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บทน า 
 

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีอดุมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรม มีความ
มุง่มัน่ที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต โปร่งใส โดยยดึมัน่ในความรับผิดชอบตอ่สงัคมและผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ 
และเป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมในค าประกาศ
เจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ” (Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption) เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบทัง้ทางตรง
และทางอ้อม โดยบริษัทฯ ตระหนกัว่าการทจุริตและคอร์รัปชัน่สง่ผลร้ายและเป็นอปุสรรคตอ่การพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจ
ที่ส าคญั เป็นการกระท าที่สร้างความไมเ่ป็นธรรมทางธุรกิจ สง่ผลเสยีตอ่ช่ือเสยีงของบริษัททางด้านจริยธรรม และอาจท าให้
บริษัทไมเ่ป็นท่ียอมรับ รวมทัง้ลดความเช่ือมัน่ของผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้มีส่วนได้เสยีทกุฝ่าย บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบาย
และแนวปฏิบตัิการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ฉบบันีข้ึน้ โดยถือเป็นสว่นเพิ่มเติมของจรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจตามที่
บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้  
 

เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัทย่อย และบริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอ านาจในการควบคมุ (ถ้ามี) มีนโยบาย
การก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตัิ และข้อก าหนดในการด าเนินการท่ี เหมาะสม เพื่อปอ้งกนัการทจุริตและคอร์รัปชัน่ท่ี
อาจเกิดขึน้กบัธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตดัสินใจและการด าเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสีย่งด้านการทจุริตและ
คอร์รัปชัน่ได้รับการพิจารณาและปฏิบตัิอยา่งรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิการตอ่ต้านทจุริตและ
คอร์รัปชั่นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  และมีการชีแ้จง ท าความเข้าใจ รวมทัง้สื่อสารถึงมาตรฐานการปฏิบัติตนให้แก่ 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และพนกังานทุกระดับ ของบริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัทย่อย และบริษัทอื่นที่  
บริษัทฯ มีอ านาจในการควบคมุ (ถ้ามี) โดยทัว่ถึงเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบตัิที่ชดัเจนในการด าเนินธุรกิจและพฒันาองค์กร
สูค่วามยัง่ยืน  

 
ขอให้พนกังานทกุทา่นศกึษา ท าความเข้าใจในแนวปฎิบตัิการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ และยดึถือปฏิบตัิอยา่ง

เคร่งครัด ทัง้นี ้บริษัทฯ ถือว่าแนวปฏิบตัิการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่นี ้เป็นสว่นหนึง่ของ “ระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการ
ท างาน” ของบริษัทฯ ทัง้นี ้โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 15 สงิหาคม 2560 เป็นต้นไป  
 
 
 
 
 

(นางสาวผกาวล ีเจียรสวสัดิว์ฒันา)  
ประธานกรรมการ 

          บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 
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นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
 

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ไม่กระท าการอัน
ใดที่เป็นการเก่ียวข้องกับ การทุจริตและคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม
ต่อตนเอง และบุคคลที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทัง้ที่
เป็นหรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจหรือ
ติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตาม “แนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน  (Anti-Corruption 
Practices)” นีอ้ย่างเคร่งครัด  
 

ค านิยาม  

การทุจริตและคอร์รัปชั่น หมายถึง การติดสนิบนทกุรูปแบบ รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง การคดโกง ฉ้อฉล ยกัยอก ไมซ่ื่อตรง 
มีเลห์่เหลี่ยม ไม่ซื่อสตัย์ เช่น เสนอให้ สญัญาวา่จะให้ มอบให้ เรียกร้อง หรือรับ ซึง่เงิน ทรัพย์สนิ หรือ ประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่
เหมาะสม กบั เจ้าหน้าที่/หนว่ยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่/หนว่ยงานเอกชน พนกังานด้วยกนัเอง และ/หรือ ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ 
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือ ผ่านบคุคลที่สาม อาทิเช่น การสร้างหลกัฐานเอกสาร ทางการเงินอนัเป็นเท็จ การ
ทจุริตต่อหน้าที่ การน าทรัพย์สนิของบริษัทไปใช้เพื่อสว่นตวั หรือครอบครัว การให้ข้อมลูบิดเบือนอนัเป็นเท็จ เพื่อให้เกิดการ
เข้าใจผิด การฉ้อโกง การปิดบงั อ าพรางหลกัฐาน และการกระท าในลกัษณะที่เอือ้ประโยชน์ให้กบัตนเอง และพวกพ้อง เป็น
ต้น  เพื่อให้บุคคลดงักลา่วปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่  อนัเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจ
ให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน หรือจารีตทางการค้า ให้กระท าได้ 
 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมใดๆ ที่อาจมีความต้องการสว่นตวัหรือ ของบคุคลที่เก่ียวข้อง
ไมว่า่ โดยทางสายเลอืด หรือทางอื่นใด เข้ามามีอิทธิพลต่อการตดัสนิใจ หรืออาจขดัขวาง หรือเป็นอปุสรรคต่อผลประโยชน์
สงูสดุของบริษัทได้  
 
การให้ผลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด หมายถึง การให้สิ่งของ สิทธิพิเศษ ในรูปของ ทรัพย์สิน ผลตอบแทนท่ีเป็นเงิน
หรือมิใช่เงิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นสนิน า้ใจ เป็นรางวลั หรือ เพื่อการสร้างสมัพนัธภาพแบบพิเศษ  
 
การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้หรือสนบัสนุนด้านการเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิ
ประโยชน์อื่นใด และ/หรือ สง่เสริมให้พนกังานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทเพื่อสนบัสนนุพรรคการเมือง 
นักการเมือง หรือบุคคลที่เก่ียวข้องทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพิเศษ
ผลประโยชน์อนัมิชอบหรือความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทัง้นีไ้ม่รวมถึงการที่พนกังานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพ
สว่นบคุคล 
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เงินบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contributions) หมายถึง การบริจาคเงิน หรือสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด ให้แก่
องค์กรภายนอก 
 
เงนิสนับสนุน (Sponsorships) หมายถึง เงินอดุหนนุ เงินช่วยเหลอื หรือ เงินสมทบ ที่จ่ายให้ไป หรือการได้รับจากลกูค้า คู่
ค้า และหุ้นสว่นทางธุรกิจอย่างสมเหตสุมผล โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจ การสง่เสริมตราผลิตภณัฑ์ 
หรือ ช่ือเสียง ของบริษัท อนัเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเช่ือถือทางการค้า ช่วยกระชบัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ และ
เหมาะสมสอดคล้องตามคูม่ือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ (Code of Conduct) ที่มุง่เน้นความถกูต้อง ความโปร่งใส และ 
การมีหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี (Good Corporate Governance) ในการด าเนินธุรกิจ  
 
การให้สินบน หมายถึง การเสนอให้ทรัพย์สิน ของขวญั รางวลั หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด ให้แก่บคุคลเพื่อให้ผู้นัน้
กระท าหรือไมก่ระท าในต าแหนง่ ไมว่า่การกระท านัน้จะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ เพื่อต้องการโน้มน้าวให้บคุคลกระท าการ
บางอยา่งที่ไมส่จุริต ผิดกฎหมาย หรือ ผิดจริยธรรมทางธุรกิจ ไมว่า่จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม  
 
ของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งที่มีมลูคา่หรือคณุคา่ทางจิตใจ ทัง้ที่เป็นตวัเงิน หรือมิใช่ตวัเงิน ที่
มอบให้ในโอกาสส าคญัต่างๆ ตามประเพณีนิยมหรือวฒันธรรม ด้วยอธัยาศยัไมตรี หรือที่ให้เป็นรางวลั ประกาศเกียรติคณุ 
หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสนิน า้ใจ การให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการ การบนัเทิง สนัทนาการ ตลอดจนการออก
คา่ใช้จ่ายในการเดินทาง  หรือคา่บริการต้อนรับ ทอ่งเที่ยว คา่ที่พกั คา่อาหารหรือสิง่อื่นใดในลกัษณะเดียวกนั นอกจากนี ้ยงั
รวมถึงการมอบสิ่งของให้ตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม  หรือภายใต้จารีตประเพณีแห่งท้องถ่ิน  เช่น ของขวัญปีใหม่ 
ของขวญัวนัเกิด ของขวญัในโอกาสรับต าแหนง่ใหม ่เป็นต้น  
 
บุคคลที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บคุคลที่มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

1) บคุคลที่มีอ านาจควบคมุกิจการบริษัทฯ และในกรณีที่เป็นนิติบคุคลให้หมายความรวมถึงกรรมการของนิติบคุคล
นัน้ด้วย 

2) คูส่มรส บตุร บิดา มารดา พี่น้อง ญาติสนิท ของกรรมการ ผู้บริหารหรือบคุคลตาม 1) และพนกังานทกุระดบัของ
บริษัทฯ 

3) นิติบคุคลที่บคุคลตาม 1) หรือ 2) มีอ านาจควบคมุกิจการ 
4) บคุคลอื่นท่ีมีลกัษณะตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ พนกังาน ลกูค้า คูค้่าและเจ้าหนีก้ารค้า ผู้ ร่วมทนุ และพนัธมิตรทางธุรกิจ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน สงัคม ชมุชนและสิง่แวดล้อม 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ  
1) คณะกรรมการบริษัท  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลให้มีระบบท่ีสนบัสนนุ

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริหารได้ตระหนักและให้
ความส าคญักบัการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ และปลกูฝังจนเป็นคา่นิยมขององค์กร เพื่อให้ทกุคนในบริษัทฯ ได้
เข้าใจและตระหนกัถึงความส าคญัของปัญหาที่เกิดขึน้จากการทจุริตและคอร์รัปชัน่  

 
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระท าการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ข้อแนะน า พิจารณาบทลงโทษ และร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหา 
ให้กบัประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการบริหาร  

 
2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดงันี ้ 

2.1  พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารให้มี  
ความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ  สภาพแวดล้อมของบริษัทฯ  วัฒนธรรมขององค์กร  และน าเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตัิ  

2.2  พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและ  
คอร์รัปชัน่ท่ีได้รับจากคณะกรรมการบริหาร และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่ออนมุตัิ  

2.3  สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหาร
ความเสีย่ง เพื่อให้มัน่ใจวา่เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกมุเหมาะสม ทนัสมยั และมีประสทิธิภาพ  

2.4  รับเร่ืองแจ้งเบาะแสการกระท าอนัเป็นการทจุริตและคอร์รัปชัน่ ที่คนในองค์กรมีสว่นเก่ียวข้อง และตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริหารร่วมกนัพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหา 
ดงักลา่ว  

 
3)   ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบดงันี ้ 

3.1  ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานตามแผนการตรวจสอบภายในท่ีก าหนดไว้วา่เป็นไปอยา่งถกูต้อง ตรง
ตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบตัิ ข้อก าหนดและกฎหมาย เพื่อให้มัน่ใจวา่มีระบบ
ควบคมุที่มีความเหมาะสมและเพียงพอตอ่ความเสีย่งด้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

3.2  ปฏิบตัิงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายในเร่ืองการตรวจสอบการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่  
เก่ียวข้องกบัองค์กร นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในท่ีได้ก าหนดไว้  

 
4)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบดงันี ้ 

4.1  ก าหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบตัิการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น  รวมถึงให้การสง่เสริมและสนบัสนุน
นโยบายและแนวปฏิบตัิดงักลา่ว  

4.2  สื่อสารกบับุคลากรในองค์กรและผู้ที่เก่ียวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต  
และคอร์รัปชัน่  
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4.3  ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตา่งๆ รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบตัิการต่อต้านทจุริต และ
คอร์รัปชัน่ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ  ข้อบงัคบั และข้อก าหนด ของ
กฎหมาย  

4.4  ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสืบหาข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งหรืองานที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการสอบสวนเร่ืองการทุจริตและคอร์รัปชั่น  โดยสามารถมอบหมายงาน 
ให้กบัทีมผู้บริหารที่เห็นวา่สามารถช่วยสบืหาข้อเท็จจริงได้  

 

แนวทางในการปฏิบัตติามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และพนกังาน ลกูจ้างของบริษัท ต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
นโยบาย และแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น  อย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงผู้ รับจ้าง หรือผู้ รับจ้างช่วงอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง โดยครอบคลมุธุรกิจทกุประเภท
ตลอดจนทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในทกุท้องถ่ินท่ีบริษัทมีการท ากิจการอยู่  โดย  

1) ไม่ท าพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน หรือติดสินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ตนท าหน้าที่ 
รับผิดชอบทัง้โดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดยปฏิบตัิดงันี ้ 
1.1  ไม่รับ หรือ ให้ของขวญั ของที่ระลกึ ที่เป็นเงินสด เช็ค พนัธบตัร หุ้น ทองค า อญัมณี อสงัหาริมทรัพย์ หรือ 

สิ่งของในท านองเดียวกัน กับผู้มีส่วนเก่ียวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน  ทัง้ในหน่วยงานรัฐและ
หนว่ยงานเอกชน  

1.2  ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อื่นใดๆ อนัเป็นการชักน าให้เกิดการละเว้นการ 
ปฏิบตัิหน้าที่ของตน ทัง้นี ้ก่อนการรับควรตรวจสอบให้แนใ่จวา่ได้ปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ โดยสิ่งของหรือของขวญัที่ให้แก่กนัในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละ
โอกาส  

1.3  ไมใ่ห้ทรัพย์สนิ สิง่ของ ของขวญั หรือของก านลั หรือประโยชน์อื่นใดๆ เพื่อจงูใจในการตดัสนิใจ หรือมีผลท า 
ให้ผู้ รับไม่ปฏิบตัิตามวิธีปฏิบตัิทางการค้าเช่นเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น   ทัง้นีก้ารให้สิ่งของตามโอกาสหรือ
วาระตา่งๆ ต้องมีมลูคา่ไมม่ากจนเกินปกติวิสยั  

1.4  ไมเ่ป็นตวักลางในการเสนอ เงิน ทรัพย์สนิ สิง่ของ หรือประโยชน์อื่นใดๆ กบัผู้ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ หน่วยงาน 
ราชการ หรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกบัสทิธิพิเศษที่ไมค่วรได้ หรือท าให้เจ้าหน้าที่รัฐละเว้นการปฏิบตัิตาม กฎ 
ระเบียบข้อบงัคบั และข้อปฏิบตัิทางกฎหมายตามที่ก าหนดไว้  

2)  ในการจดัซือ้ จดัจ้าง ต้องด าเนินการผา่นขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
3)  การใช้จ่ายส าหรับการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตามสญัญาทางธุรกิจ 

สามารถกระท าได้ แตต้่องใช้จ่ายอยา่งสมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได้  
4)  ในการบริจาคเพื่อการกศุล ต้องปฏิบตัิดงันี ้ 

4.1  การใช้เงิน หรือทรัพย์สนิของบริษัทฯ เพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระท าในนามบริษัทฯ เทา่นัน้ โดยการบริจาค 
เพื่อการกศุล ต้องเป็นมลูนิธิ องค์กรสาธารณะกศุล วดั โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองค์กรเพื่อประโยชน์ 
ต่อสงัคม ที่มีใบรับรอง หรือเช่ือถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และด าเนินการผ่านขัน้ตอนตามระเบียบของ 
บริษัทฯ  
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4.2  การบริจาคเพื่อการกศุลในนามสว่นตวัพงึกระท าได้ แต่ต้องไมเ่ก่ียวข้อง หรือท าให้เกิดข้อสงสยัได้ว่าเป็นการ 

กระท าที่ทจุริต เพื่อหวงัผลประโยชน์ใด 

4.3   การบริจาคเพื่อการกศุลทกุครัง้จะต้องเป็นไปอยา่งโปร่งใส ไมข่ดัต่อกฎหมายและศีลธรรม ตลอดจนสามารถ

สอบทานและติดตามเอกสารหลกัฐานตา่งๆ ได้ 

5)  การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สนิของบริษัทฯ เพื่อสนบัสนนุโครงการ ต้องระบช่ืุอในนามบริษัทฯ เทา่นัน้ โดยเงินสนบัสนนุ
ที่จ่ายไป ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ  ภาพลักษณ์ที่ดี และช่ือเสียงของบริษัทฯ  ทัง้นีก้ารเบิกจ่ายต้องระบุ
วตัถปุระสงค์ที่ชดัเจน และมีหลกัฐานท่ีตรวจสอบได้ และด าเนินการผา่นขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัท  

6)  ไม่กระท าการอนัใดที่เก่ียวข้องกับการเมืองภายในบริษัทฯ และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัทฯ เพื่อด าเนินการ
ดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ยดึมัน่ในความเป็นกลางทางการเมือง สนบัสนนุการปฏิบตัิตามกฎหมาย และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด 
ไมว่า่จะโดย ทางตรง หรือทางอ้อม  

7)  พนกังานไมพ่ึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทจุริตและคอร์รัปชัน่หรือสอ่
ไปในทางทุจริตและคอร์รัปชั่นที่มีผลเก่ียวข้องกับบริษัทฯ  ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม พนักงานต้องแจ้งให้  
ผู้บงัคบับญัชาหรือบคุคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่งๆ หากมีข้อสงัสยั 
หรือข้อซกัถามให้ปรึกษาผู้บงัคบับญัชาหรือบคุคลท่ีก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบตัิ 
ตามจรรยาบรรณผา่นช่องทางตา่งๆ ที่ก าหนด  

8)  บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้ มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือพนักงานที่แจ้งเร่ืองทุจริตและคอร์รัปชั่นที่
เก่ียวข้องกบับริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งและรายงานการทจุริต
และคอร์รัปชัน่ ตามที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองและรักษาความลบั  

9)  กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ที่กระท าทจุริตและคอร์รัปชัน่ เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรรณของบริษัทฯ 
จะได้รับการพิจารณาด าเนินการทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษัทฯ ก าหนด นอกจากนี ้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย 
หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย  

10)  คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา 
และท าความเข้าใจกบับุคลากรในองค์กร และผู้ที่เก่ียวข้อง เก่ียวกบัการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชั่น เพื่อให้
บคุลากรและผู้ที่เก่ียวข้องได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตัิการต่อต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ฉบบันี  ้
รวมถึงเป็นแบบอยา่งที่ดี ในเร่ืองการมีความซื่อสตัย์ จริยธรรมและจรรยาบรรณ  

11)  บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างและรักษาวฒันธรรมองค์กรท่ียดึมัน่วา่การทจุริต คอร์รัปชัน่ และการให้หรือรับสินบนเป็น
การกระท าที่ยอมรับไมไ่ด้ ไมว่า่จะเป็นการกระท ากบับคุคลใดก็ตาม หรือการท าธุรกรรมกบัภาครัฐหรือภาคเอกชน  

12)  นโยบายและแนวปฏิบตัิการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่นี ้ให้ครอบคลมุไปถึงกระบวนการบริหารงานบคุคล ตัง้แต่ 
การสรรหาหรือการคดัเลอืกบคุลากร การเลือ่นต าแหนง่ การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตัิงานพนกังาน และ 
การให้ผลตอบแทน โดยก าหนดให้ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัสือ่สารและท าความเข้าใจกบัพนกังานเพื่อใช้ในกิจกรรม 
ทางธุรกิจที่อยูใ่นความรับผิดชอบและควบคมุดแูลการปฏิบตัิให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ  
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แนวปฏิบัตสัิญญาระหว่างบริษัทกับลูกค้าหรือคู่ค้า  
บริษัทฯ มีนโยบายการค้าและการลงทนุภายใต้จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ที่มี
ต่อผู้ ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและสงัคม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกร้องหรือรับ เสนอหรือให้ผลประโยชน์ ทางการเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่สจุริตกับผู้ ใดหรือหน่วยงานใด การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบตัิใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือ
จริยธรรมที่ดี เพื่อให้ได้มาซึ่งสญัญาทางธุรกิจและสิทธิประโยชน์ต่างๆ  โดยมีแนวทางการบริหารจัดการสญัญาระหว่าง
บริษัทกบัลกูค้าหรือคูค้่า อยา่งเป็นสาระสาคญั ดงันี ้ 
 

1) การด าเนินธุรกิจอย่างซื่อสตัย์สุจริต  
 บริษัทฯ จะต้องไม่ปฏิบตัิหรือยอมให้มีการปฏิบตัิในรูปแบบใดๆ ที่เป็นการคอร์รัปชัน่ ขดูรีด หรือยกัยอก และมี

ระเบียบปฏิบตัิในการเฝา้ตรวจสอบและบงัคบัใช้เพื่อให้มัน่ใจวา่สอดคล้องกบัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ  
 บริษัทฯ จะต้องไม่เสนอให้ของขวัญ ของก านลั จ่ายเงินค่าธรรมเนียม บริการ ส่วนลด สิทธิพิเศษอื่นๆ หรือ

ผลประโยชน์อื่นใด แก่พนกังานของบริษัทคูค้่า หรือครอบครัวของพนกังานบริษัทคูค้่า เพื่อให้ได้มาซึง่การได้รับ
สทิธิพิเศษจากบริษัทคูค้่า เว้นแตจ่ะกระท าได้ภายใต้จารีตประเพณีแหง่ท้องถ่ินและเทา่ที่ไมข่ดัตอ่กฎหมาย  

 บริษัทฯ จะต้องไม่เสนอ หรือให้ของมีค่า รวมถึงเงิน สินบน การรับรอง หรือเงินสินบน แก่เจ้าหน้าที่รัฐที่มีสว่น 
เก่ียวข้องในธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ รวมถึงการฝึกอบรม กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานตามนโยบาย
และแนวปฏิบตัิการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ รวมทัง้ห้ามจ่ายสนิบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทคู่
ค้า  

 ห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ให้ รับ หรือเรียกร้องของมีค่าใดๆ เช่น ของขวญั การ
จ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ จากลกูค้าหรือบริษัทคู่ค้า โดยมีการจดัช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้กบัลกูค้า
หรือบริษัทคูค้่า สามารถแจ้งการกระท าใดๆ ที่ละเมิดนโยบายและแนวปฏิบตัินีใ้ห้บริษัทฯ ทราบได้  

 
2) ผลประโยชน์ทับซ้อน  
บริษัทฯ จะต้องไมม่ีสว่นเก่ียวข้องในความสมัพนัธ์ทางการเงินหรือความสมัพนัธ์อื่นใดกบัพนกังานของบริษัทฯ ที่ น ามา
ซึง่มีความเป็นไปได้หรือถกูมองวา่มีผลประโยชน์ทบัซ้อนกบับริษัทฯ ห้ามไมใ่ห้พนกังานบริษัทฯ ปฏิบตัิงานในต าแหน่ง
ผู้บริหาร กรรมการ พนกังาน ตวัแทน หรือที่ปรึกษาของบริษัทคู่ค้า เว้นแต่ได้รับการยินยอมจากผู้บริหารของบริษัทฯ ที่
เหมาะสม บริษัทคูค้่าต้องเปิดเผยและแก้ไขผลประโยชน์ทบัซ้อนทัง้หมดที่เกิดขึน้หรืออาจเกิดขึน้  

 
3) ความเป็นส่วนตัวและทรัพย์สนิทางปัญญา  
บริษัทฯ จะควบคุมไม่ให้มีการยกัยอกหรือใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลที่เป็นความลบัของบริษัทฯ  ในทางที่ผิด 
รวมถึงบริษัทคู่ค้าจะต้องไม่ใช้ทรัพย์สินและข้อมูลดงักล่าว  เว้นแต่ได้รับอนมุตัิจากบริษัทฯ แล้วเท่านัน้ บริษัทคู่ค้าที่มี
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือมีข้อมลูที่เป็นความลบัของบริษัทฯ ต้องก าหนดมาตรการป้องกนัที่เหมาะสม เพื่อป้องกนัการ
เปิดเผยหรือใช้ทรัพย์สินและข้อมลูดงักลา่วโดยไม่ได้รับอนญุาต  และบริษัทคู่ค้าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่ถกูต้องตามกฎหมายของพนกังาน ลกูค้า และพนัธมิตรทางธุรกิจทกุรายได้รับความคุ้มครอง  
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4) การด าเนินธุรกิจและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
บริษัทฯ จะยดึมัน่ในหลกัการด าเนินธุรกิจ การโฆษณา และการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม ซึง่รวมถึงกฎหมายและข้อบงัคบั
ทัง้หมด และบริษัทคู่ค้าจะต้องมีวิธีการอนัเหมาะสมในการปกป้องข้อมลูของลกูค้าด้วย  รวมถึงห้ามไม่ให้บริษัทคู่ค้ามี
สว่นเก่ียวข้องในการใช้ข้อมลูที่เป็นความลบัในทางที่ผิด การก าหนดราคา การประมลู หรือการตกลงร่วมกนัเพื่อลดการ
แขง่ขนั ในธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ โดยมุง่หวงัให้บริษัทคูค้่าเข้าใจ และปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการ
แขง่ขนัท่ีเป็นธรรม และการตอ่ต้านการผกูขาดที่มีผลบงัคบัใช้ทัง้หมด  
 
5) ข้อผูกมัดและความรับผิดชอบ  
บริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิตามความคาดหวงัที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ โดยการจัดสรรทรัพยากรตาม
ความ เหมาะสม และสือ่สารหลกัการท่ีระบไุว้ในจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจให้บรรดาคูค้่าของตนเองรับทราบด้วย  
 

แนวปฏิบัตใินการจัดเก็บ การเข้าถงึ การบันทกึ การรักษา และ การส ารองข้อมูลทางการเงิน  
บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะรักษามาตรฐานเก่ียวกบัระบบงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่เป็นพืน้ฐานท่ีส าคญัในการ
สร้างระบบการควบคมุที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯจะด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าข้อมลูทางการเงิน
เป็นไปอย่างถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนจดัให้มีระบบการจดัเก็บ การเข้าถึง การบนัทึก 
การรักษา และการส ารองข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมสามารถน ากลบัมาใช้ได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม 
รวมทัง้ปอ้งกนัการน าข้อมลูไปใช้เพื่อเอือ้ประโยชน์สว่นตน รวมถึงพวกพ้อง ผู้ที่เก่ียวข้อง และ/หรือท าธุรกิจที่แขง่กบับริษัทฯ 
ทัง้ทางตรงและทางอ้อมอยา่งขาดจริยธรรมและจิตสานกึที่ดี  
 
เพื่อให้บรรลถุึงความมุง่มัน่ดงักลา่วภายใต้จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ 
จึงมีแนวปฏิบตัิในการจดัเก็บ การเข้าถึง การบนัทกึ การรักษาและการส ารองข้อมลูทางการเงิน ดงันี ้ 

1)  เอกสารและข้อมลูทางการเงินที่จดัเก็บทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ  มีระบบการจดัเก็บ การเข้าถึง การบนัทึก 
และการรักษาข้อมลูเพื่อป้องกนัผู้ที่ไม่เก่ียวข้องเข้ามาใช้ข้อมูล แก้ไข ปรับปรุงเพิ่มเติม ท าลาย และ/ หรือบนัทึก
ข้อมูลโดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าโดยอุบตัิเหตุ หรือด้วยความเจตนาตัง้ใจ ตลอดจนสามารถตรวจสอบ
เอกสารและข้อมลูทางการเงินได้ในภายหลงั  

2)  การด าเนินการตา่งๆ ที่เก่ียวข้องด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่สาร ต้องปฏิบตัิตามแนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ  และรวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของบริษัทฯ อยูต่ลอดเวลา  

3)  ประเมินความเสี่ยงและสร้างระบบควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงให้  
ทนัสมยัอยูเ่สมอ  

4)  ผู้บริหารและพนักงานพึงปกป้องดูแลรักษาบัญชีช่ือผู้ ใช้งาน  (Username) และรหัสผ่าน (Password) ห้ามใช้ 
ร่วมกบัผู้อื่น ห้ามเผยแพร่ แจกจ่าย หรือท าให้ผู้อื่นลว่งรู้ โดยไมไ่ด้รับอนญุาต  

5)  บริษัทฯ มีสทิธิตรวจสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์รวมถึงอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง ข้อมลู และเทคโนโลยีสารสนเทศตา่งๆ 
โดยไมจ่ าเป็นต้องได้รับอนญุาตจากผู้ใช้งาน  
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แนวปฏิบัตกิารเปิดเผยข้อมูลและการรักษาความลับ  
บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เก่ียวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  มีความเท่าเทียมและน่าเช่ือถือได้ โดยการเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็น
เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการนี ้ให้อยู่ในรูปแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท 
(แบบ 56-2) และช่องทางอื่นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก  เช่น Website ของบริษัท หรือวิธีการอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม เพื่อให้สามารถท าหน้าที่ในการมีสว่นร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการเคร่งครัดในการรักษาความลบัภายในองค์กร และตาม ”แนวปฏิบตัิในการจัดการข้อมูลลบัที่มี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์” (Handling confidential, market-sensitive information: Principles of good practice) 
เพื่อให้เป็นแนวปฏิบตัิที่ดีส าหรับบริษัทฯ และป้องกนัมิให้มีการเปิดเผยข้อมลูลบัของบริษัทฯ ร่ัวไหล อนัอาจท าให้บริษัทฯ 
ได้รับความเสยีหาย หรือถกูน าไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ อนัอาจเป็นการเอาเปรียบผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้เสยี
ในสาธารณชนได้  
 

แนวปฎบิัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ มีดงันี ้ 
1)  กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานพึงปฏิบตัิตามนโยบายการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงข้อปฏิบตัิการซือ้

ขายหลกัทรัพย์ โดยไม่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ล่วงหน้า 1 เดือนก่อนประกาศงบ และการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ 
(Insider Trading) ตามที่ได้ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

2)  บริษัทฯ มีการจ ากดับคุคลที่สามารถเข้าถึงข้อมลูลบัให้น้อยที่สดุเทา่ที่จ าเป็น (need to know basis) เทา่นัน้  

3)  บริษัทฯ มีการจัดเก็บรักษาส าเนาเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกรรมที่เป็นข้อมูลลบัไว้อย่างปลอดภัย  และ
ท าลายทิง้เมื่อไมจ่ าเป็นต้องใช้งาน โดยจ ากดัการเข้าถึงข้อมลูให้เฉพาะพนกังานท่ีได้รับมอบหมายเทา่นัน้  

4) การปลกูฝังให้เป็นวฒันธรรมองค์กร ผ่านการสื่อสารอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้พนกังานทกุคนตระหนกัถึงหน้าที่ใน
การรักษาความลบัของบริษัทฯ ไมใ่ห้อา่นเอกสารที่เป็นข้อมลูลบั หรือ พดูคยุหารือเก่ียวกบัเร่ืองที่เป็นความลบัในที่
สาธารณะ  

5)  บริษัทฯ จดัให้มีการทบทวนเป็นประจ า เพื่อให้การจดัเก็บและควบคมุข้อมลูเป็นปัจจบุนัและมคีวามปลอดภยั 
 

แนวปฏิบัตกิารให้หรือการรับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใด  
เพื่อด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงก าหนดแนวปฏิบตัิในการ
ให้หรือการรับของขวญั ของก านลั หรือ ประโยชน์อื่นใด ดงันี ้ 

1) ห้าม กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั และ/หรือครอบครัว พึงรับหรือให้ของขวญั ของก านลั หรือ 
ประโยชน์อื่นใดจากลกูค้า คูค้่า ผู้ รับเหมา ผู้ รับเหมาช่วง ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องทางธุรกิจกบับริษัทฯ เว้นแตเ่ป็นการรับ
หรือให้ของขวญัตามประเพณี หรือเพื่อรักษาความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล หรือเป็นการเช่ือมสมัพนัธไมตรี
ระหวา่งองค์กร โดยการรับ หรือให้ ของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อื่นใดนัน้ จะต้องไมส่ง่ผลตอ่การตดัสินใจเชิง
ธุรกิจใดๆ ของผู้ รับ  
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1.1  หากพนกังานให้หรือได้รับของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาทขึน้ไป ต้องให้
พนกังานรายงานผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ และสง่มอบของดงักล่าวให้กับเลขานกุารบริษัท เพื่อบนัทึก
ควบคมุในแบบฟอร์ม “รายงานการให้หรือการรับของขวญั ของก านลั หรือ ประโยชน์อื่นใด” เพื่อน าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ อยา่งสงูสดุตอ่ไป  

1.2  ในกรณีที่ผู้ มีอ านาจอนุมัติหรือผู้ บังคับบัญชา  พิจารณาเห็นว่าไม่สมควรรับของขวัญ  ของก านัล หรือ 
ประโยชน์อื่นใด ให้ผู้ รับนัน้ ด าเนินการส่งคืนให้แก่ผู้ ให้โดยทันที  หากไม่สามารถส่งคืนได้  ให้มอบแก่
เลขานกุารบริษัท เพื่อลงทะเบียนควบคมุในแบบฟอร์ม “รายงานการให้หรือการรับของขวญั ของก านลั หรือ
ประโยชน์อื่นใด” เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ อยา่งสงูสดุตอ่ไป  

1.3  การให้และการรับท่ีเกิดขึน้ควรกระท าในท่ีเปิดเผยและสามารถเปิดเผยให้พนกังานหรือบคุคลอื่นรับรู้ได้  
1.4 หากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการคดัเลือกผู้ รับเหมา ผู้ขาย ผู้ ให้บริการ หรือจดัให้มีการประกวดราคา พนกังาน

จะต้องไม่รับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อื่นใดจากบริษัท หรือบุคคล ที่เข้าร่วมในการคัดเลือก
ผู้ รับเหมา ผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้ เข้าร่วมประกวดราคาแตอ่ยา่งใด 

2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบั รับ หรือสญัญาวา่จะรับ หรือให้เงิน ทรัพย์สิน สิง่ของ หรือประโยชน์
อื่นใดกบัผู้หนึง่ผู้ใดที่มีเจตนาเพื่อจงูใจให้ปฏิบตัิ หรือ ละเว้นการปฏิบตัิ รวมถึงการกระท าใดๆ ที่เข้าขา่ยดงักลา่วที่
ไมถ่กูต้อง ไมส่จุริตทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงั  

3)  หากมีการได้รับมอบของขวัญ หรือของก านลัที่มอบให้ตวัแทนบริษัทฯ และเป็นของที่มีคุณค่าแก่การระลึกใน 
เหตุการณ์ส าคญัของบริษัทฯ อนุญาตให้บุคลากรทุกระดบัรับแทนบริษัทฯได้ โดยให้รายงานการได้มาและการ
จดัเก็บของขวญัเหลา่นัน้ ในแบบฟอร์ม”รายงานการให้หรือการรับของขวญั ของก านลั หรือ ประโยชน์อื่นใด” และ
ให้มอบแก่เลขานกุารบริษัท เพื่อลงทะเบียนควบคมุในแบบฟอร์ม “รายงานการให้หรือการรับของขวญั ของก านลั 
หรือประโยชน์อื่นใด” โดยให้ถือเป็นทรัพย์สนิสว่นกลางของบริษัทฯ ตอ่ไป 

4) เก็บรักษาหลกัฐานการใช้จ่ายเงินที่แสดงมลูค่าของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อการตรวจสอบได้ใน
ภายหลงั  

5)  การปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว จะต้องไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
แหง่ชาติ เร่ืองหลกัเกณฑ์การรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

 
แนวปฏิบัตกิารเลีย้งรับรอง  
บริษัทฯ มีแนวปฏิบตัใินการเลีย้งรับรอง ดงันี ้ 

1) ต้องเป็นไปตามประเพณีนิยม ซึง่มีธรรมเนียมปฏิบตัิอยูเ่ป็นปกติวสิยั  

2) ต้องเป็นไปโดยหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้จกัพอประมาณ ไมบ่อ่ยครัง้ และเหมาะสมกบัโอกาส  
3) ต้องไมข่ดัตอ่ข้อบงัคบักฎหมาย เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ  
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แนวปฏิบัตกิารบริจาคเพื่อการกุศล  
บริษัทฯ สนบัสนุนการมีจริยธรรมอยู่คู่กับสงัคมไทย ด้วยจดัให้มีการบริจาคแก่มลูนิธิหรือองค์กรการกุศลสาธารณะ ตาม
โอกาสอนัสมควร อย่างไรก็ตามเพื่อให้แนวปฏิบตัิการบริจาคเพื่อการกุศลด าเนินไปได้อย่างเหมาะสม มีความโปร่งใส จึง
ก าหนดแนวปฏิบตัิการบริจาคเพื่อการกศุล ดงันี ้ 

1)  การบริจาคต้องเป็นไปเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือมีวตัถปุระสงค์ที่ชัดเจนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม ไม่มี
วตัถปุระสงค์แอบแฝง หรือเพื่อให้ได้ประโยชน์ทางธุรกิจที่ไมเ่หมาะสม  

2)  ต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้มีอ านาจตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ ภายใต้กรอบนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่
ดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจอยา่งเคร่งครัด  

3)  เก็บรักษาหลกัฐานที่แสดงถึงมลูค่าการบริจาคและระบุช่ือบคุคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการบริจาคที่ชดัเจน  เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบได้ในภายหลงั  

 
 

แนวปฏิบัตกิารให้เงนิสนับสนุน  
บริษัทฯ ก าหนดให้มีการกระบวนการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน เพื่อให้มัน่ใจวา่ได้มีการใช้เงินสนบัสนนุอย่างมี
เหตผุล สามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้ เพื่อมิให้เป็นช่องทางของการทจุริตและคอร์รัปชัน่ โดยมีขัน้ตอนการขออนมุตัิ
และการให้เงินสนบัสนนุสอดคล้องกบักระบวนการควบคมุภายใน โดยมีแนวทางในการปฎิบตัิ ดงันี ้ 

1)  การให้เงินสนบัสนนุ ต้องมีการระบวุตัถปุระสงค์ให้ชดัเจน ไมม่ีวตัถปุระสงค์แอบแฝงที่ไมเ่หมาะสม โดยการให้เงิน
สนบัสนนุจะต้องน าไปใช้เพื่อการสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจ การสง่เสริมตราผลติภณัฑ์ หรือ ช่ือเสยีงของบริษัท อนั
เป็นประโยชน์ตอ่การสร้างความนา่เช่ือถือทางการค้า ช่วยกระชบัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ และเหมาะสมสอดคล้อง
ตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ  (Code of Conduct) และนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Good 
Corporate Governance)  

2)  มีการระบสุถานท่ีของกิจกรรมที่มีการน าเงินสนบัสนนุไปใช้อยา่งชดัเจน สามารถตรวจสอบได้ โดยมีหลกัฐาน การ
รับเงิน หรือเอกสารยืนยนัจากหน่วยงานอย่างเป็นทางการ ในการขอรับเงินหรือรับเงินสนบัสนนุ ทัง้จากภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื่อใช้ประกอบการท าเบิกจ่ายและควบคุมค่าใช้จ่ายนัน้ให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ก าหนดไว้
อยา่งเคร่งครัด และเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ  

3)  มีการมอบหมายให้มีผู้ รับผิดชอบในกิจกรรมที่ต้องการขอรับเงินสนบัสนนุอย่างชดัเจน มีการติดตาม และรายงาน
ผลให้ผู้บงัคบับญัชาทราบ และสามารถตรวจสอบได้  

4)  รวบรวมข้อมูลการให้เงินสนบัสนุนตามความเป็นจริง  เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผน และเป็นข้อมูล
ภายในใช้ประกอบการพิจารณาอนมุตัิการให้เงินสนบัสนนุในอนาคต 

 

แนวปฎิบัตกิารให้ความช่วยเหลือทางการเมือง  
บริษัทเป็นองค์กรที่เป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมืองคนใด และยึดมัน่ใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยมีนโยบายไม่ให้การสนบัสนนุทางการเงิน ทรัพย์สนิ สทิธิประโยชน์อื่นใด หรือเข้าไปมีสว่นร่วมแก่
พรรคการเมือง/นกัการเมืองใด หรือบคุคลที่เก่ียวข้องทางการเมืองไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อเอือ้ประโยชน์ในทางธุรกิจ
ของบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทตระหนกัว่าพนกังานมีสิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุน
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กิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้อย่างอิสระภายใต้บทบญัญัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง โดย
ก าหนดแนวปฏิบตัิการให้ความช่วยเหลอืทางการเมือง ดงันี ้ 

1)  กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานย่อมมีสิทธิทางการเมืองในการมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง  
ต่างๆ ได้เป็นการส่วนตวัโดยกระท านอกเวลาท าการ และไม่ใช่ในนามบริษัทฯ รวมถึงต้องไม่น าทรัพย์สินของ 
บริษัทฯ ไปสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุม่ทางการเมือง หรือนกัการเมืองคนใด ไมว่่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่อนุญาตให้ฝ่ายการเมืองเข้าใช้ทรัพยากรต่างๆ  ของบริษัทฯ ใน การจัดกิจกรรม
ทางการเมือง  

2)  ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน สมคัรเข้าเป็นกรรมการในพรรคการเมือง หรือเป็นตวัแทนในการ
ท ากิจกรรมสาธารณะตา่งๆ ซึง่อาจท าให้เข้าใจผิดวา่บริษัทฯ ฝักใฝ่หรือมีสว่นเก่ียวข้องกบัพรรคการเมืองนัน้  

3)  ห้ามใช้อ านาจหน้าที่เพื่อชีช้วน กดดนั หรือบงัคบั ให้เพื่อนร่วมงาน และผู้ ใต้บงัคบับญัชา ให้สนบัสนุนกิจกรรม 
ใดๆ ทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุม่ทางการเมือง หรือนกัการเมือง ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 

กระบวนการตรวจสอบและการควบคุมภายใน  
การตรวจสอบและการควบคมุภายในของบริษัทฯ เป็นกระบวนการปฏิบตัิงานที่เป็นการก าหนดร่วมกนั โดยคณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากรในทุกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าขัน้ตอนหรือกระบวนการปฏิบตัิงานตามที่
ก าหนดไว้จะช่วยให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ และเป็นเคร่ืองมือในการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่นในกระบวนการ
ปฏิบตัิงานของทกุหนว่ยงาน  
 
ทัง้นีใ้ห้ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานท าการออกแบบการควบคมุภายในและจดัท าขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน หรือกระบวนการ
ปฏิบตัิงาน เพื่อจดัการและลดความเสีย่งด้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ ตลอดจนสือ่สารท าความเข้าใจ ควบคมุ และติดตาม
การด าเนินงานของบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนด โดยจัดท าขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิงานหรือกระบวนการปฏิบตัิงานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานสอบทาน และผู้บริหาร
ระดบัสงูตามที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมตัิให้มีผลบงัคบัใช้ โดยมีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละ
ต าแหนง่อยา่งชดัเจนในการด าเนินงานตามขัน้ตอนหรือกระบวนการปฏิบตัิงาน รวมทัง้จดัเก็บเอกสารดงักลา่วไว้ในช่องทาง
ที่ผู้ ที่เก่ียวข้องสามารถเข้าถึงได้ และสื่อสารให้ผู้ ที่เก่ียวข้องทราบ นอกจากนีผู้้ บริหารในแต่ละหน่วยงานมีการทบทวน
ขัน้ตอนปฏิบตัิงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเป็นประจ าอย่างน้อยทุก 3 ปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นสาระส าคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าขัน้ตอนการปฏิบตัิงานหรือกระบวนการนัน้สอดคล้องกับหลกัการ
ควบคมุภายในท่ีดีและเหมาะสมกบัการปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  
 
ทัง้นี ้บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคุมภายใน  พร้อมให้
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข เพื่อปรับปรุงหรือพฒันาการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถ
ป้องกันและตรวจพบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้  และครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามกระบวนการตามแนว
ปฏิบตัิการต่อต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ โดยผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างเป็นอิสระ และเสนอรายงานผล 
การตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา  เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ จะมีการรายงานต่อคณะ 
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กรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีผู้้บริหารแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการน าข้อเสนอแนะไป 
ปรับปรุงและพฒันาการควบคมุภายในให้มีประสทิธิภาพเพิ่มมากขึน้  
 
นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ก ากบัดแูลกระบวนการจดัท ารายงานทางการเงิน ระบบการควบคมุภายใน การ
ตรวจสอบภายใน การปฏิบตัิตามข้อก าหนด กฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนกระบวนการที่เก่ียวข้องกบันโยบายตอ่ต้านการ
ทจุริตและคอร์รัปชัน่  
 

การตดิตามและการทบทวน  
บริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องรับทราบ ท าความเข้าใจ ปฏิบตัิตามนโยบายและ
ข้อปฏิบตัิตา่งๆ ที่ก าหนดไว้ในแนวปฏิบตัิการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่นีอ้ยา่งเคร่งครัด  
 
หากมีข้อสงสยัว่ากิจกรรมที่ท าหรือการกระท าใดๆ อาจละเมิดนโยบาย หรือละเมิดกฎหมาย หรือข้อก าหนดต่างๆ ต้อง
รายงานข้อมูลดังกล่าวตามช่องทางการร้องเรียน /แจ้งเบาะแสตามที่ได้ก าหนดไว้ หากพบว่ากรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานผู้ ใดกระท าความผิดจะต้องได้รับโทษทางวินัยตามที่ก าหนด และหากมีการกระท าที่เช่ือได้ว่าผิดกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบงัคบัของภาครัฐ บริษัทฯ จะสง่เร่ืองให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ด าเนินการตามความผิดตอ่ไป  
 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ก าหนดให้มีการติดตามและการทบทวนมาตรการและแนวทางปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ าทกุปี หรือเมื่อ
มีการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัซึง่กระทบตอ่การบริหารจดัการความเสีย่ง ด้านการทจุริต ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจว่ามาตรการดงักลา่ว
สอดคล้องกบันโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้เป็นไปตามข้อบงัคบั และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง นอกจากนี ้การปรับปรุงต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสือ่สาร
การปรับปรุงให้ทราบโดยกนั 
  
นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้ก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามมาตรการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รับชัน่ โดยการ
สอบทานมาตรการและการควบคมุภายในที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม  และให้ค าแนะน าต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
และพนกังานทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  
 
แนวปฏิบัตเิก่ียวกับมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ  
เพื่อเป็นการคุ้มครองสทิธิของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมลูที่กระท าโดยความซื่อสตัย์ สจุริต ปราศจากอคติ บริษัทจะปกปิดช่ือ 
ที่อยู ่หรือข้อมลูใดๆ ที่สามารถระบตุวัผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ให้ข้อมลูได้ และเก็บรักษาข้อมลูของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลูไว้เป็น
ความลบั โดยจ ากดัเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่านัน้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ดงักลา่วได้  

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ในการใช้ดลุยพินิจสัง่การตามที่เห็นสมควร เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือ ผู้
ร้องเรียน พยาน และบคุคลที่ให้ข้อมลูในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อนัตรายใดๆ หรือ
ความไมช่อบธรรม อนัเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน เป็นพยาน หรือให้ข้อมลู  
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 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถมอบหมายงานให้กบัผู้บริหารคนใดคนหนึง่ ท าหน้าที่แทนในการใช้ดลุยพินิจสัง่
การคุ้มครองความปลอดภยัของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน พยาน และบคุคลท่ีให้ข้อมลูได้ โดยผู้บริหารท่ีได้รับ 
มอบหมายต้องไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัเร่ืองที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ทัง้โดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น ผู้ถกู 
กลา่วหาเป็นผู้ใต้บงัคบับญัชาของตนโดยตรง)  

 ผู้ ได้รับข้อมลูจากการปฏิบตัิหน้าที่ที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมลู ข้อร้องเรียนและเอกสาร
หลกัฐานของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั ห้ามเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อง เ ว้น
แตเ่ป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ท่ีกฎหมายก าหนด 

 
ในกรณีที่มีการร้องเรียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่ใน
การคุ้มครองผู้ แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง  ไม่ให้ได้รับความ
เดือดร้อน หรืออนัตรายใดๆ หรือความไม่ชอบธรรม อนัเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน เป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล
โดยขอให้ผู้ ร้องเรียนสง่เร่ืองร้องเรียนมายงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  
 
ในกรณีที่มีการร้องเรียน กรรมการบริษัท หรือกรรมการตรวจสอบ นัน้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลตวักลางขึน้
ตรวจสอบ โดยกรรมการที่มีส่วนเก่ียวข้องจะไม่มีสิทธิได้รับทราบข้อมูล ท าหน้าที่ในการคุ้มครองผู้ แจ้งเบาะแสหรือผู้
ร้องเรียน พยาน และบคุคลที่ให้ข้อมลูในการสบืสวนหาข้อเท็จจริงไมใ่ห้ได้รับความเดือดร้อน อนัตรายใดๆ หรือความไมช่อบ
ธรรม อนัเกิดจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน เป็นพยาน หรือให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ ร้องเรียนแจ้งเบาะแสมายงัผู้ที่ไม่มีส่วน
เก่ียวข้องกบัเร่ืองที่ถกูร้องเรียนโดยตรง 
 

แนวปฏิบัตกิารด าเนินการสืบสวนและบทลงโทษ  
1)  เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ จะ

เป็นผู้กลัน่กรอง สืบสวนข้อเท็จจริง โดยอาจมอบหมายหรือแตง่ตัง้ตวัแทนเป็นผู้สบืสวนข้อเท็จจริง โดยให้แจ้งผล
ความคืบหน้าให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือ ผู้ ร้องเรียนทราบเป็นระยะ  

2)  หากการสืบสวนข้อเท็จจริงพบข้อมลูหรือหลกัฐานที่มีเหตอุนัควรเช่ือได้ว่าผู้ที่ถกูกลา่วหาได้กระท าการทจุริตและ
คอร์รัปชัน่จริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถกูกลา่วหาได้รับทราบข้อกลา่วหาและให้สทิธิผู้ถกูกลา่วหาพิสจูน์ตนเอง  โดย
การหาข้อมลูหรือหลกัฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีสว่นเก่ียวข้องกับการกระท าทจุริตและคอร์รัปชั่น 
ตามที่ได้ถกูกลา่วหา  

3)  หากผู้ถกูกลา่วหา ได้กระท าการทจุริตและคอร์รัปชัน่จริง การทจุริตและคอร์รัปชัน่นัน้ถือว่าเป็นการกระท าผิดต่อ 
แนวปฏิบตัิการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น จรรยาบรรณทางธุรกิจ ผู้ถกูกล่าวหาจะต้องได้รับการสอบสวนและ
พิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างานที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ และหากการกระท าทจุริต
และคอร์รัปชัน่นัน้เป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย ผู้กระท าผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วย 
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การปกป้องดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
บริษัทฯ ให้ความมัน่ใจกบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานวา่จะไมม่ีผู้ ใดได้รับผลกระทบใดๆ จากการปฏิเสธการติดสินบน 
ถึงแม้ว่าการปฏิเสธดงักลา่วจะท าให้บริษัทสญูเสียผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ เช่ือมัน่ว่านโยบายต่อต้านการทจุริต
และคอร์รัปชัน่จะช่วยสร้างคณุคา่ให้แก่บริษัทในระยะยาว 
 

การเผยแพร่แนวปฏิบัตกิารต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน  
บริษัทฯ ได้มีการสือ่สารและเปิดเผยข้อมลูตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบันโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ เพื่อให้ผู้บริหาร พนกังาน และ

บคุคลที่เก่ียวข้องทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับทราบตามความเหมาะสม เช่น การประชุม การอบรมพนกังาน การแจ้งผ่าน

บอร์ดประชาสมัพันธ์ เว็ปไซด์ของบริษัท รายงานประจ าปี หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัท ฯ เป็นองค์กรที่

ปราศจากการคอร์รัปชัน่ รวมไปถึงมีการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

 

เร่ืองท่ีรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปช่ัน  
1)  พบเห็นการกระท าที่ทจุริตที่เก่ียวข้องกบัองค์กร โดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบคุคลในองค์กรติดสนิบน/

รับสนิบน เจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานรัฐบาล หรือหนว่ยงานเอกชน  

2)  พบเห็นการกระท าที่ผิดขัน้ตอนตามระเบียบปฏิบตัิของบริษัทฯ หรือมีผลต่อระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 
จนท าให้สงสยัได้วา่อาจเป็นช่องทางในการกระท าทจุริตและคอร์รัปชัน่  

3)  พบเห็นการกระท าที่ท าให้บริษัทฯ เสยีผลประโยชน์ หรือกระทบตอ่ช่ือเสยีงของบริษัทฯ  

4)  พบเห็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ  
 

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือขอค าแนะน า เก่ียวกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน  
การให้เบาะแสเก่ียวกบัพฤติกรรมที่น่าสงสยัอาจเข้าลกัษณะเป็นการทุจริต หรือสงสยัจะมีการคอร์รัปชัน่ หรือการปฏิบตัิ

หน้าที่ที่ไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท และหลกัจรรยาบรรณในการ

ด าเนินธุรกิจ หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัท บริษัทถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้บริษัทรับทราบข้อมูลการทุจริตและ

คอร์รัปชัน่ได้รวดเร็วขึน้ ซึ่งจะท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทนัท่วงที อีกทัง้ช่วยพิทกัษ์ผลประโยชน์ของบ ริษัทและของผู้มี

สว่นได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้แจ้งเบาะแส ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ขอค าแนะน า จะต้องระบุรายละเอียดของเร่ืองที่

จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือประเด็นท่ีต้องการค าแนะน า พร้อมช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่ได้ 

ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดช่องทางการรับแจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือขอค าแนะน า เก่ียวกบัการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ ดงันี ้

1) พนกังานหรือผู้มีสว่นได้เสยีที่พบเห็นการคอร์รัปชัน่ภายในบริษัท หรือการกระท าความผิดที่อาจเข้าขา่ยคอร์รัปชัน่

ที่เก่ียวข้องกบับริษัทให้รีบแจ้งผู้บงัคับบญัชา หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือบคุคลที่รับผิดชอบทราบ หรือช่อง

ทางการร้องเรียนอื่นของบริษัทตามความเหมาะสม โดยหากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรีกษาหารือกับ

ผู้บงัคบับญัชา หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการสอบทานหรือ

การติดตามการปฏิบตัิงาน 
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2) จดหมายปิดผนกึ และจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการบริษัทโดยตรง ตามที่อยูด่งันี ้

ประธานคณะกรรมการบริษัท 

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อนิดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 

594 หมู่ 4 ต าบลมะขามคู่  อ าเภอนิคมพัฒนา ระยอง 21180 

3) แจ้งผา่นช่องทางอีเมล์ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ : id@bjc1994.com   

 หนว่ยงานรับข้อร้องเรียน :  spy@bjc1994.com 

4) ตู้ รับความคิดเห็นที่ติดตัง้ภายในบริษัทและไซด์งานตา่งๆ 

ในกรณีผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน มีข้อร้องเรียนประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือคณะกรรมการบริหาร ขอให้ท่านสง่เร่ือง

ร้องเรียนมายงัประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

บคุคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการทจุริตและคอร์รัปชัน่ คือ ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ของบริษัทฯ ได้แก่ 
ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูแ่ขง่ทางการค้า เจ้าหนี ้ภาครัฐบาล ชมุชน สงัคม ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ทัง้นี ้ไมว่า่ทา่น จะแจ้ง
ด้วยวิธีใดดงักลา่วข้างต้น บริษัทฯ จะไมเ่ปิดเผยช่ือผู้แจ้งเบาะแสและจะเก็บข้อมลูผู้ที่เก่ียวข้องไว้เป็นความลบั 
  
ในกรณีที่มีประเด็นข้อร้องเรียนหรือเร่ืองที่เก่ียวกับการทจุริตและคอร์รัปชัน่ อนัเป็นกรณีเร่งด่วน ให้ผู้ เก่ียวข้องรายงานไป
ตามล าดบัชัน้โดยทนัที และน าเสนอตอ่ผู้บงัคบับญัชาระดบัสงูเพื่อสัง่การโดยเร่งดว่น 
 
ทัง้นี ้การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนต้องเป็นการกระท าโดยสจุริต หากบริษัทฯ พบการแจ้งเบาะแสโดยทจุริต หรือมีเจตนาใน

การกลัน่แกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียช่ือเสียง ถกูดหูมิ่น ถกูเกลียดชงั หรือให้ได้รับความอบัอาย ฯลฯ กรณี

เป็นพนกังานของบริษัทฯ จะได้รับการลงโทษทางวินยัตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ หากเป็นบคุคลภายนอกที่ท าให้บริษัทฯ 

ได้รับความเสยีหาย บริษัทฯ จะพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 

นโยบายและแนวปฏิบตัิการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่นี ้ให้มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 15 สงิหาคม 2560 เป็นต้นไป 
 
 
 
 

     (นางสาวผกาวล ีเจียรสวสัดิ์วฒันา) 
              ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 

mailto:id@bjc1994.com%20หรือ
mailto:spy@bjc1994.com

