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บทนํา
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) มีเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่าง
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคณ
ุ ธรรม และโปร่งใส โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนให้ความสําคัญต่อการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่นทุกรู ปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าการทุจริตและคอรัปชั่น เป็ นภัยร้ายแรงต่ อประเทศชาติ จึงได้ลงนามเข้าร่วมประกาศ
เจตนารมณ์เป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้จัดทํานโยบายต่อต้านการทุจริต
และคอรัปชั่นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิท่ีชดั เจนใน
การดําเนินธุรกิจ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ได้ดาํ เนินธุรกิจและ
ปฏิบตั ิไปในทิศทางเดียวกัน
วัตถุประสงค์
บริษัทฯ ได้จดั ทํานโยบายต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น และคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1. แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น
2. กําหนดหลักการ และแนวทางในการปฏิบตั ิท่ีชดั เจนสําหรับการดําเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการทุจริต
และคอรัปชั่น
3. กําหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบและการกํากับดูแลเพื่อให้ม่นั ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและ
คอรัปชั่นและคุ่มือมาตรการฉบับนีอ้ ย่างเหมาะสม
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หน้าที่ 1

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชั่นในทุกรูปแบบ โดยได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เมื่อวันที่
4 เมษายน 2562 เพื่อให้ม่ ันใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกําหนดในการ
ดําเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชั่นกับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจและ
การดําเนินงานทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นได้รบั การพิจารณาและปฏิบตั ิอย่างรอบคอบ จึงได้
จัดทํา “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น (Anti-Corruption Policy)” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึน้ เพื่อเป็ นแนวทางการ
ในการปฏิบตั ิ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ กําหนดให้บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอาํ นาจในการควบคุม (ถ้ามี)
ตัวแทนทางธุรกิจ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ ปฎิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั่นอย่าง
เคร่งครัด
บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบและระมัดระวังต่อผูม้ ีส่วนได้เสียต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้การกากับ
ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น เพื่อเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิท่ีชัดเจนในการดาเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตทุกรู ปแบบและมีความมุ่งมั่นให้ทุกคนในองค์กรและผูท้ ่ีเกี่ยวข้องมีความเข้าใจและถือปฏิบัติเพื่อป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ถือปฏิบตั ิดงั นี ้
1. บริษัท ฯ ไม่ ก ระทําและ/หรือไม่ สนับสนุนการให้สินบน หากมี ก ารบริจ าคเพื่อการกุศ ล การบริจ าคให้แ ก่พรรค
การเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทฯ จะดําเนินการด้วยความโปร่งใส ชีแ้ จงและตรวจสอบได้
2. ส่ง เสริมการสร้างจิต สํานึก และค่ านิ ย มในการต่ อต้านการทุจริต และคอร์รัป ชั่นให้แก่ ก รรมการ ผู้บ ริห าร และ
พนักงานให้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ประกาศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ยอมรับกระทําการใด หรือเป็ นตัวกลางในการเรียก รับทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์ใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทําการผิดกฎหมาย รวมถึง การใช้
ตําแหน่งหน้าที่และ/หรือนําข้อมูลของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ ่นื
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสลถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อาํ นาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดหรือมีสว่ นเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตและคอร์รปั ชั่น
5. กําหนดให้มีการสอบทานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่นอย่างสมํ่าเสมอตลอดจนการทบทวนแนว
ทางการปฏิบัติ และข้กาํ หนดในการดําเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผูแ้ จ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยให้ความมั่นใจว่าผู้
แจ้งเบาะแสจะได้รบั การคุม้ ครอง
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คํานิยาม
การทุจริตและคอร์รปั ชั่น

บริษัทฯ

บริษัทคู่คา้
บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ

คณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย

ผูบ้ ริหาร
พนักงาน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

หมายถึง การติดสินบนทุกรู ปแบบ ไม่ได้จาํ กัดเพียงการคดโกง ฉ้อฉล ยักยอก
ไม่ซื่อตรง มีเล่หเ์ หลี่ยม ไม่ซื่อสัตย์ เช่น เสนอให้ ให้สญ
ั ญา มอบให้
ให้ค ํา มั่ น ว่ า จะให้ห รื อ รับ เรี ย กร้อ งหรื อ รับ เงิ น / ทรัพ ย์สิ น หรื อ
ประโยชน์อ่นื ใดซึ่งไม่เหมาะสม กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน
คู่คา้ ลูกค้า เจ้าหนีก้ ารค้า พนักงานด้วยกันเอง และ/หรือผูม้ ีส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือ ผ่านบุคคลทีสาม
อาทิเช่น การสร้างหลักฐานเอกสารทางการเงินอันเป็ นเท็จ การทุจริต
ต่อหน้าที่ การนําทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อส่วนตัวหรือครอบครัว
การให้ขอ้ มูลบิดเบือนอันเป็ นเท็จเพือให้เกิดการเข้าใจผิด การฉ้อโกง
การปิ ดบั ง อํา พรางหลั ก ฐาน และการกระทํา ในลั ก ษณะที เ อื ้อ
ประโยชน์ให้กบั ตนเอง และพวกพ้อง เป็ นต้น
หมายถึง บริ ษั ท เจเคเอ็ น โกลบอล มี เ ดี ย จํา กั ด (มหาชน) และบริษัท ย่ อ ย
ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจอื่นๆ ตลอดจนบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือ
กระทําการในนามบริษัทฯ
หมายถึง บริษัท ห้างหุน้ ส่วน ผูค้ า้ ผูข้ าย ลูกค้า แฟนคลับ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ
หมายถึง 1) บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด
2) บริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จํากัด
3) บริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็มซี จํากัด
4) บริษัท เจเคเอ็น โนว์เลดจ์ จํากัด
หมายถึง 1) คณะกรรมการบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
3) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5) คณะกรรมการบริหาร
หมายถึง ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ในระดับนโยบายของบริษัทฯ ตามผังองค์กรของบริษัทฯ
หมายถึง ผูบ้ ริหาร พนักงานประจํา พนักงานประเภทมีกาํ หนดเวลาหรือชั่วคราว
พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ
หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้
1) บุค คลที่ มี อาํ นาจควบคุม กิ จ การบริ ษัท ฯ และในกรณี ท่ี เป็ น นิ ติ
บุคคล ให้หมายความรวมถึงกรรมการของนิติบคุ คลนัน้ ด้วย
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หน้าที่ 3

กลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้เสีย

หมายถึง

การเปิ ดเผยข้อมูล

หมายถึง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมายถึง

การให้ผลตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์อ่นื ใด

หมายถึง

การให้สินบน

หมายถึง

ของขวัญ ของกํานัล

หมายถึง

2) คู่ ส มรส บุ ต ร หรื อ บุ ต รบุ ญ ธรรมที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะของ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ บุคคลตาม (1)
3) นิติบคุ คลที่บคุ คลตาม (1) หรือ (2) มีอาํ นาจควบคุมกิจการ
4) บุคคลอื่นที่มีลกั ษณะตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ
กําหนด
ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ และเจ้าหนีก้ ารค้า ผูร้ ่วมทุน
และพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ภาครั ฐ ภาคเอกชน สั ง คม ชุ ม ชนและ
สิ่งแวดล้อม
การเปิ ดเผยรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจ ของ
บริษัทตาม พ.ร.บ.บริษัท มหาชน จํากัด พ.ศ.2535 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
พ.ศ.2551 กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และสํา นั ก งานคณะกรรมการกํา กั บ หลั ก ทรัพ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การดําเนินกิจกรรมใดๆ ที่อาจมีความต้องการส่วนตัวหรือของบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยทางสายเลือด หรือทางอื่นใด เข้ามามีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจ หรืออาจขัดขวาง หรือเป็ นอุปสรรคต่อผลประโยชน์สงู สุด
ของบริษัทฯ ได้
การให้สิ่งของ สิทธิพิเศษ ในรูปของทรัพย์สิน ผลตอบแทนที่เป็ นเงิน
หรือมิใช่เงิน หรือประโยชน์ อื่นใด เพื่อเป็ นสินนํา้ ใจ เป็ นรางวัล หรือ
เพื่อการสร้างสัมพันธภาพแบบพิเศษ
การเสนอให้ทรัพย์สิน ของขวัญ รางวัล หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
ใดให้แก่บคุ คล เพื่อให้ผนู้ นั้ กระทําหรือไม่กระทําในตําแหน่ง ไม่ว่าการ
กระทํานัน้ จะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ เพื่อต้องการโน้มน้าวให้บคุ คล
กระทําการบางอย่างที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือ ผิดจริยธรรมทาง
ธุรกิจ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ก็ตาม
สิ่งที่มีมูลค่าหรือคุณค่าทางจิตใจ ทัง้ ที่เป็ นตัวเงิน หรือมิใช่ตัวเงิน ที่
มอบให้ในโอกาสสําคัญต่าง ๆ เพื่อสร้างไมตรีจิต หรือความสัมพันธ์ท่ี
อยู่ในวิสยั ที่กระทําได้ ในมูลค่าที่เหมาะสมและเป็ นไปตามธรรมเนียม
ประเพณี หรื อ ที่ ใ ห้เ ป็ น รางวั ล ประกาศเกี ย รติ คุ ณ หรื อ เพื่ อ การ
สงเคราะห์ หรือให้เป็ นสินนํา้ ใจ การให้สิทธิพิเศษในการได้รบั บริการ
การบันเทิง สันทนาการ ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
หรือค่าบริการต้อนรับ ท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหารหรือสิ่งอื่นใดใน
ลักษณะทํานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นบัตรตั๋ว สลากชิงโชค รางวัล การ
มอบสิ่ ง ของให้ต ามมารยาทที่ ป ฏิ บั ติ ใ นสั ง คม หรื อ ภายใต้จ ารี ต
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การเลีย้ งรับรอง

หมายถึง

ธรรมเนียมประเพณี

หมายถึง

ประเพณีนิยม

หมายถึง

เงินสนับสนุน

หมายถึง

เงินบริจาค

หมายถึง

ผูใ้ ช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายถึง

ประเพณีแห่งท้องถิ่น เช่น ของขวัญปี ใหม่ ของขวัญวันเกิด ของขวัญ
ในโอกาสรับตําแหน่งใหม่
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่าๆ เครื่องใช้ในการเลีย้ งรับรอง และค่าบริการ
อื่นๆ ที่บริษัทฯ รับหรือให้ผเู้ กี่ยวข้องทางธุรกิจ เพื่อสร้างไมตรีจิต หรือ
ความสัมพันธ์ท่ีอยู่ในวิสยั ที่กระทําได้ ในมูลค่าที่เหมาะสมและเป็ นไป
ตามธรรมเนียมประเพณี
เทศกาลหรือวันสําคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญ และให้หมายความ
รวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การ
ต้อ นรับ การแสดงความเสี ย ใจ หรื อ การให้ค วามช่ ว ยเหลื อ ตาม
มารยาทที่ถือปฏิบตั ิกนั ในสังคมด้วย
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม จารีต พิธีกรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ และ
ธรรมเนียมประเพณีของสังคมที่ถือปฏิบตั ิสืบทอดกันมาในโอกาสของ
เทศกาล วันสําคัญต่างๆ หรือ กิจกรรมที่มีการปฏิบตั ิสืบเนื่องกันมาอัน
เป็ นเอกลักษณ์ และมีความสําคัญต่อสังคม
เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือ หรือ เงินสมทบ ที่จ่ายให้ไป หรือการได้รบั
จาก ลูก ค้า คู่ค ้า และหุ้น ส่วนทางธุ ร กิ จ อย่ างสมเหตุส มผล โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ สนั บ สนุ น การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ การส่ ง เสริ ม ตรา
ผลิตภัณฑ์ หรือ ชื่อเสียงของบริษัทฯ อันเป็ นประโยชน์ต่อการสร้าง
ความน่าเชื่อถือทางการค้า ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และ
เหมาะสมสอดคล้องตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ (Code
of Conduct) ที่ม่งุ เน้นความถูกต้อง ความโปร่งใส และ การมีหลักธรร
มาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ในการดําเนินธุรกิจ
เงินที่ให้ความช่วยเหลือในทางศาสนา หรือ ช่วยเหลือแก่ผูย้ ากจน ที่
ขาดโอกาส ขาดเงิน ทัง้ นีใ้ ห้ถือตามนโยบายของบริษัทฯ ในแต่ละปี
บุคคลที่ได้รบั อนุญาต ให้สามารถเข้าใช้งาน บริหาร หรือดูแลรักษา
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศขององค์ก รได้ โดยมี สิ ท ธิ์ แ ละหน้า ที่
เนื่องจาก มีรหัสผ่านในการใช้งานของ บริษัทฯ ขึน้ อยู่กับบทบาทที่
บริษัทฯ กําหนดไว้
ระบบงานของหน่วยงาน หรือ หน่วยงานที่รบั จ้าง ไม่ว่าจะเป็ นบุคคล
ธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คล ที่ น ํา เอาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย มาช่วยในการสร้างสารสนเทศที่
หน่วยงานสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหาร การ
สนับสนุน การให้บริการ การพัฒนาและควบคุมการติดต่อสื่อสาร ซึง่ มี
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องค์ประกอบ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายโปรแกรมข้อมูล
และสารสนเทศ เป็ นต้น
รหัสผ่าน
หมายถึง ตัวอักษรหรืออักขระหรือตัวเลข ที่ใช้เป็ นเครื่องมือในการตรวจสอบ
ยืนยันตัวบุคคล เพื่อ ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ได้จากข้อมูลนํามาผ่านการประมวลผล การจัดระเบียบให้
ข้อมูลซึ่งอาจอยู่ ในรู ปของตัวเลข ข้อความ หรือภาพกราฟฟิ ก ให้เป็ น
ระบบที่ผูใ้ ช้สามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหาร การวางแผน การตัดสินใจและอื่นๆ
การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์อ่ืนใด เพื่อเป็ นการ
ช่วยเหลือ หรือ สนับสนุน หรือเพื่อประโยชน์อ่ืนใด แก่พรรคการเมือง
นัก การเมื อง หรื อบุค คลที่ มีหน้าที่เ กี่ ย วข้องทางการเมื องตลอดจน
กิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
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โครงสร้างองค์กร และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
โครงสร้างองค์กร

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมตั ินโยบายและกํากับดูแล ให้มีระบบที่
สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ม่นั ใจว่าฝ่ ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการทบทวนการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่อต้านการทุจริต
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
อนุมัติ และมีหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบรายงานทางการเงินและบัญชี
และระบบบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้
นําเสนอ รวมถึงรับเรื่องแจ้งเบาะแสและร้องเรียนกระทําการทุจริต ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ ยวข้อง ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามที่ได้รบั แจ้ง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแก้ไขปั ญหา และกําหนดบทลงโทษกรณี
ดังกล่าว
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผูบ้ ริหารและฝ่ ายจัดการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกําหนดและปฎิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริต จัดให้มีระบบการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ ผ่านการทํางานของคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ ย งอย่ า งสมํ่า เสมอ เพื่ อ นําเสนอต่ อคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย ง คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท และสื่อสารไปยังพนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย รวมทัง้ ทบทวนความเหมาะสมของระบบ
การควบคุมและมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
4. ฝ่ ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่าง
ถูกต้องตามนโยบาย อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบตั ิและข้อกฎหมาย เพื่อให้ม่นั ใจว่ามีระบบควบคุมภายในและ
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การบริห ารจัด การความเสี่ย งที่มีค วามเหมาะสมและเพี ยงพอต่ อการป้องกัน ความเสี่ย งด้านการทุจ ริต ที่อาจ
เกิดขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
1. กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหารระดับสูง ผูบ้ งั คับบัญชาทุกหน่วยงาน พนักงานทุกระดับชัน้ ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ
บริษัทในเครือ (“บุคลากร”) มีหน้าที่ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น นโยบายการกํากับดูแล
กิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และคู่มือข้อบังคับเกี่ ยวกับการทํางาน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ ยวข้องกับการทุจริตและ
คอร์รปั ชั่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ
2. บุคลากรทุกคนไม่พงึ ละเลยหรือเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายการทุจริต ที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม ต้องแจ้งให้ผูบ้ ังคับบัญชา หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทราบทันที และให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีขอ้ สงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลที่กาํ หนดให้ทาํ
หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณธุรกิจ หรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส
ตามที่กาํ หนดไว้ในนโยบายนี ้
3. บุคลากรที่กระทําการทุจริตและคอร์รปั ชั่น เป็ นการกระทําผิดจรรยาบรรณบริษัทฯ ต้องได้รบั การพิจารณาทางวินยั
ตามระเบียบที่บริษัทฯ กําหนดไว้ นอกจากนีอ้ าจได้รบั โทษตามกฎหมาย หากการกระทํานัน้ ผิดกฎหมาย
4. บริษัทฯ จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองบุคลากรที่ปฏิเสธหรือที่แจ้งเรื่องการทุจริตและคอร์รปั ชั่นที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนหรือผูท้ ่ีให้ความร่วมมือในการแจ้งและรายงานการทุจริตคอร์รปั ชั่น
ตามที่บริษัทฯ กําหนดไว้ในมาตรการคุม้ ครองและรักษาความลับ อีกทัง้ ไม่ดาํ เนินการใดๆ เพื่อลดตําแหน่ง ลงโทษ
หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รปั ชั่น แม้ว่าการกระทํานัน้ จะทําให้บริษัทฯ สูญเสียโฮกาส
ทางธุรกิจ ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้กาํ หนดกระบวนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานขึน้ เพื่อเป็ นแนวปฏิบัติ กําหนด
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ มีกระบวนการติดตามตรวจสอบได้
5. บริษัทฯ มีระบบการบันทึกบัญชีและจัดเก็บที่พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้อง และเหมาะสมของ
รายงานทางการเงิน และมีหลักฐานเอกสารประกอบการปฏิบัติงานทุกขัน้ ตอนอย่างเพียงพอและครบถ้วนตาม
มาตรฐาน หลักการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. บริษัทฯ จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง มีการกําหนดขอบเขต
อํานาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อักษร โดยได้รบั
การอนุมัติ จ ากคณะกรรมการบริษัท มี ก ารจัด โครงสร้างการบริห ารจัด การ ที่ มี ก ารแบ่ ง แยกหน้าที่ กัน อย่ า ง
ชัดเจน มีการกําหนดอํานาจและระดับการอนุมตั ิในแต่ละรายการที่เหมาะสม เพื่อให้ระบบงานของบริษัทฯ มีความ
รัดกุมเพียงพอ และป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชั่น
7. บริษัทฯ มีการกําหนดหลักเกณฑ์การขายและการตลาด เริ่มตั้งแต่จรรยาบรรณในการขายและการตลาด การ
กําหนดโครงสร้างราคาขาย การรับลูกค้าใหม่ การเสนอราคา การรับคําสั่งซือ้ การส่งมอบสินค้า การรับคืน การ
เรียกเก็บเงินและการชําระเงิน ไว้ในนโยบายการขายและรับชําระ
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น
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8. บริษัทฯ ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์จดั ซือ้ จัดจ้าง จัดหา เริ่มตัง้ แต่จรรยาบรรณ ข้อตกลงในการจัดซือ้ จัดจ้าง จัดหา การ
คัดเลือกคู่คา้ และการพิจารณาราคา การออกใบสั่งซือ้ การรับมอบและตรวจรับสินค้าหรือบริการ การตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าหรือบริการ การส่งคืนสินค้าและการลดหนี ้ การวางบิลและจ่ายชําระเงิน ไว้ในระเบียบการจัดซือ้ -จัด
จ้าง
9. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตและคอร์รปั ชั่นเป็ นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่า
จะเป็ นการกระทํากับบุคคลใดก็ตาม ทัง้ การทําธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
10. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ใ้ ห้คาํ ปรึกษาและทําความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร
และผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น เพื่อให้บุคลากรและผูท้ ่เี กี่ยวข้องได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่นฉบับนีร้ วมถึงเป็ นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความ
ซื่อสัตย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ
11. นโยบายและแนวปฏิบตั ิการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชั่นนีใ้ ห้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง้ แต่
การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงาน และ
การให้ผลตอบแทน โดยกําหนดให้ผบู้ งั คับบัญชาทุกระดับสื่อสารและทําความเข้าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรม
ทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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รูปแบบของการทุจริตและคอร์รัปชั่น และแนวทางการปฏิบัติ
เนื่องจากการทุจริตและคอร์รปั ชั่นสามารถเกิดขึน้ ได้หลากหลายรู ปแบบเพื่อความชัดเจนในการดําเนินการในเรื่องที่มี
ความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตและคอร์รปั ชั่น กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับต้อง
ปฏิบตั ิดว้ ยความระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี ้
1. การสนับสนุนและการช่วยเหลือทางการเมือง
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ให้การสนับสนุน หรือการกระทําอันเป็ นการฝักใฝ่ พรรคการเมือง ทัง้ ทางตรงแลทางอ้อม
รวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ในกิจกรรมที่จะทําให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็ นกลางทางการเมือง และ/หรือ
ได้รบั ความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความเคารพใน
สิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามแนวทางของกฎหมายภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสนับสนุนและการช่วยเหลือทางการเมือง
1.1 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้การช่วยเหลือ สนับสนุนพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือ นักการเมือง กลุ่มใด
กลุม่ หนึ่งไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
1.2 บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีในระบอบ
ประชาธิปไตย
1.3 บริษัทฯ สนับสนุนในห้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ใช้สิทธิ ทางการเมืองของตนตาม
กฎหมาย ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี ทัง้ นีก้ ารแสดงออกทางการเมืองและการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองใดๆ
ถือเป็ นการแสดงออกหรือการตัดสินใจส่วนบุคคล บริษัทฯ ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องใดๆ ทัง้ สิน้
1.4 การใช้สิ ท ธิ ท างการเมื อ งและแสดงออกทางการเมื อง จะต้องดําเนิ น การนอกเวลาทํางาน นอกสถานที่
ปฏิบตั ิงานโดยใช้ทรัพยากรของตนเองเท่านัน้ และไม่ควรสวมเครื่องแต่งกายที่มีตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ
เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ทัง้ นีจ้ ะต้องไม่สง่ ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานที่ได้รบั มอบหมาย
1.5 ห้ามกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกคน ใช้อาํ นาจ ทรัพยากร เงินทุน เวลางาน รวมถึงชื่อของบริษัทฯ ไป
ใช้ดาํ เนินการใดๆ เพื่อประโยชน์แก่พรรคการเมือง กลุม่ การเมือง หรือนักการเมือง
1.6 ห้ามกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน สั่งการ หรือโน้มน้าว ด้วยวิธีการหรือรู ปแบบใดๆ เพื่อให้
พนักงานหรือผู้ใต้บังคับัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน เข้าร่วมกิจกรรมของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือ
นักการเมือง
1.7 กรณีได้รบั คําร้องเพื่อขอรับความช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมือง
บริษัทฯ จะไม่ให้ความช่วยเหลือ เว้นแต่เป็ ฯไปเพื่อการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
1.8 กรณีท่ีบริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะสนับสนุนทางการเมือง เพื่อเป็ นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย เช่น
คณะกรรมการจัดการเลือกตัง้ การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขดั ต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือ ต้องไม่กระทํา
ไปด้วยความคาดหวังที่จะได้รบั การปฎิบตั ิตอบแทนเป็ นพิเศษ
ทัง้ นี ้ ในการสนับสนุนจะต้องดําเนินการ “ขัน้ ตอนการสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง”
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น
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ขัน้ ตอนการสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง
1. ให้ตวั แทนพรรคการเมืองที่ขอรับการสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง ทําจดหมายถึงประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ัดการพิจารณาตาม “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสนับสนุนและการ
ช่วยเหลือทางการเมือง” ที่กาํ หนดไว้ขา้ งต้น พร้อมระบุวิธีดาํ เนินการในจดหมายและส่งมอบให้ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลเป็ นผูด้ าํ เนินการ
3. กรณีการเบิก
3.1 การเบิกเงิน ให้ปฏิบัติตาม “ระเบียบการเบิกเงินทดรองจ่าย” ของฝ่ ายการเงิน โดยระบุช่ือผู้รบั การ
สนับสนุน วัตถุประสงค์ รายละเอียด จํานวนเงิน วันที่ขอเบิกเงิน พร้อมทัง้ แนบเอกสาร
หลักฐานประกอบทัง้ หมด เสนอให้ผูม้ ีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิตามระดับอํานาจอนุมตั ิของ
บริษัทฯ
3.2 การเบิกสินค้า ให้ปฏิบตั ิตาม “คู่มือระบบคลังสินค้า”
4. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจัดทํารายงานสรุปการสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมืองเป็ นประจําทุกไตรมาส
5. หน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบกระบวนการสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง เป็ นประจําทุกปี
เพื่อให้ม่นั ใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีการควบคุมภายในที่ถกู ต้อง และมิได้เป็ นไปเพื่อการทุจริตและคอร์รปั ชั่น
2. การบริจาคเพื่อการกุศล
บริษัทฯ มีนโยบายการบริจาคเพื่อการกุศล โดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรเพื่อช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโฮกาสใน
สังคมทัง้ ทางด้านความเป็ นอยู่ และการศึกษา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผูป้ ระสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
หรือเป็ นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยต้องเป็ นการดําเนินการในนามบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใสตามระเบียบของ
บริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมาย ทัง้ ในรูปแบบให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรูปแบบอื่นๆ เช่น การให้ความรู ้
หรื อ การสละเวลา เป็ น ต้น และเพื่ อให้ม่ ันใจว่ าการบริจาคเพื่อการกุศ ลของบริษัทฯ เป็ น ไปด้วยความโปร่งใส
บริษัทฯ จึงมีแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล ดังนี ้
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล
2.1 มีวตั ถุประสงค์เพื่อการกุศล และทําประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยมิได้คาดหวังผลประโยชน์ หรือสิ่งอื่น
ใดเป็ นการตอบแทน ที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็ นการทุจริตและคอร์รปั ชั่น
2.2 การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศลแก่องค์กรใดๆ ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ต้องเป็ นองค์กรที่เชื่อถือ
ได้ และจะต้องดําเนินการในนามบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ผ่านขัน้ ตอนตามที่บริษัทฯ กําหนดไว้ และถูกต้อง
ตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบเพื่อให้ม่ ันใจว่าเงินบริจาคได้ถูกใช้เพื่อประโยชน์ของ
สาธารณะ และ/หรือตรงตามวัตถุประสงค์ของกาบริจาคอย่างแท้จริง
2.3 แนวทางในการบริจ าคเพื่ อ การกุศ ล อาจให้ใ นรู ป แบบของเงิ น หรื อสิ่ ง ของอื่ น ใดที่ มิ ใ ช่ เ งิ น เช่ น การให้
ทุนการศึกษา การรับนักศึกษาเข้าฝึ กงานโดยจ่ายค่าตอบแทน การบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียน
หรือวัด การบริจาคเงินในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็ นต้น จะต้องไม่ทาํ ให้บริษัทฯ ถูกพิจารณาว่า
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น
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เป็ นการกระทําเพื่อผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด รวมถึงการจูงใจให้ปฏิบตั ิ
ในทางมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย อันเป็ นเส้นทางสําหรับการทุจริตและคอร์รปั ชั่น
2.4 หากมีกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานใดที่ขอรับการบริจาค เสนอให้ผลตอบแทนทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์แก่
บุคคลอันได้แก่ กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน จะต้องปฏิเสธและแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที
2.5 บริษัทฯ มีการกําหนดขัน้ ตอนและการควบคุม เพื่อให้ม่ นั ใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศล ไม่ได้เป็ นไปเพื่อการ
ทุจริตและคอร์รปั ชั่น
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขออนุมัติเงินบริจาค
1. เงิ น บริ จ าคจะต้อ งประกอบด้ว ยกิ จ กรรมย่ อ ยที่ เ กี่ ย วข้อ ง และสอดคล้อ งกั บ แผนและนโยบายภายใต้
วัตถุประสงค์เดียวกันกับบริษัทฯ
2. มีการกําหนดวัตถุประสงค์ท่ชี ดั เจนในการใช้เงินบริจาค และสามารถวัดและปฏิบตั ิได้ ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ ฯแนวทางใน
การดําเนินงานและติดตามประมวลผล เงินบริจาคหนึ่งๆ อาจมีมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ ซึ่งต้องเป็ นสิ่งที่
สามารถปฏิบตั ิได้ มิใช่วตั ถุประสงค์ท่เี กินความเป็ นจริง
3. มีการกําหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิน้ สุดของกิจกรรม
4. มีการระบุสถานที่ตงั้ ในการนําเงินบริจาคไปใช้ให้ชดั เจน
5. มีบุคลากรหรือองค์กรที่เฉพาะเจาะจงในการนําเงนบริจาคไปใช้ และจะต้องมีหน่วยงานหลักรับผิดชอบ และ
ควรระบุบคุ ลากรผูร้ บั ผิดชอบให้ชดั เจนเพื่อเป็ ฯหลักประกันว่าบุคคล/องค์กรนัน้ จะปฏิบตั ิอย่างจริงจัง
6. มีการใช้เงินบริจาคให้เกิดประโยชน์ ต้องมีการระบุการนําไปใช้ให้ชดั เจน ทัง้ นีจ้ ะทําให้งายต่อการดําเนินการ
และควบคุมตรวจสอบในการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วน
ถูกต้อง
7. มีการระบุถึงผลที่คาดว่ าจะได้รับจากการดําเนินโครงการ ประกอบด้วยผลทางตรงและผลทางอ้อม ระบุ
ผลประโยชน์ท่ไี ด้รบั จากโครงการทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ขัน้ ตอนการบริจาคเพื่อการกุศล
1. หน่วยงานที่เสนอเรื่อง พิจารณาให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขออนุมตั ิเงินบริจาค และจัดทํา
“แบบรายงานการบริจาคเพื่อการกุศล” ส่งมอบให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็ นผูพ้ ิจารณาดําเนินการ
2. กรณีการเบิก
2.1 การเบิกเงิน ให้ปฏิบัติตาม “ระเบียบการเบิกเงินทดรองจ่าย” ของฝ่ ายการเงิน โดยระบุช่ือผู้รบั การ
บริจ าค วัต ถุป ระสงค์ รายละเอีย ด จํานวนเงิน วัน ที่ ข อเบิกเงิ น พร้อมทั้ง แนบเอกสาร
หลักฐานประกอบทัง้ หมด เสนอให้ผูม้ ีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิตามระดับอํานาจอนุมตั ิของ
บริษัทฯ
2.2 การเบิกสินค้า ให้ปฏิบตั ิตาม “คู่มือระบบคลังสินค้า”
3. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจัดทํารายงานสรุปการบริจาคเพื่อการกุศล เป็ ฯประจําทุกไตรมาส
4. หน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบกระบวนการบริจ าคเพื่ อการกุศล เป็ นประจําทุกปี เพื่อให้ม่ ัน ใจว่ า
กระบวนการดังกล่าวมีการควบคุมภายในที่ถกู ต้อง และมิได้เป็ นไปเพื่อการทุจริตและคอร์รปั ชั่น
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3. การให้หรือการรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อ่นื ใด
บริษัทฯ มีนโยบายในการรับหรือให้ของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อ่ืนใด สามารถกระทําได้ตามธรรมเนียม
ประเพณีปฏิบตั ิ เพื่อรักษาไว้ซ่งึ ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน ในวิสยั ที่สมควร โดยอยู่ในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่
ควรเรียกร้องให้หรือรับ หรือสัญญาว่าจะให้ หรือจะรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่ากรณีใดๆ ที่
อาจก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผูร้ บั โดยให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการให้หรือการรับของขวัญ
ของกํานัล หรือประโยชน์อ่นื ใด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ หรือการรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อ่นื ใด
1. กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน จะไม่รบั หรือให้ของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อ่ืนใด ที่อาจ
ทําให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานอย่างเที่ยงตรง หรือ
ลําบากใจ หรือเป็ นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่เป็ นการรับหรือให้ของขวัญตามประเพณี หรือเพื่อ
รักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล หรือเป็ นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างองค์กร โดยการรับหรือให้
ของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อ่นื ใด จะต้องไม่สง่ ผลการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ
2. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บ ริห าร และพนัก งานทุก คน รับ หรื อสัญ ญาว่ าจะรับ เสนอหรื อให้สญ
ั ญาว่ าจะให้
ของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อ่นื ใดโดยมิชอบ เพื่อจูงใจให้ปฏิบตั ิหรือละเว้นการปฏิบตั ิ รวมถึงการกระทํา
ใดๆ ที่เข้าข่ายดังกล่าว
3. หากจําเป็ นต้องให้หรือรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อ่นื ใดให้คาํ นึงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี ้
3.1 เป็ นการให้หรือรับโดยธรรมจรรยา หรือในลักษณะที่เป็ นการทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจง ไม่เป็ นการให้หรือรับ
อย่างผิดกฎหมาย และของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อ่นื ใดนัน้ ต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
3.2 การให้หรือการรับที่เกิดขึน้ ควรกระทําในที่เปิ ดเผยและสามารถเปิ ดเผยให้พนักงานหรือบุคคลอื่นรับรูไ้ ด้
3.3 เป็ นผูร้ บั หรือผูใ้ ห้ในนามบริษัทฯ ไม่ใช่ในนามส่วนตัวหรือส่วนหน่วยงานของตนเอง
3.4 ของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อ่นื ใด นัน้ ต้องมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาส
ไม่เกิน 3,000 บาท
ขัน้ ตอนการให้ หรือรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อ่นื ใด
1. การรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อ่นื ใด ที่รับมาแล้ ว ให้ ปฏิบัติดังนี้
1.1 บุคลากรของบริษัทฯ ที่ได้รบั ของขวัญ ของกํานัล หรือ ประโยชน์อ่นื ใด จากผูเ้ กี่ยวข้องทางธุรกิจ ที่มีมลู ค่า
ไม่เกิน 3,000 บาท หรือได้รบั อาหารสดที่ไม่สามารถเก็บรักษาได้นาน ให้จัดทํา “รายงานการให้หรือรับ
ของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อ่ืนใด” เสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชาและหรือผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงาน
เพื่อพิจารณาวิธีดาํ เนินการ และจะต้องจัดส่ง “รายงานการให้หรือรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์
อื่นใด” ให้แก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลภายใน 7 วัน
1.2 บุคลากรของบริษัทฯ ที่ได้รบั ของขวัญ ของกํานัล หรือ ประโยชน์อ่นื ใด จากผูเ้ กี่ยวข้องทางธุรกิจ ที่มีมลู ค่า
เกินกว่า 3,000 บาท หรือแม้มีมลู ค่าไม่เกิน 3,000 บาท แต่การรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อ่นื
ใด ไม่ได้อยู่ในประเพณีนิยมและการปฏิเสธของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อ่ืนใดอาจทําให้เกิดความ
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น
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ไม่พอใจหรือกระทบความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ ให้จดั ทํา “รายงานการให้หรือรับของขวัญ ของกํานัล หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด” เสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชาและหรือผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อพิจารณาว่า มีความ
เหมาะสม และควรรับหรือไม่
1.2.1 หากผูบ้ งั คับบัญชาและหรือผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงานพิจารณาแล้วระบุว่าสามารถรับได้ ให้
มอบแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อม “รายงานการให้หรือรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อ่นื
ใด” ที่มีความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาและหรือผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงาน ภายใน 7 วัน และให้
ถือเป็ นทรัพย์สินส่วนกลางของบริษัทฯ ต่อไป
1.2.2 หากผูบ้ งั คับบัญชาและหรือผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงานพิจารณาแล้วระบุว่า ไม่สมควรรับ ให้คืน
ของขวัญแก่ผใู้ ห้โดยทันที
1.2.3 ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนกลับผูใ้ ห้ได้ ให้มอบแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อม “รายงานการให้หรือ
รับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อ่ืนใด” ที่มีความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาและหรือผูบ้ ริหาร
สูงสุดของหน่วยงาน ภายใน 7 วัน และให้ถือเป็ นทรัพย์สินส่วนกลางของบริษัทฯ ต่อไป
1.2.4 ฝ่ ายทรัพ ยากรบุ ค คลพิ จ ารณาของขวัญ ของกํา นัล หรื อ ประโยชน์อ่ื น ใด ที่ ไ ด้รับ และระบุ
วิธีดาํ เนินการใน “แบบรายงานการรับของขวัญของกํานัล หรือประโยชน์อ่ืนใด” โดยพิจารณา
ประโยชน์จากสิ่งที่ได้รบั หากเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือหน่วยงานใด ให้หน่วยงานนัน้ เสนอขอ
อนุ มัติ น ํา ไปใช้จ ากประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู้จัด การ หากไม่ เ ป็ น ประโยชน์
ต่อบริษัทฯ ให้นาํ ไปเป็ นสวัสดิการ ของรางวัลแก่พนักงาน หรือบริจาคเพื่อการกุศลในนามของ
บริษัทฯ ตามโอกาสและความเหมาะสมต่อไป โดยเสนอขออนุมัติตามระเบียบอํานาจอนุมัติ
รายการ
1.3 ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจัดทํารายงานสรุปการรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อ่นื ใด เป็ นรายไตรมาส
1.4 หน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบกระบวนการรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อ่ืนใด เป็ น
ประจําทุกปี เพื่อให้ม่ นั ใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีการควบคุมภายในที่ถูกต้อง และมิได้เป็ นไปเพื่อการ
ทุจริตและคอร์รปั ชั่น
2. การให้ ของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อ่นื ใด
2.1 หน่วยงานที่เสนอเรื่อง พิจารณาให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการให้หรือการรับของขวัญ ของกํานัล
หรือประโยชน์อ่นื ใด
2.2 การเบิกของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อ่ืนใด ให้จัดทํา “รายงานการให้ของขวัญของกํานัล หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด” โดยผ่านการพิจารณาจากผูบ้ งั คับบัญชาและหรือผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงาน ถึงความ
เหมาะสมทัง้ ด้านปริมาณและมูลค่า พร้อมเหตุผลประกอบ และจัดส่ง “รายงานการให้ของขวัญของกํานัล
หรือประโยชน์อ่นื ใด” ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบันทึกข้อมูล
2.3 กรณีการเบิก
2.3.1 การเบิกเงิน
ให้ปฏิบตั ิตาม “ระเบียบการเบิกเงินทดรองจ่าย” ของฝ่ ายการเงิน โดยระบุช่อื ผูร้ บั
วัตถุประสงค์ รายละเอียด จํานวนเงิน วันที่ขอเบิกเงิน พร้อมทั้งแนบเอกสาร
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น
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หลักฐานประกอบทัง้ หมด เสนอให้ผูม้ ีอาํ นาจพิจารณาอนุมัติตามระดับอํานาจ
อนุมตั ิของบริษัทฯ
2.3.2 การเบิกสินค้า ให้ปฏิบตั ิตาม “คู่มือระบบคลังสินค้า”
2.4 ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจัดทํารายงานสรุปการให้ของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อ่นื ใด เป็ นรายไตรมาส
2.5 หน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบกระบวนการให้ของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อ่นื ใด เป็ นประจํา
ทุกปี เพื่อให้ม่นั ใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีการควบคุมภายในที่ถูกต้อง และมิได้เป็ นไปเพื่อการทุจริตและ
คอร์รปั ชั่น
4. การเลีย้ งรับรอง
การเลี ย้ งรับ รองสามารถกระทํา ได้ต ามธรรมเนี ย มประเพณี เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ท างธุ ร กิ จ และเป็ น การรัก ษา
สัมพันธภาพอันดีซ่ึงถื อเป็ นส่วนสําคัญในการประกอบธุรกิจ โดยไม่หวังที่จะได้รับการบริการหรือสิ่งตอบแทน
โดยเฉพาะเจาะจงที่ไม่ ถูก ต้องตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิ จ และให้เป็ นไปตามหลัก การการขออนุมัติ แ ละ
ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลีย้ งรับรอง
1. การเลีย้ งรับรองต้องเป็ นไปตามธรรมเนียมประเพณีซ่งึ ปฏิบตั ิอยู่เป็ นปกติวิสยั เป็ นไปอย่างโปร่งใส และต้องไม่
กระทบต่อการดําเนินงาน การตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่ได้เป็ นไปเพื่อคาดหวังผลประโยชน์หรือสิ่ง
อื่นใดเป็ นการตอบแทน และโดยที่บคุ ลากรของบริษัทฯ ไม่ได้เรียกร้องหรือร้องขอ
2. ต้องเป็ นไปด้วยความพอประมาณ ไม่บ่อยครัง้ และเหมาะสมกับโอกาส
3. ไม่ขดั ต่อข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมาย และเป็ นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. ต้องกระทําในนามบริษัทฯ เท่านัน้ โดยจะต้องมีบุคลากรในระดับผูอ้ นวยการฝ่ ายขึน้ ไปเข้าร่วมในการรับรอง
นัน้ ด้วย ทัง้ นีผ้ บู้ งั คับบัญชาควรพิจารณาจํานวนพนักงานของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการเลีย้ งรับรองนัน้ ตามความ
เหมาะสม
ขัน้ ตอนการเลีย้ งรับรอง
1. หน่วยงานที่เสนอเรื่อง พิจารณาให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเลีย้ งรับรอง
2. จัด ทํา “รายงานการเลี ย้ งรับ รอง” โดยผ่ านการพิ จ ารณาจากผู้บัง คับ บัญ ชาและหรื อผู้บ ริห ารสูง สุ ด ของ
หน่วยงาน ถึงความเหมาะสมของมูลค่า จํานวนพนักงานของบริษัทฯ ที่เข้าร่วม พร้อมเหตุผลประกอบ และ
จัดส่ง “รายงานการเลีย้ งรับรอง” ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบันทึกข้อมูล
3. การเบิกเงิน ให้ปฏิบตั ิตาม “ระเบียบการเบิกเงินทดรองจ่าย” ของฝ่ ายการเงิน โดยระบุช่อื ผูร้ บั การเลีย้ งรับรอง
วัตถุประสงค์ รายละเอียด จํานวนเงิน วันที่ขอเบิกเงิน พร้อมทัง้ แนบเอกสารหลักฐานประกอบทัง้ หมด เสนอให้
ผูม้ ีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิตามระดับอํานาจอนุมตั ิของบริษัทฯ
4. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจัดทํารายงานสรุปการเลีย้ งรับรอง เป็ นรายไตรมาส
5. หน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบกระบวนการให้ของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อ่นื ใด เป็ นประจําทุกปี
เพื่อให้ม่นั ใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีการควบคุมภายในที่ถกู ต้อง และมิได้เป็ นไปเพื่อการทุจริตและคอร์รปั ชั่น
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5. การให้เงินสนับสนุน
บริษัทฯ มีนโยบายการให้เงินสนับสนุนเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใสตาม
ระเบียบของบริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่าเงินสนับสนุนมิได้ถูกนําไปใช้เป็ นช่องทางในการ
ทุจริตและคอร์รปั ชั่น โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ เงินสนับสนุน
1. การให้เงินสนับสนุนต้องจัดทําเป็ นบันทึกภายใน และระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน โดยการให้เงินสนับสนุน
จะต้องนําไปใช้เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ การส่งเสริมตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ เป็ นการสร้าง
ความน่าเชื่อถือทางการค้า ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจและเหมาะสมสอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษัทฯ ที่ม่งุ เน้นความถูกต้อง โปร่งใส และนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. มีการระบุสถานที่ของโครงการหรือกิจกรรมที่นาํ เงินสนับสนุนไปใช้อย่างชัดเจน มีหลักฐานการรับเงิน หรือ
เอกสารยืนยันจากหน่วยงานอย่างเป็ นทางการในการขอรับเงินหรือรับเงินสนับสนุน เพื่อใช้ประกอบการทํา
เบิกจ่ายและควบคุมค่าใช้จ่ายนัน้ ให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กาํ หนดไว้อย่างเคร่งครัดและเกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อบริษัทฯ
3. ระบุประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั อย่างชัดเจน ทัง้ ประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม รวมถึงประโยชน์ท่ีได้รบั ทัง้ เชิง
ปริมาณและคุณภาพ
4. ต้องผ่านการพิจารณาตามขัน้ ตอนการอนุมตั ิท่รี ะบุในคู่มืออนุมตั ิรายการทุกประเภท
5. มีการมอบหมายให้มีบคุ ลากรผูร้ บั ผิดชอบในโครงการหรือกิจกรรมที่ตอ้ งการขอรับเงินสนับสนุนอย่างชัดเจน มี
การติดตามและรายงานผลให้ผูบ้ งั คับบัญชาทราบเป็ นประจําอย่างสมํ่าเสมอ มีการประเมินผลและติดตาม
การให้เงินสนับสนุนได้ตามกรอบเวลาที่ระบุเวลาเริ่มต้นและสิน้ สุดของโครงการหรือกิจกรรมนัน้ ๆ อย่างชัดเจน
และตรวจสอบได้
6. การรวบรวมข้อมูลการให้เงินสนับสนุนตามความเป็ นจริง เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ การวางแผน และเป็ น
ข้อมูลภายในเพื่ใช้ประกอบการพิจารณาการให้เงินสนับสนุนในอนาคตได้
7. หากมีกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานใดที่ขอรับเงินสนับสนุนเสนอให้ผลตอบแทนทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์ใดๆ
เป็ นการส่วนบุคคล ได้แก่ กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับชัน้ จะต้องปฏิเสธและแจ้งให้บริษทั ฯ
ทราบทันทีตามมาตรการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
ขัน้ ตอนการให้ เงินสนับสนุน
1. หน่วยงานที่เสนอเรื่องพิจารณาให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการให้เงินสนับสนุน
2. จัดทํา “รายงานการให้เงินสนับสนุน” โดยผ่านการพิจารณาจากผูบ้ ังคับบัญชาและหรือผูบ้ ริหารสูงสุด ของ
หน่วยงาน ถึงความเหมาะสมของมูลค่า วัตถุประสงค์ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั บุคลากรผูร้ บั ผิดชอบใน
โครงการ พร้อมเหตุผลประกอบ และจัดส่ง “รายงานการการให้เงินสนับสนุน” ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบันทึก
ข้อมูล
3. การเบิกเงิน ให้ปฏิบตั ิตาม “ระเบียบการเบิกเงินทดรองจ่าย” ของฝ่ ายการเงิน โดยระบุช่ือหน่วยงานองค์กรที่
รับเงินสนับสนุน วัตถุประสงค์ รายละเอียด จํานวนเงิน วันที่ขอเบิกเงิน พร้อมทัง้ แนบเอกสารหลักฐานประกอบ
ทัง้ หมด เสนอให้ผมู้ ีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิตามระดับอํานาจอนุมตั ิของบริษัทฯ
4. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจัดทํารายงานสรุปการเลีย้ งรับรอง เป็ นรายไตรมาส
5. หน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบกระบวนการให้ของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อ่นื ใด เป็ นประจําทุกปี
เพื่อให้ม่นั ใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีการควบคุมภายในที่ถกู ต้อง และมิได้เป็ นไปเพื่อการทุจริตและคอร์รปั ชั่น
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น
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การรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนหรือขอคําแนะนําเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีมตารการในการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน เมื่อพนักงานหรือผูม้ ีสว่ นได้เสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือ
มีข้อสงสัยว่ามีพนัก งานหรื อบุคคลซึ่ง กระทําในนามบริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนรร่วมในการให้สินบน หรือการทุจริต
คอร์รัป ชั่น กระทําผิ ด กฎหมาย การฝ่ าฝื น ระเบี ย บปฏิ บัติ ข้อบัง คับ และนโยบายของบริษัท ฯ การไม่ ป ฏิ บัติ ต าม
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ตลอดจนจัดให้มีกลไกในการให้ความคุม้ ครองและให้ความเป็ ธ
รรมกับผูท้ ่แี จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียน
เรื่องทีร่ ับแจ้ งเบาะแส
1. พบเห็นการกระทําที่ทจุ ริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทัง้ ตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กรติดสินบน หรือ รับ
สินบนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรือ หน่วยงานเอกชน
2. พบเห็นการกระทําที่ผิดขัน้ ตอนตามระเบียบปฏิบตั ิของบริษัทฯ หรือมีผลต่อระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ จนทํา
ให้สงสัยได้ว่า อาจเป็ นช่องทางการทุจริต
3. พบเห็นการกระทําที่ทาํ ให้บริษทั ฯเสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ
4. พบเห็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ
กรณีมีข้อสงสัย
พนักงานทุกคนสามารถขอคําแนะนําหรือขอคําชีแ้ จงข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับนโยบายนี ้ หรือ การกระทําที่อาจถือเป็ นการ
ทุจริตหรือการคอร์รปั ชั่น ควรปรึกษาผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงหรือเลขานุการบริษัท หรือหากไม่แน่ใจว่าการกระทํานัน้ ๆ
เข้าข่ายการทุจริต หรือ ต้องการหารือก่อนการร้องเรียนได้สง่ อีเมล์มาที่ comsec@jknglobal.com
การรายงานการพบเห็นการทุจริต การให้ สินบนหรือการคอร์รัปชั่น
กรณีพนักงานมีหลักฐานใดๆของผูบ้ ริหารพนักงานหรือบุคคลใดซึ่งกระทําการในนามบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
กระทําทุจริตคอร์รปั ชั่นหรือติดสินบนจะต้องรายงานให้ผูบ้ งั คับบัญชาทราบทันทีหรือรายงานผ่าน “ช่องทางการรับ
เบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต” บริษัทฯ จะดําเนินการอย่างจริงจังและรักษาเป็ นความลับ โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
พนักงานหรือผูร้ ายงานด้วยเจตนาสุจริต
ช่องทางการรับแจ้ งเบาะแส หรือข้ อร้ องเรียน
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนการ
กระทําที่อาจทําให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็ นการทุจริตคอร์รปั ชั่นที่เกิดขึน้ กับบริษัทฯ โดยทางตรง หรือ ทางอ้อม โดย
ผ่านช่องทางการรับเรื่อง ดังนี ้
1. ผูร้ อ้ งเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี ้
ก. แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ auditcommittee@jknglobal.com
ข. แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของเลขานุการบริษัทที่ comsec@jknglobal.com หรือ ส่งผ่านไปรษณียถ์ ึงเลขานุการ
บริษัท บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) เลขที่ 45/14 อาคารเจเคเอ็น แกลเลอรี่ ศาลยา หมู่ 1
ตําบลทรงคนอง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73210
ค. แจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนทุจริต”
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ในกรณีท่ีมีประเด็นข้อร้องเรียนหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รปั ชั่นอันเป็ นกรณีเร่งด่วน ให้ผูเ้ กี่ยวข้อง
รายงานไปตามลําดับชัน้ โดยทันที และนําเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูงเพื่อดําเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที
ทัง้ นี ้ ไม่ว่าจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทฯ จะรักษาความลับของผูแ้ จ้งอย่างสูงสุด
บุคคลทีส่ ามารถแจ้ งเบาะแส หรือข้ อร้ องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น
ผู้บ ริห าร พนัก งานทุก ระดับ ของบริษัทฯ ผู้มี ส่วนได้เสีย ทุก กลุ่มของบริษัทฯ ได้แ ก่ ผู้ถื อหุ้น ลูก ค้า คู่แ ข่ ง ทางการ
ค้า เจ้าหนี ้ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ชุมชน สังคม หรือบุคคลภายนอกที่พบเห็นหรือทราบเบาะแส รวมถึงบุคคลที่ได้รับ
ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
ที่ฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการกระทําที่อาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ทุจริตและคอร์รปั ชั่นทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ขัน้ ตอนการดําเนินการสืบสวน
1. เลขานุการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการรวบรวมเอกสารที่รบั จากช่องทางดังกล่าวเพื่อสรุ ปข้อเสนอและประเด็น
ต่างๆ ทัง้ หมดเพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ยกเว้นเป็ นจดหมายที่ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะถูก
จัดส่งไปยังคณะกรรมาตรวจสอบโดยตรง
2. เมื่อได้รบั ข้อมูลการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูก้ ลั่นกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง ทัง้ นี ้ อาจมีการ
พิจารณาร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผูบ้ ริหารระดับสูง ตามแต่ดลุ ยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริงคณะกรรมการตรวจสอบอาจจะมอบหมายให้ตัวแทนระดับบริหารแจ้งผลความ
คืบหน้าเป็ นระยะให้กบั ผูแ้ จ้งเบาะแส หรือ ผูร้ อ้ งเรียนได้ทราบ
4. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอนั ควรเชื่อได้ว่าผูท้ ่ีถูกกล่าวหาได้กระทําการ
ทุจริตจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผถู้ ูกกล่าวหาได้รบั ทราบข้อกล่าวหาและให้สทิ ธิผถู้ ูกกล่าวหาพิสจู น์ตนเอง โดยการ
หาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําอันทุจริตตามที่ได้ถูก
กล่าวหา
ทัง้ นี ้ โทษทางวินยั ตามระเบียบของบริษัทฯ และคําตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ ถืออันเป็ นสิน้ สุด
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
1. เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิทธิของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่กระทําโดยเจตนา สุจริต บริษัทฯ จะปกปิ ดชื่อ ที่อยู่หรือ
ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตวั ผูร้ อ้ งเรียน หรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ น
ความลับ โดยจํากัดเฉพาะผูท้ ่มี ีหน้าที่รบั ผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านัน้ ที่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลดังกล่าวได้
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควร เพื่อคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส หรือ ผู้
ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ขอ้ มูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รบั ความเดือดร้อน อันตรายใด หรือ
ความไม่ ช อบธรรม อัน เกิ ด มาจากการแจ้ง เบาะแส ร้องเรี ย น การเป็ น พยาน หรื อการให้ข้อมูล โดยสามารถ
มอบหมายให้กบั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผูบ้ ริหารระดับสูงคนใด คนหนึ่ง ทําหน้าที่แทนในการใช้ดลุ ยพินิจสั่งการ
คุม้ ครองความปลอดภัยของผูแ้ จ้งเบาะแส หรือ ผูร้ อ้ งเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ขอ้ มูลได้ โดยผูบ้ ริหารที่ได้รบั
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น
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มอบหมาย ต้องไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้รบั แจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียน ทัง้ โดยทางตรงและทางอ้อม เช่น ผูถ้ กู
กล่าวหา เป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของตนโดยตรง
3. ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผูบ้ ริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็ นผูท้ าํ
หน้าที่ในการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ขอ้ มูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้
ได้รบั ความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็ นพยาน
หรือการให้ขอ้ มูล โดยขอให้ผรู้ อ้ งเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
4. ผูท้ ่ีได้รบั ข้อมูลจากการปฏิบตั ิหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนทุกคน มีหน้าที่เก็บรักษา ข้อมูล ข้อร้องเรียนและ
เอกสารหลักฐานของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลแก่บคุ คลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
โดยเด็ดขาด เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าที่ท่กี ฎหมายกําหนด
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บทลงโทษ
หากผู้ถูก กล่าวหาได้ก ระทําการทุจ ริต จริง การทุจ ริต นั้น ถื อว่ าเป็ น การกระทําผิ ด นโยบายต่ อต้านการทุจ ริต และ
คอร์รปั ชั่น จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องได้รบั การพิจารณาโทษ
1. บริษัทฯ ดําเนินการลงโทษกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่กระทําผิด มีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รปั ชั่น ข่มขู่
หรือคุกคาม หรือเพิกเฉยต่อการกระทําความผิด หรือรับทราบว่ามีการกระทําผิดแต่ไม่ดาํ เนินการจัดการให้
ถูกต้อง โดยพิจาราณาลงโทษตามลําดับของความผิดตัง้ แต่ตกั เตือนด้วยวาจา หรือเป็ นลายลักษณ์อกั ษร จนถึง
เลิกจ้าง หรือให้พน้ จากตําแหน่งหน้าที่ ตลอดจนให้รบั ผิดทางแพ่งและทางอาญาตามกฎหมาย
2. ในกรณี ท่ีคู่คา้ ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ หรือ ตัวแทนที่เกี่ ยวข้องในการทําธุร กิจกับบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวงทางการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น ทัง้ ในกรณีท่ีเป็ ฯผูก้ รําทความผิด
หรือเพิกเฉยต่อการกระทําผิด หรือให้ขอ้ มูลที่เป็ นเท็จ บริษัทฯ อาจพิจารณายกเลิกสัญญา หรือยกเลิกการทํา
ธุรกิจร่วมกัน
3. การไม่รบั รูถ้ ึงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ปชั่น และแนวงทางการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
และคอร์รปั ชั่น หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้เป็ นข้ออ้างในการไม่ปฏิบตั ิตามได้ ที่ฝ่าฝื นหลักเกณฑ์ตาม
นโยบายฉบับนี ้ อาจถูกบอกเลิกสัญญาได้
การอบรมและการสื่อสาร
พนักงาน
1. กําหนดให้ผูบ้ ังคับบัญชาทุกระดับทําความเข้าใจนโยบายฉบับนี ้ เพื่อสื่อสารทําความเข้าใจกับพนักงาน ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พนักงานทุกคนจะได้รบั การอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต การให้สินบนและการคอร์รปั ชั่นอย่างสมํ่าเสมอ
เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบาย รู ปแบบต่างๆ ของการให้สินบนและความเสี่ยงในการเข้าไปมีส่วนร่วม ทัง้ นี ้ พนักงาน
สามารถหาอ่านนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น รวมทัง้ ข้อมูลล่าสุดที่ปรับปรุงแก้ไขได้จากเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ www.jknglobal.com บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ และไดร์ฟเก็บข้อมูลสําหรับการสื่อสารและใช้งาน
ภายใน (Materials-JKN Group) โดยจะแจ้ง ผ่านทางอี เ มล์ของพนัก งานทุก คนเมื่อมี ก ารเปลี่ย นแปลงข้อมูลที่
สําคัญ
3. นโยบายนีจ้ ะเป็ นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศของพนักงานใหม่ทกุ คนของบริษัทฯ
ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ คู่ค้า ผู้จัดจําหน่ายสินค้า/บริการ และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
1. บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายต่อต้านการให้สินบนการคอร์รปั ชั่น ให้กบั ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ คู่คา้ ผูจ้ ดั จําหน่าย
สินค้า/บริการและผูท้ ่เี กี่ยวข้องทราบ ตัง้ แต่เริ่มต้นในการทําธุรกิจร่วมกันและ/หรือ ภายหลังตามความเหมาะสม
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การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานเกี่ ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลซึ่งเป็ นพืน้ ฐานที่
สําคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพโดยจะดําเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อมูล
ระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ได้มีการป้องกันรักษาให้พร้อมที่จะใช้ได้ตลอดเวลาในธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการ
วางรู ปแบบและต้นทุนของมาตราการต่างๆ ในการควบคุมดูแลให้เป็ นไปตามความเหมาะสมต่อความเสี่ยงของข้อมูล
ระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ โดยไดดําเนินการตามมาตรญานและระเบียบปฏิบตั ิดงั นี ้
1.
2.
3.
4.

กําหนดความรับผิดชอบของผูใ้ ช้งานและผูด้ แู ลข้อมูลทัง้ ระบบงานและคอมพิวเตอร์ทงั้ หมด
ประเมินความเสี่ยงและสร้างระบบควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสมต่สภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
สร้างระบบป้องกันข้อมูล ระบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
สร้างระบบรักษาข้อมูลเพื่อป้องกันการเข้าดูขอ้ มูล การแก้ไข การจัดทําข้อมูลโดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็ นการกระทํา
โดยอุบตั ิเหตุ หรือด้วยความตัง้ ใจ

กระบวนการตรวจสอบ / การควบคุมภายใน
บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปี จากหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ และผูต้ รวจสอบภายในที่ว่าจ้างจากภายนอก ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ให้ความเป็ ฯอิสระไม่จาํ กัดขอบเขตแก่
ผูต้ รวจสอบในการปฏิบตั ิงาน นอกจากนีย้ งั มีการตรวจสอบบัญชีโดยผูต้ รวจสอบบัญชีรบั อนุญาตทุกๆ ไตรมาส และ
ทุกปี ตามที่กาํ หนดโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร
คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการจัดให้มีการควบคุมเพื่อให้ม่ นั ใจว่าธุรกิจได้ดาํ เนินการในขอบเขตที่ถูกต้อง
เหมาะสมและปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดที่บังคับใช้กับธุรกิจนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามและตรวจสอบว่าพนักงานได้ปฏิบัติตามนยายหรือตามขั้นตอนที่เกี่ ยว้องและ
สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกําหนดไว้อย่างสมํ่าเสมอ
การติดตามและทบทวน
บริษัทฯ กําหนดให้มีการติดตามและทบทวนนโยบาย ข้อปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอทุกปี และนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิหากมีการเปลี่ยนแปลง โดยทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ติดตาม และทบทวนการปฏิบตั ิงาน หากมีขอ้ สงสัยว่ากิจกรรมที่ทาํ หรือรายการธุรกิจใดๆ อาจละเมิดนโยบายนีห้ รือ
ละเมิดกฎหมาย หรือข้อกําหนดต่างๆ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
หรือผูเ้ กี่ยวข้องตามช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
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