นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทฯ กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในกิจกรรมตางๆ ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสี่ยงตอการทุจริต
คอรรัปชั่นโดยกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ตองยึดถือปฏิบัติดวยความระมัดระวัง ในเรื่อง
ดังตอไปนี้
1. การชวยเหลือทางการเมือง
บริษัทฯ มีนโยบายเปนกลางทางการเมือง โดยจะไมใหการสนับสนุน ไมเขาไปมีสวนรวม หรือการกระทํา
อันเปนการฝกใฝพรรคการเมือง ทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งรวมถึงการนําเงินทุน หรือใชทรัพยากรของบริษัทฯ ใน
กิจกรรมที่จะทําใหบริษัทฯ สูญเสียความเปนกลางทางการเมือง และ/หรือ ไดรับความเสียหายจากการเขาไปมีสวน
เกี่ยวของในกิจกรรมดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ใหความเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใชสิทธิทางการเมืองของ
พนักงานทุกคน ในฐานะพลเมืองที่ดีตามกฎหมาย และภายใตระบอบประชาธิปไตย
แนวทางปฏิบัติ
1.1 หามไมใหหาเสียง หรือโฆษณาใหพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ในพื้นที่ของบริษัทฯ รวมถึงไม
ใชทรัพยากรและทรัพยสินของบริษัทฯ ในการนั้นๆ
1.2 บริษัทฯ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และสงเสริมใหบุคลากรของบริษัทฯ ไปใชสิทธิเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญ
1.3 พนักงานของบริษัทฯ สามารถใชสิทธิทางการเมืองที่พึงมี ผานการกระทําในนามของแตละบุคคล
โดยตองกระทํานอกเวลางาน และไมใชตําแหนงในบริษัทฯ หรือชื่อตราบริษัทฯ ชักจูงผูอ ่ืนใหจายเงินอุดหนุน หรือ
ใหการสนับสนุนแกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด
1.4 ห า มผู บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ ชั้ น สั่ ง การ หรื อ โน ม น า ว ด ว ยวิ ธี ก ารใดๆ ที่ ทํ า ให พ นั ก งานหรื อ
ผูใต บั งคั บ บั ญ ชาเข ารวมในกิจ กรรมทางการเมื องทุ ก ประเภท และหลี ก เลี่ ย งการแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกั บ
การเมืองในที่ทํางานหรือในเวลางาน อันอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางความคิด
2. การบริจาคเพื่อการกุศล และการใหเงินสนับสนุน
การบริจาคเพื่อการกุศล และการใหเงินสนับสนุน ตองดําเนินการในนามบริษัทฯ ดวยความโปรงใส ตาม
ระเบี ย บของบริษั ท ฯ และถู ก ต อ งตามกฎหมาย เพื่ อ มั่ น ใจวาเงิน บริจ าค หรือเงิน สนั บ สนุ น จะถู ก นํ าไปใชเพื่ อ
ประโยชนของสาธารณะ หรือตรงตามวัตถุประสงคของการบริจาค ไมไดถูกนําไปเพื่อใชในการอันไมสุจริตใดๆ
แนวทางปฏิบัติ
2.1 การใหเงินบริจาคเพื่อการกุศลแกองคกรใดๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนตอสังคม ตองเปนองคกร
ที่เชื่อถือได และจะตองดําเนินการในนามบริษัทฯ ดวยความโปรงใส โดยทําเรื่องขออนุมัติตามขั้นตอนในระเบียบ
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ของบริษัทฯ ที่กําหนดไว และถูกตองตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวาเงิน
บริจาคไดถูกใชเพื่ อประโยชนของสาธารณะ และ/หรือ ตรงตามวัตถุป ระสงคของการบริจาคอยางแทจริง เชน
ใบเสร็จรับเงิน จดหมายขอบคุณ ใบอนุโมทนาบัตร ภาพถายกิจกรรม เปนตน
2.2 การให เงิน สนั บ สนุ น แก องคก รหรือกิจ กรรมใดๆ ต องมีวัต ถุป ระสงค เพื่ อ สงเสริม ธุรกิ จ และ/หรือ
ภาพลักษณที่ดีของบริษัทฯ และตองมีการระบุชื่อ และ/หรือ ตราสัญลักษณของบริษัทฯ อยางชัดเจน ดําเนินการ
ดวยความโปรงใส ผานขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ ที่กําหนดไว และถูกตองตามกฎหมาย
2.3 กําหนดใหมีอํานาจดําเนินการในเรื่องการบริจาค และการใหเงินสนับสนุนที่กําหนดจํานวนและ
ลําดับชั้นในการพิจารณาอนุมัติไวอยางชัดเจน และมีการเก็บหลักฐานการอนุมัติ และบันทึกบัญชีโดยฝายบัญชี
รวมถึงการตรวจสอบโดยฝายบริหาร และผูสอบบัญ ชีอิสระภายนอก เพื่อใหมั่นใจไดวาการบริจาคและใหเงิน
สนับสนุนเปนไปโดยสุจริตและโปรงใส
3. การให หรือรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด
การให หรือรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด สามารถกระทําไดในวิสัยที่สมควร โดยให
อยูในมูลคาที่เหมาะสม และไมเรียกรองให หรือรับ หรือสัญญาวาจะให หรือจะรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือ
ผลประโยชนอื่นไมวากรณีใดๆ ที่อาจกอใหเกิดอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูรับ ทั้งนี้ใหปฏิบัติตามแนวปฏิบัติวา
ดวยการให หรือรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด
แนวทางปฏิบัติ – การให
3.1 การใหของขวัญ กับคูคา หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ มีวัตถุประสงคเพื่อรักษาความสัมพันธท่ีดี
และเปนไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น หรือธรรมเนียมปฏิบัติทางการคา ไมบอยครั้งจนเกินไป โดยไม
หวังที่จะไดรับการบริการ สิ่งตอบแทน สิทธิพิเศษ ที่ไมถูกตองตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ
3.2 การใหเงิน ชวยเหลือ ตามประเพณีนิย ม ซึ่ง มีธ รรมเนีย มปฏิบัติอ ยู เชน ทําบุญ เปด กิจ การใหม
งานศพ ฯลฯ
3.3 ไม ให ของขวัญ ของที่ ระลึ ก ทรัพ ย สิ น หรือ ประโยชน อื่ น ใด แก คู ส มรส บุ ต ร หรือ ผู เกี่ย วข องของ
เจาหนาที่รัฐ ลูกคา คูคา และบุคคลที่ติดตอดวย เนื่องจากโดยพฤติการณถือเปนการรับแทน
3.4 พนักงานของบริษัทฯ ไมควรมอบของขวัญแกผูบังคับบัญชา และผูบังคับบัญชาจะยินยอม หรือรู
เห็นเปนใจใหญาติของตน รับของขวัญจากพนักงานที่เปนผูอยูใตบังคับบัญชามิไดไมวากรณีใดๆ
แนวทางปฏิบัติ – การรับ
3.5 พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ ครอบครัว ไมเรียกรองของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด
จากผูรับเหมา ผูคา ผูขาย ผูรวมทุน หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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3.6 ในกรณี ที่ผูบังคับบัญชาพิจารณาวาไมสมควรรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด ให
สงคืนแกผูใหโดยทันที ถาไมสามารถสงคืนได ใหดําเนินการตาม 3.9
3.7 ของขวัญ ที่มอบใหแกบริษัทฯ และมีคุณคาแกการระลึกถึงเหตุการณที่สําคัญ ๆ ของบริษัทฯ เชน
เมื่อ มีการลงนามสัญ ญารวมทุน ตางๆ ของบริษัท ฯ เมื่อ มีการรับ รางวัล ตางๆ หรือ ของที่ระลึก จากการรวมใน
กิจกรรมชวยเหลือสังคม เปนตน อนุญ าตใหพนักงานของบริษัทฯ รับแทนบริษัทฯ แตตองมีราคาหรือมูลคาไม
เกินสามพันบาท
3.8 กรณีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ไมวาจะเปนการรับทั้งจากในประเทศหรือจากตางประเทศ
ที่มีมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตจําเปนตองรับไวเพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพ
หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ผูรับจะตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
3.9 การรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด ตามขอ 3.7-3.8 หลังจากรายงานผูบังคับบัญชาแลว
ใหสงมอบของขวัญตอใหฝายทรัพยากรบุคคล เพื่อบันทึกรับตามขั้นตอนในระเบียบของบริษัทฯ ที่กําหนดไว เพื่อ
พิจารณาจัดสรรใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ โดยสวนรวม
3.10 พนักงานของบริษัทฯ ไมให หรือรับ หรือสัญญาวาจะให หรือจะรับประโยชน หรือสิ่งมีคาใดๆ เพื่อจูง
ใจให ป ฏิ บั ติ หรื อ ละเว น การปฏิ บั ติ รวมทั้ ง การกระทํ าใดๆ ที่ เข า ข า ยดั ง กล าว รวมทั้ ง ต อ งไม ให สิ น บน หรื อ
ผลประโยชน ต อบแทนใดที่ มี ลั ก ษณะคล ายคลึ ง กั น แก พ นั ก งานด วยกั น เอง หรื อ บุ ค คลภายนอก โดยเฉพาะ
เจาหนาที่ของรัฐ การใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดแกบุคคลภายนอก เจาหนาที่ของรัฐ ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ตองใหแนใจวาการใหนั้นไมขัดตอกฎหมาย และจารีตประเพณีทองถิ่น
3.11 หนวยงานที่ติดตอกับคูคา ลูกคา ผูรวมทุน หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ตองแจงให
ผูเกี่ยวของดังกลาวทราบถึงแนวปฏิบัตินี้ดวย
4. การเลี้ยงรับรอง
เพื่ อ เป น การสรางความสัม พั น ธที่ดี ระหวางลูก คา, Supplier หรือบุ ค คลภายนอกอื่ นๆ กับ พนั กงานที่
เกี่ยวของกับงานขาย การเลี้ยงรับรองเปนนโยบายทางการขายอยางหนึ่งที่บริษัทจัดสรรใหสามารถดําเนินการได
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการทําความรูจัก, สรางความประทับใจและความเปนกันเองระหวางลูกคา, Supplier
หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ ควรหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรองคนจํานวนมากๆ ในคราวเดียว หรือการเลี้ยงรับรอง
ติดตอกัน และเลี้ยงบอยๆ การเลี้ยงรับรอง ตองเปนคารับรองหรือการบริการอันจําเปนตามธรรมเนียมประเพณี
ทางธุรกิ จทั่ วไป และบุ ค คลซึ่งไดรับ การรับ รองหรือรับ บริก ารนั้ น ตองมิ ใชพ นั ก งานของบริษัท เวน แต พ นัก งาน
ดังกลาวจะมีหนาที่เขารวมในการรับรองนั้นดวย
แนวทางปฏิบัติ
4.1 สถานที่ในการเลี้ยงรับรอง ควรเลือกสถานที่ใหเหมาะสม
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4.2 การขออนุมัติเลี้ยงรับรอง กอนที่พนักงานจะสามารถไปเลี้ยงรับรองไดตองขออนุมัติลวงหนาโดยทํา
เรื่องขออนุมัติตามขั้นตอนในระเบียบของบริษัทฯ ที่กําหนดไว และสงใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติลวงหนา ตามอํานาจ
อนุมัติการบริหารงาน บริษัทฯ จะงดจายคาเลี้ยงรับรองที่ไมมีการขออนุมัติลวงหนา ยกเวนแตมีความจําเปนเรงดวนที่
ไมสามารถวางแผนลวงหนาได ตองไดรับการอนุมัติจากผูอํานวยการ (ตามสายงาน) และมีวงเงินไมเกิน 3,000 บาท
4.3 การเบิกเงินคาเลี้ยงรับรอง พนักงานจะตองกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในใบขออนุมัติเบิกเงินเลี้ยง
รับ รองเพื่ อขออนุ มั ติ เงิน เลี้ย งรับ รองจริงให ครบถ วนและส งให ผู บังคั บ บั ญ ชาตามขั้น ตอนเพื่ อพิ จารณาอนุ มั ติ
ตามลําดับ ทั้งนี้ตองแนบใบเสร็จรับเงินที่ปรากฎชื่อราน-สถานที่ที่เลี้ยงรับรองอยางชัดเจนและระบุช่ือ-ที่อยูของ
บริษัทที่ถูกตอง พรอมใบขออนุมัติเบิกเงินเลี้ยงรับรองกับใบขอเบิกคาใชจาย ทุกครั้งที่มีการเบิกเงินคาเลี้ยงรับรอง
โดยเอกสาร 1 ใบตอการเลี้ยงรับรอง 1 ครั้ง
5. คาสินบนและคาอํานวยความสะดวก
หามใหหรือรับสินบนและคาอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯทุกชนิดไมวาจะเปนการ
ดําเนิ น งานของบริษัทฯ โดยตรง หรือโดยผานบุ คคลที่ส าม รวมถึงบริษัทย อย บริษัทรวม บริษัทอื่ นที่ บ ริษัท มี
อํานาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ (ถามี) นอกจากนี้ การติดตองานกับภาครัฐ ตองเปนไปอยางโปรงใส
ซื่อสัตย และถูกตองตามกฎหมาย
6. สิ่งของหรือคาตอบแทนจากการสงเสริมการขาย, สวนลดทางการคา, คานายหนา
บุคคลภายนอก
หมายถึง การรับหรือใหสิ่งของหรือเงิน เพื่อประโยชนในการสนับสนุนการขาย หรือเกิดจากมูลคาสะสม
ของยอดซื้อขายที่บรรลุเปาหมายการขายที่กําหนดเกณฑไวลวงหนา ตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจทั่วไป โดยไมมี
วัตถุประสงคที่ไมเหมาะสมและจะตองไมใชการติดสินบนเพื่อใหไดมาซึ่งขอตกลงในการทําธุรกิจรวมกัน รวมทั้งไม
เปนการรับเพื่อผลประโยชนของบุคคลใด เวนแตกรณีที่เปนการใหและรับระหวางบริษัทตอบริษัท โดยไมขัดตอ
นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
แนวทางปฏิบัติ
6.1 ตองมีการจัดทําหลักเกณฑ หรือสัญญา หรือขอตกลงทางการคา เปนลายลักษณอักษรและไดรับ
การอนุมัติจากผูมีอํานาจตามอํานาจดําเนินการ
6.2 การจายหรือรับเงินคาสงเสริมการขาย หรือสวนลดทางการคา ตองจัดทําขอมูลหรือเอกสารแสดง
ที่มาของมูลคาเงิน มีหลักฐานการจายหรือการรับเงินที่ผานการสอบทานอนุมัติจากผูมีอํานาจ และระบุชื่อผูรับเงิน
ใหสามารถตรวจสอบได
6.3 การรับสิ่งของ ใหปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเรื่องการรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด
6.4 การจ ายค านายหน าบุ ค คลภายนอก ต อ งปฏิ บั ติ ต ามประกาศบริษั ท เรื่อ ง การจ ายค านายหน า
บุคคลภายนอกอยางเครงครัด
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7. การจัดซื้อจัดจาง
การจัดซื้อสินคาและบริการ เปนกระบวนการสําคัญที่เอื้อใหธุรกิจของบริษัทฯ ดํารงอยูได จึงกําหนดให
กระบวนการจัด ซื้อจัดจางเป นไปตามระเบียบวิธีปฏิ บัติ โดยดําเนิ นการอยางเป นธรรม สมเหตุสมผล โปรงใส
สามารถตรวจสอบได ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน และมีการปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคดวยการแขงขันที่
เปนธรรม เพื่อใหเกิดการดําเนินการที่ใหประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ
แนวทางปฏิบัติ
7.1 จัดซื้อสินคาและบริการ โดยคํานึงถึงความตองการ ความคุมคาของราคาและคุณภาพของสินคา
และบริการ โดยกระบวนการจัดซื้อจะตองปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติ และขั้นตอนการจัดซื้ออยางเครงครัด และ
โปรงใสใหสอดคลองกับอํานาจดําเนินการ รวมถึงใหขอมูลที่ถูกตอง ครบถวนแกคูคาดวยวิธีการเปดเผยและให
โอกาสคูคาอยางเทาเทียม ไมมีอคติ ไมเลือกปฏิบัติตอคูคา และสงเสริมการแขงขันที่เปนธรรมระหวางคูค า
7.2 ความสัมพันธกับคูคาควรจะเปนไปดวยความเสมอภาค ไมเรียกรองประโยชน หรือทรัพยสินอื่นใด
วางตัวเปนกลาง ไมใกลชิดกับคูคา จนทําใหคูคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจที่อาจทําใหขาดความโปรงใส ยุติธรรม
และเทาเทียมกัน และควรรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะที่คูคารองเรียนหรือแนะนํา เพื่อปรับปรุงแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
7.3 พนักงานของบริษัทฯ ไมเขาไปเกี่ยวของในกระบวนการจัดหาคูคาที่มีความสัมพันธกับตนเอง เชน
พอ แม พี่ นอง คูสมรส บุตร คูสมรสของบุ ตร เป นตน และตองปฏิบั ติตามจรรยาบรรณวาดวยการขัดแยงทาง
ผลประโยชน
7.4 ไมดําเนินการจัดหาสินคาหรือบริการที่มีการเจาะจงขอกําหนด หรือคุณสมบัติของสินคาหรือบริการ
โดยเฉพาะ หรือพยายามเลือกสรรคุณลักษณะใหโนมเอียงไปทางสินคา หรือบริการนั้นๆ อยางจงใจ นอกจากจะมี
เหตุผลสนับสนุนอยางเพียงพอ และมีความจําเปนเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เทานั้น
7.5 รักษาขอมูลความลับตางๆ ที่ไดรับจากผูเสนอราคา หรือผูเขารวมประกวดราคาแตละรายไวเปน
ความลับ ไมเปดเผยใหรายอื่นทราบ รวมถึงไมเปดเผยขอมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดหาใหกับคูคา/คูแขง เวน
แตจะไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ และใหเปนไปตามจรรยาบรรณวาดวยการรักษาความลับและการใชขอมูลภายใน
7.6 ผู บ ริ ห ารตามอํ านาจการจั ด หา ต อ งควบคุ ม ดู แ ล ตรวจสอบให พ นั ก งานดํ าเนิ น การจั ด หาตาม
ระเบียบวิธีปฏิบัติ และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งตองใชดุลพินิจในการใหคําปรึกษา และรับฟงความคิดเห็นของ
ผูปฏิบัติงานดวย
7.7 การดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจรับสินคา หรือบริการ ตองกระทําดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง
เพื่อใหมั่นใจวาสินคาหรือบริการที่ไดรับถูกตอง ตรงตามขอกําหนดตางๆ ในสัญญา หรือขอตกลงเกี่ยวกับการ
จัดหา อาทิ ปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาการสงมอบ เปนตน
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8. การคาและการลงทุน
8.1 บริษัทฯ มีนโยบายการคาและการลงทุนที่อยูบนพื้นฐานของวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และบริบท
ขององคกร โดยยึดมั่นบนกรอบกติกาการแขงขันที่ดี และดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
8.2 การลงทุนเพิ่ม / ลดหรือลงทุนในธุรกิจใหมๆ จะตองผานขั้นตอนการอนุมัติตามอํานาจอนุมัติการ
บริหารงาน ทุกครั้ง การจะดําเนินการคาและการลงทุน จะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณวาดวยการปฏิบัติตอผูมี
สวนไดเสียดวยความเปนธรรม
8.3 บริษัทฯ ไมมีนโยบายเรียกหรือรับ เสนอ หรือ ใหผลประโยชนทางการเงิน หรือผลประโยชนอื่นใดกับ
ผูใดหรือหนวยงานใด เพื่อใหไดมาซึ่งสัญญาทางธุรกิจ สิทธิประโยชน การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติใดๆ ที่ไม
ชอบดวยกฎหมายหรือจริยธรรมที่ดี
9. การจัดทํารายงานทางการเงิน
9.1 การบันทึกบัญชีตางๆ ตองมีรายละเอียดที่เหมาะสม ถูกตอง มีหลักฐานเพียงพอที่สามารถตรวจสอบ
รายละเอียดการรับ-จายเงิน การซื้อขาย การจัดการสินทรัพย และวัตถุประสงคการทํารายการที่ชัดเจน และไมมี
รายการใดที่ไมไดรับการบันทึก หรือไมสามารถอธิบายได และไมมีการปลอมแปลงการบันทึกบัญชีหรือเอกสารที่
เกี่ยวของเพื่อปดปงรายการธุรกรรมที่แทจริง
9.2 ใหมีกระบวนการสอบยันขอมูลการบันทึกรายการบัญชีหรือขอมูลในระบบสารสนเทศมากกวาหนึ่ง
หนวยงาน ใหเกิดการตรวจสอบถวงดุลระหวางกัน และปองกันไมใหเกิดการปฏิบัตทิ ี่ไมเหมาะสม
9.3 การอนุมัติรายการรับ-จาย ผูจดั ทําและผูอนุมัติตองมิใชบุคคลคนเดียวกัน
9.4 มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารบันทึกบัญชีตางๆ ใหพรอมตอการตรวจสอบ
9.5 มีการตรวจสอบงบการเงินและผลการดําเนินงาน โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตฯ เปนประจําทุกไตรมาส
และทุกป เพื่อใหมั่นใจวาขอมูลและรายงานทางการเงินหรือบัญชีเปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือได ทันเวลา และ
สอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมาย
10. การรับเงินจากลูกคาหรือบุคคลอื่นใด
บริษัทฯ มีขอปฏิบัติในการรับหรือจายเงิน ดังนี้
10.1 การรับเงินจากลูกคา นิติบุคคลหรือบุคคลอืน่ ใด การรับเงิน ฝายการเงินตองทราบทุกครั้ง วาเปน
การรับเงินเพื่อวัตถุประสงคใด และมีเหตุอันควรใหรับเงินจํานวนดังกลาว
10.2 ในการรับเงินตองออกเอกสารการรับเงินเปนหลักฐานใหผูจายเงินทุกครั้ง และมีเอกสารที่สามารถ
บันทึกบัญชีไดตามหลักการบัญชี
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10.3 ในกรณีที่การรับเงินนั้นไมชอบดวยกฎหมายหรือไมถูกตองตามวัตถุประสงค ใหปฎิเสธ การรับเงิน
ดังกลาวและแจงใหผูบริหารทราบเพื่อหาทางปองกันและแกไข ในกรณีที่เกี่ยวของกับประเด็นกฎหมายใหหารือกับ
ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เพือ่ ดําเนินการที่เหมาะสม
10.4 ขอความรวมมือกับผูจายเงินใหชําระเงินเปนเช็คขีดครอมและระบุ “A/C PAYEE” หรือชําระโดย
โอนเงินใหบริษัทผานธนาคารในกรณีทีรับเปนเงินสดตองมีกระบวนการที่ใหเกิดความมั่นใจวาเงินสดทั้งหมดไดนํา
ฝากเขาบัญชีธนาคารของบริษัท
10.5 หามนําเงินที่ผูจายเงินตองชําระใหกับบริษัทเขาบัญชีสวนตัวของพนักงานหรือบัญชีผูใด ที่บริษัท
ไมมีอํานาจสั่งจายตามอํานาจดําเนินการ และตองไมอนุญาตใหผูจายเงินกระทําเชนกัน
10.6 ไมเรียกหรือรับ ไมเสนอหรือให ผลประโยชนทางการเงินหรือผลประโยชนอื่นใด ใหกับผูจายเงินเพื่อที่
ชะลอการรับเงินของบริษัท หรือทําใหบริษัทเกิดความเสียหายจากไมไดรับเงินหรือไดรับลาชาหรือไดรับไมเต็มจํานวน
11. การจายเงินใหแกเจาหนี้หรือบุคคลอื่นใด
11.1 กอนการจายเงินทุกครั้งตองมีการวิเคราะหการจายเงินดังกลาวเพื่อวัตถุประสงคใด และตองผาน
การบันทึกบัญชีจากฝายบัญชีและเปนรายการทีถูกตองตามหลักการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวของ
11.2 หากพบรายการที่ไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ใหรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบและหาแนวทาง
ปองกันและแกไขใหถูกตองตามหลักการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวของ
11.3 ในการจายเงินทุกครั้ง การอนุมัติสั่งจายใหเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ
11.4 ในการจายเงินทุกครั้งตองไดรับหลักฐานการจายเงินที่ถูกตองตามกฎหมาย (ประมวลรัษฎากร)
11.5 ให ป ฏิ บั ติ ต อ เจ าหนี้ ห รื อ ผู รับ เงิ น ในลั ก ษณะที่ เท าเที ย มกั น โดยชํ าระเงิ น ตามเงื่ อ นไขธุ ร กิ จ ที่
เหมาะสม ไมเลือกปฎิบัติกับเจาหนี้หรือผูรับเงินรายใดดวยอคติหรือลําเอียง
11.6 ไมเรียกหรือรับ ไมเสนอหรือให ผลประโยชนทางการเงินหรือผลประโยชนอน่ื ใด กับเจาหนีห้ รือผูร ับ
เงินในอันที่จะทําใหบริษัทเกิดความเสียหายจากการชําระเงินหรือชําระลาชาหรือชําระไมเต็มจํานวน
12. การกู การใหกูยืม และการกอภาระผูกพัน
12.1 การกู ใหกูยืม และกอภาระผูกพัน จะตองผานขั้นตอนการอนุมัติตามอํานาจอนุมัติการบริหารงาน
(S-QMO-003) ทุกครั้ง และสอดคลองกับกรอบรายการระหวางกัน หรือความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งจะตอง
ไดรับการอนุมัติจากกรรมการบริษัท
12.2 การคิดผลประโยชนหรือดอกเบี้ยระหวางกันควรเปนไปอยางเหมาะสม และอยูในแนวนโยบายของ
ฝายการเงิน
12.3 บริษัทฯ ไมมีนโยบายเรียกหรือรับ เสนอ หรือ ใหผลประโยชนทางการเงิน หรือผลประโยชนอ่ืนใด
กับผูใดหรือหนวยงานใด เพื่อใหไดมาซึ่งสัญญากูเงิน หรือใหกูเงิน หรือทําใหเกิด/หมดไป ซึ่งภาระผูกพันบริษัทฯ ที่
ไมชอบดวยกฎหมายหรือจริยธรรมที่ดี
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13. ความขัดแยงทางผลประโยชน
การกระทําใดๆ ของบริษัทฯ จะยึดถือประโยชนของบริษัทฯ เปนสําคัญและหลีกเลีย่ งการเขาไปเกี่ยวของ
ในกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ทั้งในลักษณะการเขาไปเปนหุนสวน ดํารงตําแหนง มี
สวนเกี่ยวของทางการเงิน หรือมีความสัมพันธกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้พนักงานของบริษัทฯ พึงปฏิบัติตามระเบียบ
ของบริษัทฯ และจัดทํารายงานความขัดแยงทางผลประโยชนเปนประจําทุกป และ/หรือ ทุกครัง้ เมื่อเกิดเหตุการณ
ในระหวางป
แนวทางปฏิบัติ
13.1 พนักงานของบริษัทฯ ตองตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ
13.2 การกระทําและการตัดสินใจใดๆ ของพนักงานของบริษัทฯ จะตองปราศจากอิทธิพลของความ
ตองการสวนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวของกับพนักงานนั้นๆ ไมวาโดยสายเลือด หรือของบุคคลอื่นที่รูจักสวนตัว
เปนการเฉพาะ และใชราคาที่ยุติธรรม เหมาะสม เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก เมื่อตองตัดสินใจหรืออนุมัติ
รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหรายงานผูบังคับบัญชา หรือผูมีสวนรวมในการอนุมัติ และใหถอน
ตัวจากการมีสวนรวมในรายการนั้นๆ
13.3 พนั ก งานของบริ ษั ท ฯ ต อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บวิ ธี ข องบริ ษั ท ฯ ตามมาตรฐานเดี ย วกั น โดย
ปฏิบัติงานใหเต็มเวลาใหแกบริษัทฯ อยางสุดกําลังความสามารถ โดยไมเบียดบังเวลาในงานไปทําธุรกิจอื่นใด
ภายนอกที่ไมเกี่ยวของกับผลประโยชนของบริษัทฯ
13.4 พนักงานของบริษัทฯ ตองไมเขาไปเปนหุนสวน หรือผูถือหุนที่มีอํานาจตัดสินใจ หรือผูบริหารที่เปน
การแขงขัน หรือประกอบกิจการที่เปนการแขงขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับธุรกิจของบริษัทฯ
13.5 พนักงานของบริษัทฯ ตองหลีกเลี่ยงการมีสวนเกี่ยวของทางการเงิน และ/หรือ ความสัมพันธกับ
บุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะสงผลใหบริษัทฯ ตองเสียผลประโยชน หรือกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน หรือ
ขัดขวางการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
13.6 การปฏิบัติหนาที่และการดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะตองไมขัด
กับผลประโยชนหลักของบริษัทฯ
13.7 กรรมการบริ ษั ท และผู บ ริห าร ต อ งจั ด ทํ ารายงานความขั ด แย งทางผลประโยชน (Conflict of
Interest Disclosure Report) เป น ประจํ า ทุ ก ป และ/หรื อ ทุ ก ครั้ ง เมื่ อ สงสั ย ว าอาจมี หรื อ มี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนเกิดขึ้นในระหวางป
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14. รายการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทฯ ยึดถือแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวของกันตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลั กทรัพย และขอบั งคับ ประกาศ คํ าสั่ง หรือข อกําหนดของตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย และ
ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองทํารายการที่เกี่ยวของกัน ใหคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ
เปนหลัก และทํารายการนั้นเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ
แนวทางปฏิบัติ
14.1 คณะกรรมการบริษั ท ต อ งปฏิ บั ติ ห น าที่ ให เป น ไปตามกฎหมายว าด วยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวของกัน และการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญ
ของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
14.2 ในการทํารายการที่เกี่ยวของกันภายใตป ระกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะต อง
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกันอยางเครงครัด
14.3 ในกรณีที่จําเปนตองทํารายการที่เกี่ยวของกับตนเอง ใหคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนหลัก
และใหทํารายการนั้นเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ และพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของกับ
รายการนั้นๆ ตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ
15. การบันทึกและเก็บรักษาขอมูลในระบบคอมพิวเตอร
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร ระบบการสื่อสาร ขอมูลซึ่งเปน
พื้นฐานที่สําคัญในการสรางระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพื่อใหเกิดความ
มั่นใจวาขอมูลระบบงานและระบบคอมพิวเตอร ไดมีการปองกันรักษาใหพรอมที่จะใชไดตลอดเวลาในธุรกิจของ
บริษัทฯ ตลอดจนการวางรูปแบบและตนทุนของมาตรการตางๆ ในการควบคุมดูแลใหเปนไปตามความเหมาะสม
ตอความเสี่ยงของขอมูล ระบบงาน และระบบของคอมพิวเตอร
• ขอมูล หมายรวมถึง ขอมูลที่เปนอิเล็กทรอนิกส และขอมูลที่เปนเอกสาร สิ่งพิมพ ขอมูลภาพ/เสียง ฯลฯ
• ระบบงานครอบคลุมถึงระบบขอมูล และการใชระบบคอมพิวเตอร
• คอมพิวเตอรครอบคลุมถึงระบบคอมพิวเตอร ระบบการสื่อสาร และอุปกรณการคํานวณที่เกี่ยวของ
แนวทางปฏิบัติ
15.1 กําหนดความรับผิดชอบของผูใชงานและผูดูแลขอมูลทั้งระบบงาน และระบบคอมพิวเตอรทั้งหมด
15.2 ประเมิ นความเสี่ยงและสรางระบบควบคุมความเสี่ยงใหเหมาะสมตอสภาวะแวดลอมที่ มีการ
เปลี่ยนแปลง
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15.3 สรางระบบปองกันและการสํารองขอมูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร ที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อ
รักษาขอมูลในระบบคอมพิวเตอรใหมีความพรอมใชงานไดตลอดเวลา
15.4 สรางระบบรักษาขอมูลเพื่อปองกันการเขาดูขอมูล การแกไข การทํางานขอมูลโดยมิชอบ ไมวาจะ
เปนการกระทําโดยอุบัติเหตุ หรือดวยความตั้งใจ และสามารถตรวจสอบยอนกลับหาผูใ ชงานได
16. การบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษั ท มี ก ระบวนการบริห ารงานทรัพ ยากรบุ ค คลตั้ งแต ก ารสรรหา การคั ด เลื อ กพนั ก งาน การเลื่ อ น
ตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการใหผลตอบแทน และการกําหนดบทลงโทษ
โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทําความเขาใจกับพนักงานเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อใชในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูในความรับผิดชอบและ ควบคุมดูแลปฏิบัติใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติ
16.1 บริษัทจัดใหมีกระบวนการปฐมนิเทศใหแกพนักงานใหม เพื่อใหพนักงานมีความเขาใจเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ความคาดหวังของบริษัท และรูถึงบทลงโทษ หากพนักงานไมปฏิบัติ
ตามมาตรการนี้
16.2 บริษัทจัดใหมีกระบวนการฝกอบรมอยางตอเนื่อง แกคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพือ่ ให
เกิดความเขาใจอยางแทจริง เกี่ยวกับมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ความคาดหวัง ของบริษัท และรูถึง
บทลงโทษ หากพนักงานไมปฏิบัติตามมาตรการนี้
16.3 บริษัทมีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่ปฏิเสธ
หรือแจงเรื่องทุจริตคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัท โดยจะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลลบตอพนักงาน แมวาการ
กระทํานั้นจะทําใหบริษัทสูญ เสียโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ จัดใหมีชองทางการแจงเบาะแสและการคุมครอง
ผูรายงานที่ปลอดภัย เมื่อพนักงานตองการแจงขอมูล หรือเบาะแส รวมทั้งเมื่อพนักงานตองการคําแนะนําเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
16.4 หามไมใหขอ หรือเรียกรับผลประโยชนหรือผลตอบแทนไมวาในรูปแบบใดๆ จากผูสมัครงาน หรือผู
ที่เกี่ยวของกับการสมัครงาน
16.5 พนักงานทุกคนจะไดรับการทดสอบขอสอบจิตวิทยา จากผูใหบริการที่บริษัทกําหนด ยกเวนบาง
ตําแหน งที่ ได รับ การยกเวน หรือตรวจสอบจากบุ ค คลอ างอิง เพื่ อ ให แ น ใจวาบุ ค คลที่ บ ริษัท จะพิ จ ารณารับ เป น
พนักงานนั้นมีความประพฤติและทัศนคติตรงกับคานิยม หรือแนวปฏิบัติที่ยึดถือปฏิบัติของบริษัท
16.6 การประเมินผลงาน ตองมีความเหมาะสม โปรงใส และเปนธรรม ตามขัน้ ตอนทีบ่ ริษทั กําหนด
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17. การสื่อสารนโยบายภายในองคกร และบุคคลภายนอก
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร ใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคลอื่น ที่ตองปฏิบัติ
หนาที่ที่เกี่ยวของกับบริษัทหรืออาจเกิดผลกระทบตอบริษัท รวมทั้งสาธารณชนในเรื่องที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นนี้
17.1 บริษัทสื่อสารขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดย
ผานทางชองทางการสื่อสารของบริษัท อาทิ เว็บไซตของบริษัท อีเมล รายงานการเปดเผย ขอมูลประจําป (แบบ
56-1 และ 56-2) แผนพับ หนังสือเวียน การติดประกาศในบอรด Intranet LINE@ ฯลฯ ดังตอไปนี้
• การสื่อสารใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ผานระบบอินทราเน็ต การติดประกาศบน
บอรด ประกาศบริษทั จอดิจิทัล Signage LINE@ คูมือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ฯลฯ
• การสื่อสารใหบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ
(ถามี ) โดยนําสงคูมื อมาตรการต อตานการทุ จริตคอรรัปชั่ น คู มือการกํากับ ดูแลกิ จการและ
จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อนําไปประชาสัมพันธในทิศทางเดียวกับบริษัทฯ
• การสื่อสารใหลูกคา / คูคา โดยทําจดหมายนําสงนโยบายตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่ ใหลกู คา
คูคา รับทราบ และเพิ่มนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นใหเปนสวนหนึ่งของสัญญาระหวาง
บริษัทกับลูกคา/คูคา หรือแจงชองทางการเขาถึงนโยบายฯ ดังกลาวใหลูกคา / คูคา ทราบ
• การสื่อสารใหบุคคลทั่วไป หรือผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ผานเว็บไซตของบริษัท การเปดเผยขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1 และ 56-2)
17.2 บริษัทจะจัดให มีการปฐมนิเทศ ฝกอบรม เกี่ย วกับ นโยบายตอ ตานการทุจริตคอรรัปชั่น ใหกั บ
กรรมการบริษัท พนักงานทุกคน รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึงตัวแทน
ทางธุรกิจ (ถามี) ไดรับทราบและนําไปปฏิบัติอยางแทจริง
17.3 ระบุขอความที่แสดงการยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น คูมือการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อใหผูบริหารและพนักงานใหมลงนามรับทราบและ
ยึดถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด

กระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายใน
เพื่ อการนํ าแนวปฎิ บั ติก ารต อตานทุ จริต คอรรัป ชั่น ไปใชใหมี ป ระสิ ทธิผ ล บริษัท ฯ ไดมี การจัดทํ าและ
รวบรวมทะเบี ยนความเสี่ย งการทุ จริตคอรรัป ชั่น โดยใหทุ กสายงานในบริษัท ได สํารวจความเสี่ย งการทุ จริต
คอรรัปชั่นจากการทํางานที่ตองติดตอประสานงาน กับหนวยงานภายนอก เชน การตอใบอนุญาตตางๆ การจัดซื้อจัดจาง เปนตน และระบุลงในแบบฟอรมทะเบียนความเสี่ยงเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งมาตรการการควบคุม
และการจัดการเพื่อปองกันการเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น
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1. ผู ต รวจสอบภายในตรวจสอบทะเบี ย นความเสี่ ย ง และมาตรการการป อ งกั น การเกิ ด ทุ จ ริ ต
คอรรัปชั่นของทุกฝาย และจัดทําแผนการตรวจสอบภายในเพื่อใชในการตรวจสอบขั้นตอน การทํางานของทุก
แผนกใหเปนไปตามมาตรการการควบคุมที่ไดกําหนดไว หากพบประเด็นที่มีการปฏิบัติไมสอดคลองกับนโยบาย
ตอตานทุจริตคอรรัปชั่นจะตองแจงหนวยงานผูปฏิบัติ เพื่อใหมีการปรับปรุงมาตรการควบคุม
2. บริษัทจัดใหมีขั้นตอนเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการควบคุมภายในของกระบวนการทําบัญชี และ
การเก็บรักษาขอมูล ไดรับการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการ ตามมาตรการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น และเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการบันทึกรายการทางการเงิน มีหลักฐานอยางเพียงพอเพื่อใชใน
การตรวจสอบ
3. ประธานเจาหนาที่การเงิน เปนผูสรุปผลดําเนินการในแบบประเมินตนเองและควบคุมความเสี่ยง
เกี่ยวกับมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
4. บริษัทฯ จางผูตรวจสอบภายในจากบริษัทภายนอก เพื่อทําหนาที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายใน พรอมใหขอเสนอแนะและแนวทางแกไข เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาระบบการควบคุมภายในให
มีประสิทธิภาพสามารถปองกันและตรวจพบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบัติตาม
กระบวนการตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
5. ผู ต รวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็ น ที่ พ บอย างเรง ด วนต อ ประธานเจ าหน าที่ บ ริห าร
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษทั

การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทจะจัดใหมีการสอบทานและทบทวน “คูมือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรปั ชั่น” นี้ เปนประจําทุกป
เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการดําเนินธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย
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