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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 เพื่อแสวงหาผลประโยชน ที่ มิ ควรไดโดยชอบสำหรับ ตนเองและผู อื่น รวมถึง
การแสดงเจตนาลอลวงหรือปกปดไมวาจะโดยวิธีการใดทั้ งในการจัดทำเอกสารหรือวาจาเพื่ อใหได มาซึ่ ง
ผลประโยชนและเกิดความเสียหายแกผูถูกกระทำ เชน บริษัทฯ ลูกคา เพื่อนรวมงาน เปนตน
“การคอรรัปชั่น” (Corruption) หมายถึง การใชอำนาจที่ไดมาโดยหนาที่ในการหาประโยชนสวนตัวหรือการ
กระทำการใดๆ ไมวาจะเปนการเสนอ การใหคำมั่นสัญญา การขอ การเรียกรอง การใหหรือรับ ทรัพยสินหรือ
ผลประโยชนอื่นใด ทั้งจากเจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานภาครัฐ หนวยงานเอกชน รวมถึงการเอื้อประโยชน
ในทางธุรกิจใหกับตนเองหรือพวกพองไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม เพื่อใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติหรือละ
เวนการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหไดมาหรือรักษาไวซึ่งผลประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสมทางธุรกิจ ยกเวนกรณีที่
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นหรือจารีตทางการคาใหกระทำได
“ความขัดแยงทางผลประโยชน” (Conflict of interest) หมายถึง ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชนขององคกรหรือสวนรวม หรือการกระทำที่มีผลประโยชนสวนตัวเขามาเกี่ยวของโดยการ
กระทำดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัวทั้งเจตนาหรือไมเจตนา
“การใหสินบน” (Bribery) หมายถึง การเสนอ การใหคำมั่นสัญญา การรับหรือให เรียกรองผลประโยชนเพื่อ
เปนสิ่งจูงใจใหบุคคลกระทำการอยางใดอยางหนึ่งที่ผิดกฎหมายหรือขัดตอศีลธรรมอันดี หรือทำลายความ
ไววางใจซึ่งอาจกระทำไดหลายรูปแบบ เชน การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล
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
สนับสนุนกิจกรรมของพรรคการเมือง เชน การใหสิ่งของหรือบริการ การโฆษณาสงเสริมหรือสนับสนุนพรรค
การเมือง การซื้อบัตรเขาชมงานที่จัดเพื่อระดมทุนและหรือบริจาคเงินใหแกองคกรที่มีความสัมพันธใกลชิดกับ
พรรคการเมือง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิพิเศษ หรือผลประโยชนอันมิควรได ทั้งนี้ ไมรวมถึงการที่
พนักงานเขารวมกิจกรรมทางการเมืองตามหลักสิทธิเสรีภาพ
“การรับหรือการใหของขวัญ ทรัพยสินและหรือผลประโยชนอยางอื่น” หมายถึง การรับหรือใหทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดที่อาจสรางแรงจูงใจในการตัดสินใจอยางหนึ่งอยางใด
“การละเมิดในทรัพยสินของบริษัท” (Asset Misappropriation) ไดแก การยักยอก เงินหรือทรัพยสิน
(Theft of Cash/Inventory/Other Asset) การเบิกจายโดยใชขอมูลเท็จ (Fraudulent Disbursements)
การใชทรัพยสินผิดวัตถุประสงค (Misuse)
“การตกแตงรายงานทางการเงิน”(Financial Statement Fraud) ไดแก การแสดงรายงานสูงหรือต่ำ กวา
ความเปนจริง(Over/Under statement)
“การบริจาคเพื่อการกุศล”(Donation) หมายถึง การบริจาคเงินหรือสิ่งของ หรือประโยชนอื่นใด ใหภาครัฐ
ลูกคา คูคา บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิพิเศษ หรือผลประโยชนอันมิควร
ได เวนแตเงินที่สละใหเพื่อรวมในกิจกรรมที่เปนประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสาธารณะ
ประโยชนใหสังคมโดยไมไดหวังสิ่งตอบแทนหรือผลประโยชนจากองคกรที่ไดรับบริจาค เชน สมาคม มูลนิธิ
องคกรสาธารณะ วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือองคกรทีท่ ำประโยชนเพื่อสังคม เปนตน
“เงินสนับสนุน” (Sponsorships) หมายถึง เงินที่จายใหหรือไดรับจาก ภาครัฐ ลูกคา คูคา บุคคล หรือนิติ
บุคคลใด ๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิพิเศษ หรือผลประโยชนอันมิควรได เวนแตการจายเงิน
สนับสนุนเพื่อสาธารณะประโยชน หรือเพื่อสงเสริมตราสินคา หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ อันเปนประโยชนตอ
การสรางความ นาเชื่อถือทางการคา ชวยกระชับความสัมพันธทางธุรกิจและความเหมาะสมแกโอกาส
“ของขวั ญ ค า เลี ้ ย งรั บ รองและค า บริ ก ารต อ นรั บ ” (Gift, Entertainment, Hospitality) หมายถึ ง
คาใชจายตางๆ ที่จายเพื่อเปนคาสิ่งของใดๆ ที่มีมูลคาทางการเงิน รวมถึงสิ่งที่ใชแทนเงินสดและสิ่งที่สามารถ
แลกเปลี่ยนเปนสินคาหรือบริการที่มีมูลคาสูงเกินควร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิพิเศษ หรือ
ผลประโยชนอันมิควรได
2

เอ

3. นโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทฯมีนโยบายหามกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับดำเนินการหรือ
ยอมรับการคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทั้งในประเทศและ
ตางประเทศและทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยบริษัทฯจัดใหมีการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตาม
นโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นอยางสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและขอกำหนดในการ
ดำเนินการตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบขอบังคับและบทบัญญัติของกฎหมาย
ตางๆที่เกี่ยวของ โดยใหปฏิบัติดังตอไปนี้
3.1 กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯทุกระดับตองปฏิบัติตามนโยบายการตอตาน
ทุจริตคอรรัปชั่นและจริยธรรมทางธุรกิจโดยไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องทุจริต คอรรัปชั่น ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม อาทิเชน ความขัดแยงทางผลประโยชน, การใหสินบน, การจายคาธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ, การใช
อำนาจในทางขมขู, การละเมิดในทรัพยสินของบริษัท, การตกแตงรายงานทางการเงิน เปนตน
3.2 พนักงานของบริษัทฯทุกระดับไมพึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เขาขายการ
ทุจริตคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ตองแจงใหบริษัทฯรับทราบผานทางชองทางที่ไดกำหนดไว และให
ความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอสงสัยใหปรึกษาหารือบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดใหทำ
หนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจผานชองทางตางๆ ที่กำหนดไว
3.3 บริษัทฯ จะใหความเปนธรรมและคุ มครองพนักงานที่แจงเรื ่ องการทุจริตคอรรัปชั่ นที่
เกี่ยวของกับบริษัทฯ โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการทุจริต
คอรรัปชั่นตามที่บริษัทฯ กำหนดไวในขอกำหนดและแนวทางปฏิบัติในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนของผูมี
สวนไดเสีย
3.4 ผู ที ่ กระทำทุจริตคอรร ัป ชั่น เปนการกระทำผิ ดจริ ย ธรรมทางธุรกิจซึ่ งจะตองไดรับการ
พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว นอกจากนี้อาจจะไดรับโทษตามกฎหมายหากการ
กระทำนั้นผิดกฎหมาย
3.5 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพรใหความรู และทำความเขาใจกับบุคคลอื่นที่
ตองปฏิบัติหนาที่ เกี่ยวของกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายวาดวยการตอตานทุจริต
คอรรัปชั่น

4. แนวทางดำเนินการ
4.1 นโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นนี้ ใหครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล
ตั้งแตการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงาน และการใหผลตอบแทน การเลิกจาง โดยกำหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเขาใจกับ

3

เอ

พนักงานเพื่อใชในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลดวย
4.2 การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นใหใชแนวปฏิบัติตามที่กำหนด
ไวในคูมือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นใน
อนาคต
4.3 การดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการทุจริตคอรรัปชั่น กรรมการ ผูบริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับจะตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้
4.3.1 ความขัดแยงทางผลประโยชน
4.3.2 การรับหรือการใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด ใหเปนไปตามที่กำหนดใน
นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องตอตานคอรรัปชั่นเลมนี้
4.3.3 การรับหรือใหเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนตองเปนไปอยางโปรงใสและถูกตองตาม
กฎหมาย โดยตองมั่นใจวาเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไมไดถูกนำไปใชเพื่ อเปน
ขออางในการติดสินบน
4.3.4 หามรับหรือใหสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทฯและการ
ติดตองานกับภาครัฐจะตองเปนไปอยางโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต และตองดำเนินการให
เปนไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยเครงครัด

5. หนาที่ความรับผิดชอบ
5.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการกำหนดบริษัทฯและการกำกับ
ดูแลใหมีระบบที่สนับสนุนการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อสรางความมั่นใจใหฝาย
บริหารไดตระหนักและใหความสำคัญกับการตอตานคอรรัปชั่นและปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร
5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานใหบริษัทฯ มีการปฎิบัติเปนไปตาม “นโยบายและ
แนวทางปฏิบัติการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น”
5.3 บริหารและผูบริหารทุกระดับมีหนาที่และรับผิดชอบในการกำหนดใหมีระบบและสงเสริม
สนับสนุนนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผูเกี่ยวของทุกหนวยงานรวมทั้ง
ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ
ขอบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
5.4 ฝายตรวจสอบมีหนาที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบ กำกับและสอบทานการปฏิบัติงาน
วาเปนไปอย างถูกตอง ตรงตาม นโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบคำสั ่งในการปฏิบัติ งานและอำนาจอนุ ม ั ติ
ดำเนินการตลอดจนบทบัญญัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหมั่นใจวามีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสม
เพียงพอตอความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่นที่อาจจะเกิดขึ้น โดยใหรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยตรง
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5.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาที่ประเมินความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่นที่
อาจจะเกิดขึ้นในแตละกระบวนการอยางสม่ำเสมอ รวมถึงเสนอแนวทางแกไขที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอหรือ
รายงานตอคณะกรรมการบริหารและหรือคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาทบทวนและกำหนดมาตรการ
ตางๆใหสอดคลองกันเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นดังกลาว
เพื ่ อ ความชั ด เจนในการดำเนิ น การในเรื ่ อ งที ่ ม ี ค วามเสี ่ ย งสู ง กั บ การเกิ ด คอร รั ปชั่ 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 นักการเมืองหรือผูสมัคร
รับเลือกตั้งทางการเมืองใดๆ เพื่อใหการชวยเหลือทางการเมืองตามความหมายของคำนิยามของการชวยเหลือ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเอื้อประโยชนทางธุรกิจใหกับบริษัทฯ
6.3 พนั กงานมีส ิ ทธิ เสรี ภาพในการเข าร ว มกิ จ กรรมทางการเมื องภายใต บทบั ญญั ติ แหง
รัฐธรรมนูญ แตทั้งนี้ ตองไมอางความเปนพนักงานหรือนำทรัพยสิน อุปกรณ เครื่องมือใดๆของบริษัทฯไปใช
เพื่อประโยชนในการดำเนินการใดๆ ในทางการเมือง หากเขารวมจะตองพึงระมัดระวังไมใหการดำเนินการใดๆ
ทำใหเกิดความเขาใจวาบริษัทฯ ไมวางตัวเปนกลางทางการเมือง
6.4 บริษัทฯ แจงใหผูบริหารและพนักงานรับทราบวา บริษัทฯจะไมเขารวมหรือใหความ
ชวยเหลือในกิจกรรมทางการเมือง

7. นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
การบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งในรูปแบบของการใหความชวยเหลือทางการเงิน หรือในรูปแบบอื่นๆ เชน
การใหความรูหรือการสละเวลา เปนตน บริษัทฯสามารถกระทำได โดยอาจเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทน
สังคม โดยมิไดมุงหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ
อยางไรก็ตามการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนทำใหบริษัทฯเกิดความเสี่ยงตอการคอรรัปชั่น
เนื่องจากกิจกรรมดังกลาวเกี่ยวของกับการใชจายเงินโดยไมมีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใชเปนขออาง
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หรือเสนทางสำหรับการคอรรัปชั่นและเพื่อไมใหการบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงคแอบแฝง ดังนั้น จะตอง
ดำเนินการอยางรอบคอบเพื่อใหมั่นใจวาการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนเปนไปอยางโปรงใสและ
เปนไปตามกฎหมายที่ใชบังคับรวมทั้งขอบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อ
การกุศลและเงินสนับสนุนดังนี้
7.1 กรรมการ ผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่ประสงคจะใหบริษัทฯ เขารวมบริจาคเพื่อ
การกุศล หรือเงินสนับสนุน(“ผูประสงคจะใหบริษัทฯ เขารวมบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน”) จะตอง
จัดทำแบบคำขออนุมัติการบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนโดยระบุชื่อผูรับบริจาคและหรือผูรับการ
สนับสนุนและวัตถุประสงคของการบริจาคหรือสนับสนุน พรอมแนบเอกสารประกอบ เสนอขออนุมัติจากผูมี
อำนาจอนุมัติของบริษัทฯ
7.2 ผูประสงคจะใหบริษัทฯเขารวมบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุนมีหนาที่ตรวจสอบ
องคการกุศล มูลนิธิตางๆ บริษัท หางรานที่บริษัทฯจะเขารวมในการบริจาคเงิน หรือเงินสนับสนุน กอนการ
นำเสนอผูมีอำนาจอนุมัติดังนี้
7.2.1 ตองมั่นใจวาการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนจะไมถูกนำไปใชเปนวิธีการ
หลีกเลี่ยง ในการใหสินบน ตลอดจนตองดำเนินการอยางโปรงใสและเปนไปตามกฎหมายที่ใชบังคับ
7.2.2 ตองพิสูจนไดวามีการจัดกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกลาวจริง และมีการ
ดำเนินการเพื่อสนับสนุนใหวัตถุประสงคของโครงการประสบผลสำเร็จ และกอใหเกิดประโยชนตอสังคมอยาง
แทจริงหรือเพื่อเปนไปตามวัตถุประสงคของการดำเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคม
7.2.3 ต องพิ ส ู จ น ได ว  า กิ จ กรรมดั ง กล า วเป น ไปเพื ่ อ การกุ ศลไม ม ี ส  ว นเกี ่ ย วข อ งกั บ
ผลประโยชนตางตอบแทนใหกับบุคคลใด หรือหนวยงานใด ยกเวน การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียม
ปฏิบัติทั่วไป
7.3 หากบริษัทฯตรวจพบหรือไดรับแจงขอมูลจากทางการวา องคกร มูลนิธิ บริษัท หางราน
ที่บริษัทฯบริจาค หรือใหเงินสนับสนุน มีการคอรรัปชั่นเกิดขึ้น บริษัทฯจะระงับการบริจาค หรือการสนับสนุน
กิจกรรมในองคกรหรือบริษัทนั้นๆ ในทันทีที่รับทราบ
7.4 การติดตามและสอบทานเพื่อใหมั่นใจวาการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการใชเงินสนับสนุน
ไมไดกระทำเพื่อการคอรรัปชั่นเปนสวนหนึ่งของกระบวนการกำกับและตรวจสอบภายใน

8. นโยบายการรับหรือการใหของขวัญ ทรัพยสนิ และหรือผลประโยชนอยางอื่น
คณะกรรมการตองการปลูกจิตสำนึกใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับ
ตระหนักถึงการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและสรางคานิยมที่ถูกตองดวยการไมรับ ไมใหและไมสนับสนุนการ
กระทำใดๆ ที่สอไปในทางมิชอบหรือแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ซึ่งจะสงผลกระทบตอการดำเนินงานและ
หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ ในทางลบหรือในทางเสียหายโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติไวดังนี้
6

เอ

8.1 หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับเรียกรองหรือรับของขวัญ ทรัพยสิน
และหรือประโยชนใดๆ จากลูกคา คูคา และหรือจากบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวของกับบริษัทฯ โดยเด็ดขาดไมวา
กรณีใด ทั้งเปนการสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติงานอยางไมเปนธรรม
เกิดความลำเอียง หรือเกิดความลำบากใจ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดผลประโยชนที่ขัดกันได
8.2 การรับหรือการใหของขวัญเนื่องในโอกาสหรือเทศกาลอันเปนประเพณีนิยมอันดีงาม หรือ
มารยาททางสังคมที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป จะตองกระทำดวยความโปรงใส ในที่เปดเผย ซึ่งจะตองเปนของที่มี
มูลคาเล็กนอย เชน กระเชาของขวัญ ของชำรวย หรือของที่ระลึกที่จัดทำขึ้นเพื่อสงเสริมการขายหรือแจกจาย
ทั่วไป เปนตน ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถใชดุลยพินิจในการวินิจฉัยไดวาของนั้นเหมาะสมหรือไม หากไมมั่นใจ
ก็ใหปรึกษาหารือหรือขอคำแนะนำจากผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้นกอน โดยใหคำนึงถึงหรือพิจารณาถึง
เจตนารมณของผูใหและผูรับเปนสำคัญวาเรื่องดังกลาวเหมาะสมหรือไม
8.3 การรับหรือให ดังกลาวนั้นจะตองไมทำใหเกิดความไดเปรียบใดๆผานการกระทำที่ไมเหมาะสม
หรือเปนการแลกเปลี่ยนอยางชัดเจนหรือแอบแฝง เพื่อใหไดมาซึ่งการชวยเหลือหรือผลประโยชนตอบแทน ทำ
ใหเกิดการยินยอมผอนปรนในขอตกลงทางธุรกิจที่ไมเหมาะสม สงผลตอการตัดสินใจเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ ในการให
ของขวัญของบริษัทฯนั้น จะตองใหในนามบริษัทฯ ไมใชในนามสวนตัว โดยอาจจัดทำเปนของขวัญที่มีตรา
สัญลักษณของบริษัทฯ มีความเหมาะสมกับเทศกาล สถานการณ
8.4 การรับหรือการใหของขวัญในรูปเงินสด เช็ค บัตรกำนัล ทองคำ อัญมณี หรือของมีคาตางๆ
ใหถือวาเปนการรับหรือการใหที่ไมเหมาะสมและไมบังควรอยางยิ่ง โดยใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนการกระทำ
ที่สอไปในทางมิชอบหรือมีการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบอันเนื่องมาจากหนาที่การงานที่รับผิดชอบอยู
8.5 กรรมการบริษัทฯ ผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ ตองไมรับของขวัญหรือคาตอบแทนใดๆที่เกิน
สมควรอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติ อยางไรก็ตามกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ
สามารถรับของขวัญ และ/หรือ คาบริการตอนรับ และ/หรือคาใชจายอื่นๆได หากเปนไปตามเทศกาลหรือธรรม
เนียมปฏิบัติโดยปกติ
8.6 หามรับของขวัญ หรือ คาบริการตอนรับ หรือผลประโยชนอื่นๆ ที่มีมูลคาเกินกวา 3,000 บาท
(สามพันบาท)หรือของขวัญที่เปนเงินสด หรือเทียบเทาเงินสด เชน บัตรของขวัญ บัตรกำนัล เปนตน เมื่ออยูใน
สถานการณที่ไมอาจปฏิเสธการรับของขวัญ หรือผลประโยชนดังกลาวได ในขณะนั้น เชน ในการประชุมหารือ
กับลูกคา เปนตน ผูรับอาจรับของขวัญหรือผลประโยชนไวกอน โดยจะตองแจงผูบังคับบัญชาทันที และจัดทำ
แบบรายงานการรับของขวัญ สงใหฝายทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯจะพิจารณานำสิ่งของ/ของขวัญที่ไดรับไป
จัดสรรหรือบริจาคแกสาธารณกุศลเพื่อสวนรวมตอไปตามความเหมาะสมภายใตดุลยพินิจของบริหาร
8.6.1 การใหและรับผลประโยชนอื่นๆ เชน การสังสรรครับรอง ตองไมจัดในสถานที่อโคจร
และจะตองยืนยันไดวาการรับรองนั้นมิไดมีลักษณะเปนการใชจายเงินมากเกินสมควรหรือกระทำบอยครั้ง
จนทำใหเกิดขอผูกมัดกับผูที่จัดการสังสรรครับรองนั้น ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
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8.6.2 บริษัทฯ จะประชาสัมพันธใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทราบ ถึง
แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับของขวัญ การบริการตอนรับ และคาใชจายอื่นๆ ของบริษัทฯผานการประชุม
ประจำปและผานระบบการสื่อสารอื่นๆ ที่บริษัทฯ มีอยู
8.6.3 บริษัทฯจะประชาสัมพันธหรือแจงใหลูกคา คูคา หรือ ผูมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจของ
บริษัทฯทราบ ถึงนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับของขวัญ การบริการตอนรับ และคาใชจายอื่นๆ
ของบริษัทฯผานเอกสารแนะนำบริษัทฯหรือแผนพับที่ใชประชาสัมพันธกิจการของบริษัทฯ
8.7 แนวทางปฏิบัติ
วิธีการปฏิบัติในการใหของขวัญ ทรัพยสิน และหรือผลประโยชนอื่นใดตองดำเนินการดวยความ
โปรงใสและกระทำในที่เปดเผย
8.7.1 การใหของขวัญ ทรัพยสินและหรือผลประโยชนอื่นใดแกหนวยงานของรัฐ
(1) การใหของขวัญ ทรัพยสินและหรือผลประโยชนอื่นใดแกหนวยงานของรัฐ มูลคา
ไมเกิน 3,000 บาท ตอชิ้นตอผูรับ 1 คน ดำเนินการขออนุมัติจากประธานเจาหนาที่ดาน
(2) รูปแบบการใหของขวัญในกรณีงานแตงงานและงานบวชจะตองดำเนินการ ดังนี้
มูลคาของขวัญไมเกิน 3,000 บาท (ใหเปนเงินสดหรือสิ่งของ) ตอ 1 งาน ดำเนินการ
ขออนุมัติจากประธานเจาหนาที่ดาน
(4) การใหเงินชวยเหลือและ/หรือพวงหรีดในงานศพ เงินสดชวยเหลือไมเกิน 3,000 บาท
และกรณีบริษัทฯเปนเจาภาพมูลคาไมเกิน 5,000 บาทตอ 1 งาน ดำเนินการขอ
อนุมัติจากประธานเจาหนาที่ดานดาน
(5) การจัดซื้อของขวัญและการเบิกคาใชจายตองดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบที่
เกี่ยวของของบริษัทฯ
(6) ไมสามารถใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด หากเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้
 การใหของขวัญในรูปเงินสด เช็ค บัตรกำนัล ทองคำ อัญมณีหรือของมีคาตางๆ
 การใหที่ทำใหเกิดความไดเปรียบใดๆผานการกระทำที่ไมเหมาะสมหรือเปนการ
แลกเปลี่ยนอยางชัดเจนหรือแอบแฝง เพื่อใหไดมาซึ่งการชวยเหลือหรือ
ผลประโยชนตอบแทน ทำใหเกิดการยินยอมผอนปรนในขอตกลงทางธุรกิจที่ไม
เหมาะสม
 เขาขายการรับสินบนหรือการทุจริต
 สื่อลามก อนาจารและสิ่งผิดกฎหมาย
8.7.2 การใหของขวัญกรณีบุคคลทั่วไป องคกรทางธุรกิจหรือองคกรอื่นใดนอกเหนือจากขอ
8.7.1 จะตองรายงานและขออนุมัติ ดังนี้
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(1) การใหของขวัญจะตองรายงานและขออนุมัติดังนี้ มูลคาไมเกิน 2,000 บาท ตอชิ้นตอ
ผูรับ 1 คน ดำเนินการขออนุมัติจากผูจัดการฝายที่เกี่ยวของ หากมูลคาเกินกวา 2,000
บาท ดำเนินการขออนุมัติจากประธานเจาหนาที่ดานดาน และจะตองกระทำดวยความ
โปรงใสในที่เปดเผย
(2) รูปแบบการใหของขวัญในกรณีงานศพ งานแตงงานและงานบวชจะตองดำเนินการ ดังนี้
 มูลคาของขวัญไมเกิน 2,000 บาท(ใหเปนเงินสดหรือสิ่งของ) ตอ 1 งาน ดำเนินการ
ขออนุมัติจากผูจัดการฝายที่เกี่ยวจอง
 มูลคาเกิน 2,000 บาท (ใหเปนสิ่งของเทานั้น) ตอ 1 งาน ดำเนินการขออนุมัติจาก
ผูจัดการฝายที่เกี่ยวของ
 การใหเงินชวยเหลือและ/หรือพวงหรีดในงานศพ
 กรณีพนักงานบริษัทฯ ใหเปนไปตามที่ไดกำหนดไวในคูมือสวัสดิการ
พนักงาน ขอ 3. เรื่องสวัสดิการครอบครัว ขอ 1. เงินสงเคราะหงานศพ
ครอบครัว (บิดา มารดา คูสมรสและบุตรของพนักงานเทานั้น)
รับผิดชอบโดยฝายทรัพยากรบุคคล
 เงินสดชวยเหลือกรณีบริษัทฯเปนเจาภาพมูลคาไมเกิน 3,000 บาทตอ
1 งาน ดำเนินการขออนุมัตจิ ากประธานเจาหนาที่ดานที่เกี่ยวของ
 เงินสดชวยเหลือกรณีบริษัทฯเปนเจาภาพมูลคาเกิน 3,000 บาทตอ
1งาน ดำเนินการขออนุมัติจากประธานเจาหนาที่บริหาร
(3) การจัดซื้อของขวัญและการเบิกคาใชจายเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของของบริษัทฯ
(4) กรณีท ี่ ไมส ามารถให ของขวั ญ ทรั พย ส ิน หรื อผลประโยชน อื่ น ใด หากเข าเงื่ อ นไข
ดังตอไปนี้
 การใหของขวัญในรูปเงินสด เช็ค บัตรกำนัล ทองคำ อัญมณีหรือของมีคาตางๆ
 การใหที่ทำใหเกิดความไดเปรียบใดๆผานการกระทำที่ไมเหมาะสมหรือเปนการ
แลกเปลี่ยนอยางชัดเจนหรือแอบแฝง เพื่อใหไดมาซึ่งการชวยเหลือหรือผลประโยชน
ตอบแทน ทำใหเกิดการยินยอมผอนปรนในขอตกลงทางธุรกิจที่ไมเหมาะสม
 เขาขายการรับสินบนหรือการทุจริต
 สื่อลามก อนาจาร และสิ่งผิดกฎหมาย
8.7.3 การรับของขวัญจะตองดำเนินการ ดังตอไปนี้
(1) การรับของขวัญเนื่องในโอกาสหรือเทศกาลอันเปนประเพณีนิยมอันดีงาม หรือมารยาท
ทางสังคมที่ปฏิบัติกันโดยทั่วจะตองเขาเงื่อนไข
 ของขวัญควรมีมูลคาเล็กนอย ไมเกินกวาสมควร
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 จะตองกระทำดวยความโปรงใส ในที่เปดเผย
 จัดทำรายงานการรับของขวัญ
(2) หามรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด หากเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้
 การรับของขวัญในรูปเงินสด เช็ค บัตรกำนัล ทองคำ อัญมณีหรือของมีคาตางๆ
 การรับที่ทำใหเกิดความไดเปรียบใดๆผานการกระทำที่ไมเหมาะสมหรือเปนการ
แลกเปลี่ยนอยางชัดเจนหรือแอบแฝง เพื่อใหไดมาซึ่งการชวยเหลือหรือผลประโยชน
ตอบแทน ทำใหเกิดการยินยอมผอนปรนในขอตกลงทางธุรกิจที่ไมเหมาะสม
 เขาขายการรับสินบนหรือการทุจริต
 สื่อลามก อนาจาร และสิ่งผิดกฎหมาย
8.7.4 วิธีปฏิบัติในการเลี้ยงรับรอง
คาใชจายในการเลี้ยงรับรองโดยมารยาททางธุรกิจควรใชอยางเหมาะสมและเปนคาใชจาย
ตามจริง ทั้งนี้ การจัดเลี้ยงหรือรับเลี้ยงจะตองรายงานและขออนุมัติ ดังนี้
(1) การเลี้ยงรับรองตอหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐในแตละโอกาสไมเกิน
1,000 บาทตอคน โดยใหดำเนินการขออนุมัติลวงหนาจากประธานเจาหนาที่ดาน
(2) กรณีบุคคลทั่วไป องคกรทางธุรกิจหรือองคกรอื่นใดนอกเหนือจากขอ 4.1
 มูลคาไมเกิน 2,000 บาทในแตละโอกาส ใหผูจัดการแผนกขึ้นไปเปนผูขอเบิกจาย
โดยรายงานและไดรับอนุมัติจากผูจัดการฝายที่เกี่ยวของ
 มูลคาเกินกวา 2,000 บาทในแตละโอกาส ใหดำเนินการขออนุมัติลวงหนาจาก
ประธานเจาหนาที่ดานที่เกี่ยวของ
(3) ตองทำรายงานสรุปแจงเปนรายเดือนตอผูบังคับบัญชา ระดับประธานเจาหนาที่ดานขึ้นไป
และจัดเก็บรายงานดังกลาวไวที่หนวยงานธุรการ
8.7.5 การรายงานรับหรือใหของขวัญ ทรัพยสิน และหรือผลประโยชนอื่นใด
(1) เมื่ อไดร ับ หรื อ ใหข องขวั ญ ทรัพ ย ส ิน และหรือผลประโยชน อ ื ่ น ใด หรื อการรั บรองให
ดำเนินการแจงใหผูบังคับบัญชาทราบทันที เพื่อขออนุมัติการรับหรือให และการรับรอง
(2) ระบุชื่อ นามสกุล และตำแหนง หรือชื่อหนวยงาน สังกัด ของผูรับหรือให หรือการรับรอง
(3) จัดทำแบบรายงานการรับหรือใหและการรับรองใหหนวยงานธุรการเปนรายเดือน
(4) ของขวัญ ทรัพยสิน หรือผลประโยชนที่ไดรับใหนำสงเปนของสวนกลางของบริษัท ฯ
(5) ตองนำสงใหหนวยงานธุรการภายใน 7 วัน นับแตวันไดรับของขวัญหรือทรัพยสิน
8.7.6 การจัดทำทะเบียนและจัดเก็บเอกสารรับหรือใหของขวัญ ทรัพยสนิ และหรือผลประโยชนอื่น
ใด หรือการรับรอง ผูจัดทำทะเบียนคุมของขวัญสวนกลาง มีหนาที่จัดทำทะเบียนคุมของขวัญ ดังนี้
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(1) จัดทำบันทึกขอมูลลงทะเบียน และออกเลขที่สำคัญทุกครั้งที่มีการรายงานการรับหรือให
และการรับรอง
(2) ตรวจสอบของขวัญ ทรัพยสิน และคาใชจายใหเปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอ
(3) ควบคุมการเบิกของขวัญ ทรัพย และคาใชจายในการรับรอง
(4) จัดเก็บเอกสารรายงานการรับหรือใหของขวัญ ทรัพยสิน และการรับรอง
8.7.7 การจัดสรรของขวัญที่ไดรับ
(1) ของที่เนาเสียได ใหจัดสรรแกพนักงานภายในหนวยงานอยางเปนธรรม จะตองรายงาน
และขออนุมัติ ดังนี้
 ของที่มีมูลคา ไมเกิน 2,000 บาท ใหขออนุมัติรับจากผูจัดการฝายเกี่ยวของ
 มู ลค ามากกว า 2,000 บาท แต ไม เกิน 3,000 บาทให ขออนุม ั ติ รั บจากประธาน
เจาหนาที่ดานที่เกี่ยวของ
 หนวยงานที่ไดรับอนุมัติใหรับของขวัญตองทำรายงานสรุปสงใหหนวยงานธุรการ
จัดเก็บดวย
(2) ของที่สามารถเก็บไดใหดำเนินการ ดังนี้
 ของที่ไดรับมีมูลคาไมเกิน 2,000 บาท ใหขออนุมัติรับจากผูจัดการฝายที่เกี่ยวของเพื่อขอ
ความเห็นชอบในการจัดสรร
 มูลคามากกวา 2,000 บาท แตไมเกิน 3,000 บาท ใหขออนุมัติรับจากประธานเจาหนาที่
ดานที่เกี่ยวของ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดสรร
 หนวยงานที่ไดรับอนุมัติใหรับของขวัญตองทำรายงานสรุปสงใหหนวยงานธุรการจัดเก็บดวย

9. การรองเรียนและการแจงเบาะแสการกระทำผิด
บริษัทฯไดกำหนดนโยบายวาดวยการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสียตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจหรือพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริตคอรรัปชั่นหรือประพฤติมิชอบของ
บุคคลในบริษัทฯ ทั้งจากพนักงานและผูมีสวนไดเสีย เพื่อใหมีกลไกการมีสวนรวมของทุกคนดังตอไปนี้
9.1 การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
เพื่อสงเสริมใหผูบริหารพนักงานดำเนินธุรกิจอยางถูกตองโปรงใส ตรวจสอบได หากผูมีสวนได
เสียคนใดมีความประสงคจะติดตอกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง โดยไมผานผูบริหารของบริษัทฯ เพื่อ
แสดงความคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตางๆ เชน การ
ปฏิบัติงานที่ไมถูกตองหรือมีขอบกพรอง การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรม หรือการทุจริตคอรรัปชั่น เปน
ตน โดยใหแจงเบาะแสหรือสงขอรองเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ดังตอไปนี้
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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
9.3 ขอบเขตการรองเรียนและแจงเบาะแส
9.3.1 การไมปฏิบัติตามนโยบายดานการดำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจและ
นโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นหรือฝาฝนกฎ ระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯ
หรือการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ตลอดจน ขอสงสัย
พฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริตคอรรัปชั่น
9.3.2 การกระทำที่ทำใหบริษัทฯ เสียผลประโยชนหรือกระทบตอชื่อเสียงของบริษัทฯ
9.3.3 ไมไดรับความเปนธรรมจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติงาน
ของพนักงานหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของทางธุรกิจ
9.4 การคุมครองผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวทางในการคุมครองผูใหขอมูลหรือแจงเบาะแสผูกระทำผิด
โดยจะเก็บรักษาขอมูลของผูรองเรียนและใหขอมูลไวเปนความลับ 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
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9.5.3 บริษัทฯมีขั้นตอนตรวจสอบหาขอเท็จจริงและตอบกลับไปยังผูรองรียนหรือแจง
เบาะแสในระยะเวลาที่เหมาะสม ทัง้ นี้ขึ้นอยูกับลักษณะ ขอเท็จจริงเปนกรณีไป
9.6 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบหาขอเท็จจริง
9.6.1 ผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส เปนแหลงที่มาของขอมูล
9.6.2 ประธานกรรมการตรวจสอบรับเรื่องรองเรียน ฝายตรวจสอบภายในเก็บรวบรวม
ขอมูลเอกสารหลักฐานทั้งหมดในกระบวนการตรวจสอบหาขอเท็จจริง
9.6.3 ประธานกรรมการตรวจสอบแจงบริหารเพื่อแตงตั้งคณะทำงานสอบสวน
9.6.4 หนวยงานตนสังกัดที่ถูกรองเรียนหรือถูกกลาวหา
9.6.5 ฝายกฎหมาย เพื่อตรวจสอบการกระทำซึ่งถูกรองเรียนหรือไดรับเบาะแส
9.6.6 คณะทำงานสอบสวนเป นผู ตรวจสอบการปฏิบั ติ งานของหน วยงานตนสังกัด
ที ่ ถู กร องเรีย นผ านช อ งทางร องเรี ย นและแจ ง เบาะแส และรั บทราบผลการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงรวมทั้งเสนอแนะในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในแก
คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ
9.7 ขั้นตอนดำเนินการสอบหาขอเท็จจริงหลังจากมีผูแจงเบาะแสหรือขอเรียกรอง
9.7.1 ลงทะเบียนรับเรื่อง ฝายตรวจสอบภายในลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียนหรือแจง
เบาะแสที่ไดรับจากประธานกรรมการตรวจสอบหรือจากชองทางอื่นๆ
9.7.2 การแตงตั้งคณะทำงานสอบสวน ประธานกรรมการตรวจสอบแจงเรื่องตอบริหาร
เพื่อแตงตั้งคณะทำงานสอบสวน
9.7.3 คณะทำงานสอบสวนดำเนินการตรวจสอบหาขอเท็จจริงดวยการรวบรวมขอมูล
และเอกสาร หลักฐานรวมทั้งสอบสวนผูที่เกี่ยวของเพื่อสรุปผล จากนั้น จัดทำ
รายงานสรุ ปผลเสนอบริ หารเพื ่ อ พิ จ ารณาและสั่ ง การและเสนอต อประธาน
กรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ
9.7.4 รายงานสรุปผลการดำเนินการ ปดเรื่องรองเรียนและแจงผลกลับยังผูรองเรียน
เมื่อคณะทำงานสอบสวนดำเนินการตามคำสั่งการแลวเสร็จ ใหฝายตรวจสอบ
ภายในดำเนินการแจงตอบกลับผลใหผูรองเรียนทราบ(กรณีที่ผูรองเรียนมีความ
ประสงคหรือทราบชื่อ)
9.7.5 การควบคุมและติดตามผล ฝายตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการติดตามผลการ
ปฏิ บ ั ต ิ ของหน ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข อ งว า สอดคล องและเป น ไปตามขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานใหมที่กำหนดหรือสั่งการหรือไม ทั้งนี้ ตองรายงานผลตอบริหารและ
ประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบตอไป
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9.7.6 ใหคณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบเบาะแสหรือขอ
รองเรียนใหคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณาตอไป
9.8 มาตรการแกไขและชดเชยคาเสียหาย
ในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ ยินดีรับ
ฟงขอคิดเห็นหรือขอรองเรียนโดยจะรีบแกไขขอบกพรองหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการ
ปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีก และจะพิจารณาชดเชยคาเสียหายใหผูถูกละเมิดอยางเหมาะสมตาม
เหตุและผลของเรื่องเปนแตละรายแตละกรณีๆ ไป
9.9 การรองเรียนหรือแจงเบาะแสโดยไมสุจริต
ในกรณีที่บริษัทฯพบวา มีการรองเรียนหรือแจงเบาะแสโดยไมสุจริต หากผูแจงเบาะแสหรือ
ผูรองเรียนเปนพนักงานของบริษัทฯ จะไดรับการลงโทษทางวินัยและกรณีเปนบุคคลภายนอกหากกระทำการ
ดังกลาวทำใหบริษัทฯไดรับความเสียหาย บริษัทฯจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลดังกลาว

10. การอบรมและการสื่อสาร
บริษัทฯ สื่อสารและเปดเผยขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อให
กรรมการ ผูบริหาร พนักงานและบุคคลผูมีสว นไดเสียหรือเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯไดรับทราบ 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 ษ ั ท ฯ จะนำเสนอข อ มู ล เกี ่ ย วกั บ เรื ่ อ งนโยบายการต อ ต านทุ จ ริต
คอรรัปชั่นใหแกกรรมการทุกคนรับทราบ รวมทั้งจัดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการเขา
ใหมเกี่ยวกับเรื่องนโยบายและแนวทางปฏิบัติการตอตานทุจริตการคอรรัปชั่น
 กรรมการ ผู  บ ริ ห าร พนั ก งานใหม ท ุ ก คนจะได ร ั บ สำเนานโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น และไดรับการอบรมใหความรูเกี่ยวกับนโยบาย
ดังกลาวในการปฐมนิเทศกรรมการ ผูบริหาร พนักงานใหมรวมทั้งการระบุ ขอความ
ที่แสดงถึงการยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชัน รวมถึง
นโยบายดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯไวในสัญญา
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วาจางแรงงานเพื่อใหกรรมการ ผูบริหารหรือพนักงาน ใหมไดลงนามรับทราบและ
ยึดถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด
 พนักงานปจจุบันทุกคนจะไดรับสำเนานโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นเพื่อชวย
ให ม ั ่ น ใจว า ได ร ั บ ทราบและเข า ใจถึ ง นโยบายของบริ ษ ั ท ฯ ในการต อต า นการ
คอรรัปชั่น
นอกจากนี้ ยังสามารถศึกษานโยบายรวมทั้งข อมูลลาสุด ที่ปรับปรุง แกไขได จ าก
เว็ ป ไซตของบริ ษั ทฯ และระบบอิ นทราเน็ ต ของบริ ษั ทฯ โดยบริ ษั ทฯ จะแจ งให
พนักงานทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลที่สำคัญ
 ผูบริหารและพนักงานทุกคนจะไดรับการอบรมเกี่ยวกับการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหตระหนักถึงการทุจริตคอรรัปชั่น เชน รูปแบบตางๆ
ของการทุจริตคอรรัปชั่นความเสี่ยงจากการเขาไปมีสวนรวมใน การทุจริตคอรรปั ชั่น
ตลอดจนวิธีการรายงานกรณีพบเห็นหรือสงสัยวามีการทุจริตคอรรัปชั่น เปนตน
 การสื่อสารผานทางการประชุมประจำเดือนของฝายจัดการ การประชาสัมพันธใน
วารสารรายเดือนของบริษัทฯ และปายประชาสัมพันธของบริษัทฯ
10.3 การสื่อสารใหลูกคาหรือคูคารับทราบ
 บริษัทฯจะสื่อสารนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นใหแกตัวแทน ตัวกลางทาง
ธุรกิจ ผูจัดจำหนายสินคา/ใหบริการ และผูรับเหมาทราบ ตั้งแตเริ่มตนความสัมพันธ
ทางธุรกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ สนับสนุนใหตัวแทน
ตัวกลางทางธุรกิจ ผูจัดจำหนายสินคา/ใหบริการ และผูรับเหมายึดมั่นในการตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่น
 การจัดทำเอกสาร สัญญา โดยระบุเงื่อนไขหรือขอสังเกตใหกับลูกคาหรือคูคาทราบ
ถึงนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น ของบริษัทฯ

11. การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการนําเสนอขอมูลผลการประเมินความเสี่ยงตอการ
ทุจ ริ ตคอร ร ัป ชั่ นในกิ จกรรมตา งๆ ของธุ รกิจ โดยระบุ ง านที่ม ี ความเสี ่ยงสูง และผลกระทบที ่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งมาตรการปองกันหรือลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
มาตรการดังกลาว โดย จัดทําเปนรายงาน เสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ อยาง
นอยปละ 2 ครั้ง
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12. การควบคุมภายในและการตรวจสอบ การปฏิบัติตามนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทฯ ไดจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในที่มีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่ประเมิน ระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการกำกับดูแล กิจการและกิจกรรมหรือระบบงาน
ตางๆ ของบริษัทฯ วามีความ เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงคที่วางไว รวมทั้งมี
การปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ขอบังคับ นโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น หรือของหนวยงานกำกับดูแล
ที่เกีย่ วของ
นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบงบการเงินและผลการดําเนินงานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต เปนประจํา
ทุกไตรมาสและทุกปเพื่อใหมั่นใจวาขอมูลและรายงานทางการเงินหรือบัญชีเปนไป อยางถูกตอง เชื่อถือได
ทันเวลาและสอดคลองกับขอกำหนดของกฏหมาย

13. การพิจารณาโทษหากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติก าร
ตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
13.1 หากกรรมการบริษัทฯและผูบริหาร 4 รายแรก ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย( ก.ล.ต.)ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายนี้ บริษัทฯ จะตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพื ่ อดำเนิน การสอบสวนข อ เท็ จ จริ ง เกี ่ ย วกั บ การกระทำดั งกล าว
โดยไมชักชา ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนใหประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งหมดของบริษัทฯ
ในกรณีที่การพิจารณาสอบสวนขอเท็จจริงในคราวใด มีกรรมการที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติ ต าม
นโยบายนี้เปนกรรมการอิสระ หามกรรมการอิสระทานนั้นเขาเปนคณะกรรมการสอบสวนใน
คราวดังกลาว
ในกรณีที่พิสูจนไดวากรรมการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบาย ใหคณะกรรมการสอบสวน
พิจ ารณาโทษ โดยพิ จ ารณาจากหลั กฐานข อเท็ จ จริ ง และสถานการณ แวดล อมตามความ
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
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บริษัทฯไมมีนโยบายลดตำแหนงลงโทษหรือใหผลทางลบตอพนักงานที่ปฏิเสธการคอรรัปชั่น
แมวาการกระทำนั้นจะทำใหบริษัทฯสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
13.3 บริษัทฯใชระบบการสื่อสารภายในองคกรทุกระบบเพื่อประชาสัมพันธบทลงโทษหากมีการ
ไมปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงการสรางการรับรู
อยางชัดเจนถึงนโยบายการไมมีผลทางลบตอพนักงานที่ปฏิเสธการคอรรัปชั่น แมการกระทำนั้น
จะทำใหบริษัทฯ เสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
13.4 บริษัทฯ มีการสรางการรับรูใหเกิดกับพนักงานทั่วไป ถึงการปฏิบัติตามนโยบายการตอต าน
ทุจริตคอรรัปชั่นของพนักงานคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน เชน การประกาศชมเชย หรือใหรางวัล
เปนตน

14. การทบทวน นโยบายและแนวทางปฏิบัติการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทฯ กำหนดใหมีการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นเปนประจํา
ทุกไตรมาสสุดทายของป โดยทุกหนวยงาน ตามโครงสรางองคกรมีหนาที่ และความรับผิดชอบรวมกันในการ
ทบทวน ใหเปนไปอย างเพี ยงพอและเหมาะสม หากผูใดพบข อสงสัย เกี่ยวกับการปฏิ บัติ งานหรือการทํา
กิจกรรม หรือรายการธุรกิจใดๆที่ อาจ เขาขายฝาฝนนโยบายและแนวทางปฏิบัติการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
หรื อ ละเมิด กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ขอบั ง คั บ ของบริษ ั ท ฯ จะต องแจ ง หรื อรายงานข อมู ล ดัง กล า วต อ
ผูที่เกีย่ วของตามชองทางในการรองเรียนและแจงเบาะแสที่กำหนดไว
ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เปนตนไป
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