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1. บททั่วไป
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความมุงมั่นในการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นทุกรูปแบบ คณะกรรมการจึงไดกําหนดนโยบายวาดวยการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ
เพื่อปลูกจิตสํานึกใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต
คอรรัปชั่น สรางคานิยมที่ถูกตอง และเพิ่มความเชื่อมั่นตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย เพื่อพัฒนาองคกรใหมีความ
ยั่งยืนในระยะยาว
ทั้งนี้ นโยบายและแนวทางปฏิบัติเรื่องการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นฉบับนี้ กรรมการ ผูบริหาร
พนักงาน ทุกคนทุกระดับตองถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด

2. คํานิยามตามนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
“ทุจริต” (Fraud) หมายถึง เจตนาลอลวงหรือปกปดไมวาจะโดยวิธีการใดทั้งในการจัดทําเอกสารหรือวาจา
เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชน และเกิดความเสียหายแกผูถูกกระทํา เชน บริษัทฯ ลูกคา เพื่อนรวมงาน เปนตน
“การคอรรัปชั่น” (Corruption) หมายถึง การใชอํานาจที่ไดมาโดยหนาที่ในการหาประโยชนสวนตัวหรือการ
กระทําการใดๆ ไมวาจะเปนการเสนอ การใหคํามั่นสัญญา การขอ การเรียกรอง การใหหรือรับ ทรัพยสินหรือ
ผลประโยชนอื่นใด ทั้ งจากเจาหน าที่ ของรัฐ หนวยงานภาครัฐ หนวยงานเอกชน รวมถึงการเอื้อประโยชน
ในทางธุรกิจใหกับตนเองหรือพวกพองไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม เพื่อใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติหรือละ
เวนการปฏิบัติ หน าที่ เพื่ อใหไดมาหรือรักษาไวซึ่ งผลประโยชน อื่นใดที่ ไมเหมาะสมทางธุรกิจ ยกเวนกรณี ที่
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นหรือจารีตทางการคาใหกระทําได
“ความขัดแยงทางผลประโยชน” (Conflict of interest) หมายถึง ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชน ข องส ว นรวม หรื อ การกระทํ า ของบุ ค คลที่ มี ผ ลประโยชน ส ว นตั ว เข า มาเกี่ ย วขอ ง
การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัวทั้งเจตนาหรือไมเจตนา
“การใหสินบน” (Bribery) หมายถึง การเสนอ การใหคํามั่นสัญญา การรับหรือให เรียกรองผลประโยชนเพื่อ
เปนสิ่งจูงใจใหบุคคลกระทําการอยางใดอยางหนึ่งที่ผิดกฎหมายหรือขัดตอศีลธรรมอันดี หรือทํา ลายความ
ไววางใจซึ่งอาจกระทําไดหลายรูปแบบ เชน การสนั บสนุนกิจกรรมทางการเมือง การบริจาคเพื่ อการกุศล
การเปนผูใหการสนับสนุน ของขวัญ ของแถม เลี้ยงรับรอง เปนตน
“การจายคาธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ” (Illegal Gratuities) หมายถึง การจายเงินเปนคาธรรมเนียมเพื่อให
ไดมาซึ่งประโยชนหรือสิทธิที่เกินสวนหรือเกิดจากการรอนสิทธิผูอื่น เชน การจายเงินเพื่อขามขั้นตอนในการที่
ควรจะตองกระทํา หรือไดเลื่อนลําดับการรับบริการขึ้นมากอนผูที่มีสิทธิเทาเทียมกัน
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“การถูกขมขูหรือเรียกรองผลประโยชน” (Economic Extortion) หมายถึง การเสนอขายหรือรับสิ่งที่มีมูลคา
เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนหรือตอบแทน เงื่อนไขหรือการตัดสินธุรกรรมทางธุรกิจ เชน การอนุมัติโครงการ อนุมัติ
รายการทางการเงิน เปนตน
“รูปแบบการคอรรัปชั่น” หมายถึง การกระทําที่สามารถนํามาซึ่งความเสี่ยงตอการคอรรัปชั่น
“การชวยเหลือทางการเมือง” หมายถึง การชวยเหลือไมวาจะเปนทางดานการเงินหรือในรูปแบบอื่นเพื่อ
สนั บ สนุ น กิ จกรรมทางการเมื อง เช น การให สิ่ งของหรือ บริก าร การโฆษณาส ง เสริม หรือสนั บ สนุ น พรรค
การเมือง การซื้อบัตรเขาชมงานที่จัดเพื่อระดมทุนและหรือบริจาคเงินใหแกองคกรที่มีความสัมพันธใกลชิดกับ
พรรคการเมือง เปนตน
“การรับหรือการใหของขวัญ ทรัพยสินและหรือผลประโยชนอยางอื่น” หมายถึง การรับหรือใหทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดที่อาจสรางแรงจูงใจในการตัดสินใจอยางหนึ่งอยางใด
“การละเมิ ด ในทรั พ ยสิ น ของบริ ษั ท ” (Asset Misappropriation) ไดแ ก การยั ก ยอก เงิ น หรือ ทรั พ ยสิ น
(Theft of Cash/Inventory/Other Asset) การเบิ กจา ยโดยใชข อ มู ล เท็ จ (Fraudulent Disbursements)
การใชทรัพยสินผิดวัตถุประสงค (Misuse)
“การตกแตงรายงานทางการเงิน”(Financial Statement Fraud) ไดแก การแสดงรายงานสูงหรือต่ํากวา
ความเปนจริง(Over/Under statement)

3. นโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทฯมีนโยบายหามกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับดําเนินการหรือ
ยอมรับการคอรรัป ชั่น ในทุ กรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทั้ งในประเทศและ
ตางประเทศและทุ กหน วยงานที่ เกี่ยวของ โดยบริษั ทฯจัด ให มี การตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติ ตาม
นโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและขอกําหนดในการ
ดําเนินการตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบขอบังคับและบทบัญญัติของกฎหมาย
ตางๆที่เกี่ยวของ โดยใหปฏิบัติดังตอไปนี้
3.1 กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯทุกระดับตองปฏิบัติตามนโยบายการตอตาน
ทุจริตคอรรัปชั่นและจริยธรรมทางธุรกิจโดยไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องทุจริต คอรรัปชั่น
ไมวา โดยทางตรงหรือทางอ อม อาทิ เชน ความขัด แยงทางผลประโยชน , การให สิ นบน,
การจายคาธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ, การใชอํานาจในทางขมขู, การละเมิดในทรัพยสิน
ของบริษัท, การตกแตงรายงานทางการเงิน เปนตน
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3.2 พนักงานของบริษัทฯทุกระดับไมพึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําที่เขาขายการ
ทุจริตคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ตองแจงใหบริษัทฯรับทราบผานทางชองทางที่ได
กํ า หนดไว และให ค วามร ว มมื อ ในการตรวจสอบข อ เท็ จ จริ ง ต า งๆ หากมี ข อ สงสั ย ให
ปรึ ก ษาหารือ บุ คคลที่ บ ริษั ท ฯ กํ า หนดให ทํ า หน า ที่ รับ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต าม
จริยธรรมทางธุรกิจผานชองทางตางๆ ที่กําหนดไว
3.3 บริษั ท ฯ จะให ความเป น ธรรมและคุ ม ครองพนั ก งานที่ แจง เรื่อ งการทุ จ ริต คอรรั ป ชั่ น ที่
เกี่ยวของกับบริษัทฯ โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ ใหความรวมมือในการ
รายงานการทุจริตคอรรัปชั่นตามที่บริษัทฯ กําหนดไวในขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติใน
การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย
3.4 ผู ที่ ก ระทํ า ทุ จ ริต คอรรัป ชั่ น เป น การกระทํ า ผิ ด จริย ธรรมทางธุ รกิจ ซึ่ งจะต อ งได รับ การ
พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กําหนดไว นอกจากนี้อาจจะไดรับโทษตาม
กฎหมายหากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย
3.5 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพรใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคลอื่นที่
ตองปฏิบัติหนาที่ เกี่ยวของกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายวาดวย
การตอตานทุจริตคอรรัปชั่น

4. แนวทางดําเนินการ
4.1 นโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นนี้ ใหครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล
ตั้งแตการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การประเมิน
ผลการปฏิ บั ติ ง านพนั ก งาน และการให ผ ลตอบแทน การเลิ ก จ า ง โดยกํ า หนดให
ผูบังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทําความเขาใจกับพนักงานเพื่อใชในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูใน
ความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลดวย
4.2 การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นใหใชแนวปฏิบัติตามที่กําหนด
ไวในคูมือการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ
จะกําหนดขึ้นในอนาคต
4.3 การดําเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับ การทุจริตคอรรัปชั่น กรรมการ ผูบริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับจะตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่อง
ดังตอไปนี้
4.3.1 ความขัดแยงทางผลประโยชน
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4.3.2 การรับหรือการใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องตอตานคอรรัปชั่นเลมนี้
4.3.3 การรับหรือใหเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนตองเปนไปอยางโปรงใสและถูกตองตาม
กฎหมาย โดยตองมั่นใจวาเงินบริจาค หรือเงิน สนับสนุ นไม ไดถูกนํ าไปใช เพื่อเป น
ขออางในการติดสินบน
4.3.4 หามรับหรือใหสินบนในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด การดําเนินงานของบริษัทฯและการ
ติดตองานกับภาครัฐจะตองเปนไปอยางโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต และตองดําเนินการให
เปนไปตามที่กฎหมายกําหนดโดยเครงครัด

5. หนาที่ความรับผิดชอบ
5.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดบริษัทฯและการกํากับ
ดูแลใหมีระบบที่สนับสนุนการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อ
สรางความมั่นใจใหฝายบริหารไดตระหนักและใหความสําคัญกับการตอตานคอรรัปชั่นและ
ปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร
5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให บ ริษั ท ฯ มี การปฎิ บั ติ เป น ไปตาม “นโยบายและ
แนวทางปฏิบัติการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น”
5.3 ประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารทุกระดับมีหนาที่และรับผิดชอบในการกําหนดใหมี
ระบบและสงเสริมสนับสนุนนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงาน
และผูเกี่ยวของทุกหนวยงานรวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตางๆ
เพื่ อ ให ส อดคล องกั บ การเปลี่ ยนแปลงทางธุ รกิจ ระเบี ย บขอบั งคับ และบทบั ญ ญั ติข อง
กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
5.4 ฝายตรวจสอบมีหนาที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบ กํากับและสอบทานการปฏิบัติงาน
วาเปนไปอยางถูกตอง ตรงตาม นโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบคําสั่งในการปฏิบัติงานและ
อํานาจอนุ มัติ ดําเนิน การตลอดจนบทบั ญ ญั ติ ตามกฎหมายที่ เกี่ยวของ เพื่อให มั่นใจวา มี
ระบบการควบคุม ที่มี ความเหมาะสมเพี ย งพอต อความเสี่ ย งด า นการทุ จ ริต คอรรัป ชั่น ที่
อาจจะเกิดขึ้น โดยใหรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
5.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงมี หนาที่ป ระเมิ นความเสี่ ยงด านการทุ จริต คอรรัป ชั่น ที่
อาจจะเกิดขึ้นในแตละกระบวนการอยางสม่ําเสมอ รวมถึงเสนอแนวทางแกไขที่เหมาะสม
เพื่อนํ าเสนอหรือรายงานตอคณะกรรมการบริหารและหรือคณะกรรมการบริษั ทฯ เพื่อ
พิจารณาทบทวนและกําหนดมาตรการตางๆใหสอดคลองกันเพื่ อลดความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นดังกลาว
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เพื่ อ ความชั ด เจนในการดํ า เนิ น การในเรื่ อ งที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง กั บ การเกิ ด คอร รั ป ชั่ น
คณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังตามนโยบายในเรื่อง
ดังตอไปนี้

6. นโยบายการชวยเหลือทางการเมือง
การใหความชวยเหลือทางการเมือง หมายถึง การใหการสนับสนุนนักการเมืองหรือพรรคการเมืองทั้งที่
เปนตัวเงินหรือมิใชตัวเงิน การสนับสนุนที่มิใชตัวเงินจะรวมถึงการใหยืมหรือบริจาคอุปกรณ การใหบริการดาน
เทคโนโลยีโดยไมคิดคาบริการ รวมทั้งการโฆษณาสงเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง และ/หรือการสงเสริม
ใหพนักงานเขารวมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทฯ เพื่อใหไดมาซึ่งความไดเปรียบทางธุรกิจการคา
ทั้งนี้ บริษัทฯมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชวยเหลือทางการเมือง ดังนี้
6.1 บริษัทฯดําเนินธุรกิจอยางเปนกลางทางการเมือง โดยจะไมใหการสนับสนุนหรือกระทําการ
อันเปนการฝกใฝทางการเมือง หรือกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
6.2 บริษัทฯไมสนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของใหแกพรรคการเมือง นักการเมืองหรือผูสมัครรับ
เลือกตั้งทางการเมืองใดๆ เพื่อใหการชวยเหลือทางการเมืองตามความหมายของคํานิยาม
ของการชวยเหลือโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเอื้อประโยชนทางธุรกิจใหกับบริษัทฯ
6.3 พนั ก งานมี สิ ท ธิ เสรี ภ าพในการเข า ร ว มกิ จ กรรมทางการเมื อ งภายใต บ ทบั ญ ญั ติ แ ห ง
รัฐธรรมนูญ แตทั้งนี้ ตองไมอางความเปนพนักงานหรือนําทรัพยสิน อุปกรณ เครื่องมือใดๆ
ของบริษัทฯไปใชเพื่อประโยชนในการดําเนินการใดๆ ในทางการเมือง หากเขารวมจะตอง
พึงระมัดระวังไมใหการดําเนินการใดๆทําใหเกิดความเขาใจวาบริษัทฯ ไมวางตัวเปนกลาง
ทางการเมือง
6.4 บริษั ท ฯ แจ งให ผู บ ริ ห ารและพนั กงานรับ ทราบว า บริ ษั ท ฯจะไม เข า รว มหรื อ ให ความ
ชวยเหลือในกิจกรรมทางการเมือง

7. นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
การบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งในรูปแบบของการใหความชวยเหลือทางการเงิน หรือในรูปแบบอื่นๆ เชน
การใหความรูหรือการสละเวลา เปนตน บริษัทฯสามารถกระทําได โดยอาจเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทน
สังคม โดยมิไดมุงหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ
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อย า งไรก็ ต ามการบริ จ าคเพื่ อการกุ ศ ลและเงิ น สนั บ สนุ น ทํ า ให บ ริษั ท ฯเกิ ด ความเสี่ ย งต อการ
คอรรัปชั่นเนื่องจากกิจกรรมดังกลาวเกี่ยวของกับการใชจายเงินโดยไมมีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใช
เปนขออางหรือเสนทางสําหรับการคอรรัปชั่นและเพื่อไมใหการบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงคแอบแฝง
ดังนั้น จะตองดําเนินการอยางรอบคอบเพื่อใหมั่นใจวาการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนเปนไปอยา ง
โปรงใสและเปนไปตามกฎหมายที่ใชบังคับรวมทั้งขอบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนดังนี้
7.1 กรรมการ ผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่ประสงคจะใหบริษัทฯ เขารวมบริจาคเพื่อ
การกุศล หรือเงินสนับสนุน(“ผูประสงคจะใหบริษัทฯ เขารวมบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงิน
สนับสนุน”)จะตองจัดทําแบบคําขออนุมัติการบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนโดยระบุ
ชื่อผูรับบริจาคและหรือผูรับการสนับสนุนและวัตถุประสงคของการบริจาคหรือสนับสนุน
พรอมแนบเอกสารประกอบ เสนอขออนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติของบริษัทฯ
7.2 ผูประสงคจะใหบริษัทฯเขารวมบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุนมีหนาที่ตรวจสอบ
องคการกุศล มูลนิธิตางๆ บริษัท หางรานที่บริษัทฯจะเขารวมในการบริจาคเงิน หรือเงิน
สนับสนุน กอนการนําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติดังนี้
 ตองมั่นใจวาการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนจะไมถูกนําไปใชเปนวิธีการ
หลีกเลี่ยง ในการใหสินบน ตลอดจนตองดําเนินการอยางโปรงใสและเปนไปตาม
กฎหมายที่ใชบังคับ
 ตองพิสูจนไดวามีการจัดกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกลาวจริง และมีการ
ดํ า เนิ น การเพื่ อ สนั บ สนุ น ให วั ต ถุ ป ระสงค ข องโครงการประสบผลสํ า เร็ จ และ
กอใหเกิดประโยชนตอสังคมอยางแทจริงหรือเพื่อเปนไปตามวัตถุประสงคของการ
ดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคม
 ต อ งพิ สู จ น ไ ด ว า กิ จ กรรมดั ง กล า วเป น ไปเพื่ อ การกุ ศ ลไม มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ
ผลประโยชนตางตอบแทนใหกับบุคคลใด หรือหนวยงานใด ยกเวน การประกาศ
เกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป
7.3 หากบริษัทฯตรวจพบหรือไดรับแจงขอมูลจากทางการวา องคกร มูลนิธิ บริษัท หางราน
ที่บริษัทฯบริจาค หรือใหเงินสนับสนุน มีการคอรรัปชั่นเกิดขึ้น บริษัทฯจะระงับการบริจาค
หรือการสนับสนุนกิจกรรมในองคกรหรือบริษัทนั้นๆ ในทันทีที่รับทราบ
7.4 การติดตามและสอบทานเพื่อใหมั่นใจวาการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการใชเงินสนับสนุน
ไมไดกระทําเพื่อการคอรรัปชั่นเปนสวนหนึ่งของกระบวนการกํากับและตรวจสอบภายใน
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8. นโยบายการรับหรือการใหของขวัญ ทรัพยสิน และหรือผลประโยชนอยางอื่น
คณะกรรมการตองการปลูกจิตสํานึกใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับ
ตระหนักถึงการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและสรางคานิยมที่ถูกตองดวยการไมรับ ไมใหและไมสนับสนุนการ
กระทําใดๆ ที่สอไปในทางมิชอบหรือแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ซึ่งจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานและ
หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ ในทางลบหรือในทางเสียหายโดยกําหนดแนวทางปฏิบัติไวดังนี้
8.1 หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับเรียกรองหรือรับของขวัญ ทรัพยสิน
และหรือประโยชนใดๆ จากลูกคา คูคา และหรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวของกับบริษัทฯ โดย
เด็ดขาดไมวากรณีใด ทั้งเปนการสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีผลตอการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานอยางไมเปนธรรม เกิดความลํ าเอียง หรือเกิดความลําบากใจ ซึ่งอาจจะกอใหเกิด
ผลประโยชนที่ขัดกันได
8.2 การรับ หรือการใหของขวั ญ เนื่ องในโอกาสหรือเทศกาลอั น เป นประเพณี นิ ยมอั นดี งาม หรือ
มารยาททางสังคมที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป จะตองกระทําดวยความโปรงใส ในที่เปดเผย ซึ่งจะตอง
เปนของที่มีมูลคาเล็กนอย เชน กระเชาของขวัญ ของชํารวย หรือของที่ระลึกที่จัดทําขึ้นเพื่อ
สงเสริมการขายหรือแจกจายทั่วไป เปนตน ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถใชดุลยพินิจในการวินิจฉัย
ไดวาของนั้นเหมาะสมหรือไม หากไมมั่นใจก็ใหปรึกษาหารือหรือขอคําแนะนําจากผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นกอน โดยใหคํานึงถึงหรือพิจารณาถึงเจตนารมณของผูใหและผูรับเปนสําคัญวา
เรื่องดังกลาวเหมาะสมหรือไม
8.3 การรับหรือให ดังกลาวนั้นจะตองไมทําใหเกิดความไดเปรียบใดๆผานการกระทําที่ไมเหมาะสม
หรื อ เป น การแลกเปลี่ ย นอย า งชั ด เจนหรื อ แอบแฝง เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง การช ว ยเหลื อ หรื อ
ผลประโยชนตอบแทน ทําใหเกิดการยินยอมผอนปรนในขอตกลงทางธุรกิจที่ไมเหมาะสม สงผล
ตอการตัดสินใจเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ ในการใหของขวัญของบริษัทฯนั้น จะตองใหในนามบริษัทฯ ไมใช
ในนามสวนตัว โดยอาจจัดทําเปนของขวัญที่มีตราสัญลักษณของบริษัทฯ มีความเหมาะสมกับ
เทศกาล สถานการณ
8.4 การรับหรือการให ของขวัญ ในรูป เงินสด เช็ค บัตรกํา นัล ทองคํา อัญ มณี หรือของมีคาตางๆ
ใหถือวาเปนการรับหรือการใหที่ไมเหมาะสมและไมบังควรอยางยิ่ง โดยใหสันนิษฐานไวกอนวา
เปนการกระทําที่สอไปในทางมิชอบหรือมีการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบอันเนื่องมาจาก
หนาที่การงานที่รับผิดชอบอยู
8.5 กรรมการบริษัทฯ ผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ ตองไมรับของขวัญหรือคาตอบแทนใดๆที่เกิน
สมควรอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติ อยางไรก็ตาม กรรมการ ผูบริหารและ
พนักงานของบริษัทฯสามารถรับของขวัญ และ/หรือ คาบริการตอนรับ และ/หรือคาใชจายอื่นๆ
ได หากเปนไปตามเทศกาลหรือธรรมเนียมปฏิบัติโดยปกติ
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8.6 หามรับของขวัญ หรือ คาบริการตอนรับ หรือผลประโยชนอื่นๆ ที่มีมูลคาเกินกวา 3,000 บาท
(สามพันบาท)หรือของขวัญที่เปนเงินสด หรือเทียบเทาเงินสด เชน บัตรของขวัญ บัตรกํานัล
เป นต น เมื่ ออยูในสถานการณ ที่ไมอาจปฏิเสธการรับของขวัญ หรือผลประโยชน ดังกลา วได
ในขณะนั้น เชน ในการประชุมหารือกับลูกคา เปนตน ผูรับอาจรับของขวัญหรือผลประโยชน
ไว กอน โดยจะต อ งแจ งผู บั ง คั บ บั ญ ชาทั น ที และจั ด ทํ า แบบรายงานการรับ ของขวั ญ ส ง ให
ฝายทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯจะพิจารณานําสิ่งของ/ของขวัญที่ไดรับไปจัดสรรหรือบริจาค
แกสาธารณกุศลเพื่อสวนรวมตอไปตามความเหมาะสมภายใตดุลยพินิจของประธานเจาหนาที่
บริหาร
 การใหและรับผลประโยชนอื่นๆ เชน การสังสรรครับรอง จะตองยืนยันไดวาการรับรองนั้น
มิไดมีลักษณะเปนการใชจายเงินมากเกินสมควรหรือกระทําบอยครั้ง จนทําใหเกิดขอผูกมัด
กับผูที่จัดการสังสรรครับรองนั้น ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
 บริษัทฯ จะประชาสัมพันธใหกรรมการบริษัท ผูบ ริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทราบ ถึง
แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับของขวัญ การบริการตอนรับ และคาใชจายอื่นๆ ของบริษัทฯ
ผานการประชุมประจําปและผานระบบการสื่อสารอื่นๆ ที่บริษัทฯ มีอยู
 บริษัทฯจะประชาสัมพันธหรือแจงใหลูกคา คูคา หรือ ผูมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
ทราบ ถึงนโยบายและแนวทางในการปฏิบั ติ เกี่ย วกับ ของขวั ญ การบริการต อนรั บ และ
คาใชจายอื่นๆของบริษัทฯผานเอกสารแนะนําบริษัทฯหรือแผนพับที่ใชประชาสัมพันธกิจการ
ของบริษัทฯ
8.7 แนวทางปฏิบัติ
วิธีการปฏิบัติในการใหของขวัญ ทรัพยสิน และหรือผลประโยชนอื่นใด
1. การใหของขวัญ ทรัพยสินและหรือผลประโยชนอื่นใดแกหนวยงานของรัฐ
1.1 การใหของขวัญจะตองรายงานและขออนุมัติ ดังนี้
1.1.1 มูลคาไมเกิน 3,000 บาท ตอชิ้นตอผูรับ 1 คน ดําเนินการขออนุมัติจากประธาน
เจาหนาที่บริหาร
1.1.2 จะตองกระทําดวยความโปรงใส ในที่เปดเผย
1.2 รูปแบบการใหของขวัญในกรณีงานศพ งานแตงงานและงานบวชจะตองดําเนินการ ดังนี้
1.2.1 มูลคาของขวัญไมเกิน 3,000 บาท(ใหเปนเงินสดหรือสิ่งของ) ตอ 1 งาน
ดําเนินการขออนุมัติจากประธานเจาหนาที่บริหาร
1.2.2 การใหเงินชวยเหลือและ/หรือพวงหรีดในงานศพ
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 เงินสดชวยเหลือกรณีบริษัทฯเปนเจาภาพมูลคาไมเกิน 5,000 บาทตอ
1 งาน ดําเนินการขออนุมัติจากประธานเจาหนาที่บริหาร
1.3 การจัดซื้อของขวัญและการเบิกคาใชจายเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของของบริษัทฯ
1.4 ไมสามารถใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด หากเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้
 การใหของขวัญในรูปเงินสด เช็ค บัตรกํานัล ทองคํา อัญมณีหรือของมีคาตางๆ
 การใหที่ทําใหเกิดความไดเปรียบใดๆผานการกระทําที่ไมเหมาะสมหรือเปนการ
แลกเปลี่ยนอยางชัดเจนหรือแอบแฝง เพื่อใหไดมาซึ่งการชวยเหลือหรือผลประโยชน
ตอบแทน ทําใหเกิดการยินยอมผอนปรนในขอตกลงทางธุรกิจที่ไมเหมาะสม
 เขาขายการรับสินบนหรือการทุจริต
 สื่อลามก อนาจารและสิ่งผิดกฎหมาย
2. การใหของขวัญกรณีบุคคลทั่วไป องคกรทางธุรกิจหรือองคกรอื่นใดนอกเหนือจากขอ 1.
จะตองรายงานและขออนุมัติ ดังนี้
2.1 การใหของขวัญจะตองรายงานและขออนุมัติ ดังนี้
2.1.1 มูลคาไมเกิน 2,000 บาท ตอชิ้นตอผูรับ 1 คน ดําเนินการขออนุมัติจาก
ผูอํานวยการดานที่เกี่ยวของ
2.1.2 มูลคาเกิน 2,000 บาท ดําเนินการขออนุมัติจากประธานเจาหนาที่บริหาร
2.1.3 จะตองกระทําดวยความโปรงใส ในที่เปดเผย
2.2 รูปแบบการใหของขวัญในกรณีงานศพ งานแตงงานและงานบวชจะตองดําเนินการ ดังนี้
2.2.1 มูลคาของขวัญไมเกิน 2,000 บาท(ใหเปนเงินสดหรือสิ่งของ) ตอ 1 งาน
ดําเนินการขออนุมัติจากผูอํานวยการดานที่เกี่ยวของ
2.2.2 มูลคาเกิน 2,000 บาท (ใหเปนสิ่งของเทานั้น) ตอ 1 งาน ดําเนินการขออนุมัติ
จากประธานเจาหนาที่บริหาร
2.2.3 การใหเงินชวยเหลือและ/หรือพวงหรีดในงานศพ
 กรณีพนักงานบริษัทฯ ใหเปนไปตามที่ไดกําหนดไวในคูมือสวัสดิการ
พนักงาน ขอ 3. เรื่องสวัสดิการครอบครัว ขอ 1. เงินสงเคราะหงานศพ
ครอบครัว (บิดา มารดา คูสมรสและบุตรของพนักงานเทานั้น)
รับผิดชอบโดยฝายทรัพยากรบุคคล
 เงินสดชวยเหลือกรณีบริษัทฯเปนเจาภาพมูลคาไมเกิน 3,000 บาทตอ
1 งาน ดําเนินการขออนุมัติจากผูอํานวยการดานที่เกี่ยวของ

9

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการตอตานทุจริตคอรัปชั่น

 เงินสดชวยเหลือกรณีบริษัทฯเปนเจาภาพมูลคาเกิน 3,000 บาทตอ
1งาน ดําเนินการขออนุมัติจากประธานเจาหนาที่บริหาร
2.3 การจัดซื้อของขวัญและการเบิกคาใชจายเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของของบริษัทฯ
2.4 กรณี ที่ ไม ส ามารถให ข องขวั ญ ทรัพ ย สิ น หรือ ผลประโยชน อื่ น ใด หากเข า เงื่ อนไข
ดังตอไปนี้
 การใหของขวัญในรูปเงินสด เช็ค บัตรกํานัล ทองคํา อัญมณีหรือของมีคาตางๆ
 การให ที่ทํ าให เกิดความไดเปรีย บใดๆผ านการกระทํ าที่ ไม เหมาะสมหรือเป น การ
แลกเปลี่ยนอยางชัดเจนหรือแอบแฝง เพื่อใหไดมาซึ่งการชวยเหลือหรือผลประโยชน
ตอบแทน ทําใหเกิดการยินยอมผอนปรนในขอตกลงทางธุรกิจที่ไมเหมาะสม
 เขาขายการรับสินบนหรือการทุจริต
 สื่อลามก อนาจาร และสิ่งผิดกฎหมาย
3. การรับของขวัญทุกกรณีจะตองรายงานและขออนุมัติ ดังนี้
3.1 การรับของขวัญจะตองรายงานและขออนุมัติ ดังนี้
3.1.1 มูลคาไมเกิน 2,000 บาท ตอชิ้นตอผูรับ 1 คน
3.1.2 มูลคาเกิน 2,000 บาท
3.1.3 จะตองกระทําดวยความโปรงใส ในที่เปดเผย
3.2 กรณี ที่ ไม ส ามารถรับ ของขวั ญ ทรัพ ย สิ น หรือผลประโยชน อื่น ใด หากเขา เงื่อนไข
ดังตอไปนี้
 การรับของขวัญในรูปเงินสด เช็ค บัตรกํานัล ทองคํา อัญมณีหรือของมีคาตางๆ
 การรับที่ ทํ าให เกิด ความไดเปรีย บใดๆผ านการกระทํ าที่ไม เหมาะสมหรือเป นการ
แลกเปลี่ยนอยางชัดเจนหรือแอบแฝง เพื่อใหไดมาซึ่งการชวยเหลือหรือผลประโยชน
ตอบแทน ทําใหเกิดการยินยอมผอนปรนในขอตกลงทางธุรกิจที่ไมเหมาะสม
 เขาขายการรับสินบนหรือการทุจริต
 สื่อลามก อนาจาร และสิ่งผิดกฎหมาย
4. วิธปี ฏิบัติในการเลี้ยงรับรอง
คาใชจายในการเลี้ยงรับรองโดยมารยาททางธุรกิจควรใชอยางเหมาะสมและเปนคาใชจา ย
ตามจริง ทั้งนี้ การจัดเลี้ยงหรือรับเลี้ยงจะตองรายงานและขออนุมัติ ดังนี้
4.1 การเลี้ ย งรั บ รองต อ หน ว ยงานของรั ฐ หรื อ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ในแต ล ะโอกาสไม เกิ น
600 บาทตอคน
4.2 กรณีบุคคลทั่วไป องคกรทางธุรกิจหรือองคกรอื่นใดนอกเหนือจากขอ 4.1
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4.2.1 มูลคาไมเกิน 2,000 บาทในแตละโอกาส ใหรายงานและไดรับอนุมัติจาก
ผูอํานวยการดานที่เกี่ยวของ
4.2.2 มูลคาเกินกวา 2,000 บาทในแตละโอกาส ใหดําเนินการขออนุมัติลวงหนาจาก
ประธานเจาหนาที่บริหาร
4.3 ตองทํารายงานสรุปแจงเปนรายเดือนตอผูบังคับบัญชา ระดับผูอํานวยการขึ้นไปและจัดเก็บ
รายงานดังกลาวไวทหี่ นวยงานธุรการ
5. การรายงานรับหรือใหของขวัญ ทรัพยสิน และหรือผลประโยชนอื่นใด
5.1 รายงานการรับหรือใหของขวัญ ทรัพยสิน และหรือผลประโยชนอื่นใด หรือการรับรอง
5.1.1 เมื่อไดรับหรือใหของขวัญ ทรัพยสิน และหรือผลประโยชนอื่นใด หรือการรับรอง
ใหดําเนินการแจงใหผูบังคับบัญชาทราบทันที เพื่อขออนุมัติการรับหรือให และ
การรับรอง
5.1.2 ระบุชื่อ นามสกุล และตําแหนง หรือชื่อหนวยงาน สังกัด ของผูรับหรือให หรือ
การรับรอง
5.1.3 จัดทําแบบรายงานการรับหรือใหและการรับรองใหหนวยงานธุรการเปนรายเดือน
5.1.4 ของขวั ญ ทรัพ ย สิน หรือผลประโยชน ที่ ได รับ ให นํ า ส งเป น ของส วนกลางของ
บริษัท ฯ
5.1.5 ตองนําสงใหหนวยงานธุรการภายใน 7 วัน นับแตวันไดรับของขวัญหรือทรัพยสิน
5.2 การจัดทําทะเบียนและจัดเก็บเอกสารรับหรือใหของขวัญ ทรัพยสิน และหรือผลประโยชนอื่นใด
หรือการรับรอง ผูจัดทําทะเบียนคุมของขวัญสวนกลาง มีหนาที่จัดทําทะเบียนคุมของขวัญ ดังนี้
5.2.1 จัดทําบันทึกขอมูลลงทะเบียน และออกเลขที่สําคัญทุกครั้งที่มีการรายงานการรับ
หรือใหและการรับรอง
5.2.2 ตรวจสอบของขวัญ ทรัพยสิน และคาใชจายใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ
5.2.3 ควบคุมการเบิกของขวัญ ทรัพย และคาใชจายในการรับรอง
5.2.4 จัดเก็บเอกสารรายงานการรับหรือใหของขวัญ ทรัพยสิน และการรับรอง
6. การจัดสรรของขวัญที่ไดรับ
6.1 ของที่เนาเสียได ใหจัดสรรแกพนักงานภายในหนวยงานอยางเปนธรรม จะตองรายงาน
และขออนุมัติ ดังนี้
6.1.1 ของที่มีมูลคา ไมเกิน 2,000 บาท ใหขออนุมัติรับจากผูอํานวยการดานที่เกี่ยวของ
6.1.2 มูลคาเกินกวา 2,000 บาท ใหขออนุมัติรับจากประธานเจาหนาที่บริหาร
6.1.3 หนวยงานที่ไดรับอนุมัติใหรับของขวัญตองทํารายงานสรุปสงใหหนวยงานธุรการ
จัดเก็บดวย
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6.2 ของที่สามารถเก็บไดใหดําเนินการ ดังนี้
6.2.1 ของที่ไดรับมีมูลคาไมเกิน 2,000 บาท ใหขออนุมัติรับจากผูอํานวยการดานที่เกี่ยวของ
เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดสรร
6.2.2 ของที่ไดรับมีมูลคาเกินกวา 2,000 บาท ใหขออนุมัติรับจากประธานเจาหนาที่บริหาร
เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดสรร
6.2.3 หนวยงานที่ไดรับอนุมัติใหรับของขวัญตองทํารายงานสรุปสงใหหนวยงานธุรการ
จัดเก็บดวย

9. การรองเรียนและการแจงเบาะแสการกระทําผิด
บริษัทฯไดกําหนดนโยบายวาดวยการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสียตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจหรือพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริตคอรรัปชั่นหรือประพฤติมิชอบของ
บุคคลในบริษัทฯ ทั้งจากพนักงานและผูมีสวนไดเสีย เพื่อใหมีกลไกการมีสวนรวมของทุกคนดังตอไปนี้
9.1 การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
เพื่อสงเสริมใหผูบริหารพนักงานดําเนินธุรกิจอยางถูกตองโปรงใส ตรวจสอบได หากผูมีสวนได
เสียคนใดมีความประสงคจะติดตอกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง โดยไมผานผูบริหารของบริษัทฯ เพื่อ
แสดงความคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับ การดําเนินธุรกิจรวมทั้งการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตางๆ เชน การ
ปฏิบัติงานที่ไมถูกตองหรือมีขอบกพรอง การกระทําผิดกฎหมายหรือจริยธรรม หรือการทุจริตคอรรัปชั่น เปน
ตน โดยใหแจงเบาะแสหรือสงขอรองเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ดังตอไปนี้
9.2 ชองทางในการรองเรียนและแจงเบาะแส
 สงทางไปรษณียมาที่
ประธานกรรมการตรวจสอบ
27/1 พหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 ผานหนาเว็ปไซดของบริษัทฯ http://www.thaiagroenergy.com/antiCorruption
 ผานระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ http://www.intranet.com/TAE
 ทางโทรศัพท ติดตอ ผูจัดการฝายตรวจสอบ หมายเลข 081-802-7001
 สงทาง E-mail padetpai@yahoo.com และ/หรือ Suphachai@thaiagroenergy.com
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9.3 ขอบเขตการรองเรียนและแจงเบาะแส
9.3.1 การไม ปฏิบั ติต ามนโยบายด า นการดํ ากับดู แลกิจ การที่ ดี จริย ธรรมธุ รกิจ และ
นโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นหรือฝาฝนกฎ ระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯ
หรือการกระทําที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ตลอดจน ขอสงสัย
พฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริตคอรรัปชั่น
9.3.2 การกระทําที่ทําใหบริษัทฯ เสียผลประโยชนหรือกระทบตอชื่อเสียงของบริษัทฯ
9.3.3 ไมไดรับความเปนธรรมจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติงาน
ของพนักงานหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของทางธุรกิจ
9.4 การคุมครองผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
บริษัทฯ กําหนดนโยบายและแนวทางในการคุมครองผูใหขอมูลหรือแจงเบาะแสผูกระทําผิด
โดยจะเก็บรักษาขอมู ลของผู รองเรียนและใหขอมู ลไวเป นความลับ โดยผูไดรับขอมูลจากการปฏิบัติหน าที่
ที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว มีหนาที่เก็บรักษาขอมูล ขอรองเรียนและเอกสารหลักฐานไวเปนความลับ หาม
เปดเผย เวนแตเปนการเปดเผยตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนด
ผูมีสวนไดเสียที่แจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตามวรรคหนึ่งขางตนไมตองเปดเผยชื่อแตอยางใด
และบริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการปองกันผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนไวในระเบียบปฏิบัติงาน โดยมิใหถือวา
การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน มีความผิดทางวินัย แมวาการกระทําดังกลาวอาจกอใหเกิดความเสียหายแก
บริษัทฯ ได
9.5 การพิจารณาขอรองเรียนหรือเบาะแส
9.5.1 ขอมูลที่เกี่ยวของกับการรองเรียนหรือแจงเบาะแสมานั้น ตองมีความชัดเจนและ
สามารถนําไปสืบหาขอเท็จจริงเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนตอไปได
9.5.2 ขอรองเรียนหรือเบาะแสที่ไดรับแจงถือเปนความลับ บุคคลที่เกี่ยวของจะไดรับ
ความคุมครองสิทธิโดยคํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก
9.5.3 บริษัทฯมีขั้นตอนตรวจสอบหาขอเท็จจริงและตอบกลับไปยังผูรองรียนหรือแจง
เบาะแสในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะ ขอเท็จจริงเปนกรณีไป
9.6 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบหาขอเท็จจริง
9.6.1 ผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส เปนแหลงที่มาของขอมูล
9.6.2 ประธานกรรมการตรวจสอบรับเรื่องรองเรียน ฝายตรวจสอบภายในเก็บรวบรวม
ขอมูลเอกสารหลักฐานทั้งหมดในกระบวนการตรวจสอบหาขอเท็จจริง
9.6.3 ประธานกรรมการตรวจสอบแจงประธานเจาหนาที่บริหารเพื่อแตงตั้งคณะทํางาน
สอบสวน
9.6.4 หนวยงานตนสังกัดที่ถูกรองเรียนหรือถูกกลาวหา
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9.6.5 ฝายกฎหมาย เพื่อตรวจสอบการกระทําซึง่ ถูกรองเรียนหรือไดรับเบาะแส
9.6.6 คณะทํ า งานสอบสวนเป นผู ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของหน ว ยงานต น สั งกั ด
ที่ ถู ก ร องเรี ย นผ า นช อ งทางร อ งเรี ย นและแจ งเบาะแส และรั บ ทราบผลการ
ตรวจสอบขอเท็ จจริงรวมทั้งเสนอแนะในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในแก
คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทฯ ตามลําดับ
9.7 ขั้นตอนดําเนินการสอบหาขอเท็จจริงหลังจากมีผูแจงเบาะแสหรือขอเรียกรอง
9.7.1 ลงทะเบียนรับเรื่อง ฝายตรวจสอบภายในลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียนหรือแจง
เบาะแสที่ไดรับจากประธานกรรมการตรวจสอบหรือจากชองทางอื่นๆ
9.7.2 การแต งตั้ งคณะทํ า งานสอบสวน ประธานกรรมการตรวจสอบแจ ง เรื่ อ งต อ
ประธานเจาหนาที่บริหารเพื่อแตงตั้งคณะทํางานสอบสวน
9.7.3 คณะทํางานสอบสวนดําเนินการตรวจสอบหาขอเท็จจริงดวยการรวบรวมขอมูล
และเอกสาร หลักฐานรวมทั้งสอบสวนผูที่เกี่ยวของเพื่ อสรุปผล จากนั้น จัดทํ า
รายงานสรุปผลเสนอประธานเจาหนาที่บริหารเพื่อพิจารณาและสั่งการและเสนอ
ตอประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ
9.7.4 รายงานสรุปผลการดําเนินการ ปดเรื่องรองเรียนและแจงผลกลับยังผูรองเรียน
เมื่อคณะทํางานสอบสวนดําเนินการตามคําสั่งการแลวเสร็จ ใหฝายตรวจสอบ
ภายในดําเนินการแจงตอบกลับผลใหผูรองเรียนทราบ(กรณีที่ผูรองเรียนมีความ
ประสงคหรือทราบชื่อ)
9.7.5 การควบคุมและติดตามผล ฝายตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการติดตามผลการ
ปฏิ บั ติ ข องหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งว า สอดคล อ งและเป น ไปตามขั้ น ตอนการ
ปฏิ บัติ งานใหม ที่ กํา หนดหรื อสั่ งการหรือไม ทั้ งนี้ ต อ งรายงานผลตอประธาน
เจาหนาที่บริหารและประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบตอไป
9.7.6 ใหคณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการรายงานผลการตรวจสอบเบาะแสหรือขอ
รองเรียนใหคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณาตอไป
9.8 มาตรการแกไขและชดเชยคาเสียหาย
ในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ ยินดีรับ
ฟงขอคิดเห็นหรือขอรองเรียนโดยจะรีบแกไขขอบกพรองหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการ
ปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีก และจะพิจารณาชดเชยคาเสียหายใหผูถูกละเมิดอยางเหมาะสมตาม
เหตุและผลของเรื่องเปนแตละรายแตละกรณีๆ ไป
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9.9 การรองเรียนหรือแจงเบาะแสโดยไมสุจริต
ในกรณีที่บริษัทฯพบวา มีการรองเรียนหรือแจงเบาะแสโดยไมสุจริต หากผูแจงเบาะแสหรือ
ผูรองเรียนเปนพนักงานของบริษัทฯ จะไดรับการลงโทษทางวินัยและกรณีเปนบุคคลภายนอกหากกระทําการ
ดังกลาวทําใหบริษัทฯไดรับความเสียหาย บริษัทฯจะพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลดังกลาว

10. การอบรมและการสื่อสาร
บริษัทฯ สื่อสารและเปดเผยขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อให
กรรมการ ผูบริหาร พนั กงานและบุคคลผูมี สวนไดเสียหรือเกี่ย วของกับธุรกิจ ของบริษั ท ฯไดรับทราบ ผาน
ทางการประชุมประจําของฝายจัดการ การประชาสัมพันธในวารสารรายเดือนของบริษัทฯ ปายประชาสัมพันธ
เว็ปไซด ระบบอินทราเน็ต แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (56-1) รายงานประจําป (56-2) หรือชองทาง
อื่นๆที่เหมาะสม เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทฯ เปนองคกรที่ปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่น มีความโปรงใสในการ
ดําเนินงานสามารถตรวจสอบได
10.1 แนวทางปฎิบัติในการสื่อสารใหบุคคลทั่วไปรับทราบ
 การประชาสัมพันธผานชองทางเว็ปไซด
 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (56-1) รายงานประจําป (56-2)
10.2 แนวทางปฎิบัติในการสื่อสารให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ
 เลขานุ ก ารบริ ษั ท ฯ จะนํ า เสนอข อ มู ล เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนโยบายการต อ ต า นทุ จ ริ ต
คอรรัปชั่นใหแกกรรมการทุกคนรับทราบ รวมทั้งจัดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการเขา
ใหมเกี่ยวกับเรื่องนโยบายและแนวทางปฏิบัติการตอตานทุจริตการคอรรัปชั่น
 กรรมการ ผู บ ริ ห าร พนั ก งานใหม ทุ ก คนจะได รั บ สํ า เนานโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น และไดรับการอบรมใหความรูเกี่ยวกับนโยบาย
ดังกลาวในการปฐมนิเทศกรรมการ ผูบริหาร พนักงานใหมรวมทั้งการระบุ ขอความ
ที่แสดงถึงการยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชัน รวมถึง
นโยบายดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯไวในสัญญา
วาจางแรงงานเพื่อใหกรรมการ ผูบริหารหรือพนักงาน ใหมไดลงนามรับทราบและ
ยึดถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด
 พนักงานปจจุบันทุกคนจะไดรับสําเนานโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นเพื่อชวย
ให มั่ น ใจว า ได รั บ ทราบและเข า ใจถึ ง นโยบายของบริ ษั ท ฯ ในการต อ ต า นการ
คอรรัปชั่น
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นอกจากนี้ ยั งสามารถศึกษานโยบายรวมทั้ งขอ มู ล ล าสุ ด ที่ ป รับ ปรุ งแกไขได จ าก
เว็ป ไซต ของบริษั ท ฯ และระบบอิ น ทราเน็ ตของบริ ษั ท ฯ โดยบริษั ท ฯ จะแจ งให
พนักงานทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลที่สําคัญ
 ผูบริหารและพนักงานทุกคนจะไดรับการอบรมเกี่ยวกับการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
อยางน อยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหตระหนักถึงการทุจริตคอรรัปชั่น เชน รูป แบบตางๆ
ของการทุจริตคอรรัปชั่นความเสี่ยงจากการเขาไปมีสวนรวมใน การทุจริตคอรรัปชั่น
ตลอดจนวิธีการรายงานกรณีพบเห็นหรือสงสัยวามีการทุจริตคอรรัปชั่น เปนตน
 การสื่อสารผานทางการประชุมประจําเดือนของฝายจัดการ การประชาสัมพันธใน
วารสารรายเดือนของบริษัทฯ และปายประชาสัมพันธของบริษัทฯ
10.3 การสื่อสารใหลูกคาหรือคูคารับทราบ
 บริษัทฯจะสื่อสารนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นใหแกตัวแทน ตัวกลางทาง
ธุรกิจ ผูจัดจําหนายสินคา/ใหบริการ และผูรับเหมาทราบ ตั้งแตเริ่มตนความสัมพันธ
ทางธุรกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ สนับ สนุนใหตัว แทน
ตัวกลางทางธุรกิจ ผูจัดจําหนายสินคา/ใหบริการ และผูรับเหมายึดมั่นในการตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่น
 การจัดทําเอกสาร สัญญา โดยระบุเงื่อนไขหรือขอสังเกตใหกับลูกคาหรือคูคาทราบ
ถึงนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น ของบริษัทฯ

11. การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการนําเสนอขอมูลผลการประเมินความเสี่ยงตอการ
ทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น ในกิ จ กรรมต า งๆ ของธุ รกิ จ โดยระบุ งานที่ มี ความเสี่ ยงสู งและผลกระทบที่ อาจเกิด ขึ้ น
รวมทั้งมาตรการปองกันหรือลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
มาตรการดังกลาว โดย จัดทําเปนรายงาน เสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ อยาง
นอยปละ 2 ครั้ง

12. การควบคุมภายในและการตรวจสอบ การปฏิบัติตามนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทฯ ไดจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในที่มีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่ประเมิน ระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการกํากับดูแล กิจการและกิจกรรมหรือระบบงาน
ตางๆ ของบริษัทฯ วามีความ เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงคที่วางไว รวมทั้งมี
การปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ขอบังคับ นโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น หรือของหนวยงานกํากับดูแล
ที่เกีย่ วของ
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นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบงบการเงินและผลการดําเนินงานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต เปนประจํา
ทุกไตรมาสและทุกปเพื่อใหมั่นใจวาขอมูลและรายงานทางการเงินหรือบัญชีเปนไป อยา งถูกตอง เชื่อถือได
ทันเวลาและสอดคลองกับขอกําหนดของกฏหมาย

13. การพิ จ ารณาโทษหากมี ก ารฝ าฝ น หรือ ไม ป ฏิบั ติ ต ามนโยบายและแนวทางปฏิ บัติก าร
ตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
13.1 หากกรรมการบริษัทฯและผูบริหาร 4 รายแรก ตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลั กทรัพ ยและตลาดหลั กทรัพ ย( ก.ล.ต.)ฝ าฝนหรือไมป ฏิ บัติ ต ามนโยบายนี้ บริษั ท ฯ จะตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนเพื่ อ ดํ า เนิ น การสอบสวนข อ เท็ จ จริ งเกี่ ย วกั บ การกระทํ า ดั ง กล า ว
โดยไมชักชา ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนใหประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งหมดของบริษัทฯ
ในกรณี ที่การพิจารณาสอบสวนขอเท็จ จริงในคราวใด มีกรรมการที่ ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
นโยบายนี้เปนกรรมการอิสระ หามกรรมการอิสระทานนั้นเขาเปนคณะกรรมการสอบสวนใน
คราวดังกลาว
ในกรณี ที่พิ สูจนไดวา กรรมการฝาฝนหรือไม ปฏิบัติตามนโยบาย ใหคณะกรรมการสอบสวน
พิ จ ารณาโทษ โดยพิ จ ารณาจากหลั ก ฐานข อ เท็ จ จริงและสถานการณ แวดล อ มตามความ
เหมาะสมในแต ล ะกรณี และให ร ายงานผลการสอบสวนรวมถึ ง การพิ จ ารณาโทษให
คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยยกเวนกรรมการที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น)พิจารณาตอไป
ทั้งนี้ หากการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย ก็ใหรับ
โทษตามที่กฎหมายกําหนดดวย
13.2 หากผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายนี้จะมีโทษทางวินัยซึ่ง
วิธีการลงโทษจะขึ้นอยูกับขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอม ทั้งนี้ หากการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกลาวเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย ก็ใหรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดดวย
บริษัทฯไมมีนโยบายลดตําแหนงลงโทษหรือใหผลทางลบตอพนักงานที่ปฏิเสธการคอรรัปชั่น
แมวาการกระทํานั้นจะทําใหบริษัทฯสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
13.3 บริษั ทฯใชระบบการสื่อสารภายในองคกรทุกระบบเพื่อประชาสัมพั นธบทลงโทษหากมีการ
ไมปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงการสรางการรับรู
อยางชัดเจนถึงนโยบายการไมมีผลทางลบตอพนักงานที่ปฏิเสธการคอรรัปชั่น แมการกระทํานั้น
จะทําใหบริษัทฯ เสียโอกาสทางธุรกิจ ก็ตาม
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13.4 บริษัทฯ มีการสรางการรับรูใหเกิดกับพนักงานทั่วไป ถึงการปฏิบัติตามนโยบายการตอตาน
ทุจริตคอรรัปชั่นของพนักงานคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน เชน การประกาศชมเชย หรือใหรางวัล
เปนตน

14. การทบทวน นโยบายและแนวทางปฏิบัติการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทฯ กําหนดใหมีการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นเปนประจํา
ทุกไตรมาสสุดทายของป โดยทุกหนวยงาน ตามโครงสรางองคกรมีหนาที่ และความรับผิดชอบรวมกันในการ
ทบทวน ให เป น ไปอย างเพี ยงพอและเหมาะสม หากผู ใดพบขอสงสั ย เกี่ยวกั บ การปฏิบั ติงานหรือการทํ า
กิจกรรม หรือรายการธุรกิจใดๆที่ อาจ เขาขายฝาฝนนโยบายและแนวทางปฏิบัติการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
หรื อ ละเมิ ด กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข อ บั งคั บ ของบริ ษั ท ฯ จะต อ งแจ ง หรื อ รายงานข อ มู ล ดั ง กล า วต อ
ผูที่เกีย่ วของตามชองทางในการรองเรียนและแจงเบาะแสที่กําหนดไว
ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เปนตนไป

(นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล)
ประธานที่ประชุม

(นางสมฤดี สุวรรณรูป)
เลขานุการบริษัทฯ
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