
 

 

 

SNC 

บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั"น 
และมาตรการ 

 

 



 

2 | P a g e  

 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั"น  SNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED 

สารบัญ 

 1 บทนาํ .............................................................................................................................................. 3 

2. วตัถุประสงค ์..................................................................................................................................... 3 

3. ขอบเขต ........................................................................................................................................... 3 

4. คาํนิยาม ........................................................................................................................................... 4 

5. หนา้ที�และความรับผดิชอบ ................................................................................................................... 4 

6. นโยบายและแนวทางปฏิบติั ................................................................................................................. 5 

6.1 บททั�วไป .......................................................................................................................................... 5 

6.2 การสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง ....................................................................................................... 5 

6.3 การบริจาคเพื�อการกศุลและการเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน .............................................................................. 6 

6.4 ค่าอาํนวยความสะดวก เงินใตโ้ตะ๊ แป๊ะเจี.ยะ ค่านํ/ าร้อนนํ/ าชา ....................................................................... 7 

6.5 ของขวญัและค่าใชจ่้ายเลี/ยงรับรอง ......................................................................................................... 7 

6.6 บริษทัและบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้งทางธุรกิจ ........................................................................................... 9 

7. การประเมินความเสี�ยง ........................................................................................................................ 9 

8. การควบคุม ....................................................................................................................................... 9 

9. การจดัซื/อ จดัจา้ง .............................................................................................................................. 10 

10. การคา้ การลงทุน .............................................................................................................................. 11 

11.  การกูเ้งิน และ การใหกู้ย้มืเงิน ............................................................................................................. 11 

12. งานบญัชีการเงิน .............................................................................................................................. 12 

13. การจดัเก็บรักษาขอ้มูล ....................................................................................................................... 13 

14. ทรัพยากรบุคคล ............................................................................................................................... 13 

15. การอบรมและการสื�อสาร ................................................................................................................... 14 

16. เรื�องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั�น ....................................................................................................... 15 

17. ช่องทางการรับแจง้การทุจริตคอร์รัปชั�น ................................................................................................ 15 

18. มาตรการคุม้ครอง และรักษาความลบั ................................................................................................... 16 

19. ขั/นตอนการดาํเนินการสืบสวน............................................................................................................ 17 

20. การฝ่าฝืนนโยบาย และ บทลงโทษ ...................................................................................................... 17 

21. นโยบายที�เกี�ยวขอ้ง ........................................................................................................................... 18 

22. การกาํกบัติดตามและสอบทาน ............................................................................................................ 18 

 



 

3 | P a g e  

 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั"น  SNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED 

1 บทนํา 

1.1 บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ยึดมั�นที�จะดาํเนินธุรกิจดว้ยความซื�อสัตย ์
โปร่งใส่และเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี บริษทัต่อตา้นการให้หรือรับสินบนและ
คอร์รัปชั�นทุกรูปแบบ ดว้ยตระหนกัดีวา่ คอร์รัปชั�นและการให้หรือรับสินบนนั/นเป็นภยัร้ายแรงที�
ทาํลายการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั/งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม  

1.2 บริษทัได้เขา้ร่วมลงนามในคาํประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริต” โดยจะร่วมมือกบัภาคประชาสังคม สื�อมวลชน และองค์กรระหว่างประเทศ 
เพื�อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที�ใสสะอาด 

 

2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื�อแสดงออกถึงจุดยนืของบริษทัในการต่อตา้นคอร์รัปชั�นและการใหห้รือรับสินบนอยา่งสิ/นเชิง 

2.2 เพื�อกาํหนดเกณฑ์และแนวปฏิบติั เพื�อป้องกนั มิให้ บริษทั ฝ่าฝืนกฎหมายต่อตา้นคอร์รัปชั�นและ
การใหห้รือรับสินบน 

2.3  เพื�อกาํหนดขั/นตอนการสอบทานและกํากับติดตามเพื�อให้มั�นใจว่า กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังาน มีการปฏิบติัตามนโยบายฉบบันี/  

2.4 เพื�อสนบัสนุนให้ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เฝ้าระวงัและรายงานการพบเห็นการให้หรือ
รับสินบนหรือคอร์รัปชั�น ผา่นช่องทางการสื�อสารที�ปลอดภยั 

 

3. ขอบเขต 

3.1 นโยบายฉบบันี/  บงัคบัใชก้บั กรรมการ ผูบ้ริหาร และ พนกังานทุกคน ของบริษทั 

3.2 บริษทัคาดหวงัให้ตวัแทนและตวักลางทางธุรกิจ (ถา้มี) ที�มีความเกี�ยวขอ้งหรือการกระทาํการใน
นามบริษทั ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายฉบบันี/ดว้ย 
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4. คาํนิยาม 

 ขอ้ความหรือ คาํใด ๆ ที�ใชใ้นนโยบายฉบบันี/  ใหมี้ความหมายดงัต่อไปนี/   

4.1 “การคอร์รัปชั�น” หมายถึง การใชอ้าํนาจที�ไดม้าโดยหนา้ที� เพื�อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ 
ใหห้มายความรวมถึง การใหห้รือรับสินบน 

4.2 “การให้หรือรับสินบน” หมายถึง การเสนอ การให้คาํมั�นสัญญา การให้ การรับ หรือการเรียกร้อง
ผลประโยชน์เพื�อเป็นสิ�งจูงใจใหบุ้คคลกระทาํอยา่งหนึ�งอยา่งใดที�ผิดกฎหมาย ขดัต่อศีลธรรมอนัดี
หรือทาํลายความไวว้างใจ หรือ เพื�อจูงใจให้ผูน้ั/นกระทาํการหรือไม่กระทาํการอยา่งใดในตาํแหน่ง 
ไม่วา่การนั/นชอบหรือมิชอบดว้ยหนา้ที�  

4.3 เงินใตโ้ต๊ะ แป๊ะเจี.ยะ ค่านํ/ าร้อนนํ/ าชา และรวมถึงคาํอื�นๆ ไม่ว่าจะตั/งชื�อเรียกวา่อะไร ซึ� งมีเนื/อหา
คลา้ยกนั เหมือนกนั กบัความหมายขา้งตน้ ใหถื้อวา่เป็นสินบนชนิดหนึ�ง 

4.4  การคอร์รัปชั�น การใหห้รือรับสินบน อาจกระทาํไดใ้นหลายรูปแบบ เช่น 

(1)  การสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง (Political contributions) 

(2) การบริจาคเพื�อการกุศลและการเป็นผูใ้ห้การสนับสนุน (Charitable contributions and 
sponsorships) 

(3) ค่าอาํนวยความสะดวก (Facilitation payments) 

(4) ของขวญัและค่าใชจ่้ายเลี/ยงรับรอง (Gifts and hospitality) 

 

5. หน้าที"และความรับผดิชอบ 

5.1 คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ที�พิจารณาอนุมติั นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั�น  

5.2  คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที�สอบทานความเหมาะสมของนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั�นและ
มาตรการที�เกี�ยวขอ้ง 
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5.3 ผูบ้ริหาร มีหนา้ที�รับผิดชอบทาํให้มั�นใจวา่ ตนเอง และ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตน ไดต้ระหนกัและ
มีความเขา้ใจนโยบายฉบบันี/โดยทาํการศึกษา เขา้รับการอบรม อยา่งพอเพียงและสมํ�าเสมอ 

5.4 พนักงาน รวมถึงผูบ้ริหารและกรรมการ จะตอ้งปฏิบติังานตามบทบาทหน้าที� ให้สอดคล้องกบั
นโยบายฉบับนี/  กรณี มีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี/  จะต้องรายงานต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา หรือ ผา่นช่องทางการรายงานที�กาํหนด 

 

6. นโยบายและแนวทางปฏิบัต ิ

 

6.1 บททั"วไป 

6.1.1 บริษทัมีนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั�น ต่อตา้นการให้หรือรับสินบน อย่างสิ/นเชิง และถือปฏิบติั
ตามกฎหมายทั/งหมดที�เกี�ยวขอ้งกบัการต่อตา้นคอร์รัปชั�นและการให้หรือรับสินบนในประเทศ
ไทย 

6.1.2 บริษทัจะไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั�น การให้หรือรับสินบน ทั/งทางตรงและทางออ้ม 
และมุ่งมั�นที�จะนาํระบบที�มีประสิทธิผล มาใชใ้นการต่อตา้นคอร์รัปชั�นและต่อตา้นการให้หรือรับ
สินบน รวมถึงการไม่ทาํมาคา้ขายกบักิจการที�ถูกศาลตดัสินวา่ทุจริตคอร์รัปชั�น 

6.1.3 กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ตอ้งไม่เขา้ไปมีส่วนร่วม ในการคอร์รัปชั�น ในการให้สินบนแก่/การ
รับสินบนจาก เจา้หน้าที�ของรัฐและเอกชน เช่น บุคลากรของบริษทัต่าง ๆ ที�มีธุรกรรมร่วมกับ
บริษทั ทั/งทางตรงและทางออ้ม เพื�อให้ไดม้าหรือคงไวซึ้� งธุรกิจหรือขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
หรือ เพื�อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื�อน และคนรู้จกั 

 

 

6.2 การสนับสนุนกจิกรรมทางการเมือง 
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6.2.1 บริษทัมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระทาํการอนัเป็นการ
ฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ�ง 

6.2.2 การสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง หมายถึง การสนบัสนุนทั/งที�เป็นตวัเงินหรือมิใช่ตวัเงิน ให้แก่
พรรคการเมือง หรือผูล้งสมคัรรับเลือกตั/งทางการเมือง การสนบัสนุนที�มิใช่ตวัเงินจะรวมถึงการ
ให้ยืมหรือบริจาคอุปกรณ์ การให้บริการดา้นเทคโนโลยีโดยไม่คิดค่าบริการ รวมทั/งการสละเวลา
ทาํงานของพนกังาน 

6.2.3 ในกรณีที�บริษัทมีความประสงค์ที�จะให้การสนับสนุนทางการเมืองเพื�อส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย การสนบัสนุนดงักล่าวจะตอ้งไม่ขดัต่อหลกักฎหมายที�เกี�ยวขอ้งหรือกระทาํไปดว้ย
ความคาดหวงัที�จะได้รับการปฏิบัติตอบแทนเป็นพิเศษ ทั/ งนี/  ในการสนับสนุนจะต้องจดัทํา
หนังสือขออนุมัติ ระบุชื�อผูรั้บการสนับสนุนและวตัถุประสงค์ของการสนับสนุนพร้อมแนบ
เอกสารประกอบทั/งหมด เสนอใหป้ระธานกรรมการบริหารพิจารณาอนุมติั 

6.2.4 พนกังานมีสิทธิเสรีภาพในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใตบ้ทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ แต่
จะตอ้งไม่แอบอา้งความเป็นพนกังาน หรือนาํทรัพยสิ์น อุปกรณ์ เครื�องมือใดๆ ของบริษทัไปใช้
เพื�อประโยชน์ในการดําเนินการใดๆในทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวงัการ
ดาํเนินการใดๆ ที�อาจทาํให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรค
การเมืองใดพรรคหนึ�ง 

6.3 การบริจาคเพื"อการกศุลและการเป็นผู้ให้การสนับสนุน 

6.3.1 การบริจาคเพื�อการกุศล ทั/งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอื�นๆ 
เช่น  ให้ความ รู้ห รือสละเวลา เป็นส่ วนหนึ� งในกิจกรรม ตอบ แท นสังคม ตลอดจนการ
ประชาสัมพนัธ์และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ที�ดีให้แก่บริษทั แต่ทั/งนี/  ตอ้งไม่มุ่งหวงัผลทางธุรกิจเป็น
การตอบแทน 

6.3.2 การเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุน เป็นวธีิการประชาสัมพนัธ์ธุรกิจของบริษทัวธีิหนึ�ง ซึ� งแตกต่างจากการ
บริจาคเพื�อการกุศล โดยอาจกระทาํไดใ้นหลายรูปแบบ เช่น การสนบัสนุนกิจกรรมทางวฒันธรรม 
ศิลปะ การศึกษา การกีฬา เป็นตน้ 

c.d.d ผูบ้ริหาร และ พนกังาน ตอ้งมีความระมดัระวงัเพื�อให้มั�นใจวา่การบริจาคเพื�อการกุศลและการเป็น
ผูใ้ห้การสนบัสนุน จะไม่ถูกนาํไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี�ยงในการให้หรือรับสินบน ตลอดจนตอ้ง
ดาํเนินการอยา่งโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย 
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6.3.4 พนักงานจะตอ้งจดัทาํหนังสือขออนุมติัการบริจาคเพื�อการกุศลหรือการเป็นผูใ้ห้การสนับสนุน 
โดย ตอ้งระบุชื�อผูรั้บบริจาค/ผูรั้บการสนบัสนุน ระบุวตัถุประสงคข์องการบริจาค/สนบัสนุน ระบุ
สถานที�ตั/งในการนาํเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุนไปใช้ ให้ชดัเจน พร้อมแนบเอกสารประกอบ
ทั/งหมด เสนอใหผู้บ้ริหารพิจารณาอนุมติัตามระดบัอาํนาจอนุมติั 

6.3.5  เมื�อได้ดาํเนินการบริจาคเพื�อการกุศล หรือ การเป็นผูใ้ห้การสนับสนุนแล้ว พนักงานจะตอ้งนํา
หลกัฐาน ใบเสร็จรับเงิน ภาพถ่าย และ รายงานสรุปผล มานาํเสนอผูบ้ริหาร เพื�อให้มั�นใจว่าการ
บริจาคเพื�อการกุศลไม่ไดป้ฏิบติัเพื�อการคอร์รัปชั�น 

6.4 ค่าอาํนวยความสะดวก เงนิใต้โต๊ะ แป๊ะเจี5ยะ ค่านํ6าร้อนนํ6าชา 

6.4.1 ค่าอาํนวยความสะดวก หรือ ค่าหยอดนํ/ ามนัหล่อลื�น คือ สินบนจาํนวนเล็กน้อย ซึ� งจ่ายให้แก่
เจา้หน้าที�ของรัฐเพื�อเร่งประสิทธิภาพในการปฏิบติังานประจาํวนัหรือการปฏิบติังานที�จาํเป็น ซึ� ง
เจา้หนา้ที�มีหนา้ที�ตอ้งปฏิบติัอยูแ่ลว้ 

6.4.2 เงินใตโ้ต๊ะ แป๊ะเจี.ยะ ค่านํ/ าร้อนนํ/ าชา คือ สินบนจาํนวนหนึ� ง ซึ� งเจา้หน้าที�ของรัฐหรือเจา้หน้าที�
ภาคเอกชน ใชต้าํแหน่งหนา้ที�โดยทุจริต ไปในทางมิชอบ เรียกรับสินบน เพื�อก่อให้เกิดรายไดเ้ป็น
ของตนและพวกพอ้ง 

6.4.3  บริษทัไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าอาํนวยความสะดวก หรือ จ่ายเงินใตโ้ต๊ะ แป๊ะเจี.ยะ ค่านํ/ าร้อนนํ/ าชา 
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินค่าอาํนวยความสะดวกสามารถกระทาํไดใ้นกรณีที�พนักงานตกอยู่ใน
สถานการณ์ที�เป็นภยัคุกคามต่อร่างกาย หรือเชื�อวา่ชีวิตของตนเองกาํลงัตกอยูใ่นอนัตราย โดยเมื�อ
ทาํการจ่ายเงินดังกล่าวแล้ว พนักงานจะต้องจดัทาํหนังสือขออนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรทั/ งนี/  
วตัถุประสงค์และลกัษณะของการจ่ายเงินตอ้งไดรั้บบนัทึกขอ้มูลไวอ้ยา่งถูกตอ้ง เป็นจริง ส่งให้
ผูบ้ริหารพิจารณาอนุมติัตามระดบัอาํนาจอนุมติั  

6.4.4 กรรมการ ผู ้บริหาร พนักงาน ต้องไม่เป็นตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ� งของ หรือ
ประโยชน์อื�นใดกบัผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ เพื�อแลกกบัสิทธิ
พิเศษที�ไม่ควรได ้หรือทาํให้เจา้หน้าที�ของรัฐละเวน้การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบขอ้บงัคบั และขอ้
ปฏิบติัทางกฎหมายตามที�กาํหนดไว ้

6.5 ของขวญัและค่าใช้จ่ายเลี6ยงรับรอง 
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6.5.1  ของขวญั หมายถึง ของที�ระลึกที�เป็นเงินสด เช็ค พนัธบตัร หุ้น ทองคาํ อญัมณี นาฬิกา ที�ดิน 
อสังหาริมทรัพย ์ยานยนต ์เครื�องใชไ้ฟฟ้า สิ�งของหรือทรัพยสิ์นอื�นใดในทาํนองเดียวกนั 

6.5.2 บริษทัตระหนกัดีว่าการสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีกบัพนัธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ�งสําคญัที�จะนาํมาซึ� ง
ความสาํเร็จอยา่งต่อเนื�องของบริษทั 

6.5.3 กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน สามารถให้ของขวญัและเลี/ยงรับรอง พนัธมิตรทางธุรกิจได ้หากเขา้
เงื�อนไขทุกขอ้ดงัต่อไปนี/  

(e) ชนิดและมูลค่า มีความเหมาะสม ถูกตอ้งตามกาลเทศะ เหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น การ
ใหข้องขวญัเล็กๆนอ้ยๆในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ� งถือเป็นธรรมเนียมปกติ 

(2) ไม่เป็นของขวญัที�อยูใ่นรูปของเงินสดหรือสิ�งเทียบเท่าเงินสด เช่น บตัรของขวญัหรือบตัร
กาํนลั 

(3) การมอบของขวญั ตอ้งเป็นการมอบให้แก่บริษทั ไม่มอบเป็นการส่วนตวั ตอ้งเป็นการให้
อยา่งเปิดเผย ไม่ปกปิด 

(4) ไม่เป็นการกระทาํ เพื�อครอบงาํ ชักนาํ หรือ ตอบแทนบุคคลใดๆ เพื�อให้ได้มาซึ� งความ
ไดเ้ปรียบใดๆ ผ่านการกระทาํที�ไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี�ยนอย่างชดัเจนหรือ
แอบแฝงเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ 

(5)  พนกังาน จะตอ้งจดัทาํหนงัสือขออนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูบ้ริหารพิจารณาอนุมติั
ตามระดบัอาํนาจอนุมติั 

6.5.4 ห้าม กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน รับของขวญั ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางออ้ม จากซัพพลายเออร์ 
จากคู่คา้ จากผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง ที�ตนได้เขา้ไปติดต่อประสานงาน ทั/งในหน่วยงานราชการ และ
หน่วยงานเอกชน 

(1)  ในกรณีที�ไม่สามารถปฏิเสธและจาํเป็นตอ้งรับของขวญั กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน 
ตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชา และ ผูบ้ริหารสูงสุด รับทราบ และนาํส่งของขวญัดงักล่าวไป
รวบรวมไวที้� ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื�อทําเรื� องขออนุมัติ นําไปเป็นของรางวลัให้แก่
พนกังานในเทศกาลสาํคญั หรือ ขออนุมติันาํไปบริจาคเพื�อการกุศลตามความเหมาะสม 
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(2)  ในเวลาที�บริษัทอยู่ระหว่างจัดให้มีการประกวดราคา  กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน 
จะตอ้งไม่รับของขวญัหรือการเลี/ยงรับรองจาก ซพัพลายเออร์ที�เขา้ร่วมการประกวดราคา
นั/นๆ ไม่วา่จะทางตรงหรือทางออ้ม 

6.6 บริษทัและบุคคลที"มีความเกี"ยวข้องทางธุรกจิ 

6.6.1 บริษทัยอ่ยและบริษทัในเครือ ที�บริษทัมีอาํนาจในการควบคุม ให้ถือปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้น
คอร์รัปชั�นฉบบันี/  

6.6.2 ตวัแทน และ ตวักลางทางธุรกิจ (ถ้ามี) ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน ทุกคน ว่าจา้งตวัแทน 
หรือ ตัวกลางทางธุรกิจใดๆ โดยมีวตัถุประสงค์ เพื�อกระทําการให้หรือรับสินบน หรือ การ
คอร์รัปชั�น 

 

7. การประเมินความเสี"ยง 

7.1  การประเมินความเสี�ยงถือเป็นรากฐานของมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชั�น  ดงันั/น กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และ พนักงานทุกคน จะตอ้งมีความเขา้ใจว่ากระบวนการทางธุรกิจของบริษทัมีความเสี� ยงจาก
คอร์รัปชั�นและการใหห้รือรับสินบนไดอ้ยา่งไร เพื�อจดัการความเสี�ยงดงักล่าว 

7.2  ฝ่ายบริหารจะตอ้งประเมินความเสี�ยงจากคอร์รัปชั�นและการให้หรือรับสินบน ที�อาจจะเกิดขึ/น
อยา่งสมํ�าเสมอ (อยา่งน้อยปีละครั/ ง) รวมทั/งทบทวนมาตรการจดัการความเสี�ยงที�ใช้อยูใ่ห้มีความ
เหมาะสมที�จะป้องกนัความเสี�ยงใหอ้ยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้

 

8. การควบคุม 

8.1 บริษทัจะรักษาระบบการควบคุมภายในใหมี้ประสิทธิผลเพื�อต่อตา้นคอร์รัปชั�น ต่อตา้นการใหห้รือ
รับสินบน ซึ� งควรครอบคลุมถึงการถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกนั ดา้นบญัชี การจดัเก็บ
ขอ้มูลรวมถึงกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบันโยบายฉบบันี/  
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8.2  ระบบการควบคุมภายในจะประกอบดว้ยการควบคุมทั�วทั/งองคก์ร รวมถึงการควบคุมและขั/นตอน
การปฏิบติัที�กาํหนดไวอ้ยา่งเฉพาะเจาะจง ซึ� งออกแบบมาเพื�อจดัการความเสี�ยงจากการคอร์รัปชั�น
ที�บริษทัอาจตอ้งเผชิญเป็นการเฉพาะ 

8.3  การควบคุมทั�วทั/งองคก์ร ประกอบดว้ย คาํแถลงต่อตา้นการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั�น
ของฝ่ายบริหาร การตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน การกาํกบัดูแลสัญญาของสํานัก
กฎหมาย นโยบายดา้นทรัพยากรบุคคล ตั/งแต่การว่าจา้ง การกาํหนดค่าตอบแทนและการลงโทษ
ทางวินยั การมอบอาํนาจและการแบ่งแยกหนา้ที�งานอยา่งเหมาะสม การบนัทึกและรายงานขอ้มูล
ทางบญัชีและการเงินอยา่งถูกตอ้งและเป็นจริง 

 

9. การจดัซื6อ จดัจ้าง 

9.1  การทุจริตจดัซื/อจดัจา้ง ถือเป็นปัญหาและภยัร้ายแรงที�พบมากที�สุดทั/งในประเทศไทยและระดบั
โลก เป็นอุปสรรคในการพฒันาประเทศ ทั/งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั�นคง
ของชาติ 

9.2 บริษัทมีนโยบาย ห้าม กรรมการ ผู ้บ ริหาร หรือ พนักงานฝ่ายจัดซื/ อจัดจ้าง เรียกหรือรับ
ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื�นใด เป็นการส่วนตวั ในทางมิชอบ จากผูข้ายหรือผู ้
ใหบ้ริการ  

9.3  กรณีที�ผูข้ายหรือผูใ้ห้บริการ ยื�นขอ้เสนอว่าจะให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรืออื�นใด เป็นการ
ส่วนตวั ไปในทางมิชอบ บริษทัมีนโยบาย ห้าม กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และ พนกังานฝ่าย
จดัซื/อจดัจา้ง รับขอ้เสนอดงักล่าว และแจง้ผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารสูงสูด รับทราบในทนัที 

9.4 ห้ามมีระบบอุปถมัภ์ ห้ามมีระบบผูกขาด เพื�อประโยชน์ส่วนตวั หรือ เพื�อเอื/อประโยชน์ของพวก
พอ้ง 

9.5 ฝ่ายจดัซื/อ และ ผูบ้ริหาร ตอ้งดาํเนินการจดัซื/อ จดัจา้ง ผ่านขั/นตอนตามระเบียบของบริษทั ตาม
ระดบัของอาํนาจอนุมติั ดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และปฏิบติัดว้ยความเป็นธรรม
ต่อทุกฝ่าย 

9.6  ห้าม ฝ่ายจดัซื/อ และ ผูบ้ริหาร จดัทาํขอ้กาํหนดคุณสมบติัของสินคา้หรือบริการ ที�เป็นการเอื/อต่อ
ผูข้ายหรือผูใ้หบ้ริการรายใดรายหนึ�ง  
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9.7  ห้าม ฝ่ายจดัซื/อ และ ผูบ้ริหาร กระจายใบสั�งซื/อ ออกเป็นใบย่อย ๆ เพื�อลดจาํนวนเงิน ไม่ให้ถึง
ระดบัวงเงินตามอาํนาจอนุมติัที�บริษทักาํหนดไว ้ 

9.8  ห้าม ฝ่ายจดัซื/อ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายคลงัสินคา้ ตรวจรับทรัพยสิ์นหรือสินคา้ ที�มีสภาพหรือ
คุณสมบติัไม่ไดม้าตรฐาน ไม่ตรงตามใบสั�งซื/อ สินคา้ขาดจาํนวน หรือ ตรวจรับการบริการที�ไม่มี
คุณภาพและไม่ตรงตามขอ้ตกลง 

9.9  ผูบ้ริหาร ฝ่ายจดัซื/อ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายคลังสินค้า มีหน้าที�ให้ความร่วมมือ อาํนวยความ
สะดวก เปิดเผยขอ้มูล ต่อการปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

9.10 ในกรณีที� พนักงานพบเหตุการณ์ผิดปกติ ให้พนักงานแจ้งผูบ้งัคบับญัชา และ ผูบ้ริหารสูงสุด 
รับทราบโดยทนัที เพื�อพิจารณาไม่รับหรือชะลอการรับสินคา้หรือบริการดงักล่าว เพราะเหตุการณ์
ดงักล่าวอาจจะทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัหรือคู่สัญญา 

 

10. การค้า การลงทุน 

10.1  บริษทัมีนโยบายการคา้และการลงทุนที�อยูบ่นพื/นฐานของคุณค่าของบริษทั ยึดมั�นในกรอบกติกา
การแข่งขนัที�ดี และดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

10.2  บริษทัไม่มีนโยบายเรียกรับ เสนอให้ ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื�นใด เป็นการ
ส่วนตวั ในทางมิชอบ แก่ ผูใ้ดหรือหน่วยงานใด เพื�อให้ไดม้าซึ� งสัญญาทางธุรกิจ สิทธิประโยชน์ 
คาํสั�งซื/อสินคา้ 

10.3  การลงทุนเพิ�ม หรือ การลดการลงทุน จะตอ้งการอนุมติัตามอาํนาจดาํเนินการที�กาํหนด 

 

11.  การกู้เงนิ และ การให้กู้ยมืเงนิ 

11.1  บริษทั และ บริษทัที�บริษทัถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 สามารถกูย้ืมเงินระหวา่งกนัได ้โดยคิดอตัรา
ดอกเบี/ ยไม่น้อยกว่าอตัราดอกเบี/ ยเงินกู้ยืมจากธนาคาร และทุกบริษทัมีหน้าที�ต้องรักษาอตัรา
หนี/ สินต่อทุนไม่เกิน 3 เท่า 
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11.2  บริษทัไม่มีนโยบาย ให้เงินกูย้ืมแก่กิจการอื�น ลูกคา้ ซัพพลายเออร์ รวมถึงการผ่อนผนัการขยาย
เครดิตเทอมการรับชาํระเงิน เกินกวา่ระยะเวลาตามปกติทั�วไปทางการคา้ 

11.3  บริษทัไม่มีนโยบาย ใหเ้งินกูย้มืแก่พนกังาน หรือ ลูกจา้ง 

 

12. งานบัญชีการเงนิ 

 

12.1 การรับเงินจากลูกคา้ นิติบุคคลหรือบุคคลอื�นใด 

12.1.1 ก่อนการรับเงิน ฝ่ายการเงินตอ้งทราบทุกครั/ งวา่เป็นการรับเงินเพื�อวตัถุประสงคใ์ด และมีเหตุอนั
ควรให้รับเงินจาํนวนดงักล่าว 

12.1.2  ในการรับเงิน ตอ้งออกเอกสารการรับเงินเป็นหลกัฐานให้ผูจ่้ายเงินทุกครั/ งและมีเอกสารที�สามารถ
บนัทึกบญัชีไดต้ามหลกัการบญัชี 

12.1.3 ในกรณีที�การรับเงินนั/นไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ถูกตอ้งตามวตัถุประสงค ์ ใหป้ฎิเสธการรับ
เงินดงักล่าวและแจง้ใหผู้บ้ริหารทราบเพื�อหาทางป้องกนัและแกไ้ข ในกรณีที�เกี�ยวขอ้งกบัประเด็น
กฎหมายใหห้ารือฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษทัเพื�อดาํเนินการที�เหมาะสม 

12.1.4 ขอความร่วมมือกบัผูจ่้ายเงินใหช้าํระเงินเป็น เช็คขีดค่อม และระบุ “A/C PAYEE” หรือชาํระโดย
โอนเงินใหบ้ริษทัผา่นธนาคาร ในกรณีที�รับเป็นเงินสดตอ้งมีกระบวนการที�ให้เกิดความมั�นใจวา่
เงินสดทั/งหมดไดเ้ขา้ธนาคารของบริษทั 

12.1.5  หา้มนาํเงินที�ผูจ่้ายเงินตอ้งชาํระใหก้บับริษทัเขา้บญัชีพนกังานหรือบญัชีผูใ้ด ที�บริษทัไม่มีอาํนาจ
สั�งจ่ายตามอาํนาจดาํเนินการ และตอ้งไม่อนุญาตใหผู้จ่้ายเงินกระทาํเช่นกนั 

12.1.6 ไม่เรียกหรือรับ ไม่เสนอหรือให ้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื�นใดใหก้บัผูจ่้ายเงิน
เพื�อที�ชะลอการรับเงินของบริษทั หรือทาํใหบ้ริษทัเกิดความเสียหายจากการไม่ไดรั้บเงินหรือ
ไดรั้บเงินล่าชา้หรือไดรั้บเงินไม่เตม็จาํนวน 

 

12.2 การจ่ายเงินใหก้บัเจา้หนี/  นิติบุคคลหรือบุคคลอื�นใด 
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12.2.1 ก่อนการจ่ายเงินทุกครั/ งตอ้งมีการวเิคราะห์การจ่ายเงินดงักล่าวเพื�อวตัถุประสงคใ์ด และตอ้งผา่น
การบนัทึกบญัชีจากฝ่ายบญัชีและเป็นรายการที�ถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

12.2.2  หากพบรายการที�ไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสม ใหร้ายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบและหาแนวทาง
ป้องกนัและแกไ้ขใหถู้กตอ้งตามหลกัการบญัชีและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

12.2.3 ในการจ่ายเงินทุกครั/ ง การอนุมติัสั�งจ่ายใหเ้ป็นไปตามระดบัอาํนาจอนุมติั 

12.2.4  ในการจ่ายเงินทุกครั/ งตอ้งไดรั้บหลกัฐานการจ่ายเงินที�ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

12.2.5  ใหป้ฏิบติัต่อเจา้หนี/หรือผูรั้บเงินในลกัษณะที�เท่าเทียมกนั โดยชาํระเงินตามเงื�อนไขธุรกิจที�
เหมาะสม ไม่เลือกปฏิบติักบัเจา้หนี/หรือผูรั้บเงินรายใดดว้ยอคติหรือลาํเอียง 

12.2.6  ไม่เรียก ไม่รับ ไม่เสนอหรือ ไม่ให ้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื�นใด กบัเจา้หนี/
หรือผูรั้บเงินในอนัที�จะทาํให้บริษทัเกิดความเสียหายจากการชาํระเงินหรือชาํระล่าชา้หรือชาํระไม่
เตม็จาํนวน 

 

13. การจดัเกบ็รักษาข้อมูล 

13.1  บริษัทมีนโยบายที�จะปฏิบัติตามมาตรฐาน หลักการ รวมทั/ งกฎหมายที�บังคบัใช้เกี�ยวกับการ
รายงานขอ้มูลทางบญัชีและการเงิน 

13.2  ค่าใช้จ่ายทุกประเภทจะต้องมีเอกสารประกอบ รวมทั/ งการจดัเก็บและรักษาข้อมูลของบริษัท
จะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง 

13.3  บริษทัไม่อนุญาตให้มีการบนัทึกขอ้มูลที�เป็นเท็จ ผิดหลกัการ ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกตอ้ง หรือ ตกแต่ง
บญัชี รวมทั/งจะตอ้งไม่มีบญัชีนอกงบการเงินเพื�อใชส้นบัสนุนหรือปิดการจ่ายเงินที�ไม่เหมาะสม 

 

14. ทรัพยากรบุคคล 

14.1 บริษทัจะนาํนโยบายฉบบันี/ มาใช้เป็นส่วนหนึ� งในการบริหารงานบุคลากรของบริษทั ซึ� งรวมถึง
การสรรหา การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การใหค้่าตอบแทนและการเลื�อนตาํแหน่ง 
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14.2  ห้าม กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูบ้ ังคับบัญชา หรือ พนักงาน เรียกรับ หรือ รับผลประโยชน์หรือ
ผลตอบแทนไม่วา่ในรูปแบบใดๆ จากผูส้มคัรหรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัการสมคัร ทั/งในช่วงการสมคัร
งาน และช่วงประเมินผลทดลองงาน เพื�อใหมี้การบรรจุเป็นพนกังาน 

14.3  ห้าม กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา เรียกรับ หรือ รับผลประโยชน์หรือผลตอบแทนไม่ว่าใน
รูปแบบใดๆ จากพนกังาน เพื�อการประเมินผลงานที�คลาดเคลื�อนไปจากความเป็นจริง 

 

15. การอบรมและการสื"อสาร 

15.1  กรรมการ ผูบ้ริหาร และ พนกังาน 

15.1.1  กรรมการ ผูบ้ริหาร และ พนกังานทุกคนจะไดรั้บการอบรมเกี�ยวกบัการต่อตา้นคอร์รัปชั�นและการ
ให้หรือรับสินบนอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อให้ตระหนกัถึงนโยบายฉบบันี/  โดยเฉพาะรูปแบบต่างๆ ของ
การให้สินบน ความเสี� ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้หรือรับสินบน ตลอดจนวิธีการ
รายงานกรณีพบเห็นหรือสงสัยวา่มีการคอร์รัปชั�น 

15.1.2  กรรมการ ผูบ้ริหาร และ พนกังานทุกคน สามารถอ่านนโยบายฉบบันี/  ไดที้�บอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
เพื�อทุกคนสามารถอ่านได ้  

15.1.3 บริษทัจะเผยแพร่นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั�น ผา่นช่องทางการสื�อสารของบริษทั เช่น เวบ็ไซต์
ของบริษทั www.sncformer.com หรือ จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ e-mail 

15.1.4 การอบรมให้มีความรู้เกี�ยวกบันโยบายฉบบันี/  จะเป็นส่วนหนึ�งของการปฐมนิเทศ ก่อนการเขา้รับ
ตาํแหน่งของพนกังานใหม่ทุกคนของบริษทั รวมถึงการใหก้ารอบรมประจาํปี 

15.2  ตวัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้/ใหบ้ริการ และผูรั้บเหมา 

15.2.1  บริษทัจะสื�อสาร นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั�นและการให้หรือรับสินบนอย่างสิ/นเชิง ให้แก่ตวัแทน 
ตวักลางทางธุรกิจ ผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้/ให้บริการ และผูรั้บเหมา ตั/งแต่เริ�มตน้ความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจและภายหลงัตามความเหมาะสม 

15.2.2  ทั/งนี/  บริษทัสนบัสนุนให้ตวัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้/ให้บริการ และผูรั้บเหมา 
ยดึมั�นในมาตรฐานการรับผดิชอบต่อสังคมเช่นเดียวกบับริษทั 



 

15 | P a g e  

 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั"น  SNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

16. เรื"องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั"น 

16.1  พบเห็นการกระทาํที�ทุจริตคอร์รัปชั�น ที�เกี�ยวขอ้งกบัองคก์ร โดยทางตรง หรือทางออ้ม เช่น พบ
เห็นบุคคลในองคก์รติดสินบน/รับสินบน กบั เจา้หนา้ที�ของหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงาน
เอกชน 

16.2 พบเห็นการกระทาํที�ผดิขั/นตอนตามระเบียบปฏิบติัของบริษทั หรือมีผลต่อระบบการควบคุม
ภายในของบริษทั จนทาํใหส้งสัยไดว้า่ อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชั�น 

16.3  พบเห็นการกระทาํที�ทาํใหบ้ริษทัเสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื�อเสียงของบริษทั 

16.4  หากพนกังานคนใด มีขอ้สงสัย วา่การกระทาํใด อาจเขา้ลกัษณะเป็นการใหห้รือรับสินบนหรือการ
คอร์รัปชั�น พนักงานควรปรึกษากับผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง หรือตามช่องทางการรับแจ้งทุจริต
คอร์รัปชั�น 

 

17. ช่องทางการรับแจ้งการทุจริตคอร์รัปชั"น 

 
17.1 ผูร้้องเรียน หรือ ผูแ้จง้เบาะแส สามารถแจง้ขอ้มูล การพบเห็นคอร์รัปชั"น การให้หรือรับสินบน 

โดยโปรดระบุ เรื"องราวที"พบเห็น ส่งมายงัช่องทางรับเรื�อง ดงันี/  
1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ bsuchat@yahoo.com หรือ 
2. ประธานกรรมการบริหาร somchai@sncformer.com หรือ 
3. รองประธานกรรมการบริหาร somboon@snc-spec.com หรือ 
4. รองประธานกรรมการบริหาร samitt@sncformer.com หรือ 
5. รองกรรมการผูจ้ดัการ surapol@sncformer.com หรือ 
6. เวบ็ไซตข์องบริษทั http://www.sncformer.com หรือ 
7. โทรศพัท ์เบอร์ 02-108-0360-66 ฝ่ายประชาสัมพนัธ์/เลขานุการบริษทั หรือ 
8. กล่องแดงรับแจง้เบาะแส ตั/งอยูที่�ตึกสาํนกังานใหญ่ 
โปรดอย่าลมื ชื�อ นามสกุล ที�อยู ่email และหมายเลขโทรศพัท ์ที�สามารถติดต่อได ้
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17.2 หากมีขอ้ร้องเรียน เกี�ยวกบัการทุจริตคอร์รัปชั�น ของ ผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง ขอให้ท่านส่ง
เรื� องร้องเรียน โดยตรง มายงั ประธานคณะกรรมการบริษัท และ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ satit.ck@gmail.com, bsuchat@yahoo.com 

17.3  บุคคลที�สามารถแจง้เบาะแส หรือ ขอ้ร้องเรียนเกี�ยวกบัการทุจริตคอร์รัปชั�น คือ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่มของบริษัทได้แก่ พนักงาน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจา้หนี/  ภาครัฐบาล 
ชุมชน สังคม ทั/งนี/ ไม่วา่ท่านจะแจง้ดว้ยวธีิใดดงักล่าวขา้งตน้ ทางบริษทัจะรักษาความลบัของท่าน 

 

18. มาตรการคุ้มครอง และรักษาความลบั 

18.1   เพื�อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลที�กระทาํโดยเจตนาสุจริต บริษทัจะปกปิด
ชื�อ ที�อยู่หรือขอ้มูลใด ๆ ที�สามารถระบุตวัผูร้้องเรียนหรือผูใ้ห้ขอ้มูล และเก็บรักษาขอ้มูลของผู ้
ร้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลไวเ้ป็นความลบั โดยจาํกดัเฉพาะผูที้�มีหนา้ที�รับผิดชอบในการดาํเนินการ
ตรวจสอบเรื�องร้องเรียน เท่านั/นที�สามารถเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวได ้

18.2  ในกรณีที�มีการร้องเรียน เกี�ยวกบัการทุจริตคอร์รัปชั�น ของผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง ขอให้ผู ้
ร้องเรียนส่งเรื�องร้องเรียนมายงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง คณะกรรมการตรวจสอบ จะทาํ
หนา้ที�ในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน พยาน และบุคคลที�ให้ขอ้มูลในการสืบสวนหา
ขอ้เท็จจริง ไม่ให้ไดรั้บความเดือนร้อน อนัตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อนัเกิดมาจากการแจง้
เบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการใหข้อ้มูล 

18.3  คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที�ในการใช้ดุลยพินิจสั�งการตามที�
เห็นสมควร เพื�อคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน พยาน และบุคคลที�ใหข้อ้มูลในการสืบสวน
หาขอ้เท็จจริง ไม่ให้ไดรั้บความเดือดร้อน อนัตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อนัเกิดมาจากการ
แจง้เบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการใหข้อ้มูล 

18.4 คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร สามารถมอบหมายงานให้กบัผูบ้ริหารคนใด 
คนหนึ�ง ทาํหนา้ที�แทนในการใชดุ้ลยพินิจสั�งการคุม้ครองความปลอดภยัของผูแ้จง้เบาะแส หรือผู ้
ร้องเรียน พยาน และบุคคลที�ให้ขอ้มูลได ้โดยผูบ้ริหารที�ไดรั้บมอบหมาย ตอ้งไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้ง
กบัเรื�องที�ไดรั้บแจง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน ทั/งโดยทางตรง หรือทางออ้ม เช่น ผูถู้กกล่าวหา เป็น
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนโดยตรง 
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18.5  ผูที้�มีหนา้ที�รับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องร้องเรียน มีหนา้ที�เก็บรักษาขอ้มูล ขอ้
ร้องเรียนและเอกสารหลกัฐานของผูร้้องเรียนและผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นความลบั ห้ามเปิดเผยขอ้มูลแก่
บุคคลอื�นที�ไม่มีหนา้ที�เกี�ยวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหนา้ที�ที�กฎหมายกาํหนด 

18.6  กรรมการ ผูบ้ริหาร และ พนักงาน ทุกคน ที�ตั/ งใจปฏิบติังานตามนโยบายฉบบันี/  จะไม่ถูกลด
ตาํแหน่ง ลงโทษหรือได้รับผลกระทบใดๆ ที�เป็นผลมาจาก การปฏิเสธการให้หรือรับสินบน 
ถึงแมว้า่การปฏิเสธดงักล่าวจะทาํใหบ้ริษทัสูญเสียธุรกิจหรือพลาดโอกาสในการไดธุ้รกิจใหม่  

18.7   หาก กรรมการ ผูบ้ริหาร และ พนกังาน พนกังาน เชื�อวา่ตนเองถูกข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี�ยว 
ให้รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง และ ผูบ้ริหารสูงสุด โดยทนัที และหากว่ายงัไม่ไดรั้บการ
แกไ้ข ใหร้ายงานผา่นช่องทางการรับแจ้งการทุจริตคอร์รัปชั"น ตามที"ให้ไว้ในนโยบายฉบบันี/  

 

19. ขั6นตอนการดาํเนินการสืบสวน 

19.1 เมื�อได้รับการแจง้เบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู ้
กลั�นกรอง สืบสวนขอ้เทจ็จริง 

19.2 ระหวา่งการสืบสวนขอ้เท็จจริง คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร อาจจะ
มอบหมายให้ผูบ้ริหาร หรือ ตวัแทน เป็นผูแ้จ้งความคืบหน้าเป็นระยะให้ผูแ้จง้เบาะแส หรือผู ้
ร้องเรียนไดท้ราบ 

19.3  เมื�อมีการสืบสวนข้อเท็จจริง แล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที�มี มีเหตุอนัควรเชื�อได้ว่าผูที้� ถูก
กล่าวหาไดก้ระทาํการทุจริตคอร์รัปชั�นจริง บริษทัจะให้สิทธิผูถู้กกล่าวหา ไดรั้บทราบขอ้กล่าวหา 
และให้สิทธิ ผูถู้กกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาขอ้มูลหรือหลกัฐานเพิ�มเติมที�แสดงให้เห็นว่า
ตนเองไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํอนัทุจริต ตามที�ไดถู้กกล่าวหา 

19.4  ทั/งนี/  คาํตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร ถือเป็นอนัสิ/นสุด 

 

20. การฝ่าฝืนนโยบาย และ บทลงโทษ 
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20.1   หากผูถู้กกล่าวหา ไดก้ระทาํการทุจริตคอร์รัปชั�นจริง ผูก้ระทาํผิด (กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน) 
จะไดรั้บโทษทางวนิยัจนถึงขั/นใหอ้อกจากงาน และผูก้ระทาํผดิอาจตอ้งไดรั้บโทษทางกฎหมาย  

20.2  ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงที�เพิกเฉยต่อการกระทาํผดิ หรือรับทราบวา่มีการกระทาํผดิ แต่ไม่ดาํเนินการ
จดัการใหถู้กตอ้งตามนโยบายฉบบันี/  ผูบ้งัคบับญัชาจะไดรั้บโทษทางวนิยัจนถึงขั/นใหอ้อกจากงาน  

20.3 การไม่ไดรั้บรู้ถึงนโยบายฉบบันี/ และ/หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง จะใช้เป็นขอ้อา้งในการไม่ปฏิบติั
ตาม ไม่ได ้

20.4   กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ ผูที้� เกี�ยวข้อง นําขอ้มูลของผูใ้ห้เบาะแส ผูร้้องเรียน ขอ้ร้องเรียน และ
เอกสารหลกัฐาน ไปเปิดเผย ไม่เก็บไวเ้ป็นความลบั ผูน้ั/นจะไดรั้บโทษทางวินัย เวน้แต่เป็นการ
เปิดเผยตามหนา้ที�ที�กฎหมายกาํหนด  

20.5    ตวัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้/ให้บริการ หรือผูรั้บเหมาใดๆ ของบริษทัที�ฝ่าฝืน
หลักเกณฑ์ ตามนโยบายฉบับนี/  หรือรับทราบถึงการกระทาํที�ขดัต่อนโยบายฉบับนี/ แต่ไม่ได้
รายงานให้ฝ่ายบริหารของบริษทัทราบ หรือให้ขอ้มูลที�ไม่ถูกตอ้ง เมื�อเจา้หน้าที�สอบสวนของ
บริษทัไดส้อบถามขอ้มูลที�เกี�ยวกบัการกระทาํที�อาจขดัต่อนโยบายฉบบันี/  อาจถูกบอกเลิกสัญญา
ได ้

 

21. นโยบายที"เกี"ยวข้อง 

21.1 กรรมการ ผูบ้ริหาร และ พนกังาน ควรอ่านทาํความเขา้ใจกบันโยบายนี/  ร่วมกบั นโยบายการกาํกบั
ดูแลกิจการ และ ขอ้บงัคบัพนกังาน 

 

22. การกาํกบัตดิตามและสอบทาน 

22.1   ฝ่ายบริหาร ตอ้งทบทวนนโยบายฉบบันี/  เป็นประจาํทุกปี ซึ� งหากมีการเปลี�ยนแปลง ก็ให้เสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื�อสอบทาน และคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาอนุมติั รวมทั/งกาํกบั
และติดตามการนาํนโยบายฉบบันี/ ไปปฏิบติัและให้คาํแนะนาํต่างๆอยา่งต่อเนื�อง ทั/งนี/ หากตอ้งมี
การปรับปรุงใดๆ ตอ้งดาํเนินการโดยเร็วที�สุด 
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22.2   หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆ อย่าง
สมํ�าเสมอ เพื�อให้มั�นใจวา่ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลในการต่อตา้นคอร์รัปชั�นและการ
ให้หรือรับสินบน ทั/งนี/  จะหารือผลการตรวจสอบร่วมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งเพื�อหาแนวทางการ
แกไ้ขที�เหมาะสม และจะรายงานใหฝ่้ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บทราบต่อไป 

 

ทั/งนี/ โดยใหมี้ผลตั/งแต่วนัที� 5 พฤศจิกายน 2557 เป็นตน้ไป 

 

 

 

 
(ดร.สมชยั ไทยสงวนวรกุล) 
ประธานกรรมการบริหาร 

 
(นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล) 
ประธานกรรมการบริษทั 

 


