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มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

1. บททั่วไป 

บริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด(มหาชน) ตระหนักดีว่าการคอร์รัปชั่นส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้องและสร้างความไม่เป็นธรรมในทางธุรกิจส่งผลเสียทั้งด้าน
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และไม่เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ 
รวมทั้ง ท าให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มขาดความเชื่อม่ันต่อองค์กร บริษัทฯ จึงถือเป็นหลักการที่ส าคัญในการด าเนินธุรกิจ  
ที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมจากการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

2. วัตถุประสงค ์

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นน้ี เป็นแนวทางให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับตระหนักถึง  

การปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึกในการยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ โดยปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยจรรโลงไว้ซึ่งชื่อเสียงและเก้ือกูล 

ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

3. ค านิยาม 

บริษัท   หมายถึง  บริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

คอร์รัปชั่น  หมายถึง  การใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ 

      มิควรได้ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน การช่วยเหลือทาง 

      การเมือง การให้ของขวัญหรือเลี้ยงรับรองการบริจาคเพื่อ 

      การกุศล ค่าบริการต้อนรับ/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยการเสนอให้ สัญญา 

      ให้ค าม่ัน เรียกร้อง ให้หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ 

      อื่นใดท่ีไม่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ  

      หน่วยงานเอกชนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะ 

      อยู่ในรูปแบบใดๆ เพื่อให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าวกระท า 

      หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่ง 

      ผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้องของบริษัท  ตนเอง ครอบครัว  

      เพื่อนและคนรู้จัก หรือเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ โดยครอบคลุมทุก

      ธุรกิจในทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องของบริษัทฯ  โดยเฉพาะหากการ

      กระท า ดั งกล่ า ว เป็นการกระท าที่ เ กิดจากการใช้ อ านาจ 
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      อย่างไม่ถูกต้องหรือกระท าผิดต่อกฎหมาย หรือการกระท าใดๆ  

      ที่ส่อไปในทางคอร์รัปชั่น เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย  

      ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือจารีตทางการค้าให้กระท าได้    

สินบน   หมายถึง  ทรัพย์สินที่ มีมูลค่าหรือผลประโยชน์ที่ให้แก่บุคคล/กลุ่มใด 

      กลุ่มหน่ึงเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระท าการหรือละเว้นไม่กระท าการ 

      ตามท่ีผู้จ่ายเงินสินบนต้องการ หรือกระท าสิ่งใดสิ่งหน่ึงใน 

      ต าแหน่งไม่ว่าการนั้นชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่และประโยชน์ต่อ

      ตนเองหรือต่อธุรกิจของบริษัทฯ  

 การช่วยเหลือทางการเมือง    หมายถงึ การช่วยเหลือในนามบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน หรือ 

      รูปแบบอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การ ช่วยเหลือ

      ด้านการเงินสามารถรวมถึงการให้กู้เงิน ส่วนการช่วยเหลือใน 

      รูปแบบอ่ืนๆ (In-kind) เช่นการให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณา

      ส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงามที่จัด

      เพื่อระดมทุนหรือบริจาคให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ

      พรรคการเมือง เป็นต้น ทั้งน้ี เว้นแต่ เป็นการสนับสนุน  

      กระบวนการทางประชาธิปไตยที่กระท าได้ตามที่กฎหมายก าหนด 

 ของขวัญ ของก านัล  หมายถึง   สิ่งของมีค่าทั้งที่เป็นวัตถุ สินค้า และบริการ ไม่ว่าจะเป็นการให้ 

      หรือรับโดยตรง หรือให้โดยมีการขายในราคาพิเศษ รวมทั้งการ 

      ออกค่าใช้จ่ายในการรับบริการ เช่น การเดินทาง เป็นต้น 

 การบริจาคเพื่อการกุศล หมายถึง   กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มี 

      ตัวตน 

 การบริจาคเพื่อ  หมายถึง  กลุ่มประชาชน โดยบริษัทฯอาจไม่ได้รับผลตอบแทนที่มีตัวตน 

 สาธารณประโยชน์   

 เงินสนับสนุน  หมายถึง   เงินสนับสนุนที่จ่ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือ 

      ชื่อเสียงของบริษัทฯ 

 พนักงาน   หมายถึง   พนักงานประจ า พนักงานทดลองงาน พนักงานรายวัน พนักงาน 

      ตามสัญญาจ้างพิเศษ ซึ่งบริษัทฯ ตกลงว่าจ้างโดยได้รับค่าจ้าง 
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 ตัวแทน นายหน้า   หมายถึง   บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือบุคคลธรรมดา ที่ไม่ใช่พนักงานของ
      บริษัทฯ ที่ปฏิบัติงานแทนในนามบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับการ 
      ว่าจ้างในลักษณะสัญญาชั่วคราว  
 คู่ค้า คู่สัญญา   หมายถึง   บุคคลท่ีมีธุรกรรมกับบริษัทฯ เพื่อสนับสนุน หรือส่งเสริมให้เกิด 
      ธุรกิจของบริษัทฯ 

4. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

เพื่อให้มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน จึงได้ก าหนดบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้ที่เก่ียวข้องไว้ ดังน้ี 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ ดังน้ี 

1) ก าหนดและอนุมัตินโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

2) อนุมัติและทบทวนแนวทางปฏิบัติส าหรับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

3) ก ากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนต่อต้านการคอร์รัปชั่นท่ีมีประสิทธิภาพ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ ดังน้ี  

1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และ เหมาะสม 

2) สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ ดังน้ี 

1) ส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมดูแล เพื่อให้ม่ันใจว่าพนักงานและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีการ

ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและระเบียบปฏิบัติ

ต่างๆท่ีเก่ียวข้อง พร้อมทั้งสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 

2) ทบทวนความเหมาะสมของระบบงานและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อก าหนดทางกฎหมาย 

 ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น  มีหน้าที ่ดังน้ี 

1) ควบคุมและก ากับให้มีการน ามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติได้จริง สามารถระบุ
ความเสี่ยง ตรวจสอบ และบริหารจัดการให้มีมาตรการที่ เพียงพอในการแก้ปัญหาได้  
อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และทันเวลา 

2) สนับสนุนการพัฒนากระบวนการ รวมทั้งบุคลากรเพื่อให้มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ
องค์กรบรรลุผล 
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 พนักงาน มีหน้าที่ ดังน้ี 

1) ท าความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงมาตรการอื่นๆ และ 
เข้าร่วมการฝึกอบรมตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด 

2) แจ้งเบาะแสทันทีเม่ือพบเห็น หรือสงสัยว่าจะมีการทุจริตและคอร์รัปชั่น ให้ความร่วมมือ 
ในการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับข้อสงสัยในการกระท าการคอร์รัปชั่น 

3) พนักงานต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้อง

ปฏิบัติตามมาตรการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด  โดยเฉพาะ

พนักงานที่เก่ียวข้องกับงาน หรือกระบวนการหลักซึ่งมีความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชั่น เช่น  

งานจัดซื้อ จัดจ้าง ,งานด้านการขาย,งานสนับสนุน และงานด้านการลงทุน  เป็นต้น 

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ ดังน้ี 

 ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย มาตรการ 

ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ม่ันใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 หน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย มีหน้าที่ ดังน้ี 

1) ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าเก่ียวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น 

2) ก ากับดูแลการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

3) ประสานงานกับฝ่ายงานที่เก่ียวข้องในการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น 

4) รายงานผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เก่ียวเน่ืองกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 หน่วยงานบริหารความเส่ียง มีหน้าที่ ดังน้ี 

1) พัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นและจัดให้หน่วยงานภายในองค์กร

ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น 

2) สรุปประเมินความเสี่ยงน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3) รวบรวมมาตรการ แนวทางควบคุมความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่ฝ่ายงานพิจารณา และทบทวน

ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี 
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 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  มีหน้าที ่ดังน้ี 

1) บริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ 

2) จัดให้มีกระบวนการคัดเลือก การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และบทลงโทษท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติ

ด้านการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

3) ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการปฏิบัติในแนวทางต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมทั้งหลีกเลี่ยงการ

กระท าที่อาจเข้าข่ายการคอร์รัปชั่น 

 ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงินทั้งด้านการรับ-จ่ายเงิน มีหน้าที่ ดังน้ี 

1) บันทึก เก็บรักษาข้อมูลและเอกสารที่เก่ียวข้องกับรายการบัญชีรับ-จ่ายและภาษี 

2) ด าเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานทางการเงินการบัญชีให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับ 

หลักมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับรองทั่วไป 

3) ด าเนินการควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานเบิกค่าใช้จ่าย คู่มือ

อนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงาน และสอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

 ฝ่ายส่ือสารองค์กร มีหน้าที่ ดังน้ี 

1) สื่อสาร เผยแพร่ นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและกิจกรรมที่เก่ียวข้องเพื่อ

สร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ปราศจากการคอร์รัปชั่น 

2) ให้มีการสื่อสารและรายงานต่อสาธารณชนเก่ียวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ 

 

5. กรอบการควบคุม 

5.1 ระบบการควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ได้มีการก าหนดระเบียบการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการจัดแบ่งภาระหน้าที่ตามโครงสร้างบังคับบัญชาและ
มีการอนุมัติด าเนินการอย่างมีขั้นตอนโดยกระบวนการปฏิบัติงานจะมีระบบควบคุมภายใน กระบวนการสอบทานและ
ควบคุมให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งพนักงานทุก
คนต้องด าเนินงานตามระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานและข้อก าหนดของบริษัทฯ 
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5.2 แนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ ได้ก าหนดขั้นตอนและแนวทางป้องกันความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชั่นตามรูปแบบการคอร์รัปชั่น 
ดังน้ี 

5.2.1 การให้และรับสินบน 
 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ให้หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น 

เพื่อตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบน
แทนตนเอง 

 ห้ามเป็นตัวกลางในการเสนอให้ หรือรับสินบนใดๆ กับผู้ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ 

5.2.2 การให้หรือรับของรางวัล ของก านัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น 

การให้หรือรับของขวัญ ของก านัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หน่วยงานรัฐ หรือ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน ลูกค้า คู่ค้า ตัวแทนทางธุรกิจให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการให้ หรือรับของขวัญ ของก านัล การเลี้ยงรับรอง หรือ
ผลประโยชน์อื่น ทั้งน้ี ให้ยึดหลักการต่อต้านคอร์รัปชั่น และต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลและ
สามารถตรวจสอบได้ 

5.2.3 การช่วยเหลือทางการเมือง 

บริษัทฯ ไม่ช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนการเมืองแก่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือ
นักการเมือง ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงไม่ให้ใช้ทรัพย์สินใดๆของบริษัทฯ เพื่อ
ด าเนินการดังกล่าว 

5.3 การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และการให้เงินสนับสนุน 

5.3.1 การบริจาคเงิน หรือทรัพย์สินเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และการให้เงินสนับสนุนต้อง
เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการกระท าการ
ใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม 

5.3.2 การให้หรือรับเงิน หรือทรัพย์สินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนน้ัน ต้องไม่ได้ถูกน าไปใช้
เป็นข้ออ้างในการติดสินบน 

5.3.3 การเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน  ให้ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ และคู่มืออ านาจอนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อการ
ด าเนินงานที่บริษัทฯ ก าหนด ทั้งน้ี การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีหลักฐานที่
ตรวจสอบได้ 
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5.3.4 ในกรณีที่มีข้อสงสัยที่อาจส่งผลกระทบทางกฎหมาย ให้ขอค าปรึกษาจากฝ่ายกฎหมายอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือในเรื่องที่มีความส าคัญอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของฝ่ายจัดการ 

 

5.4 การหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน 

สนับสนุนให้มีการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานที่รับผิดชอบงานที่มีความเสี่ยงต่อคอร์รัปชั่น เช่นหน่วยงาน
จัดซื้อ จัดจ้าง เป็นต้น 

   
6. แนวทางการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนการคอร์รัปชั่น 

6.1 พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นหรือทราบว่ามีการปฏิบัติงานที่ขัดแย้งต่อระเบียบค าสั่งของ

บริษัทหรือเห็นการกระท าหรือเพียงแค่สงสัยว่าเป็นการกระท าที่คอร์รัปชั่นที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ พนักงาน

ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบข้อมูลดังกล่าว 

6.2 ผู้ที่พบเห็นหรือมีเหตุสงสัยว่าจะมีการกระท าที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่นหรือได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธ

การคอร์รัปชั่น สามารถแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน โดยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อพร้อมทั้งระบุข้อเท็จจริงหรือ

แจ้งหลักฐานชัดเจนเพียงพอ ที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่ามีการกระท าที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่น 

สามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนโดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปน้ี 

1. ร้องเรียนได้โดยตนเองหรือโทรศัพท์ได้ท่ี 

 หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน (Complain Unit) Tel : 02-3787000 ต่อ 7177 – 7181 

2. ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.smk.co.th  หรือhttp://inet6.smk.co.th/websmk/callcenter.aspx  

3. กรอกแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นได้ ทุกสาขาทั่วประเทศ 

4. ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตและการคอร์รัปชั่น โดยตรงหรือส่งจดหมายถึง 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการผู้จัดการ 

 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล 

  โดยส่งมาตามท่ีอยู่ ดังน้ี 

   บริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด(มหาชน)  

   เลขที่ 313 ถ.ศรีนครินทร์  แขวงหัวหมาก 

   เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240 

http://inet6.smk.co.th/websmk/callcenter.aspx
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 ทั้งน้ี การร้องเรียนจะถือเป็นความลับ และ ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแสได้มากกว่าหน่ึงช่องทาง

และไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียนผู้แจ้งเบาะแสให้ทราบได้ 

6.3 พนักงานพึงต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและให้ข้อเท็จจริงต่างๆ ต่อกรณีพบเห็นการกระท า  

ที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่น 

6.4 บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแส หรือ ปฏิเสธการคอร์รัปชั่นตามที่ได้

ก าหนดไว้ในระเบียบเรื่อง การแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น   

 

7. การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ และการเก็บรักษาเอกสาร 

การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ การเงินการบัญชี และการเก็บบันทึกข้อมูล ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง

ครบถ้วนและมีการด าเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทที่ก าหนดไว้และยึดหลักมาตรฐานทางการบัญชี

ของบริษัท รวมทั้ง การจัดท ารายงานทางการเงินและกระบวนการอื่นๆที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้าน  

การคอร์รัปชั่นและให้มีการจัดเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้ในที่ปลอดภัยตามระเบียบการจัดเก็บเอกสารที่บริษัทฯ ก าหนด 

8. บทลงโทษ 

บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันในการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ มีจิตส านึก  

ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม  

และท าการสื่อสารเผยแพร่นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับน้ีต่อ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

ทุกระดับ และต่อสาธารณชน รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเพื่อถือปฏิบัติอย่างจริงจัง 

ดังน้ัน การละเว้นไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการกระท าที่ผิดวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับการพิจารณา

ลงโทษทางวินัย การไม่รับรู้กับมาตรการนี้ ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามได้ และในกรณีที่การคอร์รัปชั่น

ส่งผลให้มีความผิดตามกฎหมาย บริษัทฯ มีสิทธิที่จะด าเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระท าผิดนั้น 

 

โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแตว่ันที่  12 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป 

 

 

            (นายเรืองเดช  ดุษฎีสุรพจน์) 

   ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 
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