด าเนินธุรกิจกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ขดัแย้งกบับริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการ
เฉพาะเจาะจงจากผู้บงัคบับญัชา 

9. กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ต้องจัดท ารายงานความขัดแย้ง                 
ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Disclosure Report) เป็นประจ าทกุปี และทกุครัง้เม่ือสงสยัว่า
อาจมี หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ระหว่างปี โดยรายงานของพนกังานให้น าเสนอต่อ
ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ และเลขานกุารบริษัทเป็นผู้ เก็บรักษารายงานดงักลา่วไว้เป็นความลบั 

10. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์เก่ียวกับรายการท่ี             
เก่ียวโยงกนัระหว่างบริษัท หรือบริษัท กบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั อย่างรอบคอบ ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต    
อยา่งมีเหตมีุผลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมท่ีดี โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

11. การรับบุคคลากรใหม่ท่ีเป็นผู้ เก่ียวดองกับบุคคลากรของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ต้องเป็นไป              
อย่างโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ ทีมีคุณสมบัติอย่างเดียวกัน บุคคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย             
ต้องไมแ่ทรกแซงหรือใช้อิทธิพลของตนเข้าชว่ยเหลือให้รับผู้ ท่ีเก่ียวดองของตนเข้าท างาน 
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นโยบายการให้และรับการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้และรับการสนับสนุน   

 

การให้และรับการบริจาคเพ่ือการกุศล และการให้และรับการสนับสนุนทัง้ในท่ีเป็นเงิน สิ่งของ หรือ
รูปแบบอ่ืนใด ต้องด าเนินการในนามบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ตามระเบียบของบริษัทฯ และถูกต้องตาม
กฎหมาย เพ่ือมัน่ใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนบัสนุนจะถูกน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของสาธารณะ  หรือตรงตาม
วตัถปุระสงค์ของการบริจาค ไมไ่ด้ถกูน าไปเพ่ือใช้ในการอนัไมส่จุริตใดๆ 

 
แนวปฏิบัต ิ
1. การให้และรับการบริจาคเพ่ือการกศุลแก่องค์กรใดๆ ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือประโยชน์ตอ่สงัคม ต้องเป็นองค์กร 
ท่ีเช่ือถือได้ และจะต้องด าเนินการในนามบริษัทด้วยความโปร่งใส  ผ่านขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัท           
ท่ีก าหนดไว้ และถกูต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจว่าเงินบริจาค              
ได้ถกูใช้เพ่ือประโยชน์ของสาธารณะ และ/หรือ ตรงตามวตัถปุระสงค์ของการบริจาคอย่างแท้จริง 

2. การให้และการรับเงินสนบัสนนุแก่องค์กร หรือจากองค์กร หรือกิจกรรมใดๆ ต้องมีวตัถปุระสงค์เพ่ือส่งเสริม
ธุรกิจ และ/หรือ ภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษัทฯ และต้องมีการระบช่ืุอ และ/หรือ ตราสญัลกัษณ์ของกลุ่มบริษัท
อยา่งชดัเจน ด าเนินการด้วยความโปร่งใส ผา่นขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัทฯ ท่ีก าหนดไว้ และถกูต้องตาม
กฎหมาย 

3. บริษัทฯ ก าหนดให้มีอ านาจด าเนินการในเร่ืองการให้และรับการบริจาค และการให้และรับเงินสนบัสนุน                 
ท่ีก าหนดจ านวนและล าดบัชัน้ในการพิจารณาอนมุตัิไว้อย่างชดัเจน  และมีการเก็บหลกัฐานการอนมุตัิ และ
บันทึกบัญชีโดยฝ่ายบัญชีและการเงิน รวมถึงการตรวจสอบโดยแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน               
และผู้สอบบญัชีอิสระภายนอก เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่การให้และรับการบริจาค การให้และรับเงินสนบัสนนุเป็นไป
โดยสจุริตและโปร่งใส 

 
กระบวนการและการควบคุมในการพิจารณา การขออนุมัติการให้และรับการบริจาค และการให้และ
รับการสนับสนุน 
 
 1. เงินให้และรับบริจาค และเงินให้และรับการสนบัสนนุจะต้องประกอบด้วยกิจกรรมย่อยๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
สอดคล้องมีความสมัพนัธ์กบัแผนและนโยบาย ภายใต้วตัถปุระสงค์เดียวกนักบับริษัทฯ 
 2. มีการก าหนดวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจนในการใช้เงินบริจาคและเงินสนบัสนนุเหล่านัน้และสามารถวดัได้
และปฏิบตัิได้ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานและติดตามประเมินผลได้ เงินบริจาคและเงินสนบัสนุน
หนึ่งๆ อาจมีมากกว่าหนึ่งวตัถุประสงค์ก็ได้ กล่าวคือ มีวตัถุประสงค์หลกั และวตัถปุระสงค์รองและต้องก าหนด
วตัถปุระสงค์ท่ีสามารถปฏิบตัไิด้ มิใชว่ตัถปุระสงค์ท่ีเกินความเป็นจริง 
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 3. มีการก าหนดระยะเวลาเร่ิมต้นและสิน้สดุของกิจกรรม 
 4. มีการระบสุถานท่ีตัง้ในการน าเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุไปใช้ให้ชดัเจน 
 5. มีบุคลากรหรือองค์กรท่ีเฉพาะเจาะจง ในการน าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไปใช้ในวตัถุประสงค์

ตา่งๆ จะต้องมีหนว่ยงานหลกัรับผิดชอบ และควรจะระบบุคุคลากรผู้ รับผิดชอบให้ชัดเจนเพ่ือเป็นหลกัประกันว่า
บคุคล/องค์กรนัน้จะปฏิบตัอิยา่งจริงจงัและจริงใจ 

 6. มีการใช้เงินบริจาคและเงินสนบัสนนุให้เกิดประโยชน์ จะต้องระบกุารน าไปใช้ให้ชดัเจน ทัง้นีจ้ะท าให้
ง่ายในการด าเนินการและควบคมุตรวจสอบในการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สงูสดุได้ พร้อมทัง้มีหลกัฐาน
และใบเสร็จรับเงินท่ีถกูต้อง 

 7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ต้องระบุถึงผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการประกอบด้วย          
ผลทางตรงและผลทางอ้อม นอกจากนัน้ต้องระบดุ้วยว่าใครจะได้รับประโยชน์จากโครงการบ้าง ได้รับประโยชน์
อยา่งใดระบทุัง้เชิงปริมาณ และเชิงคณุภาพ 

 8. อ านาจการอนุมัติ  เป็นไปตามระเบียบของบริษัท โดยใช้ “อ านาจด าเนินการของบริษัท”                 
เพ่ือประกอบการพิจารณา 
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นโยบายการจ่ายค่าอ านวยความสะดวก การให้หรือรับของขวัญ การเลีย้งรับรอง และการ
บริการต้อนรับ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด  
  

การจ่ายค่าอ านวยความสะดวกท่ีอาจน าไปสู่การคอร์รัปชัน่ ถือเป็นสิ่งต้องห้ามกระท า ส าหรับการให้ 

หรือรับของขวญั การเลีย้งรับรอง และการบริการต้อนรับ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด สามารถกระท าได้ใน
วิสยัท่ีสมควร โดยให้อยูใ่นมลูคา่ท่ีเหมาะสม และไม่เรียกร้อง ให้หรือรับ หรือสญัญาว่าจะให้ หรือจะรับของขวญั 

การเลีย้งรับรอง และการบริการต้อนรับ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนไม่ว่ากรณีใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดอิทธิพล
ตอ่การตดัสินใจของผู้ รับ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิว่าด้วยการให้ หรือรับของขวญั การเลีย้งรับรอง และการ
บริการต้อนรับ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 
 

แนวปฏิบัต ิ
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรวมท่ีปรึกษาของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ จ่ายค่าอ านวยความ

สะดวกให้กบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยจะไม่ด าเนินการใดๆ และไม่
ยอมรับการกระท าใดๆ เพ่ือแลกกบัการอ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ  

2. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานรวมท่ีปรึกษาของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ไม่ให้เรียกร้อง ไม่รับเงิน 
หรือสิ่งตอบแทนของเงินสด ไม่รับของขวญั ไม่รับการเลีย้งรับรอง และไม่รับการบริการต้อนรับหรือทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบคุคล หรือนิตบิคุคลท่ีร่วมท าธุรกิจด้วย  

3. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานรวมท่ีปรึกษาของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตลอดจนครอบครัว ไม่ให้
เรียกร้อง ไม่รับเงิน หรือสิ่งตอบแทนของเงินสด ไม่รับของขวญั ไม่รับการเลีย้งรับรอง และไม่รับการบริการ
ต้อนรับ หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ รับเหมา ผู้ รับเหมาช่วง ลกูค้า คูค้่า หรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทไมว่า่กรณีใดๆ  

4. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานรวมท่ีปรึกษาของบริษัทฯ และบริษัทในเครือให้สินบน หรือผลประโยชน์
ตอบแทนใดท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันแก่บุคลากรของบริษัทเอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ การให้ของขวัญ การเลีย้งรับรอง และการบริการต้อนรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด                
แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นัน้ไม่ขัดต่อกฎหมายและ                  
จารีตประเพณีท้องถ่ิน 

5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานรวมท่ีปรึกษาของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตลอดจนบุคคลในครอบครัว 
ต้องหลีกเล่ียงการให้หรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใดจากคู่ค้า  หรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
ยกเว้นแตเ่พ่ือประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจตามปกต ิหรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยม  

6. การด าเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนทัง้ภายในประเทศและ
ตา่งประเทศ ต้องด าเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ถกูต้องตามกฎหมายของไทย และกฎหมายตา่งประเทศ 
ท่ีบริษัทฯ ตดิตอ่ธุรกิจด้วย  
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7. หน่วยงานท่ีติดตอ่กบัคูค้่า ลกูค้า ผู้ ร่วมทนุ หรือผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้ เก่ียวข้อง
ดงักลา่วทราบถึงจรรยาบรรณนีด้้วยอยา่งสม ่าเสมอ 

8. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานรวมท่ีปรึกษาของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ จงใจ หรือละเลย หรือไม่ปฏิบตัิ
ตามแนวปฏิบตันีิ ้ให้ถือวา่ผู้นัน้ประพฤติปฏิบตัิตนไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัท่ีบริษัทฯ  ก าหนด และอาจ
ถกูสอบสวน หรือถกูลงโทษตามนโยบาย และระเบียบวิธีการปฏิบตัด้ิานทรัพยากรบคุคลของบริษัท 

9. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน อาจให้หรือรับของขวญั การเลีย้งรับรอง และการบริการต้อนรับ ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด กบัพนัธมิตรทางธุรกิจได้ดงัตอ่ไปนี ้

      9.1. การให้ของขวญั การเลีย้งรับรอง และการบริการต้อนรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ในช่วงเทศกาล
ต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ การแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ สามารถกระท าได้  แต่ของขวัญ                  
ของก านัลท่ีให้ต้องมีมูลค่าท่ีก าหนดไว้ในขอบเขตอ านาจการอนุมัติของผู้ บริหาร ยกเว้นการให้
หน่วยงานราชการจะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท (สามพนับาท) โดยการให้ของขวญั ของก านลั 
ต้องระบช่ืุอในนามบริษัทเท่านัน้ และระบวุตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน รวมถึงมีหลกัฐานท่ีตรวจสอบได้ และ
ด าเนินการเบกิจา่ยผา่นขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัท 

 9.2 การรับของขวญั การเลีย้งรับรอง และการบริการต้อนรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ในช่วงเทศกาล 
หรือโอกาสพิเศษต่างๆ ซึ่งเป็นประเพณีนิยม ผู้ รับต้องพิจารณาความเหมาะสมของราคาของขวัญ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งควรมีมูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาท) และจะต้องมี
ผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปลงนามรับ และหากในกรณีท่ีผู้บงัคบับญัชาพิจารณาว่าไม่สมควรรับของขวญั  หรือ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เน่ืองจากมลูคา่เกิน 10,000 บาท (หนึง่หม่ืนบาท) หรือไม่สามารถปฏิเสธ
และจะต้องรับของขวญัท่ีมีมูลคา่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาท) ผู้ รับของจะต้องกรอกแบบฟอร์ม
หนงัสือชีแ้จงการรับของขวญั และส่งมอบของขวญัให้ฝ่ายบริหารและบริการทัว่ไปเป็นผู้จดัเก็บโดยมี
การลงทะเบียนไว้อย่างชัดเจน และเสนอต่อกรรมการบริหารพิจารณาน าไปเป็นของรางวัลให้แก่
พนกังาน หรือน าไปเป็นของขวญัส าหรับจดักิจกรรมบริษัทฯ หรือบริจาคเพ่ือการกศุล หรืออ่ืนๆ ท่ีเกิด
ประโยชน์ตอ่บริษัทฯ โดยสว่นรวม 

 9.3 บุคลากรของบริษัท และบริษัทในเครือ ต้องไม่มอบของขวญั การเลีย้งรับรอง และการบริการต้อนรับ            
แกผู่้บงัคบับญัชาแม้ผู้บงัคบับญัชาจะยินยอม และต้องไม่รู้เห็นเป็นใจให้ญาติของตนรับของขวญัจาก
บคุลากรท่ีเป็นผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชา เว้นแตก่รณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการให้ของขวญัแก่กนั แตม่ลูคา่
ของขวญัต้องไมเ่กิน 3,000 บาท (สามพนับาท) 

 
 
 
 



 

Page | 23  

 

นโยบายเกี่ยวกับการจัดจ้างพนักงานรัฐ (Revolving Door) 
 
 บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการจดัจ้างพนกังานรัฐ (Revolbing Door) ดงันี ้   
 

แนวปฏิบัต ิ
1) ไมว่า่จ้างหรือแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ียงัอยูใ่นต าแหนง่เข้ามาปฏิบตังิานในองค์กร 
2) หากเป็นอดีตเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือบุคคลท่ีเคยท างานให้กับหน่วยงานก ากับดแูลท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท

โดยตรง จะต้องพ้นจากต าแหนง่มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
3) มีกระบวนการการสรรหา ตรวจสอบประวตัิ (Due Dligence) ของบคุคลท่ีจะสรรหาในการแตง่ตัง้เข้ามา

ด ารงต าแหน่งกรรมการ ท่ีปรึกษา และผู้บริหารของบริษัท เพ่ือให้มัน่ใจไม่มีประเด็นความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

4) บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตัง้ซึ่งเป็นอตีดเจ้าหน้าท่ีของรัฐห้ามใช้อ านาจในทางมิชอบ หรือประเด็นท่ีมี
ผลประโยชน์ขดัแย้ง เชน่ การเปิดเผยความลบัของหนว่ยงานรัฐท่ีตนเคยสงักดั การติดตอ่หน่วยงานเดิม
ท่ีเคยสงักดั เป็นต้น  

5) เปิดเผยข้อมูลรายนามและประวตัิของบุคคลท่ีเคยเป็นอดีตเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีได้รับการแต่งตัง้มาเป็น    
กรรมการ ท่ีปรึกษา ผู้ บริหารของบริษัท พร้อมระบุเหตุผลการแต่งตัง้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 
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นโยบายว่าด้วยข้อร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส 
 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการรับเร่ืองร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส จึงก าหนดเป็น 
นโยบาย การเปิดโอกาสให้พนกังานและผู้ มีส่วนได้เสีย มีช่องทางการร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น และแจ้ง
เบาะแสการกระท าความผิดกฎหมาย การทุจริต การฉ้อฉล การปฏิบตัิอย่างไม่เท่าเ ทียมกัน การกระท าท่ีขาด
ความรอบคอบ และขาดความระมดัระวงั รวมถึงการรับข้อร้องเรียนด้านการก ากบัดแูลกิจการ และจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษัท ตลอดจนพฤตกิรรมท่ีอาจสอ่ถึงการทจุริต 
 

แนวปฏิบัต ิ
 

1) มาตรการข้อร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส  
บริษัทฯ ได้จดัให้มีช่องทางการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลมุตัง้แตก่ารรับเร่ืองร้องเรียน 

การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสรุปผลรวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือรับเร่ือง
ร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้ มีส่วนได้เสียท่ีได้รับผลกระทบหรือมีความเส่ียงท่ีจะได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการ  ผู้บริหาร และพนกังาน             
ของบริษัทฯ เก่ียวกบัการกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤตกิรรมท่ีอาจสอ่ถึงการทจุริต 
2) ขอบเขตของการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส 

1. การกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือนโยบายก ากบัดแูลกิจการ 
หลกัการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนการได้รับ
ความไมเ่ป็นธรรมในการปฏิบตังิาน 

2. การกระท าท่ีอาจส่อถึงการคอร์รัปชัน่ ซึ่งหมายถึง การกระท าใดๆ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมาย ส าหรับตนเอง หรือผู้ อ่ืน เชน่ การยกัยอกทรัพย์ การคอร์รัปชัน่ การฉ้อโกง เป็นต้น 

3) บุคคลที่สามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียน 
พนกังานทุกระดบัของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกท่ีพบเห็นหรือทราบเบาะแส รวมถึงบุคคลท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน           
ของ บริษัทฯ ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐหรือ นโยบายหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 
จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ รวมถึงการกระท าท่ีอาจสอ่ถึงการคอร์รัปชัน่  
4) กระบวนการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

เม่ือพบเห็นเหตกุารณ์ท่ีมีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย และกฎระเบียบของรัฐ หลกัการก ากบั
ดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายหรือระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ รวมถึงการกระท าท่ีอาจส่อถึงการ
ทจุริตของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ผู้ ร้องเรียนสามารถแจ้งเร่ืองผ่านช่องทางในการร้องเรียน
และการแจ้งเบาะแส ส่วนในกรณีพนักงานหากพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว  ควรสอบถามหรือปรึกษา
ผู้บงัคบับญัชาก่อนเป็นล าดบัแรก และหากไม่แน่ใจ หรือไม่สะดวกใจท่ีจะท าเช่นนัน้ ให้แจ้งเร่ืองผ่านช่องทาง           
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ในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเม่ือผู้ รับเร่ืองร้องเรียนรับเร่ืองร้องเรียนแล้วสามารถพิจารณาด าเนินการตาม
ความเหมาะสม หรือส่งเร่ืองให้บคุคลท่ีเก่ียวข้องโดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการด าเนินการตามเนือ้หา
หรือประเด็นท่ีได้รับการร้องเรียนเพ่ือด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมทัง้ติดตามความคืบหน้าเพ่ือให้
มัน่ใจวา่มีการด าเนินการท่ีเหมาะสมกบัข้อร้องเรียนท่ีได้รับโดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้

(1) หากเร่ืองร้องเรียนเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิด้าน
บคุคล และเร่ืองทัว่ไป ให้น าสง่ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล/ ผู้จดัการฝ่ายส่ือสารองค์กร 

(2) หากเร่ืองร้องเรียนเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัติามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ นโยบาย
และหลกัการก ากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ ให้น าสง่เลขานกุารบริษัท 

(3) หากเร่ืองร้องเรียนเป็นการกระท าท่ีอาจสอ่ถึงการคอร์รัปชัน่ ซึง่หมายถึง การกระท าใดๆ เพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน  เช่น การยักยอกทรัพย์ การคอร์รัปชั่น               
การฉ้อโกง เป็นต้น ให้น าสง่คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) หรือ ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

(4) ในกรณีท่ีเร่ืองร้องเรียนตาม (1) (2) และ (3) เป็นเร่ืองท่ีซบัซ้อนหรือเก่ียวข้องกบัหลายหน่วยงาน                  
ให้น าส่งประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการผู้ จัดการใหญ่  เพ่ือแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง (Investigation Committee) ส าหรับด าเนินการตรวจสอบเร่ืองดงักลา่ว 

(5) จากนัน้ให้แจ้งการรับเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวไปยงัเลขานกุารบริษัท เพ่ือลงทะเบียนเร่ืองร้องเรียน 
บนัทึกข้อมูล ส าหรับติดตามความคืบหน้าการด าเนินการข้อร้องเรียนนัน้ๆ อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีพบว่ามี               
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ  หรือกระท าการทุจริตจะต้องได้รับการ
พิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบบริษัทฯ ท่ีก าหนดไว้ และ/หรืออาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท า
นัน้ผิดกฎหมาย 
5) การรายงานข้อมูลท่ีเป็นเทจ็ 

ในกรณีท่ีการรายงานข้อมูลได้รับการพิสูจน์แล้วว่า การรายงานข้อมูลมานัน้เป็นเท็จอนัเน่ืองมาจาก
เจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือเป็นการกล่าวร้ายต่อผู้ อ่ืน ให้ถือว่าผู้ ท่ีรายงานข้อมูลนัน้มีความผิดทาง
จรรยาบรรณของบริษัทฯ ส่วนการก าหนดบทลงโทษให้ยึดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และ /หรือ 
บทบญัญตัขิองกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
6) การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับความคุ้มครองท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ  เช่น 
ไม่มีการเปล่ียนแปลงต าแหน่งงานหรือลดต าแหน่ง ลกัษณะงานสถานท่ีท างาน พกังาน ข่มขู่ รบกวนการ
ปฏิบตังิาน เลิกจ้าง หรือการกระท าอ่ืนใดท่ีไม่เป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดงักล่าวส าหรับ
ข้อมลูเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน บริษัทฯ จะเก็บรักษาเป็นความลบัไม่เปิดเผยตอ่ผู้ ไม่เก่ียวข้อง เว้นแตท่ี่จ าเป็นต้อง
เปิดเผยตามข้อก าหนดของกฎหมายบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับทราบเร่ืองหรือข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองร้องเรียน
จะต้องรักษาข้อมลูให้เป็นความลบั และไม่เปิดเผยตอ่บคุคลอ่ืน หากมีการจงใจฝ่าฝืนน าข้อมลูออกไปเปิดเผย 
บริษัทฯ จะด าเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ และ/หรือด าเนินการทางกฎหมาย แล้วแตก่รณี 
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7) ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 
เพ่ือให้มีการปฏิบตัติอ่ผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนัและมีความเป็นธรรมตามหลกัการก ากบั

ดแูลกิจการ บริษัทฯ ได้จดัให้มีช่องทางในการร้องเรียน หรือเบาะแส หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดท่ีแสดง
วา่ผู้ มีสว่นได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเส่ียงท่ีจะได้รับผลกระทบอนัจะก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ผู้ มีส่วน
ได้เสียทกุกลุม่จากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบตัขิองพนกังานของบริษัทฯ เก่ียวกบัการกระท า
ผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง รวมถึง
พฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบตัิอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระท าท่ีขาดความระมดัระวงัและ               
ขาดความรอบคอบ สามารถแจ้งผ่านช่องทางส่ือสารโดยตรงหรือส่งจดหมายโดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเอกสาร
ความลบั ผา่นชอ่งทางดงัตอ่ไปนี ้

 

ประธานกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 28 ซ.บางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้ 
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
 

ตดิต่อ อิเล็กทรอนิกส์เมล์ หมายเลขโทรศัพท์ 
คณะกรรมการบริษัท board@pranda.co.th 0-2769-9923 
ส านกังานเลขานกุารบริษัท cs@pranda.co.th 0-2769-9431 
ส านกังานตรวจสอบภายใน ia@pranda.co.th 0-2769-9905 
นกัลงทนุสมัพนัธ์ ir@pranda.co.th 0-2769-9431 
ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ corpcomm@pranda.co.th 0-2769-9494 
ฝ่ายทรัพยากรบคุคล hr@pranda.co.th 0-2769-9961 

 

ทัง้นี ้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในการรวบรวมเอกสารท่ีรับจากช่องทางดังกล่าวเพ่ือสรุป
ข้อเสนอแนะและประเดน็ตา่งๆ ทัง้หมดเพ่ือจะเสนอคณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส ยกเว้นเป็นจดหมายท่ี
ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะถกูจดัส่งไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และหากเป็นกรณีเร่งดว่น
สามารถแจ้งโดยตรงท่ีกรรมการผู้จดัการทางอีเมล (pranee@pranda.co.th) หลงัจากนัน้บริษัทฯ จะด าเนินการ
ตรวจสอบตามขัน้ตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่เปิดเผยช่ือผู้ แจ้งเบาะแส              
รวมทัง้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับ เพ่ือคุ้มครองผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กับผู้ แจ้ง
เบาะแสดงักลา่ว  
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ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนรับเร่ืองร้องเรียนแล้วสามารถพิจารณาด าเนินการตาม
ความเหมาะสม หรือส่งเร่ืองให้บุคคลที่เก่ียวข้องและติดตามความคืบหน้า 
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท, ส านกังานเลขานกุารบริษัท, ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน, นักลงทนุสมัพนัธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายสื่อสาร
องค์กร 
 

ผู้ ร้องเรียน (พนกังาน / ผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัท) : 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบของรัฐ 

หรือหลกั CG จรรยาบรรณของบริษัท ฯลฯ 
การกระท าที่อาจสอ่ถึงการคอร์รัปชัน่ 
 

ชอ่งทางในการร้องเรียน 
และการแจ้งเบาะแส 

เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่าย 
ทรัพยากรบุคคล/ผู้จัดการ

ฝ่ายส่ือสารองค์กร 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ/ 
ผู้จัดการส านักงาน
ตรวจสอบภายใน 

 

 

ส านักงาน
เลขานุการบริษัท 

ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม 
แต่งตัง้คณะท างาน 

เ ร่ื อ ง ซับ ซ้ อนห รื อ
เก่ียวข้องกับหลาย
หน่วยงาน 

 

ฝ่ า ฝื น ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
กฎระเบียบของรัฐ นโยบาย
และหลกัการ CG และระเบียบ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 

ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนแจ้งลงทะเบียนเร่ืองร้องเรียน บันทึกข้อมลู
ส าหรับติดตามความคืบหน้า น าเสนอกรรมการบริษัททราบ
เป็นรายไตรมาส พร้อมทัง้มีการแจ้งกลับให้ผู้ ร้องเรียนทราบ
ภายในระยะเวลา 15 วนั หลงัจากที่มีการรับเร่ืองร้องเรียน 
 

แจ้งมายงั 

การกระท าที่อาจสอ่ 
ถึงการคอร์รัปชัน่ 

ฝ่ า ฝื น น โ ย บ า ย แ ล ะ
ระเบียบวิ ธีปฏิบัติ ด้ าน
บคุคล / เร่ืองทัว่ไป 
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กระบวนการปฏบิัตงิานส าหรับธุรกรรมต่างๆ  
 
การค้าและการลงทุน 

บริษัทฯ มีนโยบายการค้าและการลงทุนท่ีอยู่บนพืน้ฐานของ Global compact หรือ หลักสากล                     
10 ประการ ซึ่งเก่ียวข้องกับประเด็นหลกั 4 เร่ือง ได้แก่ เร่ืองสิทธิมนุษยชน (Human Rights) เร่ืองแรงงาน 
(Labor) เร่ืองสิ่งแวดล้อม (Environment) และเร่ืองการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) โดยหลัก                      
10 ประการนัน้ ประกอบด้วย 
 
สิทธิมนุษยชน 

หลักประการท่ี 1 – สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนท่ีประกาศในระดับสากล                   
ตามขอบเขตอ านาจท่ีเอือ้อ านวย 

หลกัประการท่ี 2  –  หมัน่ตรวจตราดแูลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกบัการล่วงละเมิดสิทธิ
มนษุยชน 

 
แรงงาน 

หลกัประการท่ี 3 – สง่เสริมสนบัสนนุเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและการรับรองสิทธิในการร่วม
เจรจาตอ่รองอยา่งจริงจงั 

หลกัประการท่ี 4 – ขจดัการใช้แรงงานเกณฑ์และท่ีเป็นการบงัคบัในทกุรูปแบบ 
หลกัประการท่ี 5 – ยกเลิกการใช้แรงงานเดก็อยา่งจริงจงั 
หลกัประการท่ี 6 – ขจดัการเลือกปฏิบตัใินเร่ืองการจ้างงานและการประกอบอาชีพ 

 
สิ่งแวดล้อม 

หลกัประการท่ี 7 – สนบัสนนุแนวทางการระมดัระวงัในการด าเนินงานท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 
หลกัประการท่ี 8 – อาสาจดัท ากิจกรรมท่ีสง่เสริมการยกระดบัความรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม 
หลกัประการท่ี 9 – สง่เสริมการพฒันาและการเผยแพร่เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

 
การต่อต้านการทุจริต 

หลกัประการท่ี 10 – ด าเนินงานในทางต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมทัง้การกรรโชก และการให้สินบน           
ในทกุรูปแบบ 
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หลักการก ากับดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทนัน้มีความสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมุ่ง เน้น
ความสมดุลและพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง อย่างรวดเร็ว โดยให้ความส าคญักับการใช้ความรู้อย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง  และค านึงถึ งคุณธรรม ซึ่งตรงกับหลักส าคัญในการก ากับดูแลกิจการ ท่ีดีของบริษัทฯ                         
อนัประกอบด้วย 

 

ความรับผิดชอบตอ่การตดัสินใจและการกระท าของตนเอง 
และสามารถชีแ้จงหรืออธิบายการตดัสินใจนัน้ได้ 
 

Accountability 

ความรับผิดชอบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ 
 

Responsibility 

ความซ่ือสตัย์สจุริต 
 

Integrity 

การปฏิบตัติอ่ผู้ มีสว่นได้เสียอยา่งเทา่เทียมกนั มีความเป็นธรรม   
 

Equitable Treatment   

ความโปร่งใสในการด าเนินงานท่ีตรวจสอบได้และการเปิดเผย
ข้อมลูอยา่งโปร่งใสแก่ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย   
 

Transparency 
 

การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
 

Ethics 

การมีวิสยัทศัน์ในการสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัองค์กรในระยะยาว Vision to Create Long Term 
Value 
 

การมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
 

Corporate Social Responsibility 

 

รวมถึงการปฏิบตัติามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัท
จดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แก่ 1) สิทธิของผู้ ถือหุ้น 2) การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้น
อยา่งเทา่เทียมกนั 3) บทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 5) ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ตลอดจนการน าหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate 
Governance Code: “CG Code”) ซึ่งเป็นหลกัปฏิบตัิให้คณะกรรมการบริษัท ท่ีเป็นผู้น าหรือรับผิดชอบสงูสดุ
ขององค์กรน าไปปรับใช้ในการก ากับดแูลให้กิจการมีผลประกอบการท่ีดีในระยะยาวน่าเช่ือถือส าหรับผู้ ถือหุ้น
และผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่เพ่ือประโยชน์ในการสร้างคณุคา่ให้กิจการอยา่งยัง่ยืน 
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การลงทุนเพิ่ม / ลด หรือลงทุนในธุรกิจ จะต้องผ่านขัน้ตอนการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility 
Study) และความอยู่รอดของกิจการ (Viability Review) โดยคณะกรรมการบริหารกลุ่มเป็นผู้ ด าเนินและ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนมุตั ิ

 

บริษัทฯ จะด าเนินการค้า การลงทนุโดยปฏิบตัิตามจรรณยาบรรณของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า 
คูค้่า และเจ้าหนี ้คูแ่ขง่ขนัทางการค้า สงัคมสว่นรวม บริษัทฯ ไมมี่นโยบายเรียกหรือรับ เสนอหรือให้ผลประโยชน์
ทางการเงินหรือผลประโยน์อ่ืนใดกับผู้ ใด หรือหน่วยงานใดเพ่ือให้ได้มาซึ่งสัญญาทางธุรกิจ สิทธิประโยชน์              
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบตัิใดๆ ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายและจรรยาบรรณท่ีดี ซึ่งการด าเนินการค้าและ                 
การลงทนุจะถกูตรวจสอบเป็นประจ าโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
การกู้ และการให้กู้ยืม การก่อภาระผูกพัน 

บริษัทฯ ได้ก าหนดขัน้ตอนและนโยบายการกู้ ยืม และการก่อภาระผูกพนัระหว่างบริษัทกบับุคคลอ่ืนให้
เป็นไปตามอ านาจด าเนินการของบริษัท และสอดคล้องกับกรอบรายการระหว่างกันท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท การคิดผลประโยชน์หรือดอกเบีย้ระหว่างกันควรเป็นไปอย่างเหมาะสมและอยู่ในกรอบ       
ของแนวนโยบายของบริษัท 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับ เสนอหรือให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้ ใด
หรือหนว่ยงานใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งสญัญากู้ เงิน หรือให้กู้ เงิน หรือท าให้เกิด/หมดไปซึ่งภาระผูกพนับริษัทท่ีไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายหรือจริยธรรมท่ีดี 
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การจัดซือ้ และจัดจ้าง  
 

การจัดซือ้สินค้าและบริการเป็นกระบวนการส าคญัท่ีเอือ้ให้ธุรกิจของบริษัทด ารงอยู่ได้จึงก าหนดให้   
กระบวนการจัดซือ้ และจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติ โดยด าเนินการอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล 
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ไม่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และมีการปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคด้วย
การแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม เพ่ือให้เกิดการด าเนินการท่ีให้ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท  

        
เพ่ือให้มัน่ใจว่าการจดัซือ้ จดัจ้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สินค้าและบริการมีคณุภาพเป็นไปตาม

ข้อก าหนด ราคาเหมาะสม ยตุธิรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

แนวปฏิบัต ิ 

1.จดัหาสินค้าและบริการให้มีผลดีตอ่กลุ่มบริษัทฯ มากท่ีสดุโดยค านึงถึงความต้องการและความคุ้มคา่
ทัง้คณุภาพ ราคา จ านวน เวลาการให้บริการ ความรวดเร็ว การจดัหาต้องด าเนินการอย่างโปร่งใสให้ข้อมลูแก่              
คู่ค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนด้วยวิ ธีการเปิดเผย ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบตัิต่อคู่ค้า สร้างการ
แข่งขันท่ีเป็นธรรมระหว่างคู่ค้า วิธีการจัดหา มีระบบและมีการควบคมุท่ีรัดกุมสอดคล้องกับสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจการค้า 

2.หนว่ยงานรับผิดชอบด าเนินการจดัหาควรมีการวางแผนจดัหาลว่งหน้าและระบบการบริหารการจดัหา
ท่ีดีเพ่ือหลีกเล่ียงการจดัหาอยา่งเร่งดว่นโดยไมมี่เหตผุลอนัสมควร 

3.ไม่เอาเปรียบคู่ค้าโดยจะต้องค านึงถึงประโยชน์และความเสียหายท่ีอาจะเกิดขึน้ต่อช่ือเสียงและ
ภาพพจน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในสายตาของบคุคลภายนอก การเจรจาตอ่รองต้องอยู่บนพืน้ฐานของความสมัพนัธ์
เชิงธุรกิจและเป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่ายสามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ 

4.รักษาความสมัพนัธ์กบัคูค้่าในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาค ไม่เรียกร้องรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์
อ่ืนใด ทัง้โดยตรงและโดยอ้อมจากคูค้่าควรรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดๆ ท่ีคูค้่าร้องเรียน หรือแนะน าเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการปฏิบตังิาน 

5.การเชิญคู่ค้าเพ่ือเสนอราคาจะต้องให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน แก่คู่ค้าทุกรายด้วยวิธีการ                 
ท่ีเปิดเผย ให้โอกาสแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือให้เกิดการแข่งขันท่ีเป็นธรรม และต้องรักษาข้อมูลต่ างๆ               
ท่ีได้รับจากผู้ เสนอราคาหรือผู้ เข้าร่วมประกวดราคาแต่ละรายไว้เป็นความลับไม่เปิดเผยให้รายอ่ืนทราบ                  
รวมทัง้ต้องเก็บรักษาเอกสารหลกัฐานการเจรจาตอ่รอง การร่าง/จดัท าสญัญาและการปฏิบตัิตามสญัญาไว้เป็น
หลกัฐานตามท่ีระยะเวลาก าหนด 
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6.สนับสนุนให้มีการจัดหาสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการท่ีปฏิบตัิตามกฎหมายเคารพต่อหลัก               

สิทธิมนุษยชน ไม่เข้าข่ายหรือมีประโยชน์จากการใช้แรงงานท่ีขัดต่อกฎหมาย ค านึงถึงนโยบายด้านคณุภาพ 
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทฯ ทัง้นีผู้้ ประกอบการต้องจดัการให้พนกังานของ
ตนท างานในสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย และต้องเคารพในสิทธิพืน้ฐานทางสังคมของบุคคล ตลอดจนด าเนิน
ธุรกิจด้วยคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ปราศจากการให้สินบนแก่ภาคเอกชน 
หรือภาครัฐในทกุรูปแบบ 

7.ผู้บริหารตามอ านาจการจัดหาจะต้องควบคุม ดูแล และตรวจสอบให้พนักงานผู้ ด าเนินการจัดหา          
มีการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้าง และจรรยาบรรณของหน่วยงาน              
อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการปฏิบตัิผิดจรรยาบรรณต้องด าเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินยัตาม
ขัน้ตอน นอกจากนีต้้องใช้ดลุยพินิจในการให้ค าปรึกษา แนะน า และรับฟังความคดิเห็นของผู้ปฏิบตังิานด้วย 
 

ทัง้นีก้ารคดัเลือกผู้ขายหรือผู้ ให้บริการท่ีมีมูลคา่ตัง้แต่ 300,000 บาทขึน้ไปให้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดโดยคณะกรรมการบริหารกลุม่ 
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การปฏบิัตงิานบัญชีและการเงนิ  

           บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่รายงานทางบญัชีและการเงิน ซึ่งจะต้องถกูต้องสมบูรณ์ตามความเป็นจริง 
ทันเวลาสมเหตุผลและเช่ือถือได้เพ่ือเสนอต่อผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ น หน่วยงานของรัฐ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ           
ดังนัน้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีบุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามขัน้ตอนกระบวนการต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับ                
ระบบบญัชีการเงิน และการควบคมุภายในรวมถึงข้อก าหนดทางการบญัชีและการเงินของบริษัทฯ  และ
หลกัการบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปอยา่งเคร่งครัด ดงัตอ่ไปนี ้

1) ความถูกต้องของการบันทกึรายการ 
           การบนัทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัทจะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้โดย                 
ไม่มีข้อจ ากัดหรือยกเว้นบนัทึกรายการตามความเป็นจริงเป็นท่ียอมรับเป็นไปตามระเบียบและข้อก าหนดตา่งๆ  
ของบริษัทฯ เอกสารหลกัฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจจะต้องครบถ้วน โดยมีการแบ่งแยกหน้าท่ีงาน
อยา่งเหมาะสม และผ่านการตรวจสอบท่ีเหมาะสม โดยปฎิบตัิตามข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของมาตรฐานการ
บญัชีไทย  

2) รายงานทางการบัญชีและการเงนิ 
          รายงานทางการบญัชีและการเงินทุกประเภทของบริษัทจะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีข้อมูลท่ีเป็น
สาระส าคญัเพียงพอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับ
โดยทัว่ไป และเป็นไปตามระเบียบการเงินและการบญัชีของบริษัท พนกังานทกุคนควรตระหนกัว่าความถกูต้อง
ของรายงานทางการบญัชีและการเงินเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจน
พนกังานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในรายการทางธุรกิจในขัน้ตอนตา่งๆ 
    3)  การปฏิบัตติามกฎหมาย 
         บุคลากรทุกระดบัจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบ และข้อก าหนดตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง             
ทัง้ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศเพ่ือให้การจัดท าบญัชี และบนัทึกทางการเงินของบริษัทฯ  เป็นไป              
อย่างถูกต้องและสมบูรณ์  เช่นเดียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีในความรับผิดชอบอ่ืนๆ  ของตนโดยต้องยึด                    
หลกัความซ่ือสตัย์ ปราศจากอคต ิและมีความซ่ือตรงในการด าเนินการท่ีเก่ียวกบับญัชีและการเงิน 
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แนวปฏบัิตใินการจัดเก็บ การเข้าถงึ การรักษา และการส ารองข้อมูลทางการเงนิ 
 

1. เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับรายการทางการเงินและการบัญชีจะต้องมีการจัดเก็บเอกสารตัวจริง             
เรียงเข้าแฟ้มแยกตามประเภทและวันท่ีท่ีเกิดรายการในการบนัทึกบัญชีแยกประเภท โดยแฟ้มเก็บ
เอกสารตวัจริงท่ีมีระยะเวลาภายในชว่ง 6 เดือน นบัจากวนัท่ีบนัทึกรายการจะถกูเก็บท่ีบริเวณตู้ เอกสาร
แยกตามความรับผิดชอบของแผนกต่างๆ ส่วนแฟ้มเอกสารท่ีมีระยะเวลาเกิน 6 เดือนถึง 1.5 ปี จะถูก
จัดเก็บไว้ท่ีห้องเก็บเอกสารฝ่ายบัญชีและการเงิน และเอกสารในส่วนท่ีมีอายุเกิน 1.5 ปี จนถึง 7 ปี           
จะถกูจดัเก็บใสก่ลอ่งแยกตามประเภทรายการบญัชีไว้ท่ีห้องเก็บเอกสารของบริษัท  

2. การขอและดเูอกสารตวัจริงติดตอ่แจ้งความประสงค์ไปท่ีผู้จดัการส่วนท่ีรับผิดชอบนัน้โดยตรง และต้อง
ท าบนัทกึแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรประกอบการขอเบิกเอกสาร และลงนามรับ/คืนเอกสารด้วยทกุครัง้ 

3. เอกสารตวัจริงท่ีมีการจดัเก็บจะถูกดแูลและเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีจากผู้ รับผิดชอบโดยเฉพาะเอกสาร
รายการท่ีมีอายุน้อยกว่า 1.5 ปี ท่ีถูกจัดเก็บไว้ท่ีบริเวณฝ่ายบัญชีและการเงินจะมี ระบบรักษา               
ความปลอดภยั 

4. ส่วนการบนัทึกรายการบญัชีท่ีเกิดขึน้และน าไปใช้ในการจดัท ารายงานงบการเงินจะมีการบนัทึก และ  
ลงรายการบญัชีแยกประเภทในโปรแกรมบญัชีของบริษัท โดยจะมีการส ารองข้อมลูเป็นประจ าทกุวนั 
   

การรับ-จ่ายเงนิ 
 
บริษัทฯ มีข้อปฏิบตัใินการรับ หรือจา่ยเงิน ดงันี ้
 

1. การรับเงนิจากลูกค้า นิตบุิคคลหรือบุคคลอ่ืนใด 
1.1 ก่อนการรับเงิน ฝ่ายบญัชีและการเงินต้องทราบทกุครัง้ว่าเป็นการรับเงินเพ่ือวตัถปุระสงค์ใด และมีเหตุ

อนัควรให้รับเงินจ านวนดงักลา่ว 
1.2 ในการรับเงินต้องออกเอกสารการรับเงินป็นหลกัฐานให้ผู้จ่ายเงินทกุครัง้ และมีเอกสารท่ีสามารถบันทึก

บญัชีได้ตามหลกัการบญัชี 
1.3 ในกรณีท่ีการรับเงินนัน้ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ให้ปฏิเสธ การรับเงิน

ดงักลา่ว และแจ้งให้ผู้บริหารทราบเพ่ือหาทางป้องกนัและแก้ไข ในกรณีท่ีเก่ียวข้องกบัประเด็นกฎหมาย
ให้หารือฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ เพ่ือด าเนินการท่ีเหมาะสม 

1.4 ขอความร่วมมือกับผู้จ่ายเงินให้ช าระเงินเป็นเช็คขีดคร่อมและระบุ “A/C PAYEE” ในกรณีท่ีรับเป็น     
เงินสดต้องมีกระบวนการให้เกิดความมัน่ใจวา่เงินสดทัง้หมดได้เข้าธนาคารของบริษัทฯ 
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1.5 ห้ามน าเงินท่ีผู้ จ่ายเงินต้องช าระให้กับบริษัทเข้าบญัชีพนักงานหรือบญัชีผู้ ใดท่ีบริษัทฯ ไม่มีอ านาจ              
สัง่จา่ยตามอ านาจด าเนินการ และต้องไมอ่นญุาตให้ผู้จา่ยเงินกระท าเชน่กนั 

1.6 ไม่เรียกหรือรับ ไม่เสนอหรือให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด ให้กับผู้ จ่ายเงินเพ่ือ                  
ท่ีชะลอการรับเงินของบริษัท หรือท าให้บริษัทเกิดความเสียหายจากการไม่ได้รับเงินหรือได้รับล่าช้า หรือ
ได้รับไมเ่ตม็จ านวน 

 
 

2. การจ่ายเงนิให้กับเจ้าหนี ้นิตบุิคคลหรือบุคคลอ่ืนใด 
2.1 ก่อนการจ่ายเงินทกุครัง้ ต้องมีการวิเคราะห์การจ่ายเงินดงักล่าวเพ่ือวตัถปุระสงค์ใด และต้องผ่านการ

บนัทึกบญัชีจ่ายของฝ่ายบญัชีและการเงิน โดยเป็นรายการท่ีถูกต้องตามหลกัการบญัชีและกฎหมาย            
ท่ีเก่ียวข้อง 

2.2 หากพบรายการท่ีไม่ถกูต้องหรือไม่เหมาะสม ให้รายงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบและหาแนวทางป้องกัน
และแก้ไขให้ถกูต้องตามหลกัการบญัชีและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

2.3 ในการจา่ยเงินทกุครัง้ การอนมุตัสิัง่จา่ยให้เป็นไปตามคูมื่ออ านาจด าเนินการ 
2.4 ในการจา่ยเงินทกุครัง้ ต้องได้รับหลกัฐานการจา่ยเงินท่ีถกูต้องตามกฎหมาย (ประมวลรัษฎากร) 
2.5 ให้ปฏิบตัิต่อเจ้าหนีห้รือผู้ รับเงินในลักษณะท่ีเท่าเทียมกัน โดยช าระเงินตามเง่ือนไขธุรกิจท่ีเหมาะสม     

ไมเ่ลือกปฏิบตักิบัเจ้าหนีห้รือผู้ รับเงินรายใดด้วยอคติหรือล าเอียง 
2.6 ไม่เรียกหรือรับ ไม่เสนอหรือให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด กับเจ้าหนีห้รือผู้ รับเงิน           

ในอนัท่ีจะท าให้บริษัทเกิดความเสียหายจากการช าระเงินลา่ช้าหรือช าระไมเ่ตม็จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Page | 36  

 

 
 
การปฏบิัตงิานทรัพยากรบุคคล ฝึกอบรม  

 
บริษัทฯ ได้ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการด้านงานทรัพยากรบุคคล เร่ิมตัง้แต่สรรหา  การตรวจสอบ

ประวตักิารท างาน การจ้างงาน การปฐมนิเทศ การฝึกอบรมเพ่ือพฒันาบคุคลากร การประเมินผล การสอบสวน 
การลงโทษพนกังาน ฯลฯ ไว้ในระเบียบปฏิบตัิงานทรัพยากรบคุคลคูมื่อพนกังาน  ทัง้นีเ้พ่ือสนบัสนนุนโยบายการ
ตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ให้เกิดประสิทธิภาพ และป้องกันมิให้มีการคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ โดยน านโยบายตอ่ต้าน
การคอร์รัปชัน่มาปรับใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคล โดยมีข้อก าหนดในการด าเนินการดงันี ้

 
1) ไมเ่รียกรับ หรือรับผลประโยชน์หรือผลตอบแทนไม่ว่าในรูปแบบใดๆ จากผู้สมคัรหรือผู้ เก่ียวข้องกบั

การสมคัร ทัง้ในชว่งการสมคัรงาน และชว่งประเมินผลทดลองงาน เพ่ือให้มีการบรรจเุป็นพนกังาน 
2) น านโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นมาปรับใช้ตัง้แต่กระบวนการสรรหา คัดเลือกพนักงาน                         

การประเมินผลการปฏิบตังิาน การเล่ือนต าแหนง่ และการให้ผลตอบแทน โดยพนกังานต้องไม่มีการ
กระท าความผิดเก่ียวกบัการคอร์รัปชัน่ 

3) ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ เก่ียวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น                
โดยมีการจัดให้มีการปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และทดสอบความรู้ เก่ียวกับนโยบายต่อต้าน                 
การคอร์รัปชัน่ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน 

4) ชีแ้จงบทลงโทษตามคูมื่อมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ให้พนกังานรับทราบ 
5) จะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือผลทางลบ ตอ่พนกังานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ แม้ว่าการปฏิเสธนัน้

จะท าให้สญูเสียโอกาสทางธุรกิจ 
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การส่ือสาร 
บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) ส่ือสารข้อมลูต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัมาตรการตอ่ต้านการทจุริต

คอร์รัปชัน่ เพ่ือให้พนกังาน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุ่ม และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทางธุรกิจได้รับทราบ 
การส่ือข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรและกลุ่มบริษัทโดยผ่านส่ือต่างๆ  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการน า
นโยบายนีไ้ปปฏิบตัเิป็นต้น    

 

การเปิดเผยข้อมูล 
บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) มีการเปิดเผยข้อมลูแก่พนกังาน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้ น ลกูค้า คูค้่า 

และเจ้าหนี ้ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง โดยผา่นการแจ้งผา่นบอร์ดประชาสมัพนัธ์ อินทราเน็ต อีเมล 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (56-1 One Report) และเว็บไซต์
ของบริษัท หรือวิธีการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการด าเนินงานท่ี
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

 

การบันทกึและเกบ็รักษาข้อมูล 
บริษัทฯ ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งมีความมุ่งมั่นท่ีจะรักษา

มาตรฐานเก่ียวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการส่ือสารข้อมูล ซึ่งเป็นพืน้ฐานท่ีส าคญัในการสร้าง
ระบบการควบคมุท่ีมีประสิทธิภาพ โดยจะด าเนินการในเร่ืองต่างๆ เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่า ข้อมูลระบบงาน 
และระบบคอมพิวเตอร์ได้มีการป้องกนัรักษาให้พร้อมท่ีจะใช้ได้ตลอดเวลาในธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการวาง
รูปแบบและต้นทนุของมาตรการตา่งๆ ในการควบคมุดแูลให้เป็นไปตามความเหมาะสมตอ่ความเส่ียงของข้อมลู 
ระบบงาน และระบบของคอมพิวเตอร์ 

 ข้ อมู ลหมายร วมถึ ง ข้ อมู ล ท่ี เ ป็ น อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส์  แล ะ ข้ อมู ล ท่ี เ ป็ น เ อกสา ร  สิ่ ง พิ ม พ์                          
ข้อมลูภาพ/เสียง ฯลฯ 

 ระบบงานครอบคลมุถึงระบบข้อมลู และการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 

 คอมพิวเตอร์ครอบคลมุถึงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการส่ือสาร และอปุกรณ์การค านวณท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือให้บรรลถุึงความมุง่มัน่ดงักลา่ว จงึได้ด าเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบตัดิงันี ้
1. ก าหนดความรับผิดชอบของผู้ ใช้งานและผู้ ดูแลข้อมูลทัง้ระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์

ทัง้หมด 
2. ประเมินความเส่ียงและสร้างระบบควบคมุความเส่ียงให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง 
3. สร้างระบบป้องกนัข้อมลู ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 
4. สร้างระบบรักษาข้อมูลป้องกันการเข้าดขู้อมูล การแก้ไข การท างานข้อมูลโดยมิชอบ ไม่ว่าจะ

เป็นการกระท าโดยอบุตัเิหต ุหรือด้วยความตัง้ใจ 
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การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ  

บริษัทฯ มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานท างานอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ มีการดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ มี ระบบ
งบประมาณ และศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทนุ (Feasibility study) ก่อนตดัสินใจลงทนุ และมีระบบ
การควบคมุภายใน โดยทกุหน่วยงานขององค์กรจะต้องมีระบบการท างานท่ีเป็นมาตรฐานท่ีดีและมีการควบคมุ
ภายใน เพ่ือป้องกันเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ท่ีอาจจะสร้างความเสียหายให้กับบริษัทฯ ได้ และพัฒนาให้
บคุลากรในหนว่ยงานมีความรู้สึกร่วมในการปฏิบตัิงานตามระเบียบ รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และพร้อมท่ีจะ
ให้บริษัทฯ ประเมินและตรวจสอบการท างานได้ตลอดเวลา โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบตัดิงันี ้

1. ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บริหารทกุระดบัชัน้ท่ีจะต้องดแูล และตรวจสอบระบบ
การท างานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบการปฏิบตัิงาน โดยมีระบบการ
ควบคมุภายในท่ีรัดกมุสามารถตรวจสอบได้ และทกุหน่วยงานจะต้องจดัท าคูมื่อก าหนดระเบียบการปฏิบตัิงาน
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เป็นบรรทัดฐานส าหรับการด าเนินกิจการในส่วนงานท่ีอยู่ในความดูแล         

ของตน โดยถือปฏิบตัติามนโยบายของบริษัทฯ 

2. แนวทางการควบคมุภายในท่ีมีการประเมิน และบริหารควบคมุความเส่ียงเป็นแนวทางท่ีจะช่วยให้    

แต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเส่ียงในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคมุด้วยการลดผลกระทบ 
หรือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงดงักลา่ว โดยบริษัทฯ ต้องการให้พนกังานทกุระดบัชัน้มีส่วนร่วมในการประเมิน
และควบคมุความเส่ียงโดยทัว่กนั เพ่ือชว่ยกนัป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

3. ส านกังานตรวจสอบภายในจะเป็นผู้สนบัสนนุผู้บริหารทกุหนว่ยงานในการจดัให้มีการควบคมุภายใน
ทกุหนว่ยงาน และด าเนินการตรวจสอบเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือให้แน่ใจว่าทกุหน่วยงานมีระบบการ
ควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบตัติามขัน้ตอนท่ีก าหนดอย่างตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ ซึ่งจะน าไปสู่การ
ปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

บริษัทฯ มีส านกังานตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีเป็นผู้ประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสม ตลอดจน
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคมุภายในองค์กร พร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขเพ่ือ
ปรับปรุง/พฒันาการควบคมุภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถป้องกนัและตรวจพบความเส่ียง 

ท่ีอาจเกิดขึน้ โดยเฉพาะความเส่ียงด้านการทจุริต โดยส านกังานตรวจสอบภายในต้องหารือผลการตรวจสอบกบั
ผู้บริหาร หน่วยงานรับตรวจ เพ่ือท าความเข้าใจและจัดหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการควบคุมภายใน             

ท่ีเหมาะสมและสามารถน าไปปฏิบตัิได้จริง และเพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบตัิงานและธุรกรรมทางการเงินท่ีส าคญั
ของบริษัทฯ ได้ด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมาย
และข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ เพ่ือให้ส านักงานตรวจสอบภายในมีความอิสระ สามารถท าหน้าท่ี
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ตรวจสอบและถ่วงดลุได้อย่างเต็มท่ี บริษัทฯ จึงก าหนดให้ส านกังานตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาส เพ่ือสอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการสอบทานควรครอบคลุมในทุกเร่ือง ซึ่งรวมไปถึงการควบคุมทางการเงิน              
การด าเนินงาน การก ากับดูแลการปฏิบัติ (Compliance Control) การจัดการความเส่ียงและการให้
ความส าคญัตอ่รายการท่ีผิดปกตทิัง้หลายและรายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบวา่ได้กระท าการดงักลา่วแล้ว   

อนึ่งเม่ือบริษัทฯ ได้เร่ิมด าเนินการตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ส านักงานตรวจสอบภายใน                  

มีหน้าท่ีประเมินความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการให้ครอบคลุมถึงมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รัปชัน่ และ/หรือให้ครอบคลุมเร่ืองความเส่ียงจากการทุจริต และรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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การตดิตามและทบทวน 
 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการติดตามและทบทวน นโยบายและแนวทางปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอทุกปี                      
โดยทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องตามโครงสร้างหน้าท่ีความรับผิดชอบในการติดตามและทบทวนการปฏิบตัิงาน หากมีข้อ
สงสยัว่ากิจกรรมท่ีท าหรือรายการธุรกรรมใดๆ อาจละเมิดนโยบายนี ้หรือละเมิดกฎหมาย หรือข้อก าหนดตา่งๆ 
ต้องรายงานข้อมลูดงักลา่วตอ่กรรมการผู้จดัการหรือผู้ เก่ียวข้องตามช่องทางในการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส มี
แนวทางในการปฏิบตัดิงันี ้
           1. กรรมการบริหารกลุ่มต้องทบทวนนโยบายฉบบันีเ้ป็นประจ าทกุปี ซึ่งหากมีการเปล่ียนแปลง ให้เสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือสอบทาน และคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ รวมทัง้ก ากับและ
ติดตามการน านโยบายฉบบันีไ้ปปฏิบตัิและให้ค าแนะน าต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้หากต้องมีการปรับปรุงใดๆ 
ต้องด าเนินการโดยเร็วท่ีสดุ 
            2. ส านักงานตรวจสอบภายใน จะตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆ อย่าง
สม ่าเสมอ เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลในการต่อต้านคอร์รัปชั่นและการให้หรือรับ
สินบน ทัง้นีจ้ะหารือผลการตรวจสอบร่วมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขท่ีเหมาะสม และจะ
รายงานให้กรรมการผู้จดัการตามสายงานและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบตอ่ไป 
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บทลงโทษ 
 บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากรท่ีไม่ปฏิบตัิตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น  
อย่างเหมาะสม หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
และไม่ว่าจะโดยกรรมการหรือพนักงานคนใด จะมีการตรวจสอบตามกระบวนการพิจารณาโทษทางวินัย               
ของบริษัท และอาจมีการตักเตือน ลงโทษหรือเลิกจ้าง  หรืออาจมีการด าเนินคดี ทัง้ทางแพ่งและอาญา                      
หากพบวา่เป็นการฝ่าฝืนไมป่ฏิบตัโิดยเจตนา กรรมการ และพนกังานของบริษัทฯ ต้องท าความเข้าใจและปฏิบตัิ
ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกขัน้ตอนของการปฏิบตัิงาน  ข้อกล่าวหาเร่ืองการคอร์รัปชั่นอาจสร้าง               
ความเส่ือมเสียช่ือเสียงตอ่บคุลากรของบริษัทฯ และท าให้ภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ มวัหมองได้ แม้ว่าจะไม่มีมลู
ความจริงเลยก็ตาม หากพบการกระท าใดท่ีเข้าขา่ยขดัตอ่มาตรการตอ่ตานการคอร์รัปชัน่นี ้ให้แจ้งผู้บงัคบับญัชา 
หรือกรรมการผู้จดัการตามสายงาน และเลขานกุารบริษัท 
 
แนวปฏิบัต ิ
 1. หากผู้ถกูกลา่วหา (กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน) ได้กระท าการคอร์รัปชัน่จริงผู้กระท าผิดจะได้รับ
โทษทางวินยัจนถึงขัน้ให้ออกจากงาน และผู้กระท าผิดอาจต้องได้รับโทษทางกฎหมาย 
 2. ผู้บงัคบับญัชาโดยตรงท่ีเพิกเฉยตอ่การกระท าผิด หรือรับทราบว่ามีการกระท าผิด แต่ไม่ด าเนินการ
จดัการให้ถกูต้องตามนโยบายฉบบันี ้ผู้บงัคบับญัชาจะได้รับโทษทางวินยัจนถึงขัน้ให้ออกจากงาน 
 3. การไม่ได้รับรู้ถึงนโยบายฉบบันี ้และหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง จะใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบตัิตาม
ไมไ่ด้ 
 4. กรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องน าข้อมลูของผู้ ให้เบาะแส ผู้ ร้องเรียน ข้อร้องเรียน และเอกสาร
หลักฐาน ไปเปิดเผย ไม่เก็บไว้เป็นความลับ ผู้ นัน้จะได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าท่ี                   
ท่ีกฎหมายก าหนด 
 5. ตวัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผู้ จัดจ าหน่ายสินค้า / ให้บริการ หรือผู้ รับเหมาใดๆ ของบริษัทท่ีฝ่าฝืน
หลกัเกณฑ์ ตามนโยบายฉบบันีห้รือรับทราบถึงการกระท าท่ีขดัตอ่นโยบายฉบบันีแ้ตไ่ม่ได้รายงานให้กรรมการ
ผู้จดัการตามสายงานของบริษัททราบ หรือให้ข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง เม่ือเจ้าหน้าท่ีสอบสวนของบริษัทได้สอบถาม
ข้อมลูท่ีเก่ียวกบัการกระท าท่ีอาจขดัตอ่นโยบายฉบบันีอ้าจถกูบอกเลิกสญัญาได้ 
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ค านิยาม 
                ความหมาย 
การคอร์รัปช่ัน (Corruption) การกระท าการใดๆ ไมว่า่จะเป็นการน าเสนอ(offering) การให้

ค ามัน่สญัญา (promising) การขอ (soliciting) การเรียกร้อง 
(demanding) การให้หรือรับ (giving or accepting) 
ของขวัญหรือบริการ การให้เงินสดหรือสิ่งตอบแทน การให้
สินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และการคอร์รัปชัน่ระหว่างหน่วยงาน
เอกชน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ /
พนกังานรัฐหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีท าธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะ
โดยทางตรงหรือทางอ้อมเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวปฏิบตัิ หรือ  
ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือให้ได้มา  หรือรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ยกเว้นกรณีท่ี
กฎหมายระเบียบข้อบงัคบัขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน
หรือจารีตทางการค้าให้กระท าได้ 

 

 การท่ีบุคคลผู้ เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ/นกัการเมือง/  
ท่ีปรึกษาของหน่วยงานรัฐ  และได้เข้ามาท างานให้กับ
บริษัทเอกชน และอาจอาศัยความสมัพนัธ์หรือข้อมูลภายใน
ไปเอือ้ประโยชน์แก่บริษัทเอกชนหรือก่อให้เกิดภาวะความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ของการปฏิบตัิหน้าท่ีของหน่วยงาน
ของรัฐหรือองค์กรก ากับดูแลธุรกิจกับบริษัทท่ีอยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแล โดยผลของการกระท านัน้มุ่งหวังให้เกิดความ
ได้เปรียบทางธุรกิจท่ีไม่เป็นธรรม หรือการก าหนดนโยบาย 
เอือ้ประโยชน์เอกชนท่ีอดีตเจ้าหน้าท่ีของรัฐนัน้ท างานให้ 

 

  
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานรัฐ  
(Government Official) 
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การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินหรือในรูปแบบอ่ืน 
(in-kind) เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้
สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริม หรือสนบัสนุนพรรค
การเมือง การซือ้บตัรเข้าชมงานท่ีจดัเพ่ือระดมทนุหรือบริจาค
เงินให้แก่องค์กรท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง 
เป็นต้น 

 
 การด าเนินกิจกรรมใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมท่ีมีความ

ต้องการส่วนตวั หรือของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง หรือญาติสนิท เข้ามามี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจ ซึ่งอาจขดัขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อ
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด 
(มหาชน) และ/หรือ บริษัทในเครือแพรนด้า 

 
 การให้เงินบริจาคเพ่ือการกุศล เงินสนับสนุน ของขวัญการ

เลีย้งรับรอง การบริการต้อนรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 
    

 การรับเงินบริจาคเพ่ือการกุศล เงินสนับสนุน ของขวัญการ
เลีย้งรับรอง การบริการต้อนรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 

 
 ค่าใช้จ่ายจ านวนเล็กน้อยท่ีจ่ายแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่าง          

ไมเ่ป็นทางการ และเป็นการให้เพียงเพ่ือให้มัน่ใจว่าเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐจะด าเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้
ด าเนินการรวดเร็วขึน้ โดยกระบวนการนัน้ไม่ต้องอาศัย
ดลุพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และเป็นการกระท าอันชอบด้วย
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นัน้ รวมทัง้เป็นสิทธิท่ีนิติบุคคล
พึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนญุาต การขอ
หนงัสือรับรอง และการได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น 

 
 
 

การขัดแย้งทางผลประโยชน์

(Comflict fo Interest) 

การช่วยเหลือทางการเมือง 

(Political Contribution) 

การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก

(Facilitation Payment) 

การให้ 
(Giving) 

การรับ 
(Accepting) 
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 การบริจาคเงิน  หรือสิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใดให้บคุคลหรือ

นิ ติ บุ ค คล  ท่ี จั ดตั ง้ ขึ น้ อั น มี วั ตถุ ป ร ะส ง ค์ เ พ่ื อ จั ดท า
สาธารณประโยชน์ให้สังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน หรือ
ประโยชน์จากการด าเนินกิจกรรมดงักลา่ว 

 
 เงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีจ่ายหรือได้รับจากลูกค้า  

คู่ค้า สมาคม มูลนิธิ องค์การกุศล หรือองค์กรท่ีไม่แสวงหา
ก าไร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมช่ือเสียงของบริษัท             
อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเช่ือถือทางธุรกิจ 
กระชับความสัมพันธ์ทางธุ ร กิจ  และความเหมาะสม             
แก่โอกาส  

 
  เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีให้แก่กนัเพ่ือ

อธัยาศยัไมตรี หรือให้เป็นรางวลั หรือให้โดยเสน่หา หรือเพ่ือ
การสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน า้ใจ 

 
 การเลีย้งอาหาร เคร่ืองด่ืม หรือการบริการใดๆ ไม่ว่าจะเป็น

การแสดง การดูกีฬา การร่วมกิจกรรมสนัทนาการหรือกีฬา 
เช่น ตีกอล์ฟ เป็นต้น ท่ีเกิดขึน้เน่ืองในโอกาสพิเศษตาม 
ประเพณีนิยม  

 
การบริการต้อนรับ การรับรองและการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ มาติดต่อด้วย 

ความเป็นมิตร และให้ความเอาใจใส่ท าให้ผู้ มาติดต่อเกิด
ความรู้สึกสะดวกสบายและพึงพอใจเป็นงานท่ีจะต้องปฏิบัต ิ
ไปพร้อมกบัการให้บริการ 

 
 
 
 
 
 

การบริจาคเพื่อการกุศล 
(Charitable Contributions) 

การสนับสนุน 
(Sponsorship) 

ของขวัญ 
(Gift) 

การเลีย้งรับรอง 
(Hospitality) 
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ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด              สิ่ง ท่ีมีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง              
การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่ง อ่ืนใดใน
ลกัษณะเดียวกนั 

 คา่ตอบแทนวิทยากร หรือผู้บรรยาย หรือท่ีปรึกษาในนาม  
บริษัทฯ 

 การให้สิทธิพิเศษ ซึง่มิใช่สิทธิท่ีจดัไว้ส าหรับบคุคลทัว่ไปใน
การได้รับการลดราคาทรัพย์สิน 

 การออกคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง หรือท่องเท่ียว คา่ท่ีพกั 
คา่อาหาร หรือสิ่งใดในลกัษณะเดียวกนั 

 บตัร ตัว๋ หรือหลกัฐานอ่ืนใด การช าระเงิน ให้ลว่งหน้า หรือ 
การคืนเงินให้ภายหลงั 

 
 

 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบคุคล
ท่ีให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี หรือวฒันธรรม หรือให้กนัตามมารยาทท่ีปฏิบตัิกัน
ในสงัคม 

 

ปกตปิระเพณีนิยม  เทศกาลหรือวนัส าคญัซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้
หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดง
ความขอบคณุ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจหรือการให้
ความชว่ยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบตัิกนัในสงัคมด้วย 

 

บุลคลในครอบครัว คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พ่ีน้องร่วมบิดา มารดาหรือร่วม
บดิา หรือมารดาเดียวกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 
โดยธรรมจรรยา 
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เอกสารอ้างอิง 
 

1. ประมวลกฎหมายอาญา 
2. ระเบียบปฏิบตังิานทรัพยากรบคุคล 
3. คูมื่อพนกังาน 
4. ระเบียบปฏิบตัฝ่ิายบญัชีและการเงิน 
5. คูมื่อหลกัการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบบัปรับปรุง ครัง้ท่ี 8) 
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ภาคผนวก 
ขัน้ตอนและกระบวนการควบคุมในกิจกรรมที่ส าคัญ 

1. ขัน้ตอนการให้และรับเงนิบริจาคเพื่อการกุศล และการให้และรับเงนิสนับสนุน 

 เม่ือบริษัทมีความประสงค์ให้เงินบริจาค หรือทรัพย์สินเพ่ือการกุศลสาธารณะ หรือเม่ือมีผู้ ใดหรือ

หนว่ยงานใดแจ้งความประสงค์ขอรับเงินบริจาคจากบริษัทเพ่ือการกศุล ให้ปฏิบตัติามขัน้ตอนดงันี ้

 

 

1.1 หน่วยงานท่ีเสนอเร่ือง พิจารณาวา่เป็นไปตาม 

     นโยบายบริษัทหรือไม ่

 

 

1.2 พิจารณาวา่การให้แลรับเงินบริจาคเป็นไปตามระเบียบปฏิบติั หรือไม ่

 

 

 

1.3 ตรวจสอบข้อมลูประกอบการให้และรับเงินบริจาค 

 1.3.1 มีวตัถปุระสงค์ชดัเจน 

1.3.2 มีหน่วยงานท่ีมีอยู่แน่นอน และมีผู้รับผิดชอบ 

1.4 หน่วยงานท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการให้และรับเงินบริจาคน าเสนอเร่ือง 

      เพื่อขออนมุติัตามคูม่ืออ านาจด าเนินการ 

 

1.5 ฝ่ายบญัชีและการเงินจดัท าใบส าคญัจ่าย/ใบส าคญัการโอนทรัพย์สิน  

       เพื่อการบริจาค และใบส าคญัรับ 

 

1.6 ฝ่ายบญัชีและการเงินสง่เช็คให้ผู้มีอ านาจลงนาม และติดตามหลกัฐานการรับ 

      เงินท่ีถกูต้อง กรณีเป็นการบริจาคทรัพย์สิน แผนกบญัชีทรัพย์สิน 

      เป็นผู้สง่มอบ และติดตามหลกัฐานการรับทรัพย์สิน 

1.7 ฝ่ายบญัชีและการเงินเก็บข้อมลูเอกสารทัง้หมดเข้าแฟ้มอกสาร สามารถสืบค้น 

      และตรวจสอบข้อมลูได้ 

 

 

 

 

ระเบียบ

ปฏิบัติ 

ตรวจสอบข้อมูลประกอบ 

 

นโยบาย

บริษัทฯ 

จัดท าเช็ค/ช าระเงิน/              
ขอหลักฐานการรับเงิน 

 

จัดท าใบส าคัญจ่าย หรือ 
ใบส าคัญการโอนทรัพย์สิน  

หรือใบส าคัญรับ 

 

ส่งเร่ืองให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ 

 

เก็บข้อมูล 

แจ้งหน่วยงานท่ีขอ

บริจาค หรือรับบริจาค 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่
 ไม่ใช่  

ใช่ 

ใช่ 

     ให้และรับเงินบริจาคเพื่อการกุศล และการให้และรับเงินสนับสนุน 
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2. ขัน้ตอนการให้และรับเงนิสนับสนุน 

 เม่ือบริษัทมีความประสงค์จะจ่ายเงินหรือมอบทรัพย์สินเพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมหรือหน่วยงานใดๆ หรือ

เม่ือมีผู้ ใดหรือหน่วยงานใดแจ้งความประสงค์ขอรับเงินหรือทรัพย์สินเพ่ือสนับสนุนหรือกิจกรรมใดๆ มีวิธีและ

ขัน้ตอนดงันี ้
 

 

2.1 หน่วยงานท่ีเสนอเร่ือง พิจารณาวา่เป็นไปตาม 

     นโยบายบริษัทหรือไม ่

 

 

 

2.2 พิจารณาวา่การสนบัสนนุเป็นไปตามปกติ/ธรรมเนียมธุรกิจหรือไม่ 

 

 

 

2.3 ตรวจสอบข้อมลูประกอบการขอสนบัสนนุ 

 2.3.1 มีวตัถปุระสงค์ชดัเจน 

2.3.2 มีหน่วยงานท่ีมีอยู่แน่นอน และมีผู้ รับผิดชอบ 

2.4 หน่วยงานท่ีมีสว่นเก่ียวข้องน าเสนอเร่ืองเพื่อขออนมุติั 

      ตามคูม่ืออ านาจด าเนินการ 

 

2.5 ฝ่ายบญัชีและการเงินจดัท าใบส าคญัจ่าย/ใบส าคญัการโอนทรัพย์สิน  

       เพื่อการสนบัสนนุทางธุรกิจ/ ใบส าคญัรับ 

 

 

2.6 ฝ่ายบญัชีและการเงินสง่เช็คให้ผู้มีอ านาจลงนาม และติดตามหลกัฐานการรับ 

      เงินท่ีถกูต้อง กรณีเป็นการสนบัสนนุด้วยทรัพย์สิน แผนกทะเบียนทรัพย์สิน 

      เป็นผู้สง่มอบ และติดตามหลกัฐานการรับทรัพย์สิน 

 

  

 
 

ธรรมเนียม

ธุรกิจ 

ตรวจสอบข้อมูลประกอบ 

 

นโยบาย

บริษัทฯ 

จัดท าเช็ค/ช าระเงิน/       
ขอหลักฐานการรับเงิน 

 

จัดท าใบส าคัญจ่าย หรือ 
ใบส าคัญการโอนทรัพย์สิน 
หรือใบรับเงิน / ใบส าคัญ

รับ 

 

ส่งเร่ืองให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ 

 

เก็บข้อมูล 

แจ้งหน่วยงานท่ีเสนอ

เร่ือง 

     การให้และรับเงินสนับสนุน 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่
 ไม่ใช่  

ใช่ 

ใช่ 
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3. ขัน้ตอนการจ่ายค่าอ านวยความสะดวก การให้ของขวัญ การเลีย้งรับรอง การบริการต้อนรับ 

ทรัพย์สินหรือประโยชช์อ่ืนใด ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
 

 ทุกหน่วยงานของบริษัทฯ ต้องไม่มีการจ่ายค่าอ านวยความสะดวก ทัง้นี เ้ม่ือบริษัทหรือหน่วยงานใดมี

ความประสงค์จะให้ของขวญั การเลีย้งรับรอง การบริการต้อนรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด และค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆ แก่ผู้ ใดหรือหนว่ยงานภายนอก ซึง่เป็นไปตามประเพณีทางธุรกิจ เป็นการรักษาสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั และไม่ขดั

ตอ่กฎหมาย สามารถด าเนินการได้โดยให้ปฏิบตัติามขัน้ตอนวิธีการดงันี ้
 

 

 

3.1 หน่วยงานท่ีเสนอเร่ือง พิจารณาวา่เป็นไปตาม 

     นโยบายบริษัทหรือไม ่

 

 

 

3.2 พิจารณาความเหมาะสมด้านปริมาณและจ านวนเงิน โดยผา่นตัง้แต่ 

      ระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป พร้อมทัง้เหตผุลประกอบ 

 

 

3.3 หน่วยงานท่ีมีสว่นเก่ียวข้องน าเสนอเร่ืองเพื่อขออนมุติั 

ตามขอบเขตอ านาจอนมุติัของผู้บริหาร และตามนโยบายการให้หรือรับ 

ของขวญั หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 

 

3.4 ฝ่ายบญัชีและการเงินตรวจสอบเอกสารประกอบการท าใบส าคญัจ่าย 

 

 

 

3.5 ฝ่ายบญัชีและการเงินสง่เช็คให้ผู้มีอ านาจลงนาม ประกอบหลกัฐานการรับ 

      เงินท่ีถกูต้อง กรณีเป็นการเลีย้งรับรองควรมีการระบช่ืุอท่ีอยู่ผู้รับ 

      การรับรองและวตัถปุระสงค์ด้วย 

 

3.6 ฝ่ายบญัชีและการเงินเก็บข้อมลูเอกสารทัง้หมดเข้าแฟ้มเอกสาร สามารถสืบค้น 

      และตรวจสอบข้อมลูได้ 

 

ปริมาณ

จ านวนงิน / 

เหตุผล 

ส่งเร่ืองให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ 

 

นโยบาย

บริษัทฯ 

จัดท าเช็ค/ช าระเงิน/ขอ
หลักฐานการรับเงิน 

 

จัดท าใบส าคัญจ่าย พร้อม
เอกสารประกอบ 

 

เก็บข้อมูล 

แจ้งหน่วยงานท่ีเสนอ

เร่ือง 

ไม่ใช่ 

ไม่เหมาะสม 

เหมาะสม 

    การให้ของขวัญ การเลีย้งรับรอง การบริการต้อนรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 
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4. ขัน้ตอนการรับของขวัญ การเลีย้งรับรอง การบริการต้อนรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  

 เม่ือบริษัทหรือหน่วยงานใดได้รับของขวญัการเลีย้งรับรอง การบริการต้อนรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อ่ืนใดจากลกูค้า คูค้่า หรือหน่วยงานภายนอก อนัเน่ืองมาจากการด าเนินธุรกิจ หรือเน่ืองจากหน้าท่ีการงานของ
ตน ต้องไม่ใช่ลกัษณะการติดสินบน เพ่ือให้ได้ซึ่งข้อตกลงทางธุรกิจท่ีไม่เป็นธรรม เม่ือจะรับของขวญั การเลีย้ง
รับรอง การบริการต้อนรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด จากผู้ อ่ืนให้ปฏิบตัติามขัน้ตอนดงันี ้
 
 
 

4.1 หน่วยงานท่ีเสนอเร่ือง พิจารณาวา่เป็นไปตาม 

     นโยบายบริษัทฯหรือไม ่

 

 

 

4.2 พิจารณาประเภทรายการท่ีได้รับเป็นของขวญั  

      ให้ผู้บงัคบับญัชาเป็นผู้พิจารณาและลงนามรับ 

      โดยผู้จดัการฝ่าย และ/หรือ สง่มอบให้ฝ่ายบริหารและบริการทัว่ไป 

      เป็นผู้จดัเก็บโดยมีการลงทะเบียนไว้อย่างชดัเจน และเสนอตอ่กรรมการบริหาร 

 

 

4.3 พิจารณาประโยชน์จากสิ่งท่ีได้รับ 

      หากเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทเสนอ ขออนมุติัน าไปใช้จากกรรมการบริหาร  

      หากไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่บริษัท ให้ฝ่ายบริหารและบริการทัว่ไปน า 

      ออกขาย โดยมีขัน้ตอนท่ีโปร่งใสและผา่นการอนมุติัจาก 

      คณะกรรมการบริหารกลุม่ 

 

4.4 เงินท่ีจ าหน่ายได้ ฝ่ายบญัชีและการเงินต้องออกเอกสารการรับเงิน 

      และฝ่ายบญัชีและการเงินตรวจสอบเอกสารประกอบรายการและบนัทึกบญัชี 

 

4.5 ฝ่ายบญัชีและการเงินเก็บข้อมลูเอกสารทัง้หมดเข้าแฟ้มเอกสาร สามารสืบค้น 

      และตรวจสอบข้อมลูได้ 

 

 

 

ใบรับเงินพร้อมเอกสาร
ประกอบ 

 

นโยบาย

บริษัท 

เก็บเข้าแฟ้ม

เอกสาร 

แจ้งการปฏิบัติตามมาตรการ

ต่อต้านคอร์รัปช่ันให้แก่ผู้ให้

ของขวัญ ทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อ่ืนใด 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

การรับของขวัญ การเลีย้งรับรอง การบริการต้อนรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

ส่งให้กรรมการบริหาร
พิจารณา 

 

ประโยชน์ต่อ

บริษัท 

จ าหน่าย น าไป 

ใช้งาน

งาน 

ของขวัญ  

      มี ไม่มี 

ระเบียบปฏิบตั ิ
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5. การจ่ายค่าใช้จ่ายให้พนักงาน 
 เมื่อบริษัทหรือหน่วยงานใดมีความประสงค์จะจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ ให้พนักงาน ซึ่งอาจมีทัง้รูปแบบที่จ่ายเข้าบัญชี

พนกังานโดยผ่านระบบ Payroll เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าลว่งเวลา และเงินสวสัดิการอื่นๆ และอีกรูปแบบหนึ่งคือจ่ายเป็นเช็ค

หรือเงินสดให้พนกังาน เช่น ค่าน า้มนัเชือ้เพลิง ค่านายหน้าพนกังานขาย เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล (กรณีพนกังานช าระเงิน         

แทนบริษัท) ฯลฯ สามารถด าเนินการได้โดยให้ปฏิบตัิ ดงันี ้

 

 

 

5.1 หน่วยงานท่ีเสนอเร่ือง พิจารณาวา่เป็นไปตาม 

     นโยบายบริษัทหรือไม ่

 

 

5.2 พิจารณาวา่เป็นคา่ใช้จ่ายท่ีอยู่ในระเบียบบริษัท และเป็นคา่ใช้จ่าย 

      ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจบริษัท 

 

 

5.3 กรณีเป็นคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานท่ีอยู่ในระเบียบบริษัท ฝ่าย 

ทรัพยากรบคุคล เป็นผู้พิจารณาและเสนออนมุติั เช่น เงินเดือน OT 

และน าเข้าระบบงาน Payroll  

กรณีเป็นคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ให้ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบข้อมลูก่อนน าเสนอ 

      ขออนมุติั ตามอ านาจด าเนินการ 

 

5.4 ฝ่ายบญัชีและการเงินจดัท าใบส าคญัจ่ายเพื่อการบนัทึกบญัชี 

      และพิจารณาเก่ียวกบัภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

 

5.5 ฝ่ายบญัชีและการเงินสง่เช็คให้ผู้มีอ านาจลงนาม และติดตามหลกัฐานการรับ 

      เงินท่ีถกูต้อง 

 

  

 

 

 

 

ระเบียบ

ปฏิบติั 

ตรวจสอบ/เสนออนุมัติ 

 

นโยบาย

บริษัท 

จัดท าเช็ค/ช าระเงิน/ขอ
หลักฐานการรับเงิน 

 

จัดท าใบส าคัญจ่าย พร้อม
เอกสารประกอบ 

 

เก็บข้อมูล 

แจ้งหน่วยงานท่ีเสนอ

เร่ือง 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่
 ไม่ใช่  

ใช่ 

ใช่ 

         ค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงาน 

Payroll 
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หนังสือชีแ้จงการรับของขวัญ 

 ข้าพเจ้า...................................................................................ขอชีแ้จงเร่ืองการรับของขวัญ                

ซึง่ไมอ่าจปฏิเสธได้ และของขวญัมีมลูคา่เกินกวา่ 10,000 บาทขึน้ไป 

             รายละเอียดของขวญั..................................................................................................................... 

รวมมลูคา่...........................บาท (........................................................) ให้เพ่ือ.......................................... 

ได้รับเม่ือวนัท่ี..............................ได้รับจากบริษัท/หนว่ยงาน......................................................................... 

 

ลงช่ือ.................................................ผู้ ชีแ้จง            ลงช่ือ............................................................ผู้ รับ 

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

ต าแหนง่.......................................................  ต าแหนง่ผู้จดัการฝ่าย........................................... 

            วนัท่ี........../............/.................                  วนัท่ี........../.........../................ 

           

ลงช่ือ............................................................ผู้จดัเก็บและรายงานเสนอตอ่กรรมการผู้จดัการตามสายงาน 

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

  ผู้จดัการฝ่ายบริหารและบริการทัว่ไป 

                วนัท่ี........../.........../................    
 

 กรรมการบริหารกลุ่มพจิารณาแล้วเหน็ควรว่า 

  น าไปเป็นรางวลัให้แก่พนกังาน 

  น าไปเป็นของขวญัส าหรับการจดักิจกรรมบริษัทฯ 

  บริจาคเพ่ือการกศุล 

  อ่ืนๆ ................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ....................................................................... 

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

ต าแหนง่              กรรมการบริหารกลุม่ 

               วนัท่ี........../.........../................ 

(ต้นฉบบั : ผู้ รับ) 
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หนังสือชีแ้จงการรับของขวัญ 

 ข้าพเจ้า...................................................................................ขอชีแ้จงเร่ืองการรับของขวัญ                     

ซึง่ไมอ่าจปฏิเสธได้ และของขวญัมีมลูคา่เกินกวา่ 10,000 บาทขึน้ไป 

             รายละเอียดของขวญั..................................................................................................................... 

รวมมลูคา่...........................บาท (........................................................) ให้เพ่ือ.......................................... 

ได้รับเม่ือวนัท่ี..............................ได้รับจากบริษัท/หนว่ยงาน......................................................................... 

 

ลงช่ือ.................................................ผู้ ชีแ้จง            ลงช่ือ............................................................ผู้ รับ 

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

ต าแหนง่.......................................................  ต าแหนง่ผู้จดัการฝ่าย........................................... 

            วนัท่ี........../............/.................                  วนัท่ี........../.........../................ 

           

ลงช่ือ............................................................ผู้จดัเก็บและรายงานเสนอตอ่กรรมการผู้จดัการตามสายงาน 

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

  ผู้จดัการฝ่ายบริหารและบริการทัว่ไป 

                วนัท่ี........../.........../................    
 

 กรรมการบริหารกลุ่มพจิารณาแล้วเหน็ควรว่า 

  น าไปเป็นรางวลัให้แก่พนกังาน 

  น าไปเป็นของขวญัส าหรับการจดักิจกรรมบริษัทฯ 

  บริจาคเพ่ือการกศุล 

  อ่ืนๆ ................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ....................................................................... 

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

ต าแหนง่               กรรมการบริหารกลุม่ 

               วนัท่ี........../.........../................ 

(ส าเนา : ผู้จดัเก็บ) 
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มาตรการป้องกันการคอร์รัปช่ันและการจ่ายสินบน 

มาตรการป้องกนัการคอร์รัปชัน่สามารถช่วยบริษัทฯ ลดความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร
ได้ดังนัน้การประเมินความเส่ียงด้านการคอร์รัปชั่น การออกแบบและปฏิบัติงานตามการควบคุมภายใน                      
ท่ีเหมาะสมเพ่ือลดความเส่ียงด้านการคอร์รัปชั่น ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้าน                   
การคอร์รัปชัน่ให้แก่บคุลากรของบริษัทฯ เป็นปัจจยัส าคญัในการชว่ยป้องกนั การเกิดการคอร์รัปชัน่ในองค์กร         

 
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง ท าหน้าท่ีก าหนด

ขอบเขตและนโยบายในการบริหารความเส่ียง ซึ่งกระบวนการบริหารความเส่ียงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีช่วย
ให้บริษัทฯ สามารถเห็นถึงความเส่ียงในด้านต่างๆ ท าให้สามารถเตรียมความพร้อมและตอบสนองการ
เปล่ียนแปลงของสภาพธุรกิจได้อย่างเหมาะสม มีศกัยภาพ ทันเวลา อีกทัง้ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโต               
อย่างยั่งยืน ซึ่งนอกเหนือจากการบริหารความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ ความเส่ียงในการผลิต ความเส่ียง
ทางด้านการเงิน และความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ ถือหลักทรัพย์แล้วนัน้ ยังได้เพิ่ม
มาตรการการประเมินความเส่ียงด้านการคอร์รัปชั่น  และการจ่ายสินบนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวน                  
การบริหารความเส่ียง   
 
การประเมินความเส่ียงด้านการคอร์รัปช่ันและการจ่ายสินบน 
หลักการและเหตุผล 
          1. การป้องกันความเส่ียงต่อการคอร์รัปชั่นและการจ่ายสินบนของแต่ละบริษัท มีความเส่ียงต่างกัน      
บริษัทท่ีท าธุรกิจให้บริการด้านโครงสร้างพืน้ฐานต่อภาครัฐมีความเส่ียงในการคอร์รัปชั่นแตกต่างจากบริษัท                  
ท่ีให้บริการต่อภาคเอกชน แตส่ าหรับบริษัทฯ เป็นผู้ผลิต จดัจ าหน่าย และค้าปลีก ไม่ได้เป็นธุรกิจท่ีให้บริการต่อ
ภาครัฐแตอ่ยา่งใด ทัง้นีบ้ริษัทฯ เก่ียวข้องกบัภาครัฐในการด าเนินธุรกิจปกติ เช่น พิธีการศลุกากร การขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุน การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน การด าเนินการด้านสวสัดิการและแรงงาน 
รวมถึงย่ืนช าระหรือรับคืนภาษีตา่งๆ เป็นต้น  

2. การประเมินความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ หมายถึง การเข้าใจบรรยากาศสภาพแวดล้อมการท างาน
ของบริษัท บคุลากรหรือหนว่ยงานท่ีบริษัทด าเนินกิจการด้วยทัง้ภาครัฐและเอกชน รวมถึงการเข้าใจแผนงานการ
ตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่และการจา่ยสินบน และการควบคมุภายในท่ีบริษัทด าเนินการอยู่และผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 

3. การประเมินความเส่ียงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการจ่ายสินบน เป็นกระบวนการ                     
ท่ีต่อเน่ือง ควรท าควบคู่ไปกับการประเมินความเส่ียงด้านอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรของบริษัทให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสงูสดุ  
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การประเมินความเส่ียงด้านการคอร์รัปชั่นและการจ่ายสินบน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใน
องค์กรด าเนินการเชิงรุกเพ่ือระบ ุและทบทวนความเส่ียงด้านการทจุริตขององค์กร รวมทัง้สร้างความตระหนกัถึง
ความเส่ียงด้านการคอร์รัปชั่นและการจ่ายสินบนท่ีอาจเกิดขึน้ ดังนัน้ผู้ บริหารของทุกหน่วยงานต้องให้                  
ความร่วมมือในการให้ข้อมลูความเส่ียงด้านการคอร์รัปชัน่ และการจ่ายสินบนท่ีอาจเกิดขึน้ในหน่วยงานของตน
ทัง้ท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมศลุกากร กรมโรงงาน ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
กรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน กรมส่งเสริมการส่งออก กรมพฒันาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร เป็นต้น   
ท่ีบริษัทฯ จะต้องตดิตอ่ด าเนินการตามปกติของธุรกิจ  

 

ดงันัน้เพ่ือการป้องกนัการเข้าไปเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด การคอร์รัปชัน่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
รวมท่ีปรึกษาของบริษัทฯ จงึได้ก าหนดการประเมินความเส่ียงประกอบด้วย 6 ขัน้ตอนหลกัดงันี ้

 
ขัน้ตอนท่ี การด าเนินการ 

1 การก าหนดวตัถปุระสงค์ (Objective Setting) 
2 การระบคุวามเส่ียง (Risk Identification) 
3 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
4 การจดัการความเส่ียง (Risk Management) 
5 กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities) 
6 การตดิตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation) 

 

ดงันัน้บริษัทฯ  จึงก าหนดให้ส านักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ บริหารส าหรับการ
ประเมินความเส่ียงด้านการคอร์รัปชั่น และก าหนดให้คณะกรรมการเงินและบริหารความเส่ียงเป็นผู้ แต่งตัง้
คณะท างานบริหารความเส่ียง เป็นผู้ รวบรวมผลการประเมินความเส่ียงด้านการคอร์รัปชัน่และการจ่ายสินบน 
เพ่ือจดัท าเอกสารความเส่ียงด้านการคอร์รัปชัน่และการจ่ายสินบนขององค์กร  ซึ่งครอบคลมุถึงแผนภาพความ
เส่ียงด้านการคอร์รัปชั่นและการจ่ายสินบน (Corruption Risk Profile) และทะเบียนความเส่ียงด้านการ
คอร์รัปชัน่และการจ่ายสินบน (Corruption Risk Register) ตลอดจนหน้าท่ีติดตามการด าเนินงานตามแผน
จดัการความเส่ียง เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ และ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
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อย่างไรก็ตาม ส านกังานตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีเพียงการให้ค าปรึกษาเท่านัน้ การระบุและประเมิน
ความเส่ียง รวมทัง้การจดัหามาตรการเพ่ือลดหรือจดัการความเส่ียงถือเป็นหน้าท่ีโดยตรงของผู้บริหารในแตล่ะ
หน่วยงานขององค์กร  นอกจากนีส้ านักงานตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีประเมินความเพียงพอ และความมี
ประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในท่ีระบุขึน้ระหว่างการประเมินความเส่ียง ซึ่งหากการควบคุมภายในท่ี
หน่วยงานเจ้าของความเส่ียงระบุขึน้ยงัไม่เพียงพอหรือไม่มีประสิทธิผล หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถให้
ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร เพ่ือจดัหามาตรการควบคมุภายในเพิ่มเติมเพ่ือลดความเส่ียงให้อยู่ใน
ระดบัท่ีองค์กรยอมรับได้  

 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะต้องมีการประเมินและทบทวนความเส่ียงด้านการคอร์รัปชัน่และการจ่ายสินบนเป็น
ประจ าทุกปี เพ่ือระบคุวามเส่ียงเพิ่มขึน้หรือการเปล่ียนแปลงของระดบัความเส่ียงท่ีมีอยู่ในแต่ละปี ซึ่งสามารถ
เปล่ียนแปลงจากปัจจยัตา่งๆ เช่น การเปล่ียนแปลงกระบวนการปฏิบตัิงาน การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหม่ การเปล่ียนหน้าท่ี และความรับผิดชอบของบุคลากรในบริษัท หรือวิธีการท าการคอร์รัปชั่นและการจ่าย
สินบนแบบใหม่ๆ เป็นต้น ทัง้นีห้ากบริษัทเร่ิมจัดท าการประเมินความเส่ียงองค์กร (Enterprise Risk 
Assessment) ผู้บริหารสามารถพิจารณาด าเนินการประเมินความเส่ียงด้านการคอร์รัปชัน่และการจ่ายสินบน
พร้อมกบัการประเมินความเส่ียงองค์กรได้ 

 

ดงันัน้เพ่ือให้การบริหารความเส่ียงด้านคอร์รัปชัน่และการจ่ายสินบนได้ถูกน ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรม
บริษัทฯ จงึก าหนดมาตรการป้องกนั ตรวจสอบ ก ากบัดแูล และตดิตามการคอร์รัปชัน่และการจา่ยสินบนดงันี ้  
 
แนวทางปฏบิัตเิกี่ยวกับการป้องกันและการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปช่ัน 

คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง ได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิเพิ่มเติมในการป้องกนัการมีส่วน
เก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่และการจ่ายสินบน ประกอบด้วย 
 

1. กระบวนการในการประเมินความเส่ียงจากการคอร์รัปช่ันและการจ่ายสินบน 
 

บริษัทฯ จดัให้มีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม กับลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน่และการจ่ายสินบน โดยระบุเหตกุารณ์ท่ีมีความเส่ียงจากการคอร์รัปชัน่
และการจ่ายสินบนท่ีอาจเกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจ ประเมินระดบัความเส่ียงทัง้โอกาสเกิดและผลกระทบ      
ก าหนดมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงท่ีประเมินได้ มีการเฝ้าติดตามประเมินผลการ
ปฏิบตัติามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดขึน้  

ดังนัน้เพ่ือการป้องกันการเข้าไปเป็นผู้ สมรู้ร่วมคิด การคอร์รัปชั่นของกรรมการ ผู้ บริหารและพนักงาน                   
รวมท่ีปรึกษาของบริษัทฯ จึงได้ก าหนดการประเมินความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงในการเกิดคอร์รัปชัน่
และการจา่ยสินบน 6 ขัน้ตอนดงักลา่ว  
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2. แนวปฏิบัตเิก่ียวกับการก ากับและควบคุมเพื่อป้องกันและตดิตามความเส่ียงจากการคอร์รัปช่ันและ

การจ่ายสินบน 
 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีแนวปฏิบตัิเก่ียวกับการก ากบัและควบคมุดแูลเพ่ือป้องกันและติดตามความเส่ียง
จากการคอร์รัปชัน่และการจา่ยสินบนดงันี ้

1. จัดให้มีขัน้ตอนและกระบวนการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมกิจกรรม                
ท่ีส าคญัของบริษัท ได้แก่ การจ่ายคา่อ านวยความสะดวก การให้ของขวัญ การเลีย้งรับรอง การบริการต้อนรับ 
ทรัพย์สินหรือประโยชช์อ่ืนใด ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ การบริจาคเงินเพ่ือการกุศล การให้เงิน
สนับสนุนการช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมการเมือง การให้หรือรับสินบน ทัง้นีเ้พ่ือป้องกันการเกิดและ
ติดตามความเส่ียงจากการคอร์รัปชัน่และการจ่ายสินบน รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางในการแก้ไข               
ท่ีเหมาะสม 

2. จดัให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียน การฝ่าฝืน การกระท าผิดกฎหมายหรือ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบตัิในการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชัน่ หรือระบบ
การควบคมุภายใน โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ ให้ข้อมูลหรือเบาะแสและจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ ให้ข้อมูล
เป็นความลบั รวมทัง้มีมาตรการในการตรวจสอบและก าหนดบทลงโทษทางวินยัของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้อง 

3. หวัหน้าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบตัิงานการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด 

(ถ้ามี) และรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาตามสายงานรับทราบ ตามล าดบั 
 

3. แนวทางในการตดิตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้อง
กับการคอร์รัปช่ัน 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีแนวทางในการตดิตามประเมินผลการปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิในการป้องกนัการ
มีสว่นเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่ ดงันี ้

1. ก าหนดให้ผู้บริหาร และพนกังาน ประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองเก่ียวกับการปฏิบตัิตามคู่มือการ
ก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการปฏิบตัติามคูมื่อมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

2. จดัให้มีส านกังานตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน การบริหารความ
เส่ียง การก ากบัดแูลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างตอ่เน่ือง โดยด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบท่ีมีนัยส าคญัและ
ข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
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3. ก าหนดให้คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียงจดัระดบัความเส่ียงจากการคอร์รัปชัน่และ

การจ่ายสินบนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การน ามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล 
ตลอดจนตดิตามทบทวนและปรับปรุงมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่อย่างสม ่าเสมอ โดยให้คณะท างานบริหาร
ความเส่ียงเป็นผู้รวบรวมผลการประเมินความเส่ียง เพ่ือน าเสนอตอ่คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง 
และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ตามล าดบัอยา่งทนัเวลาและสม ่าเสมอ 

4. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมลูจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลกัฐานท่ีมีเหตุ
อนัควรให้เช่ือว่ามีรายการหรือการกระท า ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงิน และผลการ     
ด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืน การกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทาง
ปฏิบตัิในการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชัน่หรือข้อสงสยัในรายงานทางการเงิน หรือระบบการ
ควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
โดยเร็วตอ่ไป 

 

 
บริษัทฯ จัดให้มีการส่ือสารแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเก่ีย วข้องกับการคอร์รัปชั่นนี ้        

โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล์ อินทราเน็ต และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้บริหาร และ
พนกังานทกุคนรับทราบและถือปฏิบตั ิเป็นต้น 
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