บริษัท เมืองไทย แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
คู่มือแนวทำงปฏิบัติตำมนโยบำยต่ อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชั่น
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( อนุมตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2561 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 )
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นโยบายการดาเนินงาน
วิสัยทัศน์
นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
คานิยามตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
หน้าที่ความรับผิดชอบ
แนวทางปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
การช่วยเหลือทางการเมือง
การบริ จาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน
ของขวัญ หรื อค่าเลี้ยงรับรอง
ค่าสิ นบนและค่าอานวยความสะดวก
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นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การค้าและการลงทุน
การกู้ การให้กยู้ มื และการก่อภาระผูกพัน
การจัดซื้ อจัดจ้าง
การจัดทารายงานทางการเงิน
การรับเงินจากลูกค้าหรื อบุคคลอื่นใด
การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรื อบุคคลอื่นใด
การบันทึกและการเก็บรักษาข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
การสื่ อสาร
การขอคาแนะนา
ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน
การพิจารณาเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน
มาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยน
การรร้องเรี ยนหรื อแจ้งเบาะแสโดยไม่สุจริ ต
การควบคุมภายในและการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
การทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
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นโยบำยกำรดำเนินงำน
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิจประเภทสิ นเชื่ อตั้งแต่ปี 2535 โดยเน้นการปล่อยสิ นเชื่ อรถจักรยานยนต์ โดย
ครองส่ วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมาก
ขึ้น โดยเปิ ดให้บริ การสิ นเชื่อรถจักรยานยนต์ ,สิ นเชื่อรถยนต์ , สิ นเชื่อรถเพื่อการเกษตร , สิ นเชื่ อส่ วนบุคคล
สิ นเชื่อนาโนไฟแนนซ์ และสิ นเชื่ อโฉนดที่ดิน นอกจากนี้ บริ ษทั ยังรับทา พ.ร.บ. เพื่อเป็ นการอานวยความ
สะดวกให้กบั ลูกค้า ปั จจุบนั มีพนักงานทั้งสิ้ น 7,660 คน และสาขาทั้งหมด 3,279 สาขา ยังคงมุ่งเน้นขยาย
การบริ การให้ครอบคลุ มทุกพื้นที่ทวั่ ประเทศไทย จากจังหวัดมุ่งสู่ อาเภอ จากอาเภอมุ่งสู่ ตาบล ซึ่ งภายในปี
2561 มีเป้าหมายให้ครบ 3,600 สาขา
วิสัยทัศน์
เราจะดารงความเป็ นผูน้ าอันดับ 1 ในธุ รกิจไมโครไฟแนนซ์
นโยบำยต่ อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชั่ น
บริ ษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” ตระหนักว่า การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ส่ ง
ผลร้ ายและเป็ นอุ ปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิ จที่ สาคัญเป็ นการกระทาทางธุ รกิ จที่ ไม่ถูกต้อง
สร้างความไม่เป็ นธรรมทางธุ รกิจ ส่ งผลเสี ยต่อชื่อเสี ยงของบริ ษทั ทางด้านจริ ยธรรมทางธุ รกิจ ความสามารถ
ในการแข่งขัน และทาให้บริ ษทั ไม่เป็ นที่ยอมรับได้ รวมทั้งลดความเชื่อมัน่ ของผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน และผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกฝ่ าย บริ ษทั จึงถือหลักการสาคัญซึ่ งไม่ยอมรับการคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม
และได้กาหนดขั้นตอนการปฏิ บตั ิ เพื่อต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้เป็ นไปตามนโยบายนี้ โดยให้มีการ
สื่ อสารให้ครอบคลุ มถึ งทุ กหน่ วยงานและทุกธุ รกิ จในบริ ษทั ฯ รวมทั้งบุคคลที่มีความเกี่ ยวข้องทางธุ รกิ จ
เช่น คู่คา้ ลูกค้า บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั อื่นที่บริ ษทั ฯ มีอานาจควบคุ ม หุ ้นส่ วนทางธุ รกิจ บุคคลที่เป็ น
ตัวกลางหรื อตัวแทนของบริ ษทั เป็ นต้น และบริ ษทั จะสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรการต่อต้าน
การคอร์ รัปชัน่ นี้ อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบตั ิและข้อกาหนดให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์หรื อความเสี่ ยงของธุ รกิจที่เปลี่ยนแปลงไปหรื อข้อกาหนดตามกฏหมายอย่างสม่าเสมอ
คำนิยำมตำมนโยบำยต่ อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชั่ น
กำรคอร์ รั ป ชั่ น (Corruption) หมายถึ ง การใช้ อ านาจหน้ า ที่ โ ดยมิ ช อบเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง
ผลประโยชน์ที่มิควรได้ การให้หรื อรับสิ นบน ไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สัญญา ให้คามัน่
เรี ยกร้อง ให้หรื อรับ ซึ่ งเงินทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดที่ไม่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานของเอกชน หรื อผูม้ ีหน้าที่ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทาหรื อละ
เว้น การปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อเพื่อให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึ งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุ รกิจ หรื อเพื่อ
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เอื้อประโยชน์ให้กบั ตนเอง ครอบครัว และพวกพ้อง เว้นแต่เป็ นกรณี ที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่น หรื อธรรมเนียมปฏิบตั ิทางการค้าให้กระทาได้
กำรช่ วยเหลือทำงกำรเมือง หมายถึ ง การช่ วยเหลื อด้านการเงิ นหรื อช่ วยเหลื อในรู ปแบบอื่นเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือด้านการเงิน เช่น การให้กเู้ งิน การบริ จาคเงิน การช่วยเหลือใน
รู ปแบบอื่น เช่น การให้สิ่งของหรื อบริ การ การโฆษณาส่ งเสริ มสนับสนุ นพรรคการเมือง การซื้ อบัตรเข้าชม
งานที่จดั เพื่อระดมทุนหรื อบริ จาคให้พรรคการเมือง การให้พนักงานลาหยุด หรื อเป็ นตัวแทนบริ ษทั เพื่อร่ วม
ดาเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเมือง
ขนมธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรื อธรรมเนียมปฏิบัติทำงกำรค้ ำ หมายถึง เทศกาลหรื อวัน
สาคัญของแต่ละท้องถิ่นซึ่ งอาจมีการให้ของขวัญ และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี
การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสี ยใจ หรื อการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือ
ปฏิบตั ิกนั ในสังคม
หน้ ำทีค่ วำมรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลให้มีระบบที่
สนับสนุ นการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริ หารได้ตระหนักและ
ให้ความสาคัญกับการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และปลูกฝังให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการการตรวจสอบและคณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการกากับดูแลกิจการ ระบบควบคุมภายใน ระบบ
ตรวจสอบภายใน และระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่า กระบวนการต่ อ ต้า นทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ มีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
3. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีหน้าที่ ความรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ ในกิจกรรมต่างๆ ของธุ รกิจ และกากับดูแลเพื่อกาหนดมาตรการป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยง
ที่มีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งติดตามประเมินผล
4. ประธานกรรมการบริ หารและคณะผูบ้ ริ หาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดให้มีระบบ
และให้ ก ารส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น นโยบายต่ อต้า นทุ จริ ต คอร์ รั ป ชั่น เพื่ อสื่ อสารไปยัง พนัก งานและ
ผูเ้ กี่ยวข้องนาไปปฏิบตั ิ รวมทั้ง ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางธุ รกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย
5. งานตรวจสอบภายในมี หน้า ที่ และความรั บ ผิดชอบในการสอบทานการปฏิ บ ตั ิ ง านว่า เป็ นไปตาม
นโยบาย ระเบียบปฏิ บตั ิ กฎหมาย และข้อกาหนดของหน่ วยงานกากับดู แล เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีระบบ
ควบคุ ม ที่ เ หมาะสมเพี ย งพอและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการบริ หารจัด การความเสี่ ย งด้านการทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
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6. พนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิการ
ต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
แนวทำงปฏิบัติตำมนโยบำยต่ อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชั่ น
1. ห้ ำมกรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำนของบริษัทฯ (รวมถึงบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม บริ ษัทอื่นที่บริษัทฯ มี
อำนำจควบคุ ม หุ้ นส่ วนทำงธุ รกิจ และบุ คคลที่อ ำจถื อได้ ว่ำ เป็ นตั วกลำงหรื อ ตัว แทนของบริ ษั ท)
ด ำเนิ นกำรหรื อ ยอมรั บ หรื อ ให้ ก ำรสนั บ สนุ นกำรทุ จ ริ ต คอร์ รัปชั่ นในทุ ก รู ปแบบทั้งทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อม
2. ให้ มีกำรประเมินควำมเสี่ ยงและกำหนดแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ ยงให้ อยู่ในระดับที่เหมำะสม และ
พัฒนำมำตรกำรต่ อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชั่ นให้ บรรลุตำมนโยบำยทีก่ ำหนด ดังนี้
2.1 ให้ทุกหน่วยงานประเมินความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในกิจกรรมต่างๆ ของธุ รกิจโดย
ระบุงานที่มีความเสี่ ยงสู ง ผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้ น และการกากับดู แลเพื่อกาหนดมาตรการ
ป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งการติดตามประเมินผลโดยถื อเป็ นส่ วน
หนึ่ งของการดาเนิ นธุ รกิ จ ซึ่ งกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานทุกระดับต้องมี ส่วนร่ วมในการ
ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการปฏิบตั ิควบคุมติดตาม และรายงานผล
2.2 ให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงรับผิดชอบนาเสนอข้อมูลผลการประเมินความเสี่ ยงใน
กิ จกรรมต่างๆ ของธุ รกิ จ และด้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่นโดยระบุ งานที่ มีความเสี่ ยงสู งและ
ผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้น มาตรการป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพ และติดตาม
ประเมินผลการปฏิ บตั ิตามมาตรการดังกล่าว โดยจัดทาเป็ นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการ
การตรวจสอบและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็ นประจาทุกปี
3. บริ ษั ท ฯ ก ำหนดแนวทำงด ำเนิ น กำรในกิ จ กรรมต่ ำ งๆ ซึ่ งอำจท ำให้ เ กิด ควำมเสี่ ย งต่ อ กำรทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชั่ น โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับต้องยึดถื อปฏิบตั ิดว้ ยความระมัดระวังใน
เรื่ องดังต่อไปนี้
3.1 การช่วยเหลือทางการเมือง
บริ ษทั ฯ มีนโยบายเป็ นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุ น ไม่เข้าไปมีส่วนร่ วม
หรื อการกระทาอันเป็ นการฝั กใฝ่ พรรคการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่ งรวมถึ งการนาเงิ นทุ น
หรื อใช้ทรัพยากรของบริ ษทั ฯ ในกิ จกรรมที่ จะทาให้บริ ษทั ฯ สู ญเสี ยความเป็ นกลางทางการเมือง
และ/หรื อ ได้รับความเสี ยหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริ ษทั
ฯ ให้ความเคารพในสิ ทธิเสรี ภาพในการใช้สิทธิทางการเมืองของพนักงานทุกคน ในฐานะพลเมืองที่ดี
ตามกฎหมาย และภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
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แนวทำงปฏิบัติ
1) ห้ามไม่ให้หาเสี ยง หรื อโฆษณาให้พรรคการเมืองหรื อนักการเมืองใดๆ ในพื้นที่ของบริ ษทั
ฯ รวมถึงไม่ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ในการนั้นๆ
2) บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิ ปไตย และส่ งเสริ มให้บุคลากรของบริ ษทั ฯ ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
3) พนักงานของบริ ษทั ฯ สามารถใช้สิทธิ ทางการเมืองที่พึงมี ผ่านการกระทาในนามของแต่ละ
บุคคล โดยต้องกระทานอกเวลางาน และไม่ใช้ตาแหน่ งในบริ ษทั ฯ หรื อชื่ อตราบริ ษทั ฯ
ชักจูงผูอ้ ื่นให้จ่ายเงินอุดหนุน หรื อให้การสนับสนุนแก่นกั การเมืองหรื อพรรคการเมืองใด
4) ห้ามผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับชั้น สั่งการ หรื อโน้มน้าว ด้วยวิธีการใดๆ ที่ทาให้พนักงานหรื อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเข้าร่ วมในกิ จกรรมทางการเมื องทุ กประเภท และหลี กเลี่ ยงการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ ยวกับการเมืองในที่ทางานหรื อในเวลางาน อันอาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางความคิด
3.2 การบริ จาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน
การบริ จาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน ต้องดาเนินการในนามบริ ษทั ฯ ด้วยความ
โปร่ ง ใส ตามระเบี ย บของบริ ษ ัท ฯ และถู ก ต้องตามกฎหมาย เพื่ อมัน่ ใจว่า เงิ น บริ จ าค หรื อ เงิ น
สนับสนุ นจะถู กนาไปใช้เพื่อประโยชน์ของสาธารณะหรื อตรงตามวัตถุ ประสงค์ ของการบริ จาค
ไม่ได้ถูกนาไปใช้เพื่อใช้ในการอันไม่สุจริ ตใดๆ
แนวทำงปฏิบัติ
1) ควรใช้ความระมัดระวังในการบริ จาคเงิน/ สิ่ งของ/ เงินสนับสนุ น เนื่ องจากเป็ นกิจกรรมที่
ไม่มีผลตอบแทนที่มีตวั ตนซึ่ งอาจถู กพิจารณาว่าเป็ นการทุจริ ตคอรั ปชัน่ ทางอ้อมหรื อมี
จุดประสงค์แอบแฝงเพื่อให้เกิดความได้เปรี ยบทางธุ รกิจที่ไม่เหมาะสม
2) การบริ จาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน ต้องดาเนินการในนามบริ ษทั ฯ ด้วยความ
โปร่ งใส ตามระเบียบของบริ ษทั ฯ และถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อมัน่ ใจว่าเงินบริ จาค หรื อ
เงินสนับสนุนจะถูกนาไปใช้เพื่อประโยชน์ของสาธารณะหรื อตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การบริ จาค ไม่ได้ถูกนาไปเพื่อใช้ในการอันไม่สุจริ ตใดๆ
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3) การเบิกจ่ายเงิน/สิ่ งของบริ จาค
- สานักงานใหญ่
จัด ท าเอกสารใบขออนุ ม ัติ ก รณี พิ เ ศษ ระบุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ รายละเอี ย ดรายการ
จานวนเงิ น (แบบฟอร์ มเอกสารแนบ 1) น าเสนอผูม้ ี อ านาจอนุ มตั ิ ต ามอ านาจ
ดาเนินการ ยกเว้น กรณี ที่มูลค่าไม่เกิน 1,000 บาท ให้จดั ทาใบขอเบิกค่าใช้จ่าย และ
นาเสนอผูม้ ีอานาจอนุมตั ิเท่านั้น
- สาขา
จัด ท าเอกสารใบขออนุ ม ัติ ก รณี พิ เ ศษ ระบุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ รายละเอี ย ดรายการ
จ านวนเงิ น (แบบฟอร์ ม เอกสารแนบ 1) น าเสนอผู ้มี อ านาจอนุ ม ัติ ต ามอ านาจ
ดาเนินการ ยกเว้น กรณี ที่มูลค่าไม่เกิน 500 บาท ให้จดั ทาใบขอเบิกค่าใช้จ่าย และ
นาเสนอผูม้ ีอานาจอนุมตั ิเท่านั้น
4) ผูข้ อเบิก ต้องติดตามหลักฐานการรับเงิน/สิ่ งของบริ จาค เพื่อให้มนั่ ใจว่าถูกส่ งมอบให้ผรู ้ ับ
ครบถ้วนและให้นาส่ งหลักฐาน เช่น ใบเสร็ จรับเงิน จดหมายขอบคุณ ภาพถ่ายกิ จกรรม
เป็ นต้น และจัดส่ งให้ฝ่ายบัญชี สานักงานใหญ่จดั เก็บไว้เป็ นหลักฐาน
3.3 ของขวัญ หรื อค่าเลี้ยงรับรอง
การให้ หรื อรับของขวัญ สามารถกระทาได้ในวิสัยที่สมควร โดยให้อยูใ่ นมูลค่าที่เหมาะสม
และไม่เรี ยกร้องให้ หรื อรับ หรื อจะรับของขวัญที่อาจก่อให้เกิดอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูร้ ับ ค่า
เลี้ ย งรั บ รองเป็ นนโยบายทางการขายอย่า งหนึ่ ง ที่ บ ริ ษ ทั จัดสรรให้สามารถดาเนิ นการได้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการทาความรู ้จกั , สร้ างความประทับใจและความเป็ นกันเอง ควรหลี กเลี่ ยงการ
เลี้ยงรับรองคนจานวนมาก ๆ ในคราวเดียว หรื อการเลี้ยงรับรองติดต่อกัน และเลี้ยงบ่อยๆ การเลี้ยง
รับรองต้องเป็ นค่ารับรองหรื อการบริ การอันจาเป็ นตามธรรมเนี ยมประเพณี ธุรกิจทัว่ ไป และบุคคล
ซึ่ งได้รับการรับรองหรื อรั บบริ การนั้นต้องมิ ใช่ พนักงานของบริ ษทั เว้นแต่พนักงานดังกล่ าวจะมี
หน้าที่เข้าร่ วมในการรับรองนั้นด้วย
แนวทำงปฏิบัติ
1) ให้ของขวัญเรื่ องการจ่ายค่าเลี้ยงรับรองหากถูกพิจารณาว่าเป็ นการให้ติดสิ นบนสร้างความ
สนิ ทสนมอันนาไปสู่ การเป็ นลู กค้าหรื อคู่คา้ ในอนาคต นอกจากนี้ การให้ของขวัญหรื อ
การจ่ายค่าเลี้ ยงรับรองไม่เหมาะสมแก่ลูกค้าอาจเป็ นการปฏิ บตั ิ ที่ผิดนโยบายของลู กค้า
เป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯ ต้องเสี ยลู กค้าได้จึงต้องมี ความระมัดระวังในเรื่ องดังกล่ าว และให้
ปฏิ บตั ิตามจรรยาบรรณว่าด้วยการให้ หรื อรับของขวัญ หรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์
อื่นใด
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2) พนัก งานทุ ก ระดับ ของบริ ษ ัท ฯ ไม่ ค วรขอหรื อ เรี ย กร้ อ งของขวัญ หรื อ ทรั พ ย์สิ น หรื อ
ประโยชน์อื่นใดจากคู่คา้ หรื อผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ เป็ นสิ่ งของที่ คู่คา้
หรื อผูม้ ี ส่ วนเกี่ ย วข้องกับธุ รกิ จ ของบริ ษทั ฯให้ตามธรรมเนี ยมประเพณี หรื อจารี ตทาง
การค้าซึ่ งของขวัญหรื อซากสิ่ งนั้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้งต่อหน่วยงาน และ
ไม่ใช่เงินสด ในกรณี ที่เป็ นรายการเทียบเท่าเงินสดต้องสั่งจ่ายโดยระบุชื่อบริ ษทั ฯเป็ นผูร้ ับ
เท่านั้น โดยให้หน่ วยงานแจ้งแก่ คู่คา้ หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องนาไปมอบให้ผูบ้ งั คับบัญชา
โดยตรงและให้ผบู ้ งั คับบัญชาส่ งมอบสิ่ งของนั้นแก่ฝ่ายธุ รการพร้อมแนบรายงานการรับ
ของขวัญ (แบบฟอร์ มเอกสารแนบ 2) เพื่อนาไปดาเนินการตามความเหมาะสม ในกรณี ที่
สิ่ งของที่ได้รับเป็ นอาหาร / เครื่ องดื่ม / ขนม / ผลไม้ที่เป็ นอาหารสดพร้อมรับประทาน
หน่วยงานต้องนาส่ งของให้แก่ฝ่ายธุ รการเพื่อไปจัดสรรต่อไป
3) กรณี ที่มีการมอบของที่ระลึ กในเหตุ การณ์ ที่สาคัญต่างๆ ให้แก่ บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯสามารถ
มอบหมายหรื ออนุญาตให้พนักงานทุกระดับรับมอบแทนบริ ษทั ฯได้
4) พนักงานทุ กระดับของบริ ษทั ฯ ไม่ควรมอบของขวัญแก่ ผูบ้ งั คับบัญชา แม้ว่าจะได้รับคา
ยินยอมจากผูบ้ งั คับบัญชาก็ตาม เว้นแต่กรณี ปกติประเพณี นิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กนั
และมูลค่าสิ่ งของไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้ง
5) พนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ ไม่ควรให้หรื อรับหรื อสัญญาว่าจะให้หรื อจะรับประโยชน์
หรื อสิ่ งมีค่าใดๆ เพื่อจูงใจให้ปฏิ บตั ิ หรื อละเว้นการปฏิ บตั ิ รวมทั้งการกระทาใดๆ ที่เข้า
ข่ายดังกล่าว เว้นแต่เป็ นการให้ตามขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของท้องถิ่ น หรื อจารี ตทาง
การค้า ซึ่ งมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้งหรื อต่อหน่วยงาน
6) การให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองมีวตั ถุประสงค์เพื่อการรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
บริ ษ ัท ฯ กับ ผู ้ที่ เ กี่ ย วข้อ งโดยก าหนดให้ จ ัด ท าเอกสารใบขออนุ ม ัติ ก รณี พิ เ ศษ ระบุ
วัตถุ ประสงค์ รายละเอียดรายการ จานวนเงิน (แบบฟอร์ มเอกสารแนบ 1) นาเสนอผูม้ ี
อานาจอนุมตั ิตามตารางอานาจดาเนินการ ยกเว้น กรณี ที่มูลค่าไม่เกิน 1,000 บาท ให้จดั ทา
ใบขอเบิกค่าใช้จ่าย และนาเสนอผูม้ ีอานาจอนุมตั ิเท่านั้น
7) ผูข้ อเบิกต้องนาส่ งหลักฐานประกอบการจ่ายเงินให้ฝ่ายบัญชี และฝ่ ายการเงินตรวจสอบ
ตามขั้นตอนการเบิก-จ่ายเงิน
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3.4 ค่าสิ นบนและค่าอานวยความสะดวก
ห้ามให้หรื อรับสิ นบนและค่าอานวยความสะดวกในการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ทุกชนิ ด
ไม่ว่าจะเป็ นการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ โดยตรงหรื อผ่านบุคคลที่สามซึ่ งรวมถึงบริ ษทั ย่อยบริ ษทั
ร่ วม บริ ษทั อื่นที่บริ ษทั ฯ มี อานาจในการควบคุ ม หุ ้นส่ วนทางธุ รกิ จ และบุคคลที่อาจถื อได้ว่าเป็ น
ตัวกลางหรื อตัวแทนของบริ ษ ทั ฯ นอกจากนี้ การติ ดต่องานกับ ภาครั ฐต้องเป็ นไปอย่า งโปร่ ง ใส
ซื่อสัตย์ และถูกต้องตามกฎหมาย
3.5 ค่าตอบแทนอันเนื่องจากการส่ งเสริ มการขาย หรื อส่ วนลดทางการค้า
หมายถึง การรับหรื อให้สิ่งของหรื อเงิน เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุ นการขาย หรื อเกิดจาก
มูลค่าสะสมของยอดซื้ อขายที่บรรลุ เป้ าหมายการขายที่กาหนดเกณฑ์ไว้ล่วงหน้า ตามหลักปฏิ บตั ิ
ทางธุ รกิจทัว่ ไป โดยไม่มีวตั ถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสมและต้องไม่ใช่ การติดสิ นบนเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
ข้อตกลงในการทาธุ รกิจร่ วมกัน รวมทั้งไม่เป็ นการรับเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใด เว้นแต่กรณี ที่
เป็ นการให้และรับระหว่างบริ ษทั ต่อบริ ษทั โดยไม่ขดั ต่อนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
แนวทำงปฏิบัติ
1) ควรเป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิทางธุ รกิ จปกติทวั่ ไปโดยไม่มีวตั ถุ ประสงค์ที่ไม่เหมาะสมและ
จะต้องไม่ใช่การติดสิ นบนเพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อตกลงในการทาธุ รกิจร่ วมกัน รวมทั้งไม่เป็ น
การรับเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใด เว้นแต่กรณี ที่เป็ นการให้และรับระหว่างบริ ษทั กับ
บริ ษทั โดยไม่ขดั ต่อนโยบายต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
2) ต้องมีการจัดทาหลักเกณฑ์ หรื อสัญญา หรื อข้อตกลงทางการค้า เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและ
ได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจตามอานาจดาเนินการ
3) การจ่ายหรื อรับเงินค่าส่ งเสริ มการขาย หรื อส่ วนลดทางการค้า ต้องจัดทาข้อมูลหรื อเอกสาร
แสดงที่มาของมูลค่าเงินมีหลักฐานการจ่ายหรื อการรับเงินที่ผา่ นสอบทานการอนุ มตั ิจากผู ้
มีอานาจ และระบุชื่อผูร้ ับเงิน ให้สามารถตรวจสอบได้
3.6 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษทั ดาเนินธุ รกิจด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส และตรวจสอบได้ และกาหนดให้ถือ
เป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ทุกคน หลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วน
ได้เสี ยหรื อมีส่วนเกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นการในลักษณะที่ขดั แย้งกับผลประโยชน์ของบริ ษทั อัน
จะส่ งผลให้บริ ษทั เสี ยผลประโยชน์ หรื อทาให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพลดลง
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อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ไม่สามารถคาดเดาสิ่ งที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการดารงตาแหน่งของ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ในกรณี ที่จาเป็ นต้องทารายการ หรื อไม่สามารถหลี กเลี่ ยงได้
บริ ษทั จะดู แลให้การทารายการนั้นๆ มี ความโปร่ งใส เที่ ยงธรรม เหมือนกับการทารายการกับ
บุคคลภายนอก โดยคานึ งถึ งประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และเป็ นธรรมต่อผูเ้ กี่ ยวข้อง และยึดถื อ
ประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสาคัญ และจะไม่เกี่ ยวข้องกับกิ จกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ทั้งในลักษณะการเข้าไปเป็ นหุ ้นส่ วน ดารงตาแหน่ งมี ส่วนเกี่ ยวข้องทางการเงิ น
หรื อ มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ บุ ค คลภายนอก ทั้ง กรรมการ ผู บ้ ริ ห าร และพนัก งาน พึ งปฏิ บตั ิ ตาม
ระเบียบของบริ ษทั และจัดทารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็ นประจาทุกปี และทุกครั้ง
เมื่อเกิดเหตุการณ์ในระหว่างปี
แนวทำงปฏิบัติ
1) พนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ ที่ตอ้ งดาเนิ นการและตัดสิ นใจในกิ จกรรมหรื อรายการที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องดาเนิ นการโดยปราศจากการคานึงถึงผลประโยชน์
ส่ ว นตัว ไม่ ข ัด กับ ผลประโยชน์ ห ลัก ของบริ ษ ัท ฯ มี ก ารก าหนดราคาที่ ยุ ติ ธ รรมและ
เหมาะสมเปรี ยบเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอกอย่างโปร่ งใส
2) พนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ รวมทั้งปฏิบตั ิ
ให้แก่บริ ษทั ฯ อย่างเต็มกาลังความสามารถ ไม่นาเวลาในงานไปทาธุ รกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
3) พนัก งานทุ ก ระดับ ของบริ ษ ัท ฯ ต้อ งหลี ก เลี่ ย งการมี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งทางการเงิ น หรื อ
ความสัมพันธ์กบั บุคคลภายนอกซึ่ งจะส่ งผลให้บริ ษทั ต้องเสี ยผลประโยชน์หรื อก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องไม่นาข้อมูลที่ไม่พึงเปิ ดเผยของบริ ษทั ฯ ไปเปิ ดเผย
ให้บุคคลอื่น อันจะนามาซึ่ งการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง ครอบครัว หรื อพวก
พ้อง ถือว่าเป็ นการกระทาที่ขดั ต่อจรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น
การให้ขอ้ มูลแผนงาน หรื อนโยบายของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นข้อมูลภายในให้บุคคลภายนอกได้
ทราบ
5) การปฏิบตั ิหน้าที่และการดารงตาแหน่ งของ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน จะต้องไม่
ขัดกับผลประโยชน์หลักของบริ ษทั
6) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องไม่รับงานภายนอกที่เป็ นการแข่งขันกับการดาเนิ น
ธุ รกิจกับบริ ษทั หรื อก่อให้เกิดผลประโยชน์ขดั แย้งกับบริ ษทั ย่อย
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7) กรรมการ และผูบ้ ริ หาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสี ยต่อเลขานุ การบริ ษทั เป็ นประจาทุกปี
หรื อให้รายงานโดยมิชกั ช้าเมื่อมีส่วนได้เสี ยเกิ ดขึ้น เพื่อเป็ นข้อมูลใช้ตรวจสอบธุ รกรรม
การทารายการระหว่างกันให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
8) คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารต้องพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ ยวกับ
รายการที่ เกี่ ยวโยงกันระหว่างบริ ษทั หรื อบริ ษทั กับบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกันอย่างรอบคอบ
ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตอย่างมีเหตุมีผลและเป็ นอิสระ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณที่ดี โดย
คานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
9) การรับบุคลากรใหม่ที่เป็ นผูท้ ี่มีความสัมพันธ์กบั พนักงาน ต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส และ
เป็ นธรรมต่อผูท้ ี่มีคุณสมบัติอย่างเดี ยวกัน พนักงานของบริ ษทั จะต้องไม่แทรกแซงหรื อ
ใช้อิ ท ธิ พ ลของตนเข้า ช่ วยเหลื อ ในการพิ จ ารณาการคัดเลื อกพนัก งานเข้า ท างานโดย
เด็ดขาด
3.7 การค้าและการลงทุน
1) บริ ษทั ฯ มีนโยบายการค้าและการลงทุนที่อยูบ่ นพื้นฐานของพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิ ยม
ขององค์กร รวมทั้งยึดมัน่ บนกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และดาเนินธุ รกิจตามนโยบายการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
2) การลงทุนเพิ่มหรื อลดการลงทุนจะต้องผ่านการอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจตามขั้นตอนของบริ ษทั
ฯ
3) ห้ามเรี ยกหรื อรับ เสนอหรื อให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรื อผลประโยชน์ในรู ปแบบอื่น
กับบุคคลหรื อหน่วยงานใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ งสัญญาทางธุ รกิจสิ ทธิ ประโยชน์ การปฏิบตั ิ
หรื อละเว้นการปฏิบตั ิใดๆที่ไม่เหมาะสมหรื อไม่ชอบด้วยกฎหมายหรื อผิดจริ ยธรรม
3.8 การกู้ การให้กยู้ มื และการก่อภาระผูกพัน
1) การกู้ การให้กูย้ ืม และการก่อภาระผูกพันจะต้องผ่านการอนุ มตั ิจากผูม้ ีอานาจตามขั้นตอน
ของบริ ษทั ฯ
2) การเรี ยกผลประโยชน์หรื อดอกเบี้ยระหว่างกันต้องเป็ นไปอย่างเหมาะสมและเป็ นไปตาม
นโยบายรายการระหว่างกัน
3) ห้ามเรี ยกหรื อรับ เสนอหรื อให้ผลประโยชน์ทางการเงิ นหรื อผลประโยชน์รูปแบบอื่นกับ
บุคคลหรื อหน่วยงานใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ งสัญญากูเ้ งินหรื อให้กูเ้ งิ น หรื อทาให้ได้มาหรื อ
หมดไปซึ่งภาระผูกพันที่ไม่เหมาะสมหรื อไม่ชอบด้วยกฎหมายหรื อผิดจริ ยธรรม
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3.9 การจัดซื้ อจัดจ้าง
การจัดซื้ อสิ นค้าและบริ การ เป็ นกระบวนการสาคัญที่เอื้อให้ธุรกิจของบริ ษทั ฯ ดารงอยูไ่ ด้ จึง
กาหนดให้กระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างเป็ นไปตามระเบียบวิธีปฏิ บตั ิ โดยดาเนิ นการอย่างเป็ นธรรม
สมเหตุสมผล โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการปฏิบตั ิ
ต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคด้วยการแข่งขันที่เป็ นธรรม เพื่อให้เกิดการดาเนิ นการที่ให้ประโยชน์สูงสุ ดแก่
บริ ษทั ฯ
แนวทำงปฏิบัติ
1) ต้องระบุวตั ถุประสงค์ของการจัดซื้ อจัดจ้างอย่างชัดเจนและนาเสนอผูม้ ีอานาจอนุ มตั ิตาม
ขั้นตอนของบริ ษทั ฯ
2) มีการเปรี ยบเทียบราคาจากผูข้ ายหรื อผูใ้ ห้บริ การอย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
3) ห้ามเรี ยกหรื อรับผลประโยชน์ทางการเงินหรื อผลประโยชน์ในรู ปแบบอื่นจากผูข้ ายหรื อผู ้
ให้บริ การเพื่อที่จะรับสิ นค้าหรื อบริ การที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขข้อตกลงหรื อคุณลักษณะไม่
ตรงตามใบสั่ ง ซื้ อ หรื อ คุ ณ ภาพไม่ ไ ด้ม าตรฐาน และกรณี ที่ พ บเหตุ ก ารณ์ ดัง กล่ า วให้
พนักงานแจ้งผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้ อทราบทันที เพื่อหาทางแก้ไขร่ วมกัน
4. ให้ มีกระบวนกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินที่โปร่ งใสและถูกต้ อง รวมทั้งมีระบบกำรควบคุมภำยในที่
เหมำะสม มีประสิ ทธิภำพ เพื่อป้ องกันกำรปฏิบัติทไี่ ม่ เหมำะสม
4.1 การจัดทารายงานทางการเงิน
1) การบันทึกบัญชีต่างๆ ต้องมีรายละเอียดที่เหมาะสม ถูกต้อง มีหลักฐานเพียงพอที่สามารถ
ตรวจสอบ รายละเอียดการรับ-จ่ายเงิน การซื้ อขาย การจัดการสิ นทรัพย์ และวัตถุประสงค์
การทารายการที่ชดั เจน และไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึก หรื อไม่สามารถอธิ บาย
ได้ และไม่มีการปลอมแปลงการบันทึกบัญชี หรื อเอกสารที่เกี่ ยวข้องเพื่อปิ ดบังรายการ
ธุรกรรมที่แท้จริ ง
2) ให้มีกระบวนการสอบยันข้อมูลการบันทึกรายการบัญชี หรื อข้อมูลในระบบสารสนเทศ
มากกว่าหนึ่ งหน่ วยงาน ให้เกิ ดการตรวจสอบถ่วงดุ ลระหว่างกัน และป้ องกันไม่ให้เกิ ด
การปฏิบตั ิที่ไม่เหมาะสม
3) มีข้ นั ตอนในการเก็บรักษาเอกสารบันทึกบัญชีต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบ
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4.2 การรับเงินจากลูกค้าหรื อบุคคลอื่นใด
1) ต้องมีเหตุผลอันควรและต้องทราบวัตถุประสงค์ของการรับเงินทุกครั้ง
2) ต้องมีการออกเอกสารการรับเงิ นไว้เป็ นหลักฐานให้แก่ ผูจ้ ่ายเงิ นทุกครั้ง และมีเอกสาร
ประกอบอย่างครบถ้วนเพื่อการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชี
3) ในกรณี ที่การรับเงินนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ
ให้ปฏิเสธการรับเงินดังกล่าวและแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาตามสายงานทราบเพื่อหาแนวทาง
ป้ องกันและแก้ไข กรณี ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางกฏหมายให้หารื อกับฝ่ ายกฎหมายหรื อ
ที่ปรึ กษาฝ่ ายกฎหมายของบริ ษทั ฯ เพื่อดาเนินการตามความเหมาะสม
4) ขอความร่ วมมือจากผูจ้ ่ายเงินให้ชาระเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ของธนาคาร หรื อ
ชาระเป็ นเช็คโดยขีดคร่ อมเฉพาะ “A/C PAYEE” และขีดฆ่า “หรื อผูถ้ ือ” ในกรณี รับชาระ
เป็ นเงินสดต้องนาฝากเข้าบัญชีของบริ ษทั ฯ อย่างครบถ้วนภายในวันทาการถัดไป
5) ห้ามนาเงิ นที่ผูจ้ ่ายชาระให้แก่บริ ษทั ฯ ฝากเข้าบัญชี ส่วนตัวของพนักานหรื อผูใ้ ดที่ไม่ใช่
บัญชีของธนาคารบริ ษทั ฯ
6) ไม่ขอ หรื อเรี ยกรั บ เงิ นหรื อผลประโยชน์อื่นใดกับผูจ้ ่ายเงิ น เพื่อชะลอการรับเงิ นของ
บริ ษทั ฯหรื อทาให้บริ ษทั ฯ เกิ ดความเสี ยหายจากการไม่ได้รับเงิ นหรื อได้รับไม่ครบถ้วน
หรื อได้รับเงินล่าช้า
4.3 การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรื อบุคคลอื่นใด
1) ต้องมีเหตุอนั สมควรและต้องทราบวัตถุประสงค์ของการจ่ายเงินทุกครั้ง
2) ต้องผ่านการอนุ มตั ิจากผูม้ ี อานาจตามขั้นตอนของบริ ษทั ฯ และต้องได้รับหลักฐานการ
จ่ายเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนจากผูร้ ับเงิน เพื่อใช้บนั ทึกบัญชี
3) กรณี ที่พบรายการจ่ายเงิ นไม่ถูกต้องหรื อไม่เหมาะสม ให้แจ้งผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงาน
ทราบเพื่อหาแนวทางป้ องกันและแก้ไข
4) ปฏิ บตั ิ ต่อเจ้าหนี้ หรื อผูร้ ับเงิ นอย่างเท่าเที ยมกันและไม่เลื อกปฏิ บตั ิ โดยการจ่ายเงิ นต้อง
เป็ นไปตามเงื่อนไขธุ รกิจที่เหมาะสมหรื อได้ตกลงกันไว้
5) ไม่ขอ หรื อเรี ยกรับเงิน หรื อผลประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหนี้ หรื อผูร้ ับเงิน ในอันที่จะทาให้
บริ ษทั ฯ เกิดความเสี ยหายจากการชาระเงินเกินจานวนหรื อชาระเร็ วกว่าเงื่อนไขที่กาหนด
4.4 การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
1) การกาหนดความรับผิดชอบของผูใ้ ช้งานและผูด้ ูแลข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ท้ งั หมด
2) มีมาตรการในการป้ องกันและการสารองข้อมูลที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อรักษาข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมใช้ตลอดเวลา

11

คูม่ ือแนวทางปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
(ฉบับปรับปรุ ง ครัง้ ที่ 1 )

3) จัดให้มีระบบการรั กษาความปลอดภัยสาหรับข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อป้ องกัน
การเข้าถึงข้อมูลโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และสามารถตรวจสอบย้อนกลับหาผูใ้ ช้งานได้
5. นโยบำยต่ อต้ ำ นทุจ ริ ตคอร์ รัปชั่ นครอบคลุม ไปถึ งกระบวนกำรบริ หำรงำนบุ คคล ตั้งแต่ ก ำรสรรหำ
คัดเลือก กำรปฐมนิเทศ กำรอบรมกำรประเมินผลงำนกำรให้ ผลตอบแทน และกำรกำหนดบทลงโทษ
5.1 ห้ามไม่ให้ขอ หรื อเรี ยกรับผลประโยชน์หรื อผลตอบแทนไม่วา่ ในรู ปแบบใดๆ จากผูส้ มัคร
งานหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน
5.2 มีการทดสอบวัดความรู ้พ้นื ฐาน และ/หรื อตรวจสอบบุคคลอ้างอิง เพื่อให้แน่ใจในเบื้องต้น
ว่าบุคคลที่บริ ษทั จะพิจารณารับเป็ นพนักงานนั้นมีประพฤติและมีทศั นคติที่ดี
5.3 บริ ษ ัท ฯ จะไม่ ล ดตาแหน่ ง ลงโทษ หรื อ ให้ ผ ลทางลบต่ อพนัก งานที่ ป ฏิ เ สธการทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ แม้วา่ การกระทานั้นจะทาให้บริ ษทั สู ญเสี ยโอกาสทางธุ รกิจ
5.4 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับที่ทาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ถือว่ากระทาผิดระเบียบ
ปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ ต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั และอาจต้องรับโทษทางกฎหมายใน
กรณี ที่การกระทาดังกล่าวผิดกฎหมาย
5.5 พนัก งานของบริ ษัท ฯ ไม่ ล ะเลยหรื อ เพิ ก เฉยเมื่ อ พบเห็ น การกระท าที่ เ ข้า ข่ า ยทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ฯ โดยต้องแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาตามสายงาน หรื อช่องทาง
แจ้งเบาะแส และให้ความร่ วมมื อในการให้ขอ้ มู ลหรื อข้อเท็จจริ งต่างๆ กรณี มีขอ้ สงสัยให้
ปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูท้ ี่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริ ษทั ฯกาหนดไว้
5.6 บริ ษทั ฯ ให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานที่แจ้งเรื่ องการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้อง
กับบริ ษทั ฯ โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลหรื อ
ข้อเท็จจริ งต่างๆ อย่างเหมาะสม
5.7 สนับ สนุ น และส่ ง เสริ ม การให้ ค วามรู ้ เ รื่ อ งการต่ อ ต้า นทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น แก่ ก รรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานอย่างทัว่ ถึ ง เพื่อส่ งเสริ มความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และรับผิดชอบในการ
ปฏิ บ ัติตามหน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ดชอบ โดยสื่ อ ให้เ ห็ น ความมุ่ ง มัน่ ของบริ ษ ทั ฯว่า การทุ จริ ต
คอร์ รัปชัน่ เป็ นสิ่ งที่ผดิ ยอมรับไม่ได้ และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
5.8 การประเมินผลงาน ต้องมีความเหมาะสม โปร่ งใส และเป็ นธรรมตามขั้นตอนของบริ ษทั ฯ

12

คูม่ ือแนวทางปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
(ฉบับปรับปรุ ง ครัง้ ที่ 1 )

6. สื่ อสำรนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติกำรต่ อต้ ำนทุจริ ตคอร์ รัปชั่ นให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำน บริ ษัท
ย่ อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทอื่นที่บริ ษัทมีอำนำจควบคุม บุคคลที่มีเกี่ยวข้ องทำงธุ รกิจทุกด้ ำน บุคคลผู้ทำ
หน้ ำทีแ่ ทนบริษัทฯ ทีป่ รึกษำ ลูกค้ ำ คู่ค้ำ เพื่อกำรนำไปปฏิบัติ และเปิ ดเผยข้ อมูลต่ อสำธำรณชน ดังนี้
6.1 การสื่ อสารให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทราบ
1) ประชาสัมพันธ์บนอินทราเน็ต หรื อบนบอร์ดประชาสัมพันธ์
2) การปฐมนิเทศแก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานใหม่
3) ระบุ ข ้อ ความที่ แ สดงถึ ง การยอมรั บ ที่ จะปฏิ บ ตั ิ ตามนโยบายต่ อ ต้า นทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น
นโยบายด้านการกากับดู แลกิ จการที่ดี และจรรยาบรรณธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ไว้ในสัญญา
ว่าจ้างแรงงาน เพื่อให้ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานใหม่ลงนามรับทราบและยึดถื อปฏิ บตั ิตาม
อย่างเคร่ งครัด
4) จัดให้มีการอบรมให้ความรู ้ เรื่ องการต่อต้านทุ จริ ตคอร์ รัปชั่นแก่ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ของบริ ษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ
5) สื่ อสารผ่านช่องทางการประชุมประจาเดือนของฝ่ ายบริ หาร เพื่อทราบผลการปฏิบตั ิ ความ
คืบหน้า หรื อปั ญหาในการดาเนิ นการตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมถึ ง
หารื อถึงแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมร่ วมกัน
6.2 การแจ้งให้บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั อื่นที่บริ ษทั มีอานาจในการควบคุมทราบ
1) นาส่ งนโยบายและคู่มือแนวทางปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้บริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั อื่นที่บริ ษทั มีอานาจในการควบคุ ม นาไปประชาสัมพันธ์ให้
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานรับทราบ เพื่อนาไปปฏิบตั ิให้เป็ นทิศทางเดียวกัน
2) จัดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั อื่นที่บริ ษทั ฯมี
อานาจในการควบคุมเข้ารับการอบรมให้ความรู ้เรื่ องการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ร่ วมกับ
บริ ษทั ฯอย่างสม่าเสมอ
6.3 การแจ้งให้ลูกค้า คู่คา้ และบุคคลที่ทาหน้าที่แทนบริ ษทั ฯ ทราบ
1) จัดทาจดหมายนาส่ งนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้ ลูกค้า คู่คา้ ทราบ
2) จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของเงื่อนไขใน
สั ญญาระหว่า งบริ ษ ัท ฯ กับ ลู ก ค้า หรื อ คู่ ค ้า หรื อบุ ค คลที่ ท าหน้า ที่ แทนบริ ษ ัท ฯ ทั้ง ใน
ประเทศและต่างประเทศ
6.4 การแจ้งให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องโดยทัว่ ไปทราบ
1) การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
2) การเปิ ดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี หรื อรายงานประจาปี
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7. ให้ มีช่องทำงทีป่ ลอดภัยและสำมำรถเข้ ำถึงได้ เพื่อให้พนักงานและบุคคลอื่นๆ ขอคาแนะนาเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรื อร้องเรี ยนโดยมัน่ ใจ
ได้วา่ ผูแ้ จ้งจะได้รับการคุม้ ครองอย่างเหมาะสม และจัดให้มีบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเรื่ องที่ได้รับ
แจ้งดังนี้
กำรขอคำแนะนำ
การขอคาแนะนาผูใ้ ดมีขอ้ สงสัยหรื อต้องการคาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ สามารถปฏิบตั ิได้ ดังนี้
1) ขอคาปรึ กษากับเลขานุการบริ ษทั
โทรศัพท์ 02-8801033 ต่อ 101
ส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ที่ Monthon.o@muangthaicap.com
ส่ งจดหมายทางไปรษณี ย ์
บริ ษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
32/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ 10700
2) ผูข้ อค าแนะนาสามารถเลื อกที่ จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ แต่อย่างไรก็ตามการระบุ ชื่ อผูข้ อ
แนะนาจะทาให้สามารถสื่ อสารข้อเสนอแนะตอบกลับถึงผูข้ อคาแนะนาได้โดยตรง และ
รวดเร็ ว
นโยบำยกำรรับเรื่ องร้ องเรียน
บริ ษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ได้กาหนดให้มีช่องทางการร้ องเรี ย นหรื อการแจ้ง
เบาะแสจากการกระท าผิ ดกฎหมายหรื อ จรรยาบรรณ หรื อนโยบายต่ อ ต้า นการทุ จริ ต คอร์ รัป ชั่น หรื อ
พฤติกรรมที่อาจส่ งถึงการทุจริ ต หรื อประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ซึ่ งรวมถึงพนักงาน ผูบ้ ริ หาร และ
ผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย รวมทั้ง มี ก ลไกในการคุ ้มครองผูใ้ ห้ขอ้ มู ล และให้ค วามส าคัญกับ การเก็ บ ข้อมู ล ข้อ
ร้องเรี ยนเป็ นความลับ เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูร้ ้องเรี ยน
วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่ งเสริ มให้ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ดาเนิ นธุ รกิ จอย่างถู กต้อง โปร่ งใส ยุติธรรม และ
สามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี และจรรยาบรรณ
ของบริ ษทั โดยบริ ษทั ฯคาดหวังให้ทุกคนรายงานโดยสุ จริ ตถึงการปฏิบตั ิที่ขดั หรื อสงสัย
ว่า จะขัด ต่ อ เรื่ องดัง กล่ า วให้ บ ริ ษ ทั ฯรั บ ทราบ ทางบริ ษ ัท ฯจะได้ป รั บ ปรุ ง แก้ไ ข หรื อ
ดาเนิ นการให้เกิ ดความถู กต้อง เหมาะสม โปร่ งใส ยุติธรรม และเป็ นไปตามกฎหมาย
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หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ที่ มีการให้ความคุ ม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มู ล
โดยสุ จริ ตแก่หน่วยงานกากับดูแลด้วย ซึ่ งเป็ นหลักการที่บริ ษทั ฯนามาปฏิบตั ิ
2) เพื่อให้มน่ั ใจว่า ผูบ้ งั คับบัญชา และฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล
จากัด (มหาชน) ทาหน้าที่ ดูแล และให้ค าแนะนา ตลอดจนสอดส่ องพฤติ กรรม ความ
ประพฤติ และการกระทาต่างๆของพนักงานให้เป็ นไปโดยถูกต้อง และผูแ้ จ้งเรื่ องดังกล่าว
จะได้รับความคุม้ ครองหากเป็ นการกระทาด้วยความสุ จริ ตใจ
ขอบเขตกำรแจ้ งเบำะแส หรื อข้ อร้ องเรียน
หากผูใ้ ดมีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทาผิด ซึ่ งเข้าเงื่อนไขในเรื่ องต่อไปนี้
1) การกระทาผิดกฏหมาย นโยบาย/หลักการกากับดูแลกิจการ หรื อจรรยาบรรณธุ รกิจ
2) พฤติกรรมที่อาจส่ งถึงการทุจริ ตหรื อประพฤติไม่ชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฏหมาย เพื่อตนเองและหรื อผูอ้ ื่ น เช่ น การทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น การยักยอก
ทรัพย์ การฉ้อโกง เป็ นต้น
3) การฝ่ าฝื นตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริ ษทั
4) การได้รับ ความไม่เป็ นธรรมในการปฏิ บตั ิ ง าน หรื อพบเห็ นระบบการควบคุ มภายในที่
บกพร่ องของบริ ษทั ฯ จนทาให้สงสัยได้วา่ อาจเป็ นช่องทางในการทุจริ ตคอรร์ รัปชัน่ หรื อ
ท าให้ ส งสั ย ได้ ว่ า อาจเป็ นช่ อ งทงในการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น หรื อ ท าให้ บ ริ ษ ัท ฯ เสี ย
ผลประโยชน์
ช่ องทำงในกำรแจ้ งเบำะแสหรื อร้ องเรียน
1) ส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( Email: whistleblower@muangthaicap.com )
2) ส่ งจดหมายส่ งทางไปรษณี ย ์ จ่าหน้าซอง และส่ งมาที่
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
32/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ 10700
กำรพิจำรณำเบำะแสหรื อข้ อร้ องเรียน
1) ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็ นความลับ และไม่มีการเปิ ดเผยชื่อผูท้ ี่แจ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยนต่อ
สาธารณะชน หากไม่ได้รับความยินยอม
2) รายละเอียดของเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยน ต้องเป็ นความจริ ง มีความชัดเจน หรื อพอที่จะนา
สื บหาข้อเท็จจริ งเพื่อดาเนินการต่อไปได้
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3) ระยะเวลาตอบกลับผูร้ ้องเรี ยนไม่ควรเกิน 3 วัน หลังจากได้รับข้อร้องเรี ยน
4) ระยะเวลาในการดาเนิ นการร้ องเรี ยน ขึ้นอยู่กบั ความซับซ้อนของเรื่ อง ความเพียงพอของ
เอกสาร หลักฐานที่ได้รับจากผูร้ ้องเรี ยน รวมถึงเอกสารหลักฐาน และคาชี้ แจงของผูถ้ ูก
ร้องเรี ยน แต่ไม่เกิน 30 วันทาการ
5) ผูท้ ี่แจ้งเบาะแส หรื อข้อร้ องเรี ยน จะได้รับความคุ ม้ ครองสิ ทธิ ไม่ว่าจะเป็ นพนักงาน หรื อ
บุคคลภายนอก
6) ผูร้ ับข้อร้ องเรี ยน และผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริ ง ต้องเก็บ
ข้อมู ลที่ เกี่ ยวข้องเป็ นความลับ จะเปิ ดเผยเท่าที่จาเป็ น โดยคานึ งถึ งความปลอดภัย และ
ความเสี ยหายของผูร้ ้ องเรี ยน หรื อผูใ้ ห้ความร่ วมมื อในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง หรื อ
แหล่งที่มาของข้อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
มำตรกำรคุ้มครองผู้แจ้ งเบำะแสหรื อผู้ร้องเรียน
1) บริ ษทั ฯจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้ องเรี ยน และผูถ้ ู กร้ องเรี ยนเป็ น
ความลับ
2) บริ ษทั ฯจะเปิ ดเผยข้อมู ลเท่าที่ จาเป็ น โดยคานึ งถึ งความปลอดภัย และความเสี ยหายของ
ผูร้ ายงานแหล่ งที่มาของข้อมู ลหรื อบุคคลที่เกี่ ยวข้องที่ได้รับความเสี ยหาย จะได้รับการ
บรรเทาความเสี ยหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็ นธรรม
3) บริ ษทั ฯจะไม่กระทาการใดอันไม่เป็ นธรรมต่อผูแ้ จ้งเบาะแสผูร้ ้ องเรี ยน ไม่ว่าจะโดยการ
เปลี่ ยนแปลงตาแหน่ งงาน ,ลักษณะงาน ,สถานที่ทางาน ,สั่งพักงาน ,ข่มขู่ ,รบกวนการ
ปฏิบตั ิงาน , เลิกจ้าง หรื อกระทาการอื่นใดที่มีลกั ษณะเป็ นการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อ
ผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
4) กรณี ผูท้ ี่ร้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง สามารถร้ องขอให้
บริ ษ ัท ฯก าหนดมาตรการคุ ้ม ครองที่ เหมาะสมได้ หรื อบริ ษ ัท ฯอาจก าหนดมาตรการ
คุม้ ครองโดยผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งไม่ตอ้ งร้องขอ
ก็ ไ ด้ หากเห็ น ว่า เป็ นเรื่ องที่ มี แนวโน้ม ที่ จะเกิ ดความเดื อดร้ อนเสี ย หาย หรื อความไม่
ปลอดภัย
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ขั้นตอนกำรดำเนินกำรสอบสวนและบทลงโทษ
1) การลงทะเบียนและส่ งเรื่ อง
ผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบ ลงทะเบียนรับเรื่ องร้องเรี ยน/แจ้งเบาะแส ที่ได้รับจาก รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการตรวจสอบ รวมถึ งได้รับแจ้งเบาะแส รวมถึงการรับแจ้ง
เบาะแสการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ จากการตรวจสอบตามระบบภายในของบริ ษทั ฯ เว้นแต่สายงานตรวจสอบ
ภายในเป็ นผู ้ที่ ถู ก ร้ อ งเรี ย น ให้ ป ระธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู ้แ จ้ง เรื่ อ งร้ อ งโดยตรงต่ อ ประธาน
กรรมการบริ หาร และกาหนดวันแจ้งความคืบหน้าของเรื่ องที่ร้องเรี ยนแก่ผรู ้ ้องเรี ยน ดังนี้
- กรณี ที่มีผลกระทบต่อชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯอย่างร้ายแรง ให้ดาเนินการโดยด่วนที่สุด
- กรณี อื่น ให้ดาเนินการโดยเร็ ว
ผูป้ ระสานงานรับเรื่ องร้องเรี ยน ลงบันทึกข้อมูลผูร้ ้องเรี ยน ดังนี้
- ชื่อผูร้ ้องเรี ยน ยกเว้นกรณี ที่ไม่ได้ระบุชื่อ
- วันที่ร้องเรี ยน
- ชื่อ บุคคล หรื อเหตุการณ์ที่ร้องเรี ยน
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
เมื่อลงทะเบียนรับเรื่ องร้องเรี ยนแล้ว ให้กาหนดชั้นความลับตามเนื้ อหาของเรื่ อง และดาเนิ นการ
ดังนี้
- ส่ งให้ผดู ้ ูแลเรื่ องร้องเรี ยนดาเนินการหาข้อเท็จจริ ง และสั่งการตามอานาจหน้าที่ที่มี
- ส่ งสาเนาเรื่ องให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทราบเบื้องต้น เพื่อเตรี ยมให้คาแนะนาการดาเนิ นการด้าน
ระเบียบวินยั หรื ออื่นๆ
- ส่ งสาเนาเรื่ องให้ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ ทราบเรื่ อง
2) รองกรรมการผูจ้ ดั การ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการตรวจสอบ พิจารณามอบหมายประธาน
กรรมการบริ หารในการสั่งการหรื อมอบหมายผูท้ ี่เหมาะสมในการสอบสวนและสอบหาข้อเท็จจริ ง
ตามชั้นความลับหรื อตามหน้าที่ ดังนี้
- ร้องเรี ยนเรื่ องไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากการปฏิ บตั ิงานหรื อกระทาผิดกฏระเบียบ ข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ มอบหมายฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
- แจ้งเบาะแสหรื อพบเหตุการณ์จากการตรวจสอบเกี่ยวกับการดาเนิ นการของพนักงานทุกระดับ
ที่อาจกระทาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ มอบหมายผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายในรับผิดชอบโดยตรง
หรื อบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสม
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- กรณี เป็ นการร้องเรี ยนหรื อแจ้งเบาะแสการกระทาผิดของผูบ้ ริ หารระดับสู ง ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการตรวจสอบ จะต้องมอบหมายให้ผบู ้ ริ หารระดับเหนื อขึ้นไป หรื อบุคคลอื่น
ที่เหมาะสม
2.1 ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจะต้องตั้งคณะสอบสวนรวมกันอย่างน้อย 3 คน โดยต้องมีตวั แทนจาก
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ ายกิ จการสาขาในสายงานที่รับผิดชอบโดยตรงและผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายตรวจสอบ (หรื อฝ่ ายบัญชีและฝ่ ายการเงิน) ตามความเหมาะสมของเรื่ องที่จะพิจารณา
โดยทุกคนจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในเรื่ องร้องเรี ยนหรื อเบาะแสนั้นๆ
2.2 คณะสอบสวนดาเนินการหาข้อเท็จจริ งด้วยการรวบรวมข้อมูลและเอกสารหลักฐาน รวมทั้ง
สอบสวนผูอ้ ื่นที่เกี่ยวข้อง หรื ออาจขอให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่ วมให้ขอ้ เท็จจริ งเกี่ยวกับ
แนวปฏิบตั ิที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการสรุ ปผลโดยดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน 30 วัน
ยกเว้นที่มีความซับซ้อน ต้องหาหลักฐานและพยานเพิ่มเติมให้ดาเนิ นการแล้วเสร็ จภายใน
60 วัน
2.3 ในกระบวนการสอบสวนนั้น คณะกรรมการสอบสวนจะต้องดาเนินการด้วยความยุติธรรม
และไม่เปิ ดเผยข้อมูลแก่ผทู ้ ี่ไม่เกี่ยวข้อง และต้องบันทึกการสอบสวน และเก็บหลักฐานทั้ง
ที่เป็ นเอกสารหรื อข้อมูลอิเล็คทรอนิ คส์ อย่างน้อย 3 ปี หรื อจนกว่าจะสิ้ นสุ ดอายุความทาง
กฏหมาย เพื่อให้มน่ั ใจได้วา่ บริ ษทั ฯ มีหลักฐานเพียงพอหากต้องนาไปใช้ในชั้นศาล
2.4 คณะสอบสวนจัดทารายงานสรุ ปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง พร้อมบทลงโทษ กรณี เป็ น
การกระท าผิ ด ที่ มี ก ฏระเบี ย บข้อ บัง คับ ของบริ ษัท ฯ ก าหนดไว้ชั ด เจน ให้ ป ระธาน
กรรมการบริ หารเป็ นผูส้ ่ังดาเนิ นการลงโทษ หากเป็ นกรณี นอกเหนื อจากนั้น ให้ประธาน
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ เป็ นผูพ้ ิจารณาลงโทษ ค าตัดสิ นของประธานกรรมการ
ตรวจสอบถือเป็ นอันสิ้ นสุ ด กรณี ที่มีการสั่งการลงโทษทางกฏหมาย ส่ งเรื่ องต่อให้ที่ปรึ กษา
กฏหมายของบริ ษทั เป็ นผูด้ าเนินการตามขั้นตอนตามกฏหมาย
2.5 ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบ ปิ ดเรื่ องร้องเรี ยนและแจ้งผลตอบกลับต่อผูร้ ้องเรี ยนหรื อแจ้ง
เบาะแส สรุ ป แนวทางการแก้ไ ขหรื อ ป้ อ งกัน (ถ้า มี ) เพื่ อ น าไปปรั บ ปรุ ง นโยบาย หรื อ
แนวทางปฏิ บตั ิ และระเบี ยบอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องให้มีความรัดกุมและทันสมัย รวมถึ งจัดทา
รายงานสรุ ปผลเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เป็ นรายไตรมาส
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2.6 หากผูด้ ู แลเรื่ องร้องเรี ยนตรวจสอบข้อเท็จจริ งแล้วพบว่า ผูถ้ ูกร้องเรี ยนไม่มีความผิด หรื อ
เป็ นเรื่ องที่เกิ ดจากความเข้าใจผิด หรื อได้ให้ขอ้ แนะนาแก่ผูถ้ ู กร้ องเรี ยน หรื อผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง
ให้มีการประพฤติหรื อปฏิบตั ิที่เหมาะสมแล้ว และพิจารณาเห็นว่า ควรให้ปิดเรื่ องโดยไม่มี
การลงโทษใดๆ ให้ผูด้ ู แลเรื่ องร้ องเรี ยน เสนอเรื่ องดังกล่าวแก่ผูบ้ งั คับบัญชาลาดับเหนื อ
ขึ้นไป เพื่อขออนุ มตั ิปิดเรื่ อง และสาเนาเรื่ องให้ผูป้ ระสานงานเรื่ องร้องเรี ยน เพื่อแจ้งแก่ผู ้
ร้องเรี ยนทราบ
3) การร้องเรี ยนหรื อแจ้งเบาะแสโดยไม่สุจริ ต
หากพบว่าการร้องเรี ยนหรื อแจ้งเบาะแส เป็ นการกระทาโดยไม่สุจริ ต หรื อการรายงานข้อมูลมานั้นเป็ น
เท็จ อันเนื่ องมาจากเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริ ง หรื อเป็ นการกล่าวร้ ายต่อผูอ้ ื่น กรณี เป็ นพนักงานของ
บริ ษทั ฯ จะถื อว่ามีความผิดทางจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ ส่ วนการกาหนดบทลงโทษ หากการกระทา
ดังกล่าวทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเสี ยหาย บริ ษทั ฯ จะพิจารณาดาเนินการตามกฎหมาย
ควำมรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชำเหนือขึน้ ไป กรณี ที่ผดู ้ ูแลเรื่ องร้องเรี ยนละเลย หรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
นโยบายนี้ ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไปจะต้องได้รับพิจารณาโทษทางวินยั ด้วย
8. กำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่ อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชั่ น
8.1 ให้หวั หน้างาน หรื อผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงาน มีหน้าที่ดูแล ตรวจสอบ และกากับติดตามการ
ปฏิ บตั ิงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ให้ปฏิ บตั ิ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่าง
สม่าเสมอ
8.2 ให้หน่ วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่ งมี ค วามเป็ นอิ ส ระท าหน้า ที่ ป ระเมิ นระบบการควบคุ ม
ภายใน ระบบการบริ หารความเสี่ ยง และกระบวนการกากับดู แลกิ จการของกิ จกรรมหรื อ
ระบบงานต่ า งๆ ของบริ ษ ทั ฯ ว่า มี ความพอเพี ย ง เหมาะสม และมี ประสิ ทธิ ภาพตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมทั้งมีการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ข้อบังคับ
ตามกฎหมาย หรื อของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
8.3 มีการตรวจสอบงบการเงินและผลการดาเนินงานโดยผูช้ อบบัญชีรับอนุญาตฯ เป็ นประจาทุก
ไตรมาสและทุ ก ปี เพื่ อให้ม นั่ ใจว่า ข้อมู ล และรายงานทางการเงิ นหรื อบัญชี เป็ นไปอย่า ง
ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลาและสอดคล้องกับข้อกาหนดของกฎหมาย
9. กำรทบทวนนโยบำยต่ อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชั่ น
ให้มีการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นประจาทุกปี โดยทุก
หน่วยงานตามโครงสร้างองค์กรมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่ วมกันในการทบทวนให้เป็ นไปอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม
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