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ประกาศบริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ยึดหลักการด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  
ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจที่มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ในห่วงโซ่ธุรกิจอันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์
ส่วนตัวที่ ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท โดยก าหนดให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน ซึ่งกลายเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกภาคส่วน 
ในสังคมได้รับรู้และเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพราะการทุจริตได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศ ทั้งในระบบ
เศรษฐกิจและสังคมที่กระทบกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่จากโครงสร้างพื้นฐานหรือสาธารณูปโภคที่ได้รับอย่างไม่เหมาะสม  
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้บริษัทประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) โดยคณะกรรมการตอ่ตา้น
การทุจริตคอร์รัปช่ัน ตามที่บริษัทได้จัดตั้งขึ้นได้มีบทบาทส าคัญในการด าเนินมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดย 
ได้จัดท า “คู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และแนวปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อวางระบบการป้องกันการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
คอร์รัปช่ัน บริษัทได้ประเมินตนเองเกี่ยวกับความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน และสรุปผลกระทบความเสี่ยง รวมทั้ง
จัดท ามาตรการป้องกันความเสี่ยงนั้นๆ ไม่ให้เกิดขึ้นอีก จัดอบรมพนักงานทุกระดับให้ทราบถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
สื่อสารและเผยแพร่นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุก
ระดับ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจต่อไป 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท และบริษัทย่อย ขอให้ค ามั่นว่าจะมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจ 
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อน าพาธุรกิจสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
 
ในนามบริษัท อาม่า มารีน จ ากดั (มหาชน) 
ประกาศ ณ วันท่ี 8 สิงหาคม 2562 
 
  
(นายพิศาล รัชกิจประการ)  
กรรมการผู้จดัการ 
 
  
(นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ) 
ประธานกรรมการต่อต้านการทุจรติคอร์รัปช่ัน 
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(1) หลักการในการจัดท าคู่มือตอ่ต้านการทุจรติคอร์รัปชั่น 
บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ได้ประกาศเจตนารมย์เพื่อเข้าร่วมโครงการ “แนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) 
(“CAC”)  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 บริษัทได้จัดท า “คู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน” เป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับการ
รับรองเข้าเป็นสมาชิก เมื่อวันที 4 พฤศจิกายน 2562 โดยมีการสอบทานคู่มืออย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และรักษาช่ือเสียงของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ ชัดเจนในการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท และบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้ 

 

(1.1) วัตถุประสงค์ และขอบเขต 
วัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตส านึก และบังคับใช้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อย 

รวมถึงบุคคลที่สามที่ท าหน้าที่ในนามบริษัท และครอบคลุมถึงการด าเนินธุรกิจของบริษัททั้งหมดภายใต้กฎหมายของประเทศไทย  
ได้ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปช่ัน ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติ โดยสร้างค่านิยมที่ถูกต้องในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส เพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท 

ทั้งนี้ นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับร่วมกับคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท 
 

(1.2) ค านิยาม 

 
ทุจริต หมายถึง การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยต าแหน่ง หน้าที่ หรือด้วยกฎหมาย ของ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทั้งของบริษัท ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญาของบริษัท หรือบุคคลอื่น
ใดท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เช่น การปลอมแปลง 
แก้ไขเอกสารหลักฐานโดยมิชอบ การท าหลักฐานเท็จ การเบียดบัง ยักยอก ฉ้อโกง เป็นต้น 

คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง  การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในต าแหน่งหน้าที่ หรือการใช้อ านาจในต าแหน่ง
หน้าที่ โดยมิชอบในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้ หรือรับสินบน การน าเสนอ การให้ค ามั่น
สัญญา การยอมรับการชักจูง สู่การกระท าที่ผิดต่อกฎหมาย หรือท าลายความไว้ใจ การขอ 
หรือการเรียกร้อง ทั้งที่เป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่เป็นการขัดต่อ
ศีลธรรม จริยธรรม กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดที่
ด าเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัทไม่ว่าในประเทศ หรือต่างประเทศ เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวกระท าหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจให้กับ
บริษัท โดยเฉพาะเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ ท้ังต่อองค์กร ตนเอง หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระท าได้” 
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บริษัท หมายถึง บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) และรวมถึงบริษัทย่อยของบริษัท อาม่า มารีน 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทคู่ค้า หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
พนักงาน หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับของบริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) 
การช่วยเหลือทางการเมือง 
(Political Contribution) 

หมายถึง การช่วยเหลือทางการเมืองที่สอดคล้องตามที่กฎหมายก าหนดให้สามารถกระท าได้ 
ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้านการเงิน หรือรูปแบบอื่น ทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมทางการเมือง สนับสนุนพรรคการเมือง นักการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้มี
บทบาททางการเมือง โดยต้องปฏิบัติอย่างโปร่งใสและมีการเปิดเผยอย่างเหมาะสม และได้รับ
ความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร 

การบริจาคเพ่ือการกุศล 
(Donations) 

หมายถึง การใช้จ่ายในโครงการ หรือกิจกรรม หรือกิจการใดๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 
สังคม กลุ่มประชาชน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยบริษัทอาจไม่ได้รับผลตอบแทนที่มี
ตัวตน และไม่ได้คาดหวังผลประโยชน์ตอบแทนในเชิงพาณิชย์  

เงินสนับสนนุ 
(Sponsorships) 

หมายถึง เงินช่วยเหลือ หรือเงินสมทบ หรือเงินอุดหนุน หรือท่ีอยู่ในลักษณะอื่นใดในท านอง 
เดียวกันที่จ่ายให้ หรือที่ได้รับจากบุคคลใดๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือช่ือเสียงของบริษัท อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้าง
ความน่าเช่ือถือทางธุรกิจการค้า การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นไป
อย่างสมเหตุสมผล เหมาะสม และสอดคล้องตามหลักจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code 
of Conduct) และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของ
บริษัท 

ค่าอ านวยความสะดวก 
(Facilitation Payment) 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายจ านวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการ
ให้เพียงพอเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะด าเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการ
กระตุ้นให้ด าเนินการรวดเร็วข้ึน โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
และเป็นการกระท าอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพงึ
จะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอรับ หรือต่อใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง หรือการ
ได้รับบริการสาธารณะ เป็นต้น 

บุคคลที่เกีย่วข้อง หมายถึง คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้อง ญาติสนิทของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุก
ระดับของกลุ่มบริษัท รวมถึงนิติบุคคลใดๆ ที่จะด าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งให้เป็นบริษัทย่อย 
หรือบริษัทร่วมของ บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) เพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า 

หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ในก ากับดูแลของรัฐทุกระดับ ทั้งในราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามความหมายที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และให้รวมถึง ข้าราชการ เจ้าพนักงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง 
ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใด ท่ีเป็นตัวแทนของหน่วยงานดังต่อไปนี้ 

1) กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ 
2) องค์กรระหว่างประเทศ 
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3) พรรคการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ทั้ง
ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน) ผู้บริหารท้องถิ่น 

4) หน่วยงานท่ีมีอ านาจก ากับดูแล 
5) รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท หรือองค์กรอื่นๆ ที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของ

หรือมีอ านาจควบคุม 
การจ้างพนักงานรัฐ 
(Revolving Door) 

หมายถึง การที่บุคคลจากภาครัฐเข้าไปท างานในภาคเอกชน หรือบุคคลในภาคเอกชนเข้ามา
ท างานในด้านนโยบายในภาครัฐ ท าให้อาจเกิดความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ในแง่ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตัวบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ในทั้งสององค์กร โดยท าให้เจ้าหน้าที่
ขององค์กรรัฐ ท าหน้าที่ก ากับดูแลอย่างไม่เป็นกลาง หรือบุคลากรในภาคเอกชนพยายาม
ผลักดันให้นโยบายรัฐเอื้อประโยชน์แก่องค์กรของตนจากการจ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

การเลี้ยงรับรอง หมายถึง การใช้จ่ายส าหรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ อาทิ การเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม หรือการ
เลี้ยงรับรองในรูปแบบของการบริการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดง การดูกีฬา การร่วมกิจกรรม
สันทนาการหรือกีฬา เช่น ตีกอล์ฟ เป็นต้น ทีเกิดขึ้นเนื่องในโอกาสพิเศษตามประเพณีนิยม ซึ่ง
เป็นการให้แก่บุคคลภายนอกที่ท าธุรกิจหรือติดต่องานกับบริษัท สามารถกระท าได้ แต่ต้อง
เป็นการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล และไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หรือ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

การให้และรับของขวัญ หมายถึง การให้หรือรับสิ่งใดๆหรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สินสิ่งของ บริการ หรืออื่นๆ ที่มี
มูลค่า) ที่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทให้และหรือได้รับท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน รายได้
และผลประโยชน์จากการจ้างงานปกติ  

การบริการต้อนรับ หมายถึง การเข้าร่วมงานสังคม วัฒนธรรมหรือชมกีฬากับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลผู้ซึ่งมี หรือ
อาจจะมี หรือผู้ซึ่งอาจจะเอื้อความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  

การให้ผลตอบแทนหรือ 
ประโยชน์อื่นใด 

หมายถึง การให้สิ่งของในรูปของทรัพย์สิน หรือผลตอบแทนทั้งที่เป็นเ งินหรือมิใช่เงิน เช่น 
สิทธิพิเศษต่างๆ หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลใดๆ เพื่อเป็นรางวัล หรือสินน้ าใจหรือเพื่อ
เป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลเหล่านั้น 

การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(Conflict of Interest) 

หมายถึง สถานการณ์ เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านี้ไม่ว่าโดยทางสายเลือด หรือทางอื่นใดมีผลประโยชน์
ส่วนตนที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่บุคคลเหล่านี้
รับผิดชอบอยู่ และขัดต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของบริษัท โดยสถานการณ์ เหตุการณ์หรือการ
กระท าน้ันอาจท าให้บุคคลเหล่านี้ขาดความเที่ยงธรรมในการตัดสินใจได้อย่างโปร่งใส 

ประเพณีนิยม หมายถึง สิ่งที่สังคมนิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาจนเป็นแบบแผนขนบธรรมเนียม 
หรือจารีตประเพณี หรือธรรมเนียมปฏิบัติ 
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(1.3) การสื่อสารและเผยแพร่ 
บริษัทจะสื่อสารและเผยแพร่ คู่มือฉบับนี้บนเว็บไซต์ และอินทราเน็ตของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานทุกระดับของบริษัทได้น าไปเป็นหลักปฏิบัติในการด าเนินงาน รวมทั้งเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบถึง  
แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ ของบริษัท ดังนี ้

1) เว็บไซต์ (Website) ของบริษัท : www.amamarine.co.th หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ”์ 
2) อินทราเน็ต (Intranet) ของบริษัท หัวข้อ “คู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน” 
 

(1.4) การติดตามและประเมินผล 
หลักปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัทถือเป็นภาระหน้าที่อย่างหนึ่งที่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานทุกระดับของบริษัทต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติในการด าเนินงาน และต้องไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในคู่มือ
ฉบับน้ี 

บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทได้รายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัตงิานท่ีขัดหรอื
สงสัยจะขัดต่อหลักการที่ก าหนดต่อผู้บังคับบัญชา โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการสอดส่องดูแลและ  
ให้ค าแนะน าต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ปฏิบัติตามหลักการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ที่ก าหนดอย่างถูกต้องในกรณีที่มีข้อสงสัย
ในการปฏิบัติตามหลักการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ในคู่มือฉบับนี้พนักงานของบริษัท สามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองก่อนใน
เบื้องต้น โดยการสอบถามตัวเองก่อนว่าสิ่งท่ีท าน้ัน 

 เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม ่
 เป็นที่ยอมรับและสามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่ 
 เป็นการท าให้เกิดความเสียชื่อเสียงของบริษัท หรือไม ่

 
หรือสอบถามโดยตรงไปยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือคณะกรรมการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

(1.5) บทลงโทษ 
หลักปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัทถือเป็นภาระหน้าที่อย่างหนึ่งที่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานทุกระดับของบริษัทต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติในการด าเนินงาน และต้องไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในคู่มือ
ฉบับน้ี หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้างต้น และก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท ให้ถือว่ามีความผิดตามข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท างานของบริษัท การพิจารณาบทลงโทษ บริษัท จะพิจารณาด้วยความยุติธรรม โดยค านึงถึงความหนักเบาและ
ลักษณะความผิดเป็นส าคัญ ผู้มีอ านาจลงโทษให้เป็นไปตามที่บริษัทก าหนดผู้ที่กระท าการทุจริตคอร์ รัปช่ันเป็นการกระท าผิด
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้อาจได้รับโทษ
ตามกฎหมายหากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 

หากคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ให้ด าเนินการสอบสวนและลงโทษตามระเบียบของบริษัทโดยให้ผู้มีอ านาจสูงกว่าด าเนินการ 
 

http://www.amamarine.co.th/
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(2) มาตรการปฏิบัติทีเ่กี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
เพื่อความชัดเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปช่ัน กรรมการ ผู้บ ริหาร และ

พนักงานของบริษัท ทุกระดับจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย จึงก าหนดนโยบาย
ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

(2.1) การด าเนินการด้านการเมือง 
บริษัทก าหนดนโยบายการด าเนินการด้านการเมืองเป็นจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ โดยให้เคารพต่อการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย ให้ความส าคัญในความเป็นกลางทางการเมือง และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับสามารถใช้สิทธิทางการเมือง
ของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะการเป็นพลเมืองดี และมีนโยบายไม่สนับสนุนทางการเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม แก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ เพื่อ
ประโยชน์ต่อบริษัท เว้นแต่เป็นการสนับสนุนกระบวนการทางประชาธิปไตยที่กระท าได้ตามที่กฎหมายก าหนด 

(2.2) การรับ การให้ของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อ่ืนใด 
บริษัทก าหนดนโยบายว่า “การรับ การให้ของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นใด 

ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมของขนบธรรมเนียมประเพณี และคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 
(สามพันบาท) และไม่เป็นการกระท าเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติทุจริตต่อหน้าท่ี หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี ซึ่งอาจน าไปสู่ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปช่ัน” 

(2.3) การบริจาคเพื่อการกุศล 
บริษัทก าหนดนโยบายว่า “การบริจาคเพื่อการกุศลของบริษัท ต้องพิสูจน์ได้ว่าการบริจาคได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุน

ชุมชน สังคม โดยการบริจาคเพื่อการกุศลจะต้องน าไปใช้ในสาธารณกุศล ต้องมีเอกสารหลักฐานในการบริจาคอย่างครบถ้วน ไม่เป็น
เส้นทางส าหรับการทุจริตคอร์รัปช่ัน” ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามตารางอ านาจอนุมัติ (Authority Table) 

(2.4) การให้เงินสนับสนุน 
บริษัทก าหนดนโยบายว่า “การให้เงินสนับสนุนต้องพิสูจน์ได้ว่าสนับสนุนให้กิจกรรมของโครงการประสบผลส าเร็จ เพื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัท หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง 
โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้ถูกน าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน โดยการก าหนดขั้นตอน อ านาจอนุมัติอย่างรัดกุม
สามารถสอบทานและติดตามเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้” ทั้งนี้ให้เป็นไปตามตารางอ านาจอนุมัติ (Authority Table) 

(2.5) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ / สั่งจ้างกับภาครัฐ 
บริษัทก าหนดนโยบายว่า “ห้ามให้ ขอให้ หรือ รับว่าจะให้สินบนในการด าเนินธุรกิจทุกชนิดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงาน

ของรัฐ โดยให้การติดต่องานกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ / สั่งจ้าง 
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ ของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” 

 (2.6) นโยบายหรือระเบียบค าสั่งอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ถ้ามี) 
 
ก าหนดให้ฝ่ายจัดการไปจัดท าแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนไว้ในคู่มือก ากับดูแลกิจการที่ดี คู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

พร้อมท้ังออกระเบียบค าสั่ง และมาตรการควบคุมภายในอย่างรัดกุม เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกระดับใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติงานอย่างถูกต้องต่อไป 
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(3) แนวทางปฏิบัตดิ้านการต่อต้านการทุจรติคอรร์ัปช่ัน 
ตามที่บริษัท ได้ประกาศเจตนารมณเ์ข้าร่วมโครงการแนวรว่มปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Private 

Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุง่มั่นในการต่อต้านการทจุรติ
คอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ โดย“คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน” ได้จัดท าคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารพนักงานทุกระดับ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน 
โดยมีแนวทางดังนี ้

(3.1) การก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

(3.1.1) ค่านิยมองค์กร (CORE VALUE) 

ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนามาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน บริษัท ได้ก าหนดค่านิยมองค์กรที่สอดคล้องการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ัน ดังนี้ 

ค่านิยมองค์กร “บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักก ากับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วย
ความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทหวังว่า
การด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กันไป
ด้วย” 

(3.1.2) จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ (CODE OF CONDUCT) 

คณะกรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานทุกระดั บของบริษัท  เพื่อเป็นแนวทางยึดถือในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสโดยไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้
ถือหุ้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม  

บริษัทเ ช่ือมั่นว่าการด าเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรมดังกล่าวจะเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่ งที่จะท าให้บริษัท                
ประสบความส าเร็จ  มีความเจริญก้าวหน้า  และเป็นท่ียอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

(3.1.3) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ จึงได้จัดท า “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน” 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อปลูกจิตส านึกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ทุกระดับ
ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปช่ัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มความเช่ือมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งเป็น
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ 

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปัช่ันนี้ให้ครอบคลมุไปถึงกระบวนการบรหิารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลอืก
บุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน การจ่ายผลตอบแทน และการปฏิบัติงานในทุก
กรณี โดยบริษัทจะคุ้มครองไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปช่ันรวมถึงการที่พนักงานให้
ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส การให้ข้อเท็จจริง และการรายงานการทุจริตคอรร์ัปชั่น แม้ว่าการกระท าน้ัน จะท าให้บริษัทสูญเสยี
โอกาสทางธุรกิจก็ตาม โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องสื่อสารท าความเข้าใจกับพนักงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบและดูแล
การปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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โดยบุคลากรของบริษัทต้องไม่เรียกร้อง ด าเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบท้ังทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อ
ประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก หรือเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงธุรกิจในทุกประเทศ และ
ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท 

การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ัปชั่นให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือการก ากับดแูลกจิการ 
และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะก าหนดขึ้นต่อไป และให้น ามาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นน้ีไปปฏิบัติที่บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และบริษัทที่มีอ านาจควบคุมอย่างเคร่งครัด 

บริษัทจะต้องสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันนี้อย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนทบทวน
แนวทางปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนด
ของกฎหมาย ทั้งนี้ การฝ่าฝืนกระท าการใดอันเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการคอร์รัปช่ัน จะได้รับการ
พิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท 

(3.1.4) นโยบายการด าเนินการด้านการเมือง 

บริษัทก าหนดให้นโยบายการด าเนินการด้านการเมือง เป็นจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ โดยให้เคารพต่อการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ให้ความส าคัญในความเป็นกลางทางการเมือง และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับสามารถใช้สิทธิทาง
การเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะการเป็นพลเมืองดี โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1)  บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และใช้
สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดี รวมทั้ง สามารถแสดงออก เข้าร่วม 
สนับสนุนใช้สิทธิทางการเมืองนอกเวลาท างานของบริษัท ในการนั้น 

2)  บริษัทให้ความส าคัญในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมและไม่ฝักใฝ่ต่อพรรคการเมืองใดๆ หรือผู้มี
อ านาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง 

3)  บริษัทมีนโยบายไม่สนับสนุนทางการเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นการช่วยเหลือทาง
การเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม แก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ เพื่อประโยชน์ต่อ บริษัท                   
ในการได้มาซึ่งสัญญาหรือร่างกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจต่อบริษัท เว้นแต่เป็นการสนับสนุนกระบวนการ
ทางประชาธิปไตยที่กระท าได้ตามที่กฎหมายก าหนด 

4)  บริษัทมีนโยบายไม่กระท าการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง การโฆษณา หรือสนับสนุน
พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมืองในพื้นที่ของบริษัท เพื่อเป็นที่พัก ท่ีรับรอง ที่
ประชุม หรือที่ชุมนุม รวมทั้ง ไม่ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัท ในการนั้น 

5)  บริษัทมีนโยบายไม่ให้พนักงานทุกระดับ ใช้ต าแหน่งหน้าที่ หรือช่ือ หรือตราบริษัท ชักจูงผู้อื่นให้จ่ายเงินอุดหนุน 
หรือให้การสนับสนุนแก่นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใดๆ หรือผู้มีอ านาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่งไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 

6)  บริษัทมีนโยบายไม่ให้พนักงานทุกระดับ สั่งการ หรือโน้มน้าว ด้วยวิธีการใดๆ ท่ีท าให้พนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา 
เข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท ซึ่งอาจมีความเสี่ยงท าให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร ก่อให้เกิด
ความเสียหาย และเสียชื่อเสียงกับบริษัท ในทุกกรณี 
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(3.1.5) การรับของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นใด 

บริษัทได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดไว้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ด้วยความเรียบร้อย และโปร่งใส จึงได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 
1)  ห้ามมิให้พนักงานทุกระดับ ครอบครัว เพื่อน และ/หรือคนรู้จัก เรียกร้องหรือรับของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการ

ต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า ลูกค้าช่วง ผู้ค้า/ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายของบริษัท ไม่ว่าในกรณีใด เป็นการส่วนตัวหรือเพื่อกลุ่มบุคคล ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัตงิาน
อย่ า ง ไ ม่ เ ป็ น ธ ร ร ม  เ กิ ด ค ว า ม ล า เ อี ย ง  ห รื อ เ กิ ด ค ว า ม ล า บ า ก ใ จ  ห รื อ เ กิ ด ค ว า ม ไ ม่ เ ป็ น ธ ร รม  
ต่อผู้เกี่ยวข้องอื่น หรืออาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันได้ เว้นแต่ได้รับตามเหตุ และกรณีตามข้อ (2) และข้อ (3)  
ให้ปฏิบัติตามที่ก าหนด 

2)  ให้รับได้ในนามบริษัท ที่ได้มอบหน้าที่ รับมอบอ านาจ หรือให้เป็นตัวแทนของบริษัท ก าหนดให้รับได้ ทั้งนี้อาจมา
จากการส่งเสริมการขาย การจัดกิจกรรมสมนาคุณหรืออื่นใด ของคู่ค้า ผู้ค้า/ผู้ขาย หรืออื่นๆ เพื่อมอบให้บริษัท 
หรือตัวแทนของบริษัท จากการจัดกิจกรรมหรือการส่งเสริมการขายนั้น เมื่อได้รับให้ส่งมอบให้ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
เพื่อด าเนินการต่อไป 

3)  การได้รับด้วยเหตุใดก็ตามอาจเพราะด้วยความเคารพนับถือ หรือเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรือในกรณีใดที่
เห็นว่าได้รับมาโดยสุจริต ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(3.1)  กรณีเงินสดหรือเช็ค ห้ามรับโดยเด็ดขาด เว้นให้รับได้โดยถูกต้องตามข้อ (2) 
(3.2)  รับได้กรณีเป็นของอุปโภคบริโภคที่เก็บไว้ไม่เกิน 7 วัน จะเน่าเสีย เช่น ของสด ผลไม้ น้ าผลไม้สด เป็นต้น 
(3.3)  รับได้ในกรณีเป็นของช าร่วย ของที่ระลึก ที่จัดท าขึ้น เพื่อแจกจ่ายโดยทั่วไป ซึ่งมีมูลค่าโดยประมาณไม่เกิน 

3,000 บาท (สามพันบาท) หากสูงกว่านี้ให้รายงานผู้บังคับบัญชา และส่งมอบให้ผู้จัดการฝ่ายบุคคล เพื่อ
ด าเนินการต่อไป 

4)  ให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวบรวม และสรุปรายงานให้คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันรับทราบ
เพื่อน าไปด าเนินการอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือการกุศล เช่น น าไปบริจาค มอบเป็นรางวัลพนักงาน มอบ
ให้หน่วยงานราชการ หรือที่อื่นใด ทั้งนี้ ในการรับตามข้อ (2) หากมีภาษีต้องช าระให้แจ้งฝ่ายบัญชีด้วยในกรณีที่
ของขวัญตามข้อ (2) เป็นเงินสด/เช็คหรือทอง ให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ท าเรื่องส่งมอบต่อให้กับผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้จัดเก็บไว้ในสถานที่ปลอดภัย เพื่อด าเนินการอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในล าดับ
ต่อไป 

5)  หลักเกณฑ์การรับของขวัญให้เป็นไปตามประเภทและมูลค่า มีความเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี โดยมี
มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาท) หากบริษัทอยู่ระหว่างจัดให้มีการประกวดราคา พนักงานจะต้องไม่รับ
ของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบริษัทที่เข้าร่วมการประกวดราคาแต่อย่างใด 

6)  บริษัทมีวัตถุประสงค์ เพื่อมิให้เกิดช่องทางทุจริต หรือเกิดความล าบากใจของผู้รับ หรือเกิดผลต่อการตัดสินใจใน
การปฏิบัติต่อผู้ให้ในทางที่ก่อประโยชน์ต่างตอบแทน หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องอื่น ทั้งนี้ บริษัทจะ
พิจารณาเจตนาของผู้ให้และผู้รับเป็นหลัก 
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7)  ให้คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน มีหน้าที่สอบทานการรับของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือ
ประโยชน์อื่นใด ให้เป็นไปตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด และรายงานผลการสอบทานให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาต่อไป 

8)  หากตรวจสอบพบว่าพนักงานคนหนึ่งคนใด กระท าไปในทางที่ส่อว่าเป็นการกระท าโดยทุจริต หรือเพื่อการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มบุคคล หรือพวกพ้อง จากหน้าที่ความรับผิดชอบ ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัยอย่าง
ร้ายแรง บริษัท จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบปฏิบัติต่อไป 

(3.1.6) การให้ของขวัญ ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใด 

บริษัทได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชน์อ่ืนใดในงานบริษัท 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดไว้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ด้วยความเรียบร้อย และโปร่งใส จึงได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 
- หลักเกณฑ์การเบิกค่าของขวัญ ค่ารับรอง และค่าบริการต่างๆ 

1)   การให้ของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ ให้กระท าในนามของบริษัท ตามที่ได้รับมอบอ านาจหน้าที่หรือให้
เป็นตัวแทนของบริษัท เท่านั้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามความจ าเป็นตามขนบธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วไป  

2)  บุคคลที่ได้รับการรับรองหรือรับบรกิารตอ้งมิใช่คณะกรรมการ หรือพนักงานของบริษัท เว้นแต่ กรรมการ หรือ
พนักงานดังกล่าวมีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมนั้น 

3)  ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ ต้องเป็นค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการรับรอง หรือการบริการที่จะอ านวย
ประโยชน์แก่กิจการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าดูมหรสพ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการกีฬา เป็นต้น 

4)  ก าหนดค่าสิ่งของที่ให้แก่บุคคล ซึ่งได้รับการรับรองหรือรับบริการไม่เกินคนละ 3,000 บาท (สามพันบาท) ใน
แต่ละคราว และจ านวนเงินค่ารับรองและค่าบริการให้น ามาหักเป็นรายจ่ายได้เท่ากับจ านวนท่ีจ่ายแต่รวมกัน
ต้องไม่เกินร้อยละ 0.3 ของยอดรายได้ที่น ามารวมค านวณก าไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายใดในรอบระยะเวลาบัญชี 
หรือของจ านวนเงินทุนที่ได้รับช าระแล้วถึงวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี แล้วแต่จ านวนใดจะมากกว่า 
ทั้งนี้ รายจ่ายที่จะน ามาหักได้จะต้องมีจ านวนสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 143 
หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น โดยการจ่ายค่ารับรองนั้นๆ ไม่มีสิทธิ์ขอคืนภาษีซื้อ หากแต่ภาษีซื้อ 
สามารถบันทึกเป็นรายจ่ายได้ไม่ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร 

5)  ก าหนดให้ผู้จัดการฝ่ายบุคคล มีหน้าที่รวบรวมรายช่ือที่ได้พิจารณาจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดหาของขวัญ
ของช าร่วย กรณีการมอบนั้น เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณ ีเช่น ของขวัญปีใหม่ เพื่อเสนอขออนุมัติจาก
ผู้มีอ านาจตามขั้นตอนต่อไป 

 
-  แนวทางปฏิบัติและเอกสารที่ใช้ในการขอเบิก 

1)  ให้ผู้ขอเบิกเขียนใบเบิกเงินทดรองจ่าย (FM-FN-04) โดยต้องระบุช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน่วยงานของ           
ผู้ได้รับการรับรองหรือผู้ได้รับการบริการด้วยทุกครั้ง 

2)  ให้ผู้ขอเบิกแนบภาพถ่ายการส่งมอบ หรือหลักฐานการรับของรางวัล กรณีส่งมอบรางวัลจากการส่งเสริมการ
ขายให้ลูกค้าทุกครั้ง 
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3)  ให้ผู้ขอเบิกค่าของขวัญ ค่ารับรอง หรือค่าบริการต่างๆ ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินแก่ร้านค้า หรือสถานที่ให้บริการขอ
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี เพื่อแนบในการเสนอขออนุมัติเบิกเงินจากผู้มีอ านาจอนุมัติต่อไป โดยปฏิบัติดังนี้ 
(3.1)  ให้ขอใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษี ในนามบริษัท เท่านั้น และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อก าหนด

แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่มีรอยขูดลบ ขีดฆ่า หรือ ลงช่ือก ากับการแก้ไขใดๆ เป็นอันขาด หากมีการ
แก้ไขให้ขอเอกสารฉบับใหม่ทดแทน 

(3.2)  กรณีพนักงานผู้ขอเบิกได้จ่ายเงิน ค่าบริการ ให้แก่ผู้มีเงินได้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็
ตาม สรรพากรก าหนดผู้จ่ายให้มีหน้าที่หัก ภาษี ณ ที่จ่าย มูลค่า  1,000 บาทขึ้นไป (ก่อน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพ่ือน าส่งสรรพากร โดยผู้ขอเบิกค่าบริการต้องหักภาษี ณ ท่ีจ่ายไว้ดังน้ี 
(3.2.1) ค่าบริการ ค่าจ้างท าของ ต้องหักภาษี ณ ท่ีจ่ายไว้จ านวน 3% เช่น ค่าซ่อมรถยนต ์
(3.2.2)  ค่าเช่า ต้องหักภาษี ณ ท่ีจ่ายไว้จ านวน 5% เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่ารถยนต์ เป็นต้น 
(3.2.3)  ค่าโฆษณา ต้องหักภาษี ณ ท่ีจ่ายไว้จ านวน 2% 
(3.2.4)  ค่ารางวัลหรือผลประโยชน์จากการส่งเสริมการขายต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้จ านวน 3% 
(3.2.5) ค่ารางวัลในการประกวดแข่งขัน การชิงโชค หรือจ่ายอื่นใดอันมีลักษณะท านองเดียวกัน 

ต้องหักภาษี ณ ท่ีจ่ายไว้จ านวน 5% 
(3.2.6)  จ่ายเงินได้ให้แก่นักแสดงสาธารณะ เช่น นักแสดงละคร ภาพยนตร์ วิทยุ หรือโทรทัศน์

นักร้อง นักดนตรี นักกีฬาอาชีพ ต้องหักภาษี ณ ท่ีจ่ายไว้จ านวน 5% 
(3.2.7)  จ่ายเงินได้จากวิชาชีพอิสระ เช่น ค่าสอบบัญชี ค่าบริการทนายความ ค่าจ้างออกแบบ

สถาปัตยกรรม การประกอบโรคศิลป์ วิศวกรรม ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้จ านวน  3%              
ทั้งนี้ ให้ฝ่ายบัญชีและการเงินออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามจ านวนเงินที่หักไว้ 
เพื่อน าส่งให้ร้านค้าผู้ให้บริการเป็นหลักฐานในการขอคืนภาษีอากรจากสรรพากรต่อไป 

4)  บริษัทห้ามมิให้มีการให้ของขวัญ ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใด หากการให้นั้นเป็น
ช่องทางเกิดทุจริต หรือการเลือกปฏิบัติต่อผู้รับของขวัญ หรือผู้รับการรับรองในทางที่ก่อประโยชน์ต่าง             
ตอบแทนเป็นการส่วนตัว หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องอื่น หรือจะมีผลกระทบเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท จะพิจารณาเจตนาของผู้ให้และผู้รับเป็นหลัก 

5) บริษัทห้ามให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพื่อจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิง
การกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายในของบริษัท อย่างเคร่งครัด เพื่อ
ป้องกันมิให้พนักงาน ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท กระท าไปเพื่อประโยชน์ที่ขัดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ 

6) ให้คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน มีหน้าที่ สอบทานการให้ของขวัญ ค่ารับรอง และค่าบริการ
ต่างๆ หรือประโยชน์อ่ืนใดในงานบริษัท ให้เป็นไปตามค าสั่งนี้ อย่างเคร่งครัด และรายงานผลการสอบทานให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไป 

7) หากตรวจสอบพบว่าพนักงานคนหนึ่งคนใดกระท าไปในทางที่ส่อว่าเป็นการกระท าโดยทุจริต หรือเพื่อการ
แสวงหาประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มบุคคล หรือพวกพ้อง จากหน้าที่ความรับผิดชอบ ถือว่าเป็นการกระท าผิดทาง
วินัยอย่างร้ายแรง บริษัท จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบปฏิบัติต่อไป 
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(3.1.7) การบริจาคเพ่ือการกุศล 

บริษัทได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ด้วยความเรียบร้อย และโปร่งใส 
จึงได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 

- วัตถุประสงค์และหลกัเกณฑ์ในการบริจาคเพ่ือการกุศล 
การบริจาคเพื่อการกุศลของบริษัท จะต้องพิสูจน์ได้ว่าการบริจาคได้ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนชุมชน สังคม โดยการ

บริจาคเพื่อการกุศลจะต้องน าไปใช้ในสาธารณกุศลอย่างแท้จริง ต้องมีเอกสารหลักฐานอย่างครบถ้วนไม่เป็นเส้นทางส าหรับการ
ทุจริต 

 

- การขออนุมัติงบประมาณ 
ในการจัดท างบประมาณประจ าปี ให้ฝ่ายบัญชีรวบรวมและสรุปค่าใช้จ่ายเกี่ยวกั บการบริจาคเพื่อการกุศล 

ของหน่วยงานต่างๆ เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อขออนุมัติงบประมาณการบริจาค  
เพื่อการกุศลและสังคมประจ าปี ทั้งนี้การบริจาคเพื่อการกุศลต้องไม่เกินที่กฎหมายก าหนดให้สามารถถือเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ 
(ไม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร) 

 

- แนวทางปฏิบัติในการขออนุมัติบริจาค 
ในการขออนุมัติบริจาคให้ส่วนบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ในการรับเรื่องจากผู้ขอรับบริจาค และตรวจสอบ

เอกสารบริจาคจากโรงเรียน วัด หน่วยราชการ และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบ ดังนี้ 
(1)  กรณีบริจาคเป็นทรัพย์สินของบริษัท 

(1.1)   ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบความน่าเช่ือถือ เอกสารประกอบการขอรับบริจาค และการมีอยู่จริงของ
องค์กรที่ขอรับบริจาค ประกอบด้วย 
(1.1.1) หนังสือขอรับบริจาค ระบุรายการ จ านวน และวัตถุประสงค์ 
(1.1.2) ภาพถ่าย แปลน แบบ สิ่งปลูกสร้างที่จะน าสินค้าที่ขอบริจาคไปใช้งาน 
(1.1.3) เอกสารส าคัญการจัดตั้งขององค์กรที่ขอรับบริจาค (ถ้ามี) 
(1.1.4) ตรวจสอบจ านวนสินค้าท่ีขอรับบริจาคเป็นไปตามเหตุผล ข้อเท็จจริง ของโครงการที่ขอรับบริจาค 
(1.1.5) ให้พิจารณาล าดับความส าคัญของโรงเรียน วัด องค์กรการกุศล หน่วยงานราชการ ชุมชน ที่บริษัท 

ติดต่อประสานงานต่างๆ บริเวณพื้นที่โดยรอบบริษัท และสาขา 
(1.1.6) ให้บริจาคทรัพย์สินที่เป็นของบริษัท โดยตรง  

(1.2)  ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่งรายชื่อผู้ขอรับบริจาคที่ได้พิจารณาตามข้อ (1.1) 
(1.3)  ฝ่ายบัญชีตรวจสอบงบประมาณ ต้นทุนการบริจาค และภาระด้านภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริจาค พิจารณาให้

ความเห็น เพื่อเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติตามวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
(1.4)   ให้ผู้จัดการฝ่ายที่รับผิดชอบอุปกรณ์ หรือทรัพย์สินที่จะน ามาบริจาค ท าการตรวจสอบสภาพการใช้งาน และ

น าเสนอต่อกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
(1.5)  ให้ฝ่ายบัญชีและการเงิน รวบรวมเอกสารการบริจาคในแต่ละงวด น ารายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ครั้งถัดไป 
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(2)  กรณีบริจาคเป็นเงินสด 
(2.1)  ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบเอกสารตามข้อ (1) (1.1.1) – (1.1.6) และจ านวนเงินบริจาคที่เหมาะสม  

ความจ าเป็นทางขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชนบริเวณพื้นที่ตั้งบริษัทและสาขา เช่น วันเข้าพรรษา วันเด็ก และ
เทศกาลอื่นๆ เป็นต้น 

(2.2)  ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดท าใบเบิกเงินทดรองจ่าย (FM-FN-04) เสนอขออนุมัติพร้อมแบบเอกสาร ข้อ (1) 
(1.1.1) – (1.1.6) 

(2.3)  ให้สั่งจ่ายเงินในนามองค์กรที่ขอรับบริจาคเท่านั้น กรณีที่บริจาคเป็นของใช้ ของขวัญ อาหารที่ต้องหาซื้อของ
มาบริจาคในกิจกรรมนั้นๆ ให้ด าเนินการตามเอกสารแนบ 2 

(2.4)  ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขอหนังสือขอบคุณ หรือ ใบอนุโมทนาบัตร หรือ ใบเสร็จรับเงิน เพื่อเคลียร์เงินยืมทด
รองจ่าย ตามเอกสารใบเคลียร์เงินทดรองจ่าย (FM-FN-005) 

(3)  อ านาจอนุมัติในการบริจาค 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการบริจาคเพื่อการกุศล แล้วน าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ

ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทต่อรายการผู้มีอ านาจอนุมัติ การบริจาคเป็นเงินสด (บาท) การ
บริจาคเป็นสินค้า (บาท) 

 
คณะกรรมการบริษัท  มากกว่า 500,001 บาท 
คณะกรรมการบริหาร  มากกว่า 200,000 – 500,000 บาท 
กรรมการผู้จัดการ 0 – 200,000 บาท 
 

(4)  การส่งมอบทรัพย์สินท่ีบริจาค 
เมื่อได้รับอนุมัติการบริจาคจากผู้มีอ านาจ ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลประสานงานส่งมอบทรัพย์สินกับผู้ขอรับ

บริจาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งมอบทรัพย์สิน และท าพิธีการส่งมอบพร้อมภาพถ่าย 
(หมายเหตุ: รายที่ไม่ได้รับอนุมัติบริจาคให้แจ้งเหตุผลให้ผู้ขอรับบริจาคทราบต่อไป) 

(5)  เอกสารประกอบการบริจาค 
ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่งต้นฉบับเอกสารการบริจาคทั้งหมดให้ฝ่ายบัญชีเก็บไว้เป็นหลักฐานส าหรับการ

ตรวจสอบจากสรรพากร ได้แก่ 
(5.1)   หนังสือขอรับบริจาค 
(5.2)  เอกสารอนุมัติการจ าหน่ายทรัพย์สิน (Write Off) 
(5.3)   ภาพถ่าย แปลน แบบ สิ่งปลูกสร้างที่ขอรับบริจาคทรัพย์สินของบริษัท 
(5.4)  เอกสารส าคัญการจัดตั้งขององค์กรที่ขอรับบริจาค (ถ้ามี) 
(5.5)  หนังสือขอบคุณ หรือใบอนุโมทนาบัตร หรือใบเสร็จรับเงิน (กรณีบริจาคเงิน) ให้ระบุช่ือ -ที่อยู่ของผูร้ับ

บริจาค รายการ และจ านวนเงิน ลงช่ือผู้มีอ านาจอย่างถูกต้องเพื่อให้ถือเป็นรายจ่ายของบริษัท ได้ตาม
ประมวลรัษฎากร (ดูเอกสารแนบ 1-5) 

(5.6)  ภาพถ่ายกิจกรรมการส่งมอบ กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ต่างๆ ประกอบการบริจาค 
(6)  การสอบทานการบริจาค 
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(6.1)  ให้ฝ่ายบัญชีและการเงินและคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ตรวจสอบภายหลังการบริจาควา่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอมาหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริจาคครั้งต่อไป 

(6.2)  ใหค้ณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน มีหน้าที่สอบทานการบริจาคเพื่อการกุศลตามแนวทางและ
แผนการตรวจประจ าปี โดยให้เป็นไปตามค าสั่งฉบับนี้ อย่างเคร่งครัด หากพบว่า มีรายการใดผิดปกติ
หรือมีการปฏิบัติที่ส่อไปในทางทุจริต ให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ
ทราบทันท ี

(7)  บทลงโทษหากตรวจสอบพบว่าพนักงานคนหนึ่งคนใด หรือ กลุ่มบุคคลใด เจตนาทุจริตในการน าเงินสด/ ทรัพย์สิน/ 
สินค้า/ วัสดุ ไปบริจาคโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือหากตรวจสอบแล้ว 
พบว่าการบริจาคมีการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริต ท าให้บริษัทได้รับความเสียหาย พนักงานหรือกลุ่มบุคคลนั้นต้อง
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมูลค่าทั้งหมด และจะถูกพิจารณาเรื่องวินัย และโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงตาม
ระเบียบของบริษัท 

 

(3.1.8) การให้เงินสนับสนุน (Sponsorships) 

บริษัทได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้เงินสนับสนุน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดไว้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ด้วยความเรียบร้อย และโปร่งใส จึงได้
ก าหนดแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 

- หลักเกณฑก์ารให้เงินสนับสนุน 
1)  เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอเงินสนับสนุนได้ท ากิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็นการด าเนินการ

เพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลส าเร็จ เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัท หรือเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง 

2) เงินสนับสนุนนั้น ต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดนั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่าง
ตอบแทนให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ซึ่งไม่ได้เป็นข้ออ้างส าหรับการทุจริต 

3) ห้ามให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ 
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพื่อจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบ
ด้วยหน้าที่ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายในนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้พนักงาน ผู้บริหาร หรือบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท กระท าไปเพื่อประโยชน์ที่ขัดต่อกฎหมายของประเทศนั้นๆ 
 
- แนวทางปฏิบัติในการขออนุมัติเงินสนับสนนุ 

1)  ให้ผู้ขอเงินสนับสนุน จัดท าบันทึกค าขอ ระบุช่ือผู้รับเงินสนับสนุน และวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนพร้อมแนบ
เอกสารประกอบท้ังหมดจากองค์กรที่ขอเงินสนับสนุนจากบริษัทในการเสนอขออนุมัติ ประกอบด้วย 
(1.1)  หนังสือแจ้งความประสงค์การขอเงินสนับสนุน ระบุจ านวนเงิน หรือทรัพย์สินท่ีขอสนับสนุน 
(1.2)  หลักฐานการมีตัวตนของผู้ขอรับการสนับสนุน เช่น หนังสือรับรองการจัดตั้งองค์กร 
(1.3)  หลักการ เหตุผล เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
(1.4)  ก าหนดการ วิธีการ ด าเนินงานโครงการ 
(1.5)  ภาพถ่ายกิจกรรมประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัท (ถ้ามี) 
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2)  ให้เสนอฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อพิจารณาและเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติตามระเบียบปฏิบัติและอ านาจ
ในการอนุมัติของบริษัท 

 

- การตรวจสอบและบทลงโทษ 
1)  ให้ผู้ขอเงินสนับสนุนมีหน้าที่ประเมินผลและรายงานผลของการด าเนินงานตามโครงการที่ขออนุมัติไว้ให้

ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง 
2)  ให้ผู้ขอเงินสนับสนุนส่งมอบหลักฐานการด าเนินโครงการและ/หรือภาพถ่ายกิจกรรมดังกล่าวให้ฝ่ายบัญชีและ

การเงิน พร้อมกับใบเสร็จรับเงินซึ่งถูกต้องตามประมวลรัษฎากรเพื่อแนบไว้กับต้นเรื่องที่ได้รับอนุมัติในครั้งแรก 
3)   ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการที่ขออนุมัติไว้ในที่ประชุมคณะกรรมการ

ต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน  
4)  ให้คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน มีหน้าที่รายงานผลการสอบทานให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

ต่อไป 
5)  หากตรวจสอบพบว่า พนักงานคนหนึ่งคนใดด าเนินการเกี่ยวกับการให้เงินสนับสนุนนี้ในทางที่ส่อว่าเป็นการกระท า

โดยทุจริต หรือเพื่อการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มบุคคล หรือพวกพ้อง จากหน้าที่ความรับผิดชอบ   ถือว่าเป็น
การกระท าผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ต่อไป 

 

(3.1.9) การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

  การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ของ

บริษัท และปฏิบตัิงานด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกดิผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) โดย 

1) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าท่ีจากบริษัท 

หรือบริษัทในเครือ หรือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตลอดเวลา 

2) การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรอืบริการ อาทิ ของขวัญ (Gifts) ความบนัเทิง (Entertainments) การท่องเที่ยว 

(Travel) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้บุคคลนั้นกระท าการ หรือละ

เว้นการกระท าการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระท าท่ีไมส่มควรปฏิบัตเิป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงไม่ควร

ส่งเสริม หรือมสี่วนร่วมให้บุคคลอืน่มีการกระท าดังกล่าวด้วย 

3) ในการจัดซื้อ จัดจา้ง ต้องด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบยีบของบริษัท มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ห้าม

ให้ หรือรับสินบนในการด าเนินธรุกิจทุกชนิดกับภาครัฐและเอกชน 

4) การใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและการใช้จ่ายอื่นๆที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัตติามสัญญาทางธุรกจิ สามารถ

กระท าได้ตามระเบียบปฏิบตัิก าหนด แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตผุลและมีการตรวจสอบได้ 
 

(3.2) แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน การกู้ยืม การจ่ายช าระหนี้ และการก่อภาระผูกพัน 
บริษัทห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ครอบครัว เพื่อน และ/หรือคนรู้จัก เรียกร้องหรือรับเสนอหรือ

ให้ประโยชน์อื่นใดแก่ คู่ค้า เจ้าหนี้การค้า สถาบันทางการเงิน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจใน
การปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาการกู้ยืม หรือสัญญาการจ่ายช าระหนี้หรือสัญญาการก่อภาระผูกพัน เพื่อให้
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เกิดความชัดเจนในการอนุมัติการกู้ยืม การจ่ายช าระหนี้ และการก่อภาระผูกพัน ให้ด าเนินการตามขั้นตอนในระเบียบในการ
ปฏิบัติงานและอ านาจในการอนุมัติ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 
(ก)  คณะกรรมการบรหิาร มีอ านาจอนุมัติทางด้านการเงิน ดังต่อไปนี ้

1)  การตัดบัญชีทรัพย์สิน ที่เลิกใช้งาน ช ารุด เสียหาย เสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ เพื่อท าลายหรือจ าหน่ายเป็นเศษ
ซากซึ่งผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

2)  การตัดบัญชีหนี้สูญที่เกิดจากการค้าปกติ และมีหลักฐานการติดตามทวงถามให้ช าระห นี้ตามสมควร 
แต่ไม่ได้รับการช าระหนี้ หากจะฟ้องลูกหนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่คุ้มกับหนี้ท่ีจะได้รับช าระ (ตามกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 186 พ.ศ.2534 ) ซึ่งผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

3)  การเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากประจ า ออมทรัพย์ และกระแสรายวันกับสถาบันการเงิน รวมถึงการได้รับหรือ
ยกเลิกวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน 

4)  การกู้เงินระยะยาวหรือตั๋วสัญญาใช้เงินอายุสัญญามากกว่า 1 ปี 
5) การท าสัญญาจ้างบริการต่างๆ อายุสัญญามากกว่า 1 ปี 
 

(ข) กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดบัผู้จัดการฝา่ยขึ้นไปมีอ านาจอนุมัตทิางด้านการเงินตามระเบียบในการปฏบิัติงาน
และอ านาจในการอนุมัติ  (Authority Table)  ที่ ได้อนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท เพื่ อ ให้ฝ่ ายจัดการได้มีอ านาจ 
ในการบริหารกิจการประจ าวันได้อย่างมีประสทิธิภาพ โดยก าหนดวงเงินอนุมัติตามต าแหน่งผู้บริหารระดับ ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป 
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1)  การบัญชี การภาษีอากร ก าหนดผูม้ีอ านาจลงนามในแตล่ะเรื่อง 
2)  การอนุมัตสิั่งซื้อ สั่งจ้าง และสั่งซ่อม ก าหนดวงเงินอนุมัติตามต าแหนง่ 
3)  การอนุมัติทางการเงิน การสั่งจ่ายเงินหรือสั่งจ่ายเช็ค ก าหนดวงเงินอนุมัติตามต าแหน่ง 
4) การกู้ยืมเงินระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี ก าหนดวงเงินอนุมัติตามต าแหน่ง 
5)  รายการอื่นๆ ได้แก่ การปฏิบัติงานและอ านาจในการอนุมัติที่ไม่อยู่ในเง่ือนไขที่กล่าวข้างต้น ต้องน าเสนอ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการ 
 

(3.3) แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ และสั่งจ้าง 
บริษัทมีนโยบายห้ามให้หรือรับสินบนในการด าเนินธุรกิจทุกชนิด การด าเนินงานของบริษัท และการท าธุรกรรมทางธุรกิจ

กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา ผู้ขนส่ง เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือหน่วยงานภาครัฐ จะต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ / 
สั่งจ้างของบริษัท อย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยได้ก าหนดขั้นตอนในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดซื้อ และสั่งจ้าง ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 เรื่อง การขอให้จัดซื้อ /สัง่จ้าง 
ส่วนท่ี 2 เรื่อง การออกใบสั่งซื้อ /สั่งจ้าง 
ส่วนท่ี 3 เรื่อง การยืนยันการจดัซือ้ /สั่งจ้างและการจัดส่งเอกสาร 
ส่วนท่ี 4 เรื่อง การติดตามการจัดซื้อ /สั่งจ้าง 
ส่วนท่ี 5 เรื่อง การยกเลิกการจัดซือ้ /สั่งจ้าง และการแก้ไขราคา 
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กรณีเกิดปัญหาในทางปฏิบัติตามค าสั่งนี้ให้เสนอเรื่องผ่านฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อเสนอกรรมการผู้จัดการ  ค าวินิจฉัย
ของกรรมการผู้จัดการถือเป็นที่สุด 
 

(3.4) แนวทางการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล และการฝึกอบรม 
บริษัทมีระเบียบในการปฏิบัติตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก การตรวจสอบประวัติการท างาน การจ้างงาน การจ่าย

ผลตอบแทน การปฐมนิเทศ การเลื่อนต าแหน่ง การพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดแผนการฝึกอบรม การประเมินผลงาน  
การสอบสวน การลงโทษ โดยก าหนดให้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันครอบคลุมในกระบวนการบริหารงานบุคคล ระเบียบ
ปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล และคู่มือพนักงาน และมีกระบวนการเผยแพร่อบรมความรู้ เกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน  
การทุจริตคอร์รัปช่ันให้กรรมการ และพนักงานทุกระดับรับทราบอย่างต่อเนื่องในแผนการอบรมประจ าปี บริษัทจะคุ้มครอง 
ไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปช่ัน รวมถึงการที่พนักงานให้ความร่วมมือในการแจ้งเรื่อง
การให้ข้อเท็จจริง และการรายงานการทุจริตคอร์รัปช่ัน แม้ว่าการกระท านั้นจะท าให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม โดย
ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารท าความเข้าใจกับพนักงาน 

(3.4.1) การว่าจ้างพนักงานรัฐ/ เจ้าหน้าที่รัฐ (Revolving Door) 
- บริษัทไม่จ้างเจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้าท างานท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
- มีความโปร่งใสของการแต่งตั้ง โดยการเปิดเผยข้อมูลรายนามและประวัติบุคคลที่เคยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ทีได้รับการแต่งตั้งมาเป็นที่ปรึกษา/กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัท พร้อมระบุเหตุผลของการแต่งตั้งบุคคล
เหล่านั้นในเอกสารเผยแพร่ของบริษัท หรือในรายงานประจ าปี 
 

(3.5) แนวทางการปฏิบัติงานด้านการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) 
- บุคลากรของบริษัท พึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

หรือบริษัทย่อย เว้นแต่จะสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะท าให้เช่ือมั่นได้ว่าการด าเนินการดังกล่าวไม่ส่งผล
กระทบต่อบริษัท หรือจัดให้มีมาตรการที่เป็นไปเพื่อผลประโยยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และ
รายงานไปยังฝ่ายตรวจสอบภายในส าหรับกรณีกรรมการและผู้บริหาร หรือรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาส าหรับ
กรณีพนักงาน 

- กรรมการหรือผู้บริหารควรเปิดเผยรายการธุรกิจหรือกิจการที่มีผลประโยชน์อันจะมีผลกระทบให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในทางธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ โดยรายงานไปยังฝ่ายตรวจสอบภายในของ
บริษัท เช่น  

 การร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
 การด ารงต าแหน่งใดๆ หรือการเป็นที่ปรึกษาของคู่ค้าหรือบริษัทย่อย 
 การท าการค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการกับบริษัทหรือบริษัทย่อยโดยตรงหรือท าการผ่านผู้อื่น 

- บุคลากรของบริษัทจะไม่แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท
หรือบริษัทย่อย เช่น แผนงาน รายได้ มติที่ประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ การประมูลราคาเพื่อประโยชน์ส่วน
ตน ไม่ว่าจะท าให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม  
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(4) มาตรการป้องกันการทจุริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทมีการด าเนินงานตามการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตคอรร์ัปชั่นตลอดจนการสร้าง

จิตส านึกและค่านยิมส าหรับการตอ่ต้านการทุจรติคอร์รัปชั่นให้แก่บุคลากรของบริษัท ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ช่วยบริษัทในการป้องกัน

การเกิดการทุจรติคอร์รัปขั่นในองค์กร นอกจากน้ีบริษัทยังด าเนินการผ่านมาตรการป้องกันการทุจรติคอร์รัปช่ัน ดังต่อไปนี้ 

(4.1) การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทจัดให้มีการจัดท าระเบียบปฏิบัติงาน (PROCEDURE MANUAL) เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปช่ัน 

โดยจัดท าแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านคอร์รัปช่ันให้ทุกหน่วยงานประเมินตนเอง 
 
(4.1.1) วัตถุประสงค ์

เพื่อให้มั่นใจว่าผลการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปช่ัน จะได้รับการด าเนินการแก้ไข และป้องกันการเกิดซ้ าอย่างมี
ประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้ง นโยบายอื่นๆ และระเบียบค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 

 
(4.1.2) ขอบเขต 

ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมถึงกิจกรรมการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน การค้นห าสาเหตุ  
การแก้ไขปัญหา การป้องกันการเกิดซ้ าการทบทวนความรุนแรงของความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 
(4.1.3) ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ทุกหน่วยงาน ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 พิจารณาตรวจสอบ ทบทวนผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 วิเคราะห์ปัญหาและก าหนดมาตรการแก้ไข และป้องกันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 รายงานผลการด าเนินการแก้ไข และป้องกันต่อคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 พิจารณาสอบทาน และทบทวนผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ันที่ผ่านการพิจารณาจากผู้จัดการ

ฝ่ายแล้ว 
 ติดตามผลการด าเนินการแก้ไข และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 ก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง / ทบทวนการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ันตามความถี่ที่

เหมาะสม 
 

(4.1.4) ขั้นตอนหลักของการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 1) การก าหนดเกณฑ์วัดความเสีย่งในด้านผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่เกิดขึ้น (Likelihood of 

Occurrence) รวมทั้งก าหนดระดบัความเสีย่งท่ีองค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) 
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2) การระบุความเสี่ยง ระบุการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน การประเมินระบบควบคุมภายในท่ีมีอยู่ใน

ปัจจุบัน การวิเคราะห์ความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงท้ังก่อนและหลังจากมีมาตรการการควบคุม

ภายในปัจจุบัน 

3) การจัดหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ หากมาตรการควบคุมภายในท่ี

ด าเนินงานอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริต 

บริษัทมีการจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ทั้งนี้ ในแต่ละฝ่ายของ

บริษัทมีหน้าที่รายงานการด าเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และ

ทบทวนความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อระบุความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

หรือการเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ในแต่ละปี ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ เช่น การ

เปลี่ยนแปลงกระบวนการปฏิบัติงาน การน าเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาประยุกต์ใช้ การเปลี่ยนแปลงหน้าที่และความ

รับผิดชอบของบุคลากรในบริษัท หรือวิธีการท าทุจริตแบบใหม่ๆ เป็นต้น  

(4.2) การจัดท านโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทจัดให้มีนโยบาย หลักเกณฑ์ และข้อก าหนด รวมถึงระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ เช่น นโยบายก ากั บดูแลกิจการ 

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน (หัวข้อ 3.1) จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท างาน เพื่อให้บุคลากร

ของบริษัทเข้าใจหลักการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี หลักจริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี รวมทั้งเพื่อสร้างจิตส านึก 

และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

ทั้งนี้นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นผู้
ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า หรือ
ตามความเหมาะสมในกรณีที่ต้องมีการตีความ หรือมีเหตุอื่นใด เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ันได้ถูกติดตาม 
ประเมินผล และจัดการให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ 
 

(4.3) การควบคุมภายใน 
บริษัทก าหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการเกิดทุจริตและคอร์รัปช่ัน และ

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดขึ้นช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบ

ภายในให้เป็นไปตามข้อก าหนด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี ้

1) จัดให้มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกปี 

2) ให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรอืผู้ร้องเรียน ให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองพนักงานหรือบุคคลอื่นใดท่ี

แจ้งเบาะแสหรือให้หลักฐานเรื่องการทุจริตและคอร์รัปช่ันท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงพนักงานท่ีปฏิเสธ

การคอร์รัปช่ัน โดยใช้มาตรการคุม้ครองผู้ร้องเรยีน หรือผู้ที่ให้ความรว่มมือในการรายงานการทุจรติและ

คอร์รัปช่ันตามทีไ่ด้ก าหนดไว้ในนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแส 
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3) จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ และการควบคุมภายในให้แก่คณะกรรมการบริษัท/ ผู้บริหาร อย่างน้อยปี

ละ 1 ครั้ง 

(4.4) มาตรการการเปิดเผยการจัดจ้างพนักงานของรัฐ 
 บริษัทก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลของบุคลากรที่เคยเป็นพนักงานภาครัฐตามกฎหมายที่คณะกรรมการ ปปช. ก าหนด

ไว้ตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 มาตรา 126 และมาตรา 127 และกฎหมาย

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทต้องเปดิเผยข้อมูลเกีย่วกับการจดัจ้างพนกังานของรัฐในเอกสารเผยแพร่ของบริษัท หรือในรายงาน

ประจ าป ี

(4.5) การบังคับใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันมีผลบังคับใช้กับบุคลากรของบริษัท โดยมผีลตั้งแต่วันท่ีคณะกรรมการบริษัทไดล้งมติ

อนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชั่น หากมีการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตีความ ยกเลกิ จะต้องไดร้ับการอนุมตัิจาก

คณะกรรมการบริษัท 

(4.6) กระบวนการบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล 
 กระบวนการบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลที่ส าคญัของบริษัทเป็นไปอยา่งถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบ

ได้ โดยมีระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในอย่างมีประสทิธิภาพและเชื่อถือได้ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

(5) โครงสร้างการท างาน บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

(5.1) คณะกรรมการบริษัท 
มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและการก ากับดูแลให้มีระบบท่ีสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร อีกทั้งยังมีหน้าท่ี
และความรับผิดชอบ ในการก าหนด อนุมัตินโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่างๆ ให้เป็นไปตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจัดท าคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Handbook) เพื่อให้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรม
การก ากับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กรให้เป็นท่ีเข้าใจของผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับและให้มีผลในทางปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 

(5.2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
มีหน้าที่ในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภาย ใน และระบบ

บริหารความเสี่ยงในเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิภาพและรัดกุม คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรง
ตามนโยบาย แนวปฏิบัติที่ดี ระเบียบปฏิบัติและอ านาจอนุมัติ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 

(5.3) กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร 
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มีหน้าที่ในการสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และด าเนินการให้เป็นระบบ และสื่อสารไปยังพนักงานและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ทราบถึงนโยบายรวมทั้ง ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของธรุกิจ ข้อบังคับ บริษัท ระเบียบปฏิบัติและอ านาจในการอนุมัติ และข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(5.4) คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Committee)  
มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสรุปผลความเสี่ยงด้าน

ทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีอาจจะเกิดขึ้น ในแต่ละกระบวนการอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงเสนอมาตรการป้องกันแก้ไขที่เหมาะสม และรายงาน
ต่อประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความ
เหมาะสมตั้งแต่ผู้จัดการขึ้นไป จากทุกหน่วยงานเป็นตัวแทน โดยมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(5.4.1) ก าหนดนโยบายและมาตรการของบริษัท เกี่ยวกับต่อต้านการทุจรติคอร์รัปช่ัน 
(5.4.2) จัดท าคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานท่ีดี ระเบียบค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และอ านาจ
อนุมัติทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและค าสั่งที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทลงโทษหากพนักงานหรือผู้บริหารไม่ปฏิบัติ
ตาม 
(5.4.3) จัดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้านการทุจริตของแต่ละหน่วยงานเป็นประจ าทุกปี หรือตามความ
เหมาะสม และจัดท ามาตรการป้องกันความเสี่ยง 
(5.4.4) จัดท าแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองเป็น
สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption: CAC) และทบทวนตามก าหนดเวลา 
(5.4.5) จัดการอบรมพัฒนาพนักงานและผู้บริหารให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
(5.4.6) ทบทวนคู่มือ แผนงาน นโยบาย การประเมินความเสี่ยง และมาตรการต่างๆ ด้านการทุจริตทุกปี เพื่อให้มีการ
ติดตามสะท้อนการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางปฏิบัติงานท่ีดี และเตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจสอบ 
(5.4.7) จัดให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และติดตามให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันท่ีบริษัท ก าหนด 

(5.5) ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

มีหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ันที่อาจ
เกิดขึ้น และรายงานการด าเนินงาน รวมถึงรายงานเรื่องผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

(5.6) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทต่อการปฏิบัติ

ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน สื่อสาร รวมถึงอบรมนโยบายและมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันให้แก่ผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง ติดตามและจัดเก็บแบบรับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันที่
ผู้บริหารของบริษัทลงนามแล้ว โดยให้พนักงานลงนามผ่านช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์ 

(6) การรับแจ้งเบาะแสหรือข้อรอ้งเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้าน  

การทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยความเรียบร้อย    
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จึงได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(6.1) วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส และสามารถ

ตรวจสอบได้ โดยบริษัทคาดหวังให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รายงานโดยสุจริตให้บริษัท ทราบถึงการ
ปฏิบัติงานที่ขัดหรือสงสัยว่าไม่สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไข หรือด าเนินการให้เกิดความถูกต้องอย่างเหมาะสม 

 

(6.2) ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 
เมื่อมีข้อสงสยั หรือพบเห็นการกระท าท่ีน่าสงสัยว่าจะฝา่ฝืนหลักการปฏิบัติทีด่ี ในเรื่องต่อไปนี ้
1) การฝ่าฝืนการปฏิบตัิตามหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
2) การฝ่าฝืนกฎ ระเบยีบ ข้อบังคับของบริษัท 
3) การได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน 
4) การกระท าทุจริตคอร์รัปช่ัน 
5) การกระท าผดิกฎหมาย 
 

(6.3) การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรง โดยไม่ผ่านผู้บริหาร  

ของบริษัทเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ไปยังช่องทางดังนี้ 
ช่องทาง ผู้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

เบอร์โทรศัพท์ 02-001-2801 ต่อ 171  เลขานุการบริษัท 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: auditcommittee@amamarine.co.th กรรมการตรวจสอบ 
ไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง  
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
บริษัท อาม่า มารีน จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 33 ทาวเวอร์เอ ห้องเลขท่ี TNA02 
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

สื่อออนไลน์บริษัท 
หัวข้อ “ติดต่อเรา” -> “แจ้งเบาะแสทุจริต” หรือ 
http://www.amamarine.co.th/th/whistleblowing.php 

กรรมการตรวจสอบ 

 

(6.4) การด าเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
(1)  การลงทะเบียนและส่งเรื่องให้ผู้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ (7.3) เพื่อลงทะเบียนรับเรื่อง

ร้องเรียน และประสานงานตรวจสอบเรื่อง ดังนี้ 
(ก) กรณีที่มีผลกระทบต่อช่ือเสียงของบริษัท อย่างร้ายแรงให้ด าเนินการโดยเร่งด่วน ภายใน 14 วันนับแต่

วันท่ีได้รับการแจ้งเบาะแส 
(ข) กรณีอื่น ให้ด าเนินการโดยเร็วลงบันทึกข้อมูลจากผู้ร้องเรยีน ดังนี้ 

http://www.amamarine.co.th/th/whistleblowing.php
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1) ช่ือผู้ร้องเรียน ยกเว้นกรณีที่ไมไ่ด้ระบุชื่อ 
2) วันท่ีร้องเรียน 
3) ช่ือบุคคล หรือเหตุการณ์ที่ร้องเรียน 
4) ช่ือผู้รับผิดชอบการตรวจสอบ 
5) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

  (2)  เมื่อลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้ก าหนดช้ันความลับตามเนื้อหาของเรื่องและด าเนินการดังนี้ 
(ก)  ส่งเรื่องให้กรรมการผู้จัดการได้รับทราบ เพื่อพิจารณาด าเนินการหาข้อเท็จจริง โดยสามารถมอบหมาย

ให้คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน หรือตั้งคณะท างานสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นกรณีพิเศษก็
ได้ 

(ข)  กรณีร้องเรียนคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาด าเนินการโดยตรง ในการรับเรื่อง สืบหาข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และให้ร่วมกันพิจารณาและก าหนดบทลงโทษตามที่เห็นสมควร 

(ค)  กรณีพบประเด็นที่ต้องรายงานโดยเร่งด่วน ให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบโดยเร่งด่วน 

    (3)  การรวบรวมข้อเท็จจริง 
(ก)  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนมีอ านาจในการหาข้อเท็จจริง และให้ข้อแนะน า              

ผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติ หรือปฏิบัติงานที่เหมาะสมต่อไป หากต้องมีก ารลงโทษทางวินัย                
ควรปรึกษากับฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การลงโทษเป็นไปตามระเบียบของบริษัท 

(ข)  กรณีผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบเรื่องร้องเรียนไม่มีอ านาจเรียกพนักงานมาสอบถาม หรือ ลงโทษ ให้
เสนอเรื่องไปยังกรรมการผู้จัดการ โดยส่งข้อเท็จจริงเพื่อให้พิจารณาสั่งการลงโทษ ปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ
แล้วแต่กรณี 

(ค)  กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนจากผู้ไม่ระบุช่ือ และไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ ให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในการตรวจสอบเรือ่งร้องเรียนสง่รายงานผลการตรวจสอบข้อมูล และความเห็นเกี่ยวกับเรือ่ง
ร้องเรียนนั้นไปที่กรรมการผู้จัดการ เพื่อขอแนวทางการด าเนินการที่เหมาะสม หากกรรมการผู้จัดการ
เห็นว่าไม่สามารถด าเนินการตามข้อร้องเรียนได้ ให้ปิดเรื่องและส่งส าเนาให้คณะกรรมการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ทราบเพื่อปิดเรื่องในทะเบียนและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 

(ง)  หากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือ เป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิด
หรือ ได้ให้ข้อแนะน าแก่ผู้ถูกร้องเรียน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว 
และได้พิจารณาเห็นว่าควรให้ปิดเรื่องโดยไม่มีการลงโทษใดๆ ให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อกรรมการผูจ้ดัการ 
เพื่อขออนุมัติปิดเรื่องและส าเนาเรื่องให้คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ทราบ เพื่อรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 

    (4)  การสอบสวนข้อเท็จจริง 
กรณีที่ผู้ตรวจสอบ หรือ คณะท างาน และฝ่ายทรัพยากรบุคคลเห็นว่าจะต้องมีการลงโทษทางวินัย  

ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเสนอเรื่องต่อกรรมการผู้จัดการ เพื่อน าข้อเท็จจริงมาพิจารณาขออนุมัติลงโทษทางวินัยและ
ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติที่พบข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนเพิ่มขึ้นต่อไป 
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(6.5) การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อเรียกร้อง 
(1)  ผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ (7.3) ข้างต้นไม่ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด 
(2)  บริษัทจะคุ้มครองไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริต รวมถึงการที่

พนักงานให้ความร่วมมือในการแจ้งเรื่องการให้ข้อเท็จจริง และการรายงานการทุจริต  แม้ว่าการกระท านั้น 
จะท าให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารท าความเข้าใจ กับ
พนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(3)  ผู้รับข้อร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จ าเป็นโดยค านึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
พนักงาน หรือบุคคลภายนอก 

(4)  หากการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ให้ถ้อยค าหรือให้ข้อมูลใดๆ ที่พิสูจน์ได้ว่ากระท าโดยเจตนาไม่สุจริต กรณี
เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับการลงโทษทางวินัย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกที่ท าให้บริษัทได้รับความ
เสียหายทางบริษัทจะพิจารณาด าเนินคดีกับบุคคลนั้นๆ ด้วย 

 

(6.6) มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย 
ในกรณีที่พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รบัความเสยีหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทยินดีรับฟังข้อคิดเห็นหรือ

ข้อร้องเรียนโดยจะรีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้น โดยทันทีรวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้ึน
อีก และจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุและผลของเรื่องเป็นกรณีๆ ไป 

 

(6.7) การสรุปและรายงานผล 

 ให้หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายรายงานผลการพิจารณาใหผู้้แจ้งเบาะแสทราบ (กรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสเปิดเผยตนเอง) 

รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเบาะแส พร้อมทั้งรายงานสรุปผลการด าเนินการเกีย่วกับ

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ 

(7) แนวทางการสือ่สารและการเปดิเผย 
บริษัทได้จัดท าแนวทางการสื่อสารและเปิดเผยการด าเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยได้จัดท าช่องที่

หลากหลายทางการสื่อสาร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทได้ใช้ติดต่อกับ
บริษัท เมื่อพบเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่จะก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ท าให้เกิดความเสียหายกับบริษัท สรุปได้
ดังนี ้
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(7.1) การสื่อสารและเผยแพร่ทั่วไป 
บริษัทได้สื่อสารและเผยแพร่ คู่มือฉบับนี้บนเว็บไซต์และอินทราเน็ตของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ทุกระดับของบริษัท ได้น าไปเป็นหลักปฏิบัติในการด าเนินงาน รวมทั้ งเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบถึงแนวทางการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ ของบริษัท ดังนี้ 

1)  สื่อสารบนเว็บไซต์ (Website) ของบริษัท: www.amamarine.co.th หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” 
2)  สื่อสารบนอินทราเน็ต (Intranet) ของบริษัท หัวข้อ “คู่มือต่อต้านการทุจริต” 
 

(7.2) การสื่อสารภายในบริษัท  
เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ โดยใช้โอกาสการจัดกิจกรรม และการประชุม

ร่วมกับกลุ่มพนักงาน เพื่อสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันให้พนักงานทราบ เช่น 
1)  จัดท าแผ่นพับ (Brochure) อธิบายแนวปฏิบัติอย่างย่อรวมอยู่ในคู่มือพนักงาน (Employee Handbook) 

เพื่อแจกให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย 
2)  จัดท าป้ายรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ ติดตั้งท่ีเรือ ส านักงานใหญ่ และส านักงานย่อย 
3)  การประชุมผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปประจ าปี และการจัดอบรมพนักงานในระดับเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติการ (Refresh Ttraining) โดยใช้โอกาสนี้ในการสื่อสาร ท าความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

4) กรณีพนักงานมีข้อสงสัย หรือต้องการค าแนะน าในการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ตามช่องทางดังนี้ 

 เลขานุการคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
- อีเมล์ : cs@amamarine.co.th 
- โทรศัพท์ : 02-001-2701 ต่อ 171 

 

(7.3) การสื่อสารภายนอกบริษัท  
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ โดยเพิ่มความหลากหลายช่องทางการสื่อสาร

ภายนอกกับผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่าย เช่น จัดท าจดหมายแจ้งลูกค้าและคู่ค้าทุกรายเป็นประจ าปีละครั้ง โดยระบุสาระส าคัญว่า “บริษัท 
มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ มีการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และค านึงถึงประโยชน์ระยะยาวร่วมกัน
กับคู่ค้า มีการปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเท่าเทียม โดยท่านไม่จ าเป็นต้องมอบสิ่งตอบแทนใดๆ ให้กับพนักงานทุกระดับของบริษัท ที่
ท่านได้ติดต่อด้วย ในกรณีที่บริษัท ของท่านมีนโยบายที่จะมอบกระเช้าหรือของขวัญ ตามประเพณีนิยมเพื่อเป็นสินน ้าใจในการ
ท างานร่วมกันมาตลอดทั้งปี ก็สามารถท าได้ โดยของขวัญนั้นจะต้องมีมูลค่าไม่มากเกินสมควร จนเข้าข่ายเป็นการให้สินบน ในกรณี
ที่ท่านพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพนักงานบริษัท ที่มีการเรียกร้อง รับผลประโยชน์ส่วนตัว ท่านสามารถแจ้งเบาะแสได้โดย
ตรงที่ E-mail : auditcommittee@amamarine.co.th ”   

mailto:cs@amamarine.co.th
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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทมีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการก ากับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน

และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัท ได้ก าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้ าที่ความรับผิดชอบ 
กระบวนการท างาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ านาจและมีความรัดกุมในการต รวจสอบระหว่างกันอย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัท ยังได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ดังนี้ 

1) ห้ามมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ด าเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทา งอ้อม โดย

ครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ าเสมอ 
2) คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยว ข้องกับบริษัท 

โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 
3) บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและ ในกระบวนการ

สอบสวนการทุจริตคอร์รัปชั่น 
4) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีหน้าที่ในการให้การ

ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและ
มาตรการต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย 

5) ผู้ที่กระท าการทุจริตคอร์รัปชั่นจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท ก าหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท า

นั้นผิดกฎหมาย 
6) บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบาย การ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ของตน 
7) บริษัทสนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรายงานการละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขอ ง

บริษัท 
8) บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการก าหนดค่าตอบแทน

ของพนักงานและลูกจา้งของบรษัิท อย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทจุริตคอร์รปัชั่นภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกนัให้แกพ่นักงานและลูกจา้ง
ของบริษัท 

9) เพื่อความชัดเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รปัชั่นในเรื่องดังต่อไปนี้                   ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และตรวจสอบให้แน่ชัด 
9. 1)  ก า ร ใ ห้  ม อ บ  ห รื อ รั บ ข อ ง ก า นั ล  แ ล ะ ก า ร เ ลี้ ย ง รั บ ร อ ง จ ะ ต้ อ ง เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง โ ป ร่ ง ใ ส  ถู ก ต้ อ ง ต า ม ก ฎ ห ม า ย  

เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม 
9.2) การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือ

เงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการอ าพรางการติดสินบน 
9.3) ในการด าเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการด าเนินการอื่นๆ กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส 

และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการ
ด าเนินกิจการ 

 

-ลงนาม- 

       (นายเกษม เวชศิลป์) 
        ประธานกรรมการ 
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แบบรายงานการให้ หรือการรับของขวัญ ของท่ีระลกึ หรือประโยชน์อืน่ใด 

 วันท่ี     
 

ข้าพเจ้า  ช่ือ-นามสกุล                                             ต าแหน่ง                                 แผนก/ฝ่าย    
ขอรายงานการรับ / การให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด ดังนี้ 
 

ล าดับ ว/ด/ป 
*ได้รับจาก/ให้แก่                  

(ระบุชื่อบริษัท ความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ) 

จุดประสงค์ 
(ระบุสาเหตุ) 

รายละเอียดของขวัญ 
ของท่ีระลึก หรือ
ประโยชน์อื่นใด 

จ านวน 
มูลค่าทั้งหมด 

(บาท) 

       

       

       

       

       

       

       

       

*กรุณาขีดฆ่าข้อความทีไ่ม่เกี่ยวข้อง 

ข้าพเจ้าได้รายงานการรับ / การให้ ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อ่ืนใด ตามรายการข้างต้น เพื่อให้การท าธุรกรรม

ต่างๆ เป็นไปอย่างสุจริต มีความชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามนโยบายของบริษัทฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 

ลงนาม                                                     ผู้รายงาน ลงนาม                                            ผู้บังคับบัญชา 
         (                                                    )                           (                                             ) 
                 ………./…………./………..                                           ………./…………./……….. 
 

ลงนาม                                                     กรรมการผู้จดัการ 
             (                                                  ) 

                                                               ………./…………./……….. 


