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บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี (Good Corporate Governance) ตลอดจนปฏิบัติตำมกฎหมำยของประเทศในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น และกำร
ส่งเสริมให้บุคลำกรทุกระดับ มีจิตส ำนึกในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้
ก ำหนดนโยบำยกำรป้องกันและกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และกำรให้หรือรับสินบน (Anti-Corruption and Anti-Bribery 
Policy) ไว้ในคู่มือกำรบริหำรกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุรกิจ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้ประกำศเจตนำรมณ์เข้ำเป็นแนว
ร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption หรือ CAC) ทั้งนี้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน
ทุกคนต้องปฏิบัติตำมนโยบำย ดังนี้ 
นิยาม 

 กำรทุจริต หรือคอร์รัปชั่น (Corruption) หมำยถึง กำรปฏิบัติ หรือละเว้นกำรปฏิบัติในต ำแหน่งหน้ำที่ หรือกำร
ใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่โดยมิชอบ ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้หรือรับสินบน กำรน ำเสนอ กำรให้ของขวัญหรือกำรให้ค ำมั่น
ว่ำจะให้ กำรขอ หรือกำรเรียกร้อง ทั้งที่เป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์อ่ืนใด ที่เป็นกำรขัดต่อศีลธรรม 
จรรยำบรรณ และกฎหมำย กฎระเบียบ นโยบำย ต่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดที่ด ำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่ำ
ในประเทศ หรือต่ำงประเทศ เพื่อให้ได้มำซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง หมำยถึง กำรให้เงิน ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์อ่ืนใด แก่พรรคกำรเมือง นักกำรเมือง 
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำงกำรเมือง เพื่อสนับสนุนนโยบำย และ/หรือกำรกระท ำอันมิควรหรือกำรกระท ำใดที่ขัดต่อ
กฎหมำยรัฐธรรมนูญ 

นโยบาย และแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

1. บททั่วไป 

บริษัทฯ ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ กระท ำกำรอันใดที่เป็นกำรเกี่ยวข้องกับกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก หรือเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ 
ไม่ว่ำตนจะอยู่ในฐำนะเป็นผู้รับ หรือผู้ให้ คอมมิชชั่นหรือสินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนกับ
งำนหรือกำรสั่งซื้อของบริษัทฯ ภำยใต้อ ำนำจหน้ำที่ของตน มีควำมผิดร้ำยแรงที่มีโทษถึงถูกเลิกจ้ำงโดยไม่จ่ำยค่ำชดเชย 
(ตำมที่ระบุไว้ในคู่มือพนักงำน) โดยบริษัทฯ มีมำตรกำรให้พนักงำนในฝ่ำยสนับสนุนและฝ่ำยด ำเนินงำน อำทิ แผนก
จัดซื้อ แผนกกำรตลำด และแผนกบุคคล จัดท ำรำยงำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เป็นประจ ำทุกปี 

2. การประเมินความเสี่ยง 

2.1) บริษัทฯ จัดให้มีมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่เหมำะสมกับสภำพธุรกิจและควำมเสี่ยงของบริษัทฯ 
ตลอดจนจัดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่อำจเกิดขึ้นต่อ
บริษัทผ่ำนทำงคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป  

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น : 
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2.2) บริษัทฯ จัดให้มีกำรสื่อสำร ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นไปยังพนักงำน คู่
ค้ำ ตลอดจนบุคคลภำยนอกถึงแนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสม 

3. การช่วยเหลือทางการเมือง 

 บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเมืองไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เนื่องจำกบริษัทฯ มีควำมเป็น
กลำงทำงกำรเมือง มีอิสระทำงควำมคิด และกำรตัดสินใจโดยไม่อิงกับพรรคกำรเมืองใด ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภำค 
และระดับประเทศ โดยมีแนวทำงกำรปฏิบัติดังนี้  

3.1) ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ แสดงออกด้วยวิธีกำรใดๆ ที่ท ำให้ผู้อ่ืนเข้ำใจว่ำ บริษัทฯ 
เก่ียวข้อง หรือสนับสนุนผู้มีอ ำนำจทำงกำรเมือง พรรคกำรเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทำงกำรเมือง หำกฝ่ำ
ฝืนผู้บังคับบัญชำสำมำรถพิจำรณำตำมบทลงโทษของบริษัทได้  

3.2) บริษัทฯ ให้ควำมเคำรพในสิทธิทำงกำรเมืองของพนักงำนในฐำนะพลเมืองที่ดี ตำมรัฐธรรมนูญไม่ว่ำจะเป็นกำร
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือกำรเป็นสมำชิกพรรคกำรเมือง แต่พึงหลีกเลี่ยงกำรแสดงออกควำมคิดเห็นทำงกำร
เมืองในสถำนที่ท ำงำน 

4. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน 

4.1) แนวทำงกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลหรือกำรให้เงินสนับสนุนของบริษัทฯ จะพิจำรณำอนุมัติในแต่ละระดับชั้นตำม
อ ำนำจด ำเนินกำรที่บริษัทฯ ก ำหนด โดยรูปแบบกำรบริจำคอำจให้ในรูปแบบของเงินหรือสิ่งของอื่นใดที่ไม่ใช่
ตัวเงิน เช่น กำรให้ทุนกำรศึกษำ กำรรับนักศึกษำเข้ำฝึกงำนโดยจ่ำยค่ำตอบแทน กำรบริจำคอุปกรณ์กำรศึกษำ 
อำทิ เช่น หนังสือ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน/วัด กำรบริจำคเงินหรือสิ่งของในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ
ทำงธรรมชำติ เช่น อุทกภัย ดินถล่ม และ/หรอืภาวะขาดแคลน เป็นต้น โดยการบรจิาคหรอืการให้เงิน
สนบัสนุนดงักล่าว บรษิทัฯ มไิดก้ระท าเพือ่ใชเ้ป็นขอ้อา้งหรอืเสน้ทางส าหรบัการคอรร์ปัชัน่ 

4.2) บรษิทัฯ ก าหนดใหม้กีารก ากบัดูแลเรื่องการบรจิาคหรอืใหเ้งนิสนับสนุน โดยก าหนดใหต้้องจดัท าเป็น

บันทึก ระบุชื่อหน่วยงานผู้รบับริจาคหรือรบัเงินสนับสนุน วัตถุประสงค์ในการบริจาคหรือให้เงนิ

สนบัสนุน พรอ้มเอกสารหลกัฐาน เพือ่เสนอต่อผูม้อี านาจอนุมตัติามระดบัชัน้ในการอนุมตั ิ

 

 

5. กำรจ่ำยหรือรบัเงินท่ีเก่ียวกบัค่ำของขวญั ค่ำบริกำรต้อนรบั และค่ำเล้ียงรบัรอง 

5.1) บรษิทัฯ ก าหนดใหส้ามารถจ่ายและรบัและคา่ใชจ้่ายเลีย้งรบัรองทีม่คีวามชดัเจน และเขา้ขา่ยลกัษณะ

เป็นการใหบ้รกิารลกูคา้โดยปกตขิองการประกอบธุรกจิ หรอืตามธรรมเนียมปฏบิตั ิหรอืตามเทศกาล

สากล โดยทีไ่ม่ไดม้ผีลกระทบการด าเนินการของบรษิทัฯ หรอือาจเป็นช่องทางทีเ่ขา้ขา่ยความเสีย่ง

ต่อการคอรร์ปัชัน่ 
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5.2) บรษิทัฯ ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานสามารถใหห้รอืรบัของขวญั ค่าบรกิารต้อนรบั 

และค่าใชจ้่ายเลี้ยงรบัรองแก่บุคคลหรอืจากบุคคลใดๆ ได ้ทัง้นี้ ตอ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งและเป็นไป

ตามเงือ่นไขทีก่ าหนดดงัต่อไปนี้ 

5.2.1) เป็นไปตามระเบยีบที่บรษิทัฯ ก าหนด และไม่เป็นการขดัแย้งตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ก าหนด 

5.2.2) ไม่เป็นการกระท าเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งความได้เปรยีบใดๆ ผ่านการกระท าทีไ่ม่เหมาะสม หรอื

เป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝง เพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือ

ผลประโยชน์  

5.2.3) เป็นการใหใ้นนามของบรษิทัฯ 

5.3) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานสามารถ 

5.3.1)  รบัของขวญัได้ตามมูลค่าที่กฎหมายก าหนด หรอืในกรณีที่ต้องรบัของขวัญที่เกนิมูลค่า

ดงักล่าว จะตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบและ/หรอืหน่วยงานรบัทราบ เพื่อน าส่งของขวญั

ดงักล่าวแกฝ่า่ยบญัช ีเพือ่ท าการขึน้ทะเบยีนและน าไปเป็นของรางวลัแก่พนักงาน และ/หรอื 

บรจิาคเพือ่การกศุลตามความเหมาะสมต่อไป  

5.3.2)  ใหข้องขวญัแกเ่จา้หน้าทีร่ฐั (หมายรวมถงึเจา้หน้าทีข่องรฐัต่างประเทศ และ/หรอื เจา้หน้าที่

ขององค์กระหว่างประเทศตามทีร่ะบุไว้ในพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามทุจรติ (ฉบบัที ่3) ตามมลูค่าทีก่ฎหมายก าหนด เวน้แต่กรณีทีใ่หแ้ก่

บุคคลอืน่ทีไ่มใ่ชเ่จา้หน้าทีร่ฐัใหป้ฏบิตัติามอ านาจด าเนินการของบรษิทัฯ  

6. โครงสร้ำงหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบขององคก์ร 

6.1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรบัผิดชอบในการก าหนดนโยบาย ขอบเขตแนวทางปฏิบัติ 

ตลอดจนปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นคอรปัชัน่ เพือ่ก ากบัดแูลการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่อย่างมี

ประสทิธภิาพ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าฝ่ายบรหิารได้ตระหนักและให้ความส าคญักบัการต่อต้านคอร์รปัชัน่ 

และปลกูฝงัจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร  

6.2) คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที ่และรบัผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงนิและบญัช ี

ระบบการตรวจสอบภายในและระบบการบรหิารความเสีย่งให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการ

ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

6.3) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มหีน้าทีป่ระเมนิความเสีย่งและผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทุจรติ

คอรร์ปัชัน่ทีอ่าจเกดิขึน้ต่อบรษิทัฯ 
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6.4) คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม มหีน้าทีพ่จิารณาทบทวนนโยบาย

และแนวทางปฏบิตัทิีด่ ี

6.5) คณะกรรมการบรหิารมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการสง่เสรมิ สนับสนุน และควบคุมดแูล เพื่อให้

มัน่ใจว่า พนักงานและผูเ้กี่ยวข้องกบับรษิัทฯ ทุกฝ่ายมกีารปฏบิตัติามนโยบายและมาตรการการ

ต่อตา้นทุจรติการคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระเบยีบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย  

6.6) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดบัต้องปฏบิัตหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ใน

นโยบายฉบบันี้ และในกรณีทีพ่บเหน็การกระท าอนัเป็นการฝา่ฝืนนโยบายฉบบันี้ตอ้งรบีรายงานต่อ

ผูบ้งัคบับญัชา หรอืผา่นชอ่งทางการรายงานทีก่ าหนดไวต้ามนโยบายฉบบันี้ 

7. กำรฝ่ำฝืนนโยบำย 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทีฝ่า่ฝืนการปฏบิตัติามนโยบายฉบบันี้ บรษิทัฯ จะพจิารณาโทษทางวนิัย

ตามระเบยีบทีบ่รษิทัฯ ก าหนด 

8. บริษทั และบคุคลท่ีมีควำมเก่ียวข้องทำงธรุกิจ และฝ่ำยสนับสนุนและกำรด ำเนินงำน 

8.1) บรษิทัฯ มนีโยบายในการแจ้งใหบ้รษิทัย่อย และตวัแทน ตวักลางทางธุรกจิ ตลอดจนผูจ้ดัจ าหน่าย

สนิคา้/ ใหบ้รกิาร ทราบมาตรการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชัน่ และน าไปปฏบิตั ิ

8.2) บรษิัทฯ มนีโยบาย อ านาจด าเนินการ และระเบยีบปฏิบตัิในการขาย/ส่งเสรมิการตลาด และการ

จดัซือ้จดัจา้งทีเ่ป็นระบบและสามารถตรวจสอบได ้

8.3) บรษิทัฯ มกีารด าเนินการดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ มี

บุคลากรทีม่ทีกัษะเพยีงพอ ตลอดจน จดัใหม้กีระบวนการดา้นการบรหิารงานบุคคล เชน่ การสรรหา 

การฝึกอบรม การประเมนิผลงาน การใหค้า่ตอบแทน และการเลื่อนต าแหน่งของพนกังาน ตามทีร่ะบุ

ไวใ้นระเบยีบและคูม่อืพนกังานของบรษิทัฯ 

9. กำรปกป้องดแูลกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนท่ีปฏิเสธกำรทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

9.1) บรษิทัฯ ใหค้วามมัน่ใจกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานว่าจะไมม่ผีูใ้ดตอ้งถูกลดต าแหน่ง ลงโทษ

หรอืไดร้บัผลกระทบใดๆ จากการปฏเิสธสนิบน ถงึแมว้่าการปฏเิสธดงักล่าวจะท าใหบ้รษิทัฯ สญูเสยี

ธุรกจิหรอืพลาดโอกาสในการไดธุ้รกจิใหม่ โดยบรษิทัฯ เชื่อว่านโยบายไม่ยอมรบัการตดิสนิบนและ

คอรร์ปัชัน่อยา่งสิน้เชงิจะชว่ยสรา้งคณุคา่ใหแ้กบ่รษิทัฯ ในระยะยาว  

9.2) หากกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานเชือ่ว่าตนเองถูกขม่ขู ่คุกคามหรอืหน่วงเหนี่ยว ใหแ้จง้เบาะแส

หรอืรอ้งเรยีนต่อผูบ้งัคบับญัชาทนัท ีหรอืผา่นชอ่งทางการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนตามทีบ่รษิทัฯ 

ก าหนด 
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10. กำรฝึกอบรมและกำรส่ือสำร 

10.1) บรษิทัฯ จดัใหพ้นกังานทกุระดบัมกีารอบรมหรอืรบัทราบเกีย่วกบัความเสีย่งจากการเขา้ไปมสีว่นร่วม

ในการทุจริตคอร์รปัชัน่อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนวิธีการรายงาน กรณีพบเห็นหรือสงสยัว่ามีการ

คอรร์ปัชัน่ เพือ่ใหพ้นกังานเกดิความตระหนกัถงึความส าคญั  

10.2) บรษิทัฯ จดัใหม้กีารเปิดเผยนโยบายฉบบันี้จากประกาศของบรษิทัฯ เพื่อช่วยใหม้ัน่ใจว่าทุกท่านได้

รบัทราบและเขา้ใจถงึนโยบายของบรษิทัฯ ในการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ นอกจากนี้ พนกังานและผูม้สีว่น

ไดเ้สยีอืน่ๆ สามารถเขา้ถงึนโยบายฉบบันี้ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  

10.3) บรษิทัฯ จดัใหม้กีารอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบันโยบายฉบบันี้เป็นสว่นหนึ่งของการปฐมนิเทศหรอืก่อน

การเขา้รบัต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใหมท่กุคนของบรษิทัฯ  

11. กำรตัง้ข้อสงสยั และช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียน 

11.1) ในกรณีทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานคนใดมขีอ้สงสยัว่าการกระท าใด อาจเขา้ลกัษณะเป็นการ

คอรร์ปัชัน่หรอืในกรณีทีม่คี าถามหรอืไมแ่น่ใจ ควรปรกึษากบัผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง หรอืแจง้เบาะแส

และขอ้รอ้งเรยีนตามชอ่งทางดงันี้ 

11.1.1) การยืน่ขอ้รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง ต่อประธานกรรมการบรษิทั 

11.1.2) ทางไปรษณียถ์งึ ประธานกรรมการบรษิทั หรอืเลขานุการบรษิทั 

          258 ซอย รงัสติ-นครนายก 49 ต.ประชาธปิตัย ์อ.ธญับุร ีจ.ปทมุธานี 12130  

11.1.3) ผา่นทาง email: listen@ircthailand.com  

11.1.4) ผา่นทางเวป็ไซต ์: www.ircthailand.com/th/investor/corporate/whistleblowing  

11.2) บรษิทัฯ จะเกบ็ขอ้มลูผูแ้จง้ไวเ้ป็นความลบั โดยบรษิทัฯ จะใชข้อ้มูลการแจง้นี้เพื่อประโยชน์ในการ

บริหารงานและก ากับการปฏิบัติงานภายใน ทัง้นี้  ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รบัการ

ตอบสนองอย่างจรงิจงัผ่านกระบวนการ (Whistleblowing Procedure) และไดร้บัความคุม้ครองโดย

ไมต่อ้งหวัน่เกรงต่อการใชอ้ านาจบงัคบับญัชาในทางมชิอบหรอืการกระท าทีไ่ม่เป็นธรรม เพือ่ตอบโต้

การกระท าของผูแ้จง้เบาะแสหรอืรอ้งเรยีน 

 

12. กำรควบคมุภำยในและกำรบนัทึกข้อมลู  

12.1) บริษัทฯ ก าหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อช่วยให้เกิดความมัน่ใจว่าแนวทางของ

คณะกรรมการบรษิัทและผู้บรหิารได้รบัการน าไปปฏิบตัิ และเป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแล

กจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ โดยครอบคลุมทัง้ทางดา้นการเงนิ และการด าเนินการของกระบวนการทาง

บญัชแีละการบนัทกึขอ้มลู รวมถงึกระบวนการอื่นๆ ในบรษิทัฯ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

mailto:listen@ircthailand.com
http://www.ircthailand.com/th/investor/corporate/whistleblowing
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รวมถงึการประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน ใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพมี

ความน่าเชือ่ถอื  

12.2) บรษิทัฯ จดัใหม้รีะบบการตรวจสอบรายการทางบญัช ีและมกีารอนุมตัอิย่างเหมาะสมก่อนบนัทึก

รายการเขา้ระบบบญัช ีโดยจะตรวจสอบตามนโยบายต่างๆ ของบรษิทัฯ กฎระเบยีบและกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งต่างๆ สญัญาหรอืขอ้ตกลง และตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชแีละนโยบายการบญัชี

อยา่งเหมาะสม  

12.3) การบนัทกึค่าใชจ้่ายด าเนินงาน และค่าใชจ้่ายลงทุน ตอ้งมหีลกัฐานประกอบอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 

และต้องได้รบัการอนุมตัิตามระดบัวงเงนิ โดยผู้มอี านาจอนุมตัิที่ก าหนดไว้ในนโยบายค่าใช้จ่าย

ด าเนินงานหรอืคา่ใชจ้่ายลงทนุนัน้  

12.4) รายงานทางการเงินจะต้องท าอย่างถูกต้อง เป็นจริง และเชื่อถือได้ และต้องเปิดเผยข้อมูลที่

สาระส าคญัอยา่งถกูตอ้งครบถว้นเชน่กนั รวมทัง้รายการเชือ่มโยงและหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

12.5) บริษัทฯ มีการควบคุมการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีอย่างเพียงพอและปลอดภัย เพื่อใช้ในการ

ตรวจสอบไดท้นัท ีมกีารควบคุมการเขา้ถงึขอ้มลูทางบญัช ีและมกีารจดัเกบ็ไฟล์ขอ้มลูส ารองอย่าง

ปลอดภยั 

13. กำรติดตำมและทบทวนมำตรกำรต่อต้ำนทุจริตคอรร์ปัชัน่  

13.1) บรษิทัฯ จดัใหม้กีารทบทวนนโยบายฉบบันี้เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง โดยพจิารณาถงึสถานการณ์ 

ความเสีย่ง และกฎเกณฑท์ีเ่ปลีย่นแปลง และเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเพือ่พจิารณาถงึความ

เพยีงพอและประสทิธผิลของมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบรษิทั 

เพือ่รบัทราบผลประเมนิความเสีย่งและขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการปฏบิตัทิีค่วรมเีพือ่ลดความเสีย่ง 

13.2) ฝา่ยตรวจสอบภายในจะตรวจสอบระบบการควบคมุภายในและกระบวนการต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ 

และรายงานประเดน็ทีต่รวจพบอยา่งเรง่ด่วน เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าระบบการควบคมุภายในมปีระสทิธผิลใน

การต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ ทัง้นี้ จะหารอืผลการตรวจสอบรว่มกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อหาแนว

ทางแกไ้ขทีเ่หมาะสม และจะรายงานใหผู้บ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัทราบ

ต่อไป 

 

นโยบำยฉบบันีไ้ด้รับกำรทบทวนเมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2561 
 


