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นโยบายและแนวปฏบิัตกิารต่อต้านการทุจร ิตคอรร์ ัปชัน  

(ANTI – CORRUPTION POLICY AND PRACTICES) 

ของ 

บร ิษัท  เสร ิมสร ้าง พาวเวอร  ์คอรป์อเรชัน  จาํกัด(มหาชน) และบร ิษัทย่อย 

คาํนิยาม 
 
บร ิษัท  บริษัท เสริมสรา้ง พาวเวอร ์คอรป์อเรชัน จาํกัด(มหาชน) รวมถึงบริษัทย่อยทีอยู่ใน

อาํนาจควบคมุ 
 

บุคลากรของบร ิษัท  กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท เสริมสรา้ง พาวเวอร ์คอรป์อเรชัน จาํกัด 
รวมถงึพนกังานบรษัิทยอ่ย หรอื บรษัิททีอยูใ่นอาํนาจควบคมุ 
 

บร ิษัทคู่ค้า หา้งหุน้สว่น ผูค้า้ ผูข้าย นิติบคุคล หรอืผูมี้สว่นเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
 

หน่วยงานของร ัฐ กระทรวง ทบวง กรม หรอืสว่นราชการทีเรียกชืออย่างอืนและมีฐานะเป็นกรม ราชการ
ส่วนภมิูภาค ราชการส่วนทอ้งถิน และรฐัวิสาหกิจตงัขึนโดยพระราชบญัญัติหรือพระ
ราชกฤษฎีกาและให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอืนของรฐัทีมีพระราชกฤษฎีกา
กาํหนดใหเ้ป็นหน่วยงานของรฐั 
 

หน่วยงานเอกชน  องคก์ร ทีไมไ่ดส้งักดัหรอืเป็นหุน้สว่นกบัรฐั 
 

ทุจร ิตคอรร์ ัปชัน    การใชอ้าํนาจหรือตาํแหน่งหนา้ทีแสวงหาผลประโยชนโ์ดยมิชอบอย่างไม่ถกูตอ้ง การ
ใชท้รพัยส์ินขององคก์รไปในทางทีผิด การยกัยอก ฉอ้โกง การมีผลประโยชนท์บัซอ้น 
การตกแต่งบัญชี หรือการแกไ้ขปลอมแปลงเอกสารอย่างไม่ถูกตอ้ง รวมถึงการให้
สินบนทุกรูปแบบ โดยการเสนอให ้สญัญาว่าจะให ้มอบให ้เรียกรอ้ง หรือรบัซึงเงิน 
ทรพัยส์ิน หรือผลประโยชนอื์นใดทีไม่เหมาะสม ทงัจากเจา้หนา้ทีของรฐั หน่วยงาน
ของภาครฐั หน่วยงานหรือพนักงานของภาคเอกชนทีดาํเนินธุรกิจกับบริษัททังใน
ประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพือใหไ้ดม้าซึงประโยชน์
อนัมิควรไดท้งัตอ่ตนเอง องคก์รหรอืผูเ้กียวขอ้ง 
 

การให ้และร ับของขวัญ  
การเลยีงร ับรองและการ

การให้ การรบัของขวัญ สิงของ ของทีระลึก ในโอกาสต่างๆ การเลียงรบัรอง การ
บรกิารตอ้นรบัตามประเพณี เพือรกัษาความสมัพนัธที์ดีระหว่างบรษัิท และหน่วยงาน
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บร ิการต้อนร ับ  
(Gift and Hospitality) 

ทีเขา้ไปเกียวขอ้ง โดยไมห่วงัทีจะไดร้บัการบรกิาร สิงตอบแทน สทิธิพิเศษ ทีไม่ถกูตอ้ง
ตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ 
 

การให ้และร ับการสนับสนุน  
(Sponsorship) 

เงินทีจ่ายใหห้รือไดร้บัจากลกูคา้ คู่คา้และหุน้ส่วนทางธุรกิจอย่างสมเหตสุมผล โดยมี
วตัถุประสงคเ์พือธุรกิจ ตราสินคา้หรือชือเสียงของบริษัทเป็นประโยชนต์่อการสรา้ง
ความน่าเชือถือทางการค้า ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจและเหมาะสมแก่
โอกาส 
 

การบร ิจาคเพอืการกุศล  
(Donations) 

เงิน หรือสิงของ ทีใหก้ับมูลนิธิ องคก์รสาธารณะ วดั โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือ 
องคก์รทาํประโยชนเ์พือสงัคม โดยมีวตัถปุระสงคเ์พือสาธารณะประโยชน ์โดยไม่หวงั
สงิตอบแทน หรอืผลประโยชน ์จากองคก์รทีเขา้ไปใหก้ารสนบัสนนุ 

  
การช่วยเหลอืทางการเมอืง 
(Political Contributions) 

การให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือรูปแบบอืน (in-kind) และ/หรือส่งเสริมให้
พนกังานเขา้รว่มกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทเพือสนบัสนนุพรรคการเมือง 
นกัการเมือง บุคคลทีเกียวขอ้งทางการเมืองหรือกลุ่มพลงัทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็น
ทางตรงหรือทางอ้อม  อันนําไปสู่ความไม่สามัคคีปรองดองภายในบริษัทและ
ประเทศชาติ หรือเพือใหไ้ดม้าซงึสิทธิพิเศษผลประโยชนอ์นัมิชอบหรือความไดเ้ปรียบ
ทางธุรกิจการคา้ แต่ไม่รวมถึงการทีพนักงานเขา้ร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วน
บคุคล 
 

การขัดแย้งทางผล 
ประโยชน  ์  
(Conflict of Interest) 

สถานการณ์หรือการกระทาํทีคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน มีผลประโยชน์
ส่วนตัวทีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหนา้ทีในตาํแหน่งทีบุคคลนัน
รบัผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชนส์่วนรวม เกิดความขัดแยง้ขึนระหว่าง
ผลประโยชน์ ส่วนตัวกับผลประโยชน์บริษัท อันส่งผลให้ เกิดปัญหาทีไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ทีไดอ้ยา่งเป็นกลาง ซงึอาจเกิดผลประโยชนท์บัซอ้น 
 

ค่าอาํนวยความสะดวก 
(Facilitation Payment) 

ค่าใชจ้่ายจาํนวนเล็กนอ้ยทีจ่ายใหแ้ก่เจา้หนา้ทีของรฐัอย่างไม่เป็นทางการ และเป็น
การใหเ้พียงเพือใหม้นัใจว่าเจา้หนา้ทีของรฐัจะดาํเนินการตามกระบวนการ หรือเป็น
การกระตุน้ใหด้าํเนินการรวดเร็วขึน โดยกระบวนการนันไม่ตอ้งอาศัยดุลพินิจของ
เจา้หนา้ทีรฐั และเป็นการกระทาํอนัชอบดว้ยหนา้ทีของรฐัผูน้นั รวมทงัเป็นสิทธิทีนิติ
บคุคลพงึจะไดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ เช่น การขอใบอนญุาต การขอหนงัสือรบัรองและ
การไดร้บัการบรกิารสาธารณะ เป็นตน้ 
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นโยบายการต่อต้านการทุจร ิตคอรร์ ัปชัน  (Anti-Corruption Policy) 

 
หลักการสาํคัญ 

บริษัทกาํหนดให้ทุกคนในบริษัทห้ามการทุจริตคอรร์ัปชันทุกรูปแบบ รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 
ตลอดจนบุคคลทีสามทีมีความเกียวขอ้งกบับริษัท บริษัทย่อย และบริษัททีอยู่ในความควบคมุ ไม่ว่าจะโดยการนาํเสนอ 
การใหค้าํมนัสญัญา การขอ การเรียกรอ้ง การใหห้รอืรบัสนิบน หรอืการกระทาํพฤติกรรมทีสอ่ไปในทางทจุรติคอรร์ปัชนั ทงั
ทางตรงและทางออ้ม การดาํเนินการ หรือยอมรบัการคอรร์ปัชนั โดยครอบคลมุถึงธุรกิจและรายการทงัหมดในทกุประเทศ
และทกุหน่วยงานทีเกียวขอ้ง โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ตลอดจนบุคคลทีสามทีมีความเกียวขอ้งกบับริษัท บริษัท
ยอ่ย และบรษัิททีอยูใ่นความควบคมุ จะตอ้งปฏิบติัตามนโยบายนีโดยทวักนัโดยไมมี่ขอ้ยกเวน้ 
 
ขอบเขตนโยบาย 

นโยบายนีไดถู้กกาํหนดขึนเพือเป็นแนวทางให้ทราบถึงสิงทีพึงปฏิบัติหรือเพือทราบว่าบุคคลใดจะเป็นผูใ้ห้
คาํปรกึษาในกรณีทีเกิดขอ้สงสยั บุคลากรของบริษัทมีหนา้ทีตอ้งรกัษามาตรฐานสงูสดุในการดาํเนินธุรกิจ การไม่ปฏิบติั
ตามนโยบายอาจถือเป็นความผิดทางวินยัอย่างรา้ยแรง เป็นการขดัต่อสญัญาและเป็นความผิดอาญาของบคุคลนนั และ
อาจสรา้งความเสียหายรา้ยแรงต่อชือเสียงและสถานะของบริษัท โดยบริษัทไดก้าํหนดแนวปฏิบติั มาตรการดาํเนินการ 
และบทบาทหนา้ทีผูร้บัผิดชอบ ตลอดจนจดัใหมี้การสอบทาน และทบทวนปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นทจุริตคอรร์ปัชนันี
อยา่งสมาํเสมอ เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดทางกฎหมาย 
 
นโยบายการต่อต้านการทุจร ิตคอรร์ ัปชัน  

บคุลากรของบรษัิท ตลอดจนบคุคลทีสามทีมีความเกียวขอ้งกบับรษัิท ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นทจุรติคอร์
รปัชนั โดยตอ้งไม่ดาํเนินการหรือเขา้ไปมีส่วนรว่มในการทจุรติคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มทงัเพือ
ประโยชนต์่อตนเอง ครอบครวั เพือน หรือบุคคลอืนๆ แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน ทีบริษัทไดด้าํเนินธุรกิจ
หรอืติดตอ่ดว้ย และตอ้งปฏิบติัตามนโยบายอยา่งเครง่ครดั 

1. หา้ม บุคลากรของบริษัท เรียก หรือ รบัผลประโยชน ์เงิน หรือ ทรพัยส์ินอืนๆ ทีจะนาํไปสู่การปฏิบติัหนา้ทีโดยมิ
ชอบ หรอืละเวน้การปฏิบติัหนา้ทีของตนเอง หรอืนาํมาสูค่วามเสียหายแก่บรษัิท 

2. หา้ม บุคลากรของบริษัท เสนอ ใหผ้ลประโยชน ์เงิน หรือ ทรพัยส์ินอืนๆ แก่บุคคลภายนอก เจา้หนา้ทีรฐั หรือ 
หน่วยงานอืนๆ เพือจงูใจใหบ้คุคลผูน้นัปฏิบติัหนา้ทีโดยมิชอบ หรอืละเวน้การปฏิบติัหนา้ที หรอืทาํผิดกฎหมาย 

3. นอกจากการปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชันแลว้ ขอใหบุ้คลากรของบริษัทยึดถือการปฏิบัติตาม
ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณบรษัิท กฎระเบียบ วิธีการทาํงาน และกฎหมายอืนๆ ทีเกียวขอ้งเป็นสาํคญั 

4. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมือพบเห็นการกระทําทีเข้าข่ายคอรร์ัปชันทีเกียวข้องกับบริษัท ต้องรายงานให้
ผูบ้งัคบับญัชา หรอืบคุคลทีรบัผิดชอบทราบ และใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิตา่งๆ 

5. ในกรณีทีมีการกระทาํการทจุรติ หรือการคอรร์ปัชนัเกิดขึน บรษัิทถือว่าเป็นการกระทาํทีรา้ยแรง และจะพิจารณา
ดาํเนินการตอ่บคุคลผูน้นัตามระเบียบขอ้บงัคบัของบรษัิท หรอืกฎหมายอยา่งเครง่ครดั 
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คณะกรรมการบรษัิทไดต้ระหนกัถึงความสาํคญักบัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี และผลเสียจากการทจุรติคอรร์ปัชนั 
โดยกาํหนดใหมี้มาตรการควบคมุภายในทีเหมาะสมสาํหรบักิจกรรมหลกั ทีอาจก่อใหเ้กิดการคอรร์ปัชนั ในเรืองการไม่รบั 
และใหส้ินบนเจา้หนา้ทีภาครฐั คู่คา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ว่ากรณีใดๆ อนัจะส่งผลใหบ้ริษัท ไดร้บัความเชือถือและเป็นที
ไวว้างใจจากผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่ 
 
โครงสร ้าง หน้าท  ีและความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบรษัิท มีหนา้ทีและรบัผิดชอบในการกาํหนดนโยบาย กาํกบัดแูลใหมี้ระบบทีสนบัสนนุการต่อตา้น
ทจุรติคอรร์ปัชนัทีมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างทีดี เพือใหม้นัใจว่าคณะกรรมการบรหิารไดต้ระหนกัและให้
ความสาํคญั กบัการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ รบัทราบและใหค้วามเหน็การติดตามการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปั
ชนั และการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบการควบคมุภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน 
และระบบการบริหารความเสียงทีเชือมโยงกบัความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการทจุริตคอรร์ปัชนั เพือใหม้นัใจว่า
การดาํเนินงานของบริษัทมีความรดักุม เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานทีรบัรอง
ทวัไป รวมถึงรบัทราบเรืองรอ้งเรียน แจง้เบาะแสการกระทาํทจุริตคอรร์ปัชนั ทงัภายในและนอกองคก์รทีมีส่วน
เกียวขอ้ง ตรวจสอบขอ้เท็จจริงตามทีไดร้บัแจง้ จากคณะกรรมการตรวจสอบ และนาํเสนอเรืองรอ้งเรียนให้
คณะกรรมการบรษัิทรว่มกนัพิจารณาลงโทษหรอืแกไ้ขปัญหาดงักลา่ว ตามนโยบายตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั 

3. คณะกรรมการบริหารความเสียง พิจารณากลนักรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสียงโดยรวมของ
บรษัิท ซงึครอบคลมุถึงความเสียงประเภทต่างๆ ทีสาํคญั เช่น ความเสียงดา้นการเงิน ความเสียงดา้นการลงทนุ 
ความเสียงในการดาํเนินธุรกิจ ความเสียงในการทจุรติคอรร์ปัชนั เป็นตน้ รวมทงัประเมิน ติดตาม ทบทวนความ
เพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสียงรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตาม
นโยบายทีกาํหนดเพือนาํเสนอคณะกรรมการบรษัิท อนมุติั 

4. คณะกรรมการบรหิาร ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร และฝ่ายจดัการ มีหนา้ทีและรบัผิดชอบในการกาํหนดใหมี้ระบบ
และใหก้ารส่งเสริมและสนับสนุนในการนาํมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชันไปปฏิบัติ เป็นแบบอย่างทีดี 
กาํกบัใหพ้นกังานปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนั และสือสารไปยงัพนกังานและผูเ้กียวขอ้งทกุหน่วยงาน 
รวมทงัทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพือใหส้อดคลอ้งกับการเปลียนแปลงของธุรกิจ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

5. ผูต้รวจสอบภายใน มีหนา้ทีและรบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานว่าเป็นไปอย่างถกูตอ้ง 
ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบติั อาํนาจดาํเนินการ ระเบียบปฏิบติั และกฎหมาย ขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกับ
ดูแล เพือใหม้ันใจว่ามีระบบควบคุมทีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสียงดา้นทุจริตคอรร์ปัชนัทีอาจ
เกิดขนึ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
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การทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจร ิตคอรร์ ัปชัน  
บรษัิทจะดาํเนินการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั และเอกสารอา้งอิงทกุปี หรือ

เมือมีการเปลียนแปลงนโยบายทีสาํคญั 
 

การให ้ และร ับของขวัญ การเลยีงร ับรอง และการบร ิการต้อนร ับ 
 

นโยบาย 
1. ไม่ให ้- รบัของขวัญในรูปแบบใดๆ กับผูที้ทาํธุรกิจกับบริษัท หรือผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีไดเ้ขา้ไปประสานงานทัง

หน่วยงานราชการและเอกชน ในลกัษณะทีแสดงใหเ้ห็นว่าเป็นการรบัสินบน หรือ ติดสินบน เวน้แต่เป็นการให ้
หรือ รบัของขวญั และการเลียงรบัรองตามประเพณี เพือรกัษาความสมัพนัธที์ดีระหว่างบรษัิท และ หน่วยงานที
เขา้ไปเกียวขอ้ง โดยไมห่วงัทีจะไดร้บัการบรกิาร สงิตอบแทน สทิธิพิเศษ ทีไมถ่กูตอ้งตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ 

2. ไม่ให ้- รบัของขวญั ของกาํนัล หรือประโยชนอื์นใด เพือจูงใจในการตดัสินใจ หรือมีผลใหล้ะเลยในการปฏิบัติ
หน้าทีทีพึงกระทาํ และการดาํเนินงาน ตามข้อบังคับ จรรยาบรรณบริษัท กฎระเบียบ วิธีการทาํงาน และ
กฎหมาย 

3. บริษัทไม่มีนโยบายในการเสนอเงิน สิงจูงใจ ของกาํนัล สิทธิประโยชน ์ในรูปแบบใดๆ กับลกูคา้ หรือ คู่คา้ของ
บริษัท หน่วยงานภายนอก หรือ บุคคลใดๆ เพือใหไ้ดม้าซึงธุรกิจ เวน้แต่การให ้การเลียงรบัรองทางธุรกิจตาม
ประเพณีนิยม สว่นลดการคา้ และโครงการสง่เสรมิการขายของบรษัิท 

4. ผูบ้รหิารและพนกังาน ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัระบบการควบคมุภายในทีไดม้าตรฐานตามสายอาชีพทีเป็นสากล 
เพือใหม้นัใจวา่การปฏิบติังานและผลทีไดร้บัถกูตอ้ง โปรง่ใสตามทีควร 

5. การให  ้หรือรบัของขวัญ และการเลียงรบัรอง จะตอ้งเป็นไปตามประเพณีนิยมซึงมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่ ไม่
บอ่ยครงั เหมาะสมกบัโอกาส โดยไม่ขดัต่อขอ้บงัคบั จรรยาบรรณบรษัิท กฎระเบียบ วิธีการทาํงาน และกฎหมาย
อืนๆทีเกียวขอ้ง   

 
แนวปฏิบัต  ิ
1. การใหข้องขวัญ หร ือประโยชนอ์นืใด 

1.1. การใหข้องขวญั กบัคู่คา้ หรือ หน่วยงานอืนๆ ทีเขา้ไปเกียวขอ้ง มีวตัถปุระสงคใ์นการใหเ้พือรกัษา ความสมัพนัธ์
ทีดี และเป็นไปตามประเพณีนิยม ไม่บ่อยครงัจนเกินไป โดยไม่หวงัทีจะไดร้บัการบรกิาร สิงตอบแทน สิทธิพิเศษ 
ทีไมถ่กูตอ้งตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ 

1.2. ไม่ใหข้องขวญั ของทีระลกึ ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอื์นใด แก่คู่สมรส บตุร หรอืผูเ้กียวขอ้งของเจา้หนา้ทีรฐั ลกูคา้ 
คูค่า้ และบคุคลทีติดตอ่ดว้ย เนืองจากโดยพฤติการณถื์อวา่เป็นการรบัแทน 

1.3. การใหข้องขวญั กบัคู่คา้ หรือ หน่วยงานอืนๆทีเขา้ไปเกียวขอ้ง ควรใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกันเพือไม่ใหเ้กิดเป็น
การเลือกปฏิบติั อาจเป็นของขวญัทีช่วยสง่เสรมิภาพลกัษณบ์รษัิท เช่น ปากกา ปฏิทิน สมดุไดอาร ีเป็นตน้  

1.4. ค่าของขวญัตอ้งไดร้บัการพิจารณาจากผูบ้ริหารตามอาํนาจอนุมัติ ตอ้งทาํใบขออนุมัติเบิกจ่ายเพือขออนุมัติ
อย่างชดัเจนโดยระบุรายละเอียดของขวญั ชือหน่วยงานทีจะให ้ปริมาณ ราคา หรือมลูค่าของขวญั พรอ้มแนบ
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เอกสารประกอบการพิจารณา เช่น ใบเสนอราคา รูปของขวญั เป็นตน้ เสนอใหผู้มี้อาํนาจอนมุติัพิจารณาอนมุติั
ตามวงเงินและอาํนาจอนมุติัทีระบไุวใ้นอาํนาจการอนมุติัของบรษัิท 

1.5. ผูอ้นุมัติควรมีการตรวจสอบการขออนุมัติ โดยคาํนึงถึงวัตถุประสงค ์โอกาส และมูลค่าทีเหมาะสม ก่อนการ
อนมุติั 

1.6. ผูข้ออนุมัติตอ้งแสดงหลกัฐานการใหข้องขวญัต่อ ฝ่ายบญัชีและการเงิน โดยนาํหลกัฐานไดแ้ก่ ใบเสร็จรบัเงิน 
หนงัสือขอบคณุ และหลกัฐานประกอบอืนๆ มาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเพือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานสาํหรบัการตรวจสอบ 

2. การเลยีงร ับรอง และการบร ิการต้อนร ับ 
การเลียงรบัรอง และการบรกิารตอ้นรบั เช่น การเลียงรบัรองอาหาร การจดักิจกรรมสนัทนาการต่างๆ ทีเกียวขอ้ง

กบัการปฏิบติัทางธุรกิจ หรือเป็นจารีตการคา้ รวมถึงการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจทางธุรกิจ สามารถกระทาํได ้แต่ตอ้ง
เป็นการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล ไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หรือละเลยหน้าทีความ
รบัผิดชอบทีพงึปฏิบติั หรอืก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
2.1. ผูข้ออนมุติัตอ้งทาํบนัทึกขอ้ความขออนมุติัอย่างชดัเจน โดยระบรุายละเอียด วตัถปุระสงค ์สถานที หน่วยงานที

จะใหก้ารเลียงรบัรอง พรอ้มแนบเอกสารประกอบการพิจารณา เช่น ใบเสนอราคา เป็นตน้ เสนอใหผู้มี้อาํนาจ
อนมุติั พิจารณาอนมุติัตามวงเงินและอาํนาจอนมุติัทีระบไุวใ้นอาํนาจการอนมุติัของบรษัิท 

2.2. ผูอ้นุมัติควรมีการตรวจสอบการขออนุมัติ โดยคาํนึงถึงวัตถุประสงค ์โอกาส และมูลค่าทีเหมาะสม ก่อนการ
อนมุติั 

2.3. ผูข้ออนุมัติตอ้งแสดงหลกัฐานการเลียงรบัรองต่อฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยนาํหลกัฐานไดแ้ก่ ใบเสร็จรบัเงิน 
หนงัสือขอบคณุ และหลกัฐานประกอบอืนๆ มาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเพือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานสาํหรบัการตรวจสอบ 

 
ตารางอาํนาจอนุมัตคิ่าของขวัญและการเลยีงร ับรอง 
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แผนภาพ 1 ขนัตอนการขออนมุติั การให ้และรบัของขวญั การเลียงรบัรอง และการบรกิารตอ้นรบั 
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3. การร ับของขวัญ การร ับการสนับสนุน  หร ือประโยชนอ์นืใด 

3.1. บรษัิทมีนโยบาย งดรบั ของขวญั ของทีระลกึ การรบัการสนบัสนนุ หรือประโยชนอื์นใด ในทกุกรณี จากคูค่า้ หรือ
หน่วยงานอืนๆ ทีเขา้ไปเกียวขอ้ง หรือติดต่อประสานงานกนัในนามของบรษัิท นอกจากเป็นการรบัของขวญัใน
ลกัษณะความสมัพนัธส์ว่นตวั และไมมี่ผลกระทบตอ่การตดัสนิใจ หรอืละเลยความรบัผิดชอบในหนา้ทีของตน 

3.2. กรณีทีมีความจาํเป็นตอ้งรบัของขวญั ใหแ้ตล่ะสายงานกาํหนดผูร้บัผิดชอบในการรวบรวมของขวญั และปฏิบติั
ดงันี 
3.2.1. ไมร่บัของขวญัทีเป็นเงินสด หรอื เทียบเทา่เงินสด 
3.2.2. การรบัของขวญัดงักลา่ว ตอ้งไม่ใช่สงิทีผิดกฎหมาย 
3.2.3. กรณีทีเป็นของบรโิภคใหเ้ป็นดลุยพินิจของผูบ้งัคบับญัชาสว่นงานทีไดร้บัของขวญัในการบรหิารจดัการ 

อาจแจกจ่ายในสว่นงานของตน หรอื แบง่สนัปันสว่นใหห้น่วยงานอืนๆ 
3.2.4. กรณีทีเป็นปฏิทิน ไดอารี ทีใช้เป็นสือประชาสัมพันธ์ของบริษัท พนักงานสามารถรบัเป็นของขวัญ

สว่นตวัได ้
3.2.5. กรณีเป็นการรบัของขวัญ ของทีระลึก ในนามองค์กรต่อองค์กร เช่น การลงนามสัญญาทางธุรกิจ 

ของขวญัดงักลา่ว ถือเป็นทรพัยส์ินของบรษัิทใหน้าํไปไวที้สว่นกลาง คือ แผนกเลขานกุารผูบ้รหิาร เพือ
ควบคมุการเบิก - จ่าย ของขวญัไวใ้ชใ้นโอกาสตอ่ไป 

3.2.6. กรณีการเบิกของขวญัจากสว่นกลางเพือใชใ้นโอกาสอืน ผูข้อเบิกตอ้งมีบนัทกึขอ้ความระบวุตัถปุระสงค ์
ของขวญั ทีจะนาํไปใชใ้หช้ดัเจน และตอ้งไดร้บัการอนมุติัจากผูจ้ดัการฝ่าย หรือ ผูอ้าํนวยการสายงาน
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แผนภาพ 2 การรบัของขวญัจากหน่วยงานภายนอก 
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การให ้และร ับการสนับสนุน  

นโยบาย 
1. การใหเ้งินสนบัสนนุในนามบรษัิท เพือสนบัสนนุโครงการ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พือธุรกิจ ตราสนิคา้ ภาพลกัษณที์ดี 

หรือชือเสียงของบรษัิท ตอ้งพิสจูนไ์ดว้่าผูข้อเงินสนบัสนนุไดท้าํกิจกรรมตามโครงการจรงิ และเป็นการดาํเนินการ
เพือบรรลวุตัถปุระสงคข์องโครงการ และก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่สงัคมอยา่งแทจ้รงิ 

2. การใหเ้งินสนบัสนนุขา้งตน้ จะตอ้งไม่มีส่วนเกียวขอ้งกบัผลประโยชนต์่างตอบแทนใหก้บับคุคล หน่วยงาน หรือ 
กลุม่บคุคลใดกลุม่หนงึโดยเฉพาะ 

3. บริษัทมีขนัตอนการตรวจสอบการอนุมติัทีชดัเจน โดยการขออนมุติัในการสนบัสนนุโครงการ หรือองคก์รต่างๆ 
นัน จะตอ้งมีเอกสารขออนุมัติเป็นลายลกัษณ์อักษร ระบุวัตถุประสงค ์องคก์รทีตอ้งการบริจาค จาํนวนเงินที
บรจิาค และวิธีการจ่ายเงินใหช้ดัเจน และตอ้งไดร้บัการอนมุติัจากผูบ้รหิารตามอาํนาจอนมุติั 

4. การใหเ้งินสนบัสนนุ จะตอ้งมีใบเสรจ็รบัเงิน หรือเอกสารหลกัฐานอืนๆ ทีชดัเจนและสอดคลอ้งกบัระเบียบของ
บรษัิทเพือใหม้นัใจวา่การใหเ้งินสนบัสนนุ ไมไ่ดใ้ชเ้ป็นขอ้อา้งสาํหรบัการทจุรติคอรร์ปัชนั 

 
แนวปฏิบัต  ิ

การใหเ้งินสนับสนุนโครงการ เพือการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ทางธุรกิจและการขาย มี
วตัถปุระสงคเ์พือธุรกิจ เผยแพรต่ราสินคา้ ส่งเสริมการขาย ชือเสียงของบรษัิท โดยไม่หวงัผลประโยชนห์รือมีวตัถปุระสงค์
แอบแฝงอืน ทีเป็นการคอรร์ปัชนั หรือ ชกัจงูใหผู้ร้บัประพฤติโดยมิชอบในหนา้ทีของตน การใหเ้งินสนบัสนนุดงักล่าวควร
ปฏิบติั ดงันี 

1. เขียนบนัทึกขอ้ความขออนมุติั โดยระบรุายละเอียดของโครงการ วตัถปุระสงค ์จาํนวนเงิน ผูข้ออนมุติัควรศกึษา
ใหแ้น่ใจวา่โครงการทีจะสนบัสนนุมีอยูจ่รงิ ควรเป็นหน่วยงานทีสามารถตรวจสอบได ้

2. การขออนุมติัตอ้งไดร้บัการพิจารณาและอนุมติัจาก ผูมี้อาํนาจอนุมติั ตามวงเงินและอาํนาจอนมุติัทีระบุไวใ้น
อาํนาจการอนมุติัของบรษัิท 

3. ผูข้ออนมุติัรวบรวมเอกสารหลกัฐานต่างๆ จากการสนบัสนนุ ไดแ้ก่ หนงัสือขอบคณุ ใบเสรจ็รบัเงิน เป็นตน้ และ
นาํไปแสดงตอ่ฝ่ายบญัชีและการเงินเพือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานสาํหรบัการตรวจสอบ 

 
ตารางอาํนาจอนุมัตกิารให ้เงนิสนับสนุน  
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การบร ิจาคเพอืการกุศล 

นโยบาย 
1. การบริจาคเพือการกุศลในนามบริษัท ผูร้บัตอ้งเป็นมลูนิธิ องคก์รสาธารณะ วดั โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือ 

องคก์รทาํประโยชนเ์พือสงัคม ทีมีใบรบัรอง เชือถือได ้หรือสามารถตรวจสอบได ้การบรจิาคนนัจะตอ้งพิสจูนไ์ด้
ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพือการกุศลจริง และเป็นการดาํเนินการเพือบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ และ
ก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่สงัคมอยา่งแทจ้รงิ 

2. การบริจาคเพือการกศุลขา้งตน้ จะตอ้งไม่มีส่วนเกียวขอ้งกบัผลประโยชนต์่างตอบแทนใหก้บับุคคล หน่วยงาน 
หรอื กลุม่บคุคลใดกลุม่หนงึโดยเฉพาะ ยกเวน้การประกาศเกียรติคณุตามธรรมเนียมธุรกิจทวัไป 

3. บริษัทมีขนัตอนการตรวจสอบการอนุมติัทีชดัเจน โดยการขออนมุติัในการสนบัสนนุโครงการ หรือองคก์รต่างๆ 
นัน จะตอ้งทาํเอกสารขออนุมัติเป็นลายลกัษณ์อกัษร ระบุวตัถุประสงค ์องคก์รทีตอ้งการบริจาค จาํนวนเงินที
บรจิาค และวิธีการจ่ายเงินใหช้ดัเจน และตอ้งไดร้บัการอนมุติัจากผูบ้รหิารตามอาํนาจอนมุติั 

4. การบริจาคเพือการกุศล จะตอ้งมีใบเสร็จรบัเงิน หรือเอกสารหลกัฐานอืนๆ ทีชดัเจนและสอดคลอ้งกับระเบียบ
ของบรษัิทเพือใหม้นัใจวา่การบรจิาคเพือการกศุลไมไ่ดใ้ชเ้ป็นขอ้อา้งสาํหรบัการทจุรติคอรร์ปัชนั 

 
แนวปฏิบัต  ิ

การสนบัสนนุกิจกรรมเพือสงัคม (CSR) หรือ การบริจาคเพือการกุศลในนามบริษัท ใหก้บัหน่วยงานต่างๆ ของ
ภาครฐัและเอกชน มีวตัถปุระสงคใ์นการทาํประโยชนเ์พือสงัคม โดยทีไม่หวงัผลประโยชนท์างการคา้ หรือสิงอืนใดเป็นการ
ตอบแทน การสนบัสนนุ หรอืบรจิาคดงักลา่วควรปฏิบติั ดงันี 

1. เขียนบนัทกึขอ้ความขออนมุติั โดยระบรุายละเอียดของกิจกรรมทีจะสนบัสนนุ หรือบรจิาค วตัถปุระสงค ์จาํนวน
เงิน ผูข้ออนุมัติควรศึกษาเพือใหแ้น่ใจว่ากิจกรรมทีจะขออนุมัติ มีอยู่จริง และมีวตัถุประสงคใ์นการช่วยเหลือ
สงัคมอยา่งแทจ้รงิ ควรเป็นองคก์ร มลูนิธิ ทีสามารถตรวจสอบได ้

2. การขออนุมติัตอ้งไดร้บัการพิจารณาและอนุมติัจาก ผูมี้อาํนาจอนุมติั ตามวงเงินและอาํนาจอนมุติัทีระบุไวใ้น
อาํนาจการอนมุติัของบรษัิท 

3. ผูข้ออนมุติัรวบรวมเอกสารหลกัฐานต่างๆ จากการสนบัสนนุกิจกรรมเพือสงัคม (CSR) หรือ บรจิาคเพือการกศุล 
ไดแ้ก่ หนงัสือขอบคณุ ใบอนโุมทนาบตัร ใบเสรจ็ เป็นตน้ และนาํไปแสดงต่อฝ่ายบญัชีและการเงินเพือเก็บไวเ้ป็น
หลกัฐานสาํหรบัการตรวจสอบ 

4. กรณีทีมีการใหก้ารสนบัสนุนในกิจกรรม องคก์ร หรือ หน่วยงานของรฐั หา้มสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมืองใน
นามของบรษัิท บรษัิทไมมี่นโยบายสนบัสนนุช่วยเหลือกิจกรรมของพรรคการเมือง หรอื นกัการเมืองใด 
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ตารางอาํนาจอนุมัตกิารบร ิจาคเพอืการกุศล 
 

 
 
 

การช่วยเหลอืทางการเมอืง 
นโยบาย 

1. บริษัทมีนโยบายดาํเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง นกัการเมือง หรือพรรคการเมืองใดๆ บรษัิท
เป็นองคก์รทียึดมันในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย  บรษัิทไมมี่นโยบายสนบัสนนุช่วยเหลือกิจกรรมของพรรคการเมืองหรอืนกัการเมืองใด 

2. ไม่สนบัสนนุทางการเงิน หรือสิงของใหแ้ก่พรรคการเมือง นกัการเมือง เพือแลกกบัสทิธิพิเศษหรอืผลประโยชนอ์นั
มิชอบ ทงัทางตรงและทางออ้ม 

3. คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับ สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง ตามสิทธิ
เสรีภาพสว่นบคุคล แตไ่ม่มีสทิธิในการแอบอา้งความเป็นพนกังานบรษัิท หรือนาํทรพัยส์ิน อปุกรณ ์เครืองมือใดๆ 
ของบรษัิทไปใชเ้พือประโยชนใ์นเขา้รว่มกิจกรรมทางการเมือง 

 
แนวปฏิบัต  ิ

1. ไม่ควรแสดงออกด้วยวิธีใดๆ ทีทาํให้ผู้อืนเข้าใจว่าบริษัท มีความเกียวข้อง ฝักใฝ่ หรือให้การสนับสนุนการ
ดาํเนินการทางการเมือง 

2. ไม่แต่งกายดว้ยเครืองแบบพนกังานหรือใชส้ญัลกัษณใ์ดทีทาํใหผู้อื้นเขา้ใจไดว้่าเป็นพนกังานบริษัท ในการเขา้
รว่มกิจกรรมทางการเมือง 

3. ไม่แอบอ้างตาํแหน่งหน้าทีการงาน การเป็นพนักงานบริษัท เพือความน่าเชือถือในการหาแนวร่วมในการ
แสดงออกทางการเมือง 

4. หลีกเลียงการแสดงออก หรอื แสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานทีทาํงานหรือในเวลางานอนัอาจทาํใหเ้กิด
ความขดัแยง้ในการทาํงาน 
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การขัดแย้งทางผลประโยชน  ์
นโยบาย 

เพือใหเ้ป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการทีดีของบริษัท ใหบ้ริษัทดาํเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบและ
เป็นธรรมตอ่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียทกุฝ่ายอยา่งเทา่เทียมจงึใหก้าํหนดนโยบายการเกียวกบัการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

1. การทาํรายการระหว่างกนัของบริษัทกบับุคคลใดทีเกียวโยงกนั อนัอาจนาํมาซึงผลประโยชนที์ขดัแยง้กนัไดน้ัน 
จะตอ้งผ่านการพิจารณาอย่างถีถว้นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และหากเป็นรายการระหว่างกนัทีสาํคญัการ
เขา้ทาํรายการนนัตอ้งไดร้บัการอนมุติัจากทีประชมุคณะกรรมการบรษัิท และ/หรือ ทีประชมุผูถื้อหุน้ทงันี ขึนอยู่
กับลักษณะและขนาดของรายการตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน กรรมการ หรือผูบ้ริหาร
บรษัิทฯ ทา่นใดทีมีสว่นไดเ้สีย หรอืมีสว่นเกียวขอ้งจะไมเ่ขา้รว่มในกระบวนการตดัสนิใจรายการดงักลา่ว 

2. หา้มไม่ใหแ้สวงหาผลประโยชน์ใหต้นเอง และผูอื้นโดยใช้ขอ้มูลใดๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ซึงยังมิไดเ้ปิดเผยต่อ
สาธารณะ หรอืดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะทีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทฯ 

3. กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัท และบริษัทย่อย ตอ้งเปิดเผยและนาํส่งขอ้มลูส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลทีมี
ความเกียวขอ้งต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ใหท้ราบถึงความสมัพนัธ ์และการทาํธุรกรรมกบั
บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในลกัษณะทีอาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์และหลีกเลียงการทาํ
รายการทีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทฯ และ/หรอื บรษัิทย่อย โดยคณะกรรมการบรษัิท
ย่อย มีหนา้ทีแจง้เรืองดงักลา่วใหค้ณะกรรมการบรษัิท และ/หรือ บริษัทย่อย ทราบภายในกาํหนดเวลาทีบรษัิทฯ 
กาํหนด เพือเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใดๆ ซึงการพิจารณานันจะคาํนึงถึงประโยชน์
โดยรวมของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยเป็นสาํคญั 

4. กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิท และบรษัิทย่อย ตอ้งไม่มีส่วนรว่มอนมุติัในเรืองทีตนเองมีสว่นไดเ้สียหรือ ความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนท์งัทางตรง และ/หรอื ทางออ้มนนัดว้ย 

5. การกระทาํซึงเป็นผลใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลทีมีความเกียวขอ้งของบริษัทย่อย ไดร้บัประโยชนท์าง
การเงินอืนนอกเหนือจากทีพึงไดต้ามปกติ หรือเป็นเหตใุหบ้ริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ไดร้บัความเสียหาย ให้
สนันิษฐานวา่เป็นการกระทาํทีขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องบรษัิทฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 

 
 

แนวปฏิบัต  ิ
1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน พึงละเวน้การประกอบ การดาํเนินการ หรือลงทนุประกอบธุรกิจใดๆ ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรอืทางออ้มอนัเป็นการแข่งขนัหรอือาจเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษัิท 
2. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานพึงละเวน้การถือหุน้ การเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือทีปรึกษาในกิจการที

ประกอบธุรกิจลกัษณะเดียวกัน หรือกิจการทีเป็นคู่แข่งทางการคา้กับบริษัท ทงันีสามารถถือหุน้เป็นกรรมการ
ผูบ้ริหารหรือทีปรกึษาในองคก์รอืนใด หากการถือหุน้หรือการดาํรงตาํแหน่งนันไม่ขัดต่อผลประโยชนห์รือการ
ปฏิบติัหนา้ทีของบรษัิท    



14 

แก ้ไขตามมติทีประชมุคณะกรรมการบรษัิทครงัที8 ปี2563 วาระที5 

3. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ควรเปิดเผยธุรกิจ หรือกิจการทีประกอบขึนเป็นส่วนตวั หรือกบัครอบครวัหรือ
ญาติพีนอ้งทีมีผลประโยชนอ์นัจะมีผลกระทบใหเ้กิดการขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทได ้ 

4. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตอ้งเปิดเผยส่วนไดเ้สียต่อบริษัท ก่อนเขา้ทาํรายการใดๆ กับ
บรษัิท ทงัในนามสว่นตวั ครอบครวั หรอืในนามนิติบคุคลซงึพนกังานมีสว่นไดเ้สีย 

5. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานควรหลีกเลียงการทาํรายการทีเกียวโยงกันกับบริษัททีอาจทาํใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ทงันีในกรณีทีจาํเป็นตอ้งทาํรายการนนัใหป้ฏิบติัตามนโยบายการทาํรายการทีเกียวโยง
กนัของบรษัิท 

6. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานตอ้งไม่แสวงหาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเอง หรือผูอื้นโดยอาศัยขอ้มูลอันเป็น
ความลบัของบรษัิทรวมทงัตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการใชข้อ้มลูภายในและการรายงานการถือครองหลกัทรพัย์
ของบรษัิทเครง่ครดั   

7. กรรมการ และผู้บริหาร ต้องพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทาํรายการทีเกียวโยงกันอย่าง
รอบคอบ ดว้ยความซือสตัยส์จุรติ และเป็นอิสระ เพือประโยชนส์ขุของบรษัิทและผูถื้อหุน้ 

8. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูภายในหรือขอ้มลูทีเป็นความลบัของบริษัท ใหแ้ก่บุคคล
ใดๆ ไม่ว่าทางใด ตลอดระยะเวลาในการปฏิบติัหนา้ที และภายหลงัพน้จากการปฏิบติัหนา้ที เวน้แต่ไดร้บัอนมุติั
เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูมี้อาํนาจ 

9. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานตอ้งปฏิบัติตามขอ้บังคับบริษัท จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ โดยตอ้งไม่
แสวงหาผลประโยชนส์่วนตวัทีขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องบรษัิท และตอ้งไม่ยอมใหเ้หตผุลส่วนตนหรือบคุคลใน
ครอบครวัของตน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจทีเบียงเบนไปจากหลกัการ โดยคาํนึงถึงผลประโยชนที์มีส่วนไดเ้สีย
ของบริษัทเท่านัน ซึงถือเป็นเรืองสาํคัญทีต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครดั เพือให้บริษัทเป็นทีน่าเชือถือและ
ไวว้างใจของผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่าย 

10. คณะกรรมการบริษัท จะกาํกับดูแลให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
โครงสรา้งองคก์ร และโครงสรา้งการถือหุ้นซึงแสดงใหเ้ห็นถึงความโปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขวอ้ย่างถูกตอ้ง
ครบถว้น ตามทีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และหน่วยงานอืนใดทีเกียวขอ้งกาํหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั และใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไวใ้น
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) แก่ผูถื้อหุน้ และนักลงทุนได้
ทราบ 

 
 

นโยบายและแนวทางปฏบิัตใินการจัดจ้างพนักงานรัฐ 
1. บริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนการจัดจา้งหรือจ่ายค่าใชจ้่ายใหพ้นักงานรฐัในการดาํเนินการ ตามกระบวนการ 

หรือเป็นการกระตุน้ใหด้าํเนินการรวดเร็วขึน เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรบัรองและการไดร้บัการ
บรกิารสาธารณะ เป็นตน้ 
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2. บริษัทกาํหนดใหก้ารทาํธุรกรรมกับภาครฐั และการติดต่องานกับเจา้หนา้ทีของรฐั ตลอดจนบุคคลทีมีหนา้ที
เกียวข้องในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท จะต้องดาํเนินการอย่างถูกต้อง โปร่งใส ซือสัตย์ ตามกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ของหน่วยงานราชการนนัๆ และเป็นไปตามกฎหมายทีเกียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั 

 
 
แนวทางปฏบิัตกิ ับบุคคลทมีคีวามเกยีวข ้องทางธุรกจิ 

1. บริษัทจะตอ้งแจง้และสนบัสนนุใหบ้ริษัทย่อย บริษัทรว่ม และบริษัทอืนทีบริษัทมีอาํนาจในการควบคมุ นาํแนว
ปฏิบติัการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนัไปปฏิบติั 

2. บริษัทจะจัดใหมี้การจดัซือสินคา้และบริการดว้ยความเป็นธรรมและโปร่งใส รวมทงัจะดาํเนินการประเมินเพือ
คดัเลือกผูข้าย ผูใ้หบ้ริการ รวมถึงผูร้บัเหมาตามระเบียบการจดัซือจดัจา้งอย่างเครง่ครดั ทงันีบริษัทจะแจง้ให้
ผูข้าย ผูใ้หบ้รกิาร รวมถงึผูร้บัเหมารบัทราบนโยบายและมาตรการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนันี 

3. บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะยกเลิกการจัดซือและว่าจา้งหากพบว่าผูข้าย ผูใ้หบ้ริการ รวมถึงผูร้บัเหมากระทาํการ
ทจุรติคอรร์ปัชนั หรอืใหส้นิบน 

4. บริษัทจดัใหมี้กระบวนการตรวจสอบระบบและขนัตอนการปฏิบติัการงานขายและการตลาด รวมทงังานจดัซือ
จดัหาพสัดแุละทาํสญัญาอย่างสมาํเสมอ รวมถึงการประเมินความเสียงต่อการเกิดทจุรติคอรร์ปัชนั และบริหาร
จดัการใหมี้วิธีการแกไ้ขทีเหมาะสม 

 
แนวทางปฏบิัตใินการบร ิหารทร ัพยากรมนุษย  ์

1. บรษัิทมีกระบวนการบรหิารงานทรพัยากรมนษุย ์ตงัแต่การสรรหา การคดัเลือกบคุลากร การเลือนตาํแหน่ง การ
ฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังานพนกังาน และการใหผ้ลตอบแทน โดยกาํหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทกุระดบั
สือสารทาํความเขา้ใจกบัพนกังานเกียวกบันโยบายและมาตรการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั เพือใชใ้นกิจกรรมทาง
ธุรกิจทีอยูใ่นความรบัผิดชอบและควบคมุดแูลปฏิบติัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

2. บริษัทจดัใหมี้กระบวนการปฐมนิเทศใหแ้ก่พนักงานใหม่ เพือใหพ้นกังานมีความเขา้ใจเกียวกบัแนวปฏิบติัการ
ตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั ความคาดหวงัของบรษัิท และรูถ้งึบทลงโทษ หากพนกังานไมป่ฏิบติัตามมาตรการนี 

3. บริษัทจัดใหมี้กระบวนการฝึกอบรมอย่างต่อเนือง แก่คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน เพือใหเ้กิดความ
เขา้ใจอย่างแทจ้ริง เกียวกบัมาตรการต่อตา้นทจุริตคอรร์ปัชนั ความคาดหวงัของบรษัิท และรูถ้ึงบทลงโทษ หาก
คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ไมป่ฏิบติัตามมาตรการนี 

4. บรษัิทมีกระบวนการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์ ทีใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานทีปฏิเสธหรอืแจง้เรอืง
ทจุรติคอรร์ปัชนัทีเกียวขอ้งกบับรษัิท โดยจะไมล่ดตาํแหน่ง ลงโทษ หรอืใหผ้ลลบตอ่พนกังาน แมว้า่การกระทาํ
นนัจะทาํใหบ้รษัิทสญูเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยบรษัิทจดัใหมี้ช่องทางการแจง้เบาะแสและการคุม้ครองผูร้ายงาน
ทีปลอดภยั เมือพนกังานตอ้งการแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแส รวมทงัเมือพนกังานตอ้งการคาํแนะนาํเกียวกบัการ
ปฏิบติัตามมาตรการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั 
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การสอืสารนโยบายภายในองคก์ร  และบุคคลภายนอก 

1. บริษัทตระหนักถึงความสาํคญัในการเผยแพร ่ใหค้วามรู ้และทาํความเขา้ใจกบับุคคลอืน ทีตอ้งปฏิบติัหนา้ทีที
เกียวข้องกับบริษัทหรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท รวมทังสาธารณชนในเรืองทีต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
นโยบายตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนันี 

2. บรษัิทสือสารขอ้มลูต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบันโยบายและมาตรการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั โดยผ่านทางช่องทางการ
สือสารของบรษัิท อาทิ เว็บไซตข์องบรษัิท อีเมล รายงานการเปิดเผยขอ้มลูประจาํปี (แบบ -  และ - ) แผ่น
พบั หนงัสือเวียน การติดประกาศในบอรด์ ฯลฯ 

3. บรษัิทจะจดัใหมี้การปฐมนิเทศ ฝึกอบรม สมัมนา เกียวกบันโยบายต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนัใหก้บัพนกังานทกุคน
ไดร้บัทราบและนาํไปปฏิบติัอยา่งแทจ้รงิ 

 
กรณีบุคลากรบร ิษัทมขี ้อสงสัยเกยีวกับนโยบายและแนวทางการปฏบิัต  ิ

บริษัทไดม้อบหมายใหฝ่้ายทรพัยากรมนุษย ์นักลงทุนสัมพันธ์ หรือผูร้บัผิดชอบ เป็นผูต้อบขอ้สงสัยเกียวกับ
นโยบายต่อตา้นทจุริตและคอรร์ปัชนั เมือบุคลากรของบริษัทมีขอ้สงสยั หรือตอ้งการคาํแนะนาํใดเพือทีจะหลีกเลียงการ
กระทาํทีจะเชือมโยงกบัการทจุรติคอรร์ปัชนั สามารถปรกึษาไดก้บัแผนกทรพัยากรมนษุยห์รอืผูร้บัผิดชอบ 

ทงันี เมือบคุลากรของบรษัิทอยูใ่นสถานการณที์ไมแ่น่ใจในการตดัสนิใจวา่ การกระทาํขดัตอ่นโยบายตอ่ตา้น
ทจุรติคอรร์ปัชนัหรอืไม ่ใหป้ฏิบติัดงันี 
ตงัคาํถามกบัตวัเองดงัตอ่ไปนี 
 การกระทาํนนัขดัตอ่กฎหมายหรอืไม ่ถา้ขดัตอ่กฎหมายให ้“หยดุทาํ” 
 การกระทาํนนัขดัตอ่นโยบายของบรษัิทหรอืไม ่ถา้ขดัตอ่นโยบายให ้“หยดุทาํ” 
 การกระทาํนนัขดัตอ่คา่นิยมหรอืวฒันธรรมของบรษัิทหรอืไม ่ถา้ขดัตอ่คา่นิยมหรอืวฒันธรรมให ้“หยดุทาํ” 
 การกระทาํนนัสง่ผลเสียตอ่ภาพลกัษณข์องบรษัิทหรอืไม ่ถา้สง่ผลตอ่ภาพลกัษณบ์รษัิทให ้“หยดุทาํ” 
 การกระทาํนนัสง่ผลตอ่มีผูมี้สว่นไดเ้สียของบรษัิทหรอืไม ่ถา้สง่ผลเสียให ้“หยดุทาํ” 
 การกระทาํนนัก่อใหเ้กิดแนวปฏิบติัทีไมดี่ในอนาคตหรอืไม ่ถา้เกิดแนวปฏิบติัทีไมดี่ให ้“หยดุทาํ” 

 
 

กระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายใน  และการบันทกึข ้อมูล 
1. เพือการนาํแนวปฏิบัติการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชันไปใชใ้หมี้ประสิทธิผล หน่วยงานควบคุมคุณภาพ ไดมี้การ

จดัทาํและรวบรวมทะเบียนความเสียงการทจุรติคอรร์ปัชนั โดยใหท้กุสายงานในบรษัิท ไดส้าํรวจความเสียงการ
ทจุรติคอรร์ปัชนัจากการทาํงานทีตอ้งติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก เช่น การต่อใบอนญุาตตา่งๆ การ
จดัซือ – จดัจา้ง เป็นตน้ และระบลุงในแบบฟอรม์ทะเบียนความเสียงเป็นลายลกัษณอ์กัษร รวมทงัมาตรการการ
ควบคมุและการจดัการเพือปอ้งกนัการเกิดทจุรติคอรร์ปัชนั 

2. ผูต้รวจสอบภายในตรวจสอบทะเบียนความเสียง และมาตรการการปอ้งกนัการเกิดทจุรติคอรร์ปัชนัของทกุแผนก 
และจัดทาํแผนการตรวจสอบภายในเพือใชใ้นการตรวจสอบขันตอนการทาํงานของทุกแผนกใหเ้ป็นไปตาม
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มาตรการการควบคมุทีไดก้าํหนดไว ้หากพบประเด็นทีมีการปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบันโยบายต่อตา้นทจุรติคอรร์ปั
ชนัจะตอ้งแจง้หน่วยงานผูป้ฏิบติัเพือใหมี้การปรบัปรุงมาตรการควบคมุ 

3. บรษัิทจดัใหมี้ขนัตอนในการเก็บรกัษาเอกสารและบนัทกึตา่งๆ ใหพ้รอ้มตอ่การตรวจสอบเพือยืนยนัความถกูตอ้ง
และเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขนัตอนการปฏิบติัเพือใหม้นัใจว่าไม่มีรายการใดทีไม่ไดร้บัการ
บนัทกึ หรอืไมส่ามารถอธิบายได ้หรอืรายการทีเป็นเทจ็ 

4. บริษัทจดัใหมี้ขนัตอนเพือใหเ้กิดความมนัใจว่าการควบคมุภายในของกระบวนการทาํบญัชีและการเก็บรกัษา
ขอ้มลู ไดร้บัการตรวจสอบภายในเพือยืนยนัประสิทธิผลของกระบวนการ ตามมาตรการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั 
และเพือใหเ้กิดความมนัใจวา่การบนัทกึรายการทางการเงินมีหลกัฐานอยา่งเพียงพอเพือใชใ้นการตรวจสอบ 

5. บริษัทไดมี้การจา้งผูต้รวจสอบภายใน จากบริษัทภายนอก ทาํหนา้ทีในการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการ
ควบคุมภายใน พรอ้มให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข เพือปรับปรุงหรือพัฒนาการควบคุมภายในให้มี
ประสทิธิภาพสามารถปอ้งกนัและตรวจพบความเสียงทีอาจเกิดขนึและครอบคลมุถงึการสอบทานการปฏิบติัตาม
กระบวนการตามมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

6. ผูต้รวจสอบภายในสามารถรายงานประเดน็ทีพบอยา่งเรง่ด่วนตอ่ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร คณะกรรมการบรหิาร 
และคณะกรรมการตรวจสอบ เพือรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

7. บริษัทจะจดัใหมี้การสอบทานและทบทวนนโยบายต่อตา้นทจุริตคอรร์ปัชนัและแนวทางปฏิบติัเป็นประจาํทกุปี 
เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงของสภาพการดาํเนินธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และบทบญัญติัของกฎหมาย 
 
 

 
มาตรการการร ้องเร ียนและการแจ้งเบาะแสการทุจร ิตคอรร์ ัปชัน  

บริษัทไดจ้ดัใหมี้ช่องทางการรอ้งเรียนและการแจง้เบาะแสการทจุริตคอรร์ปัชนั ซึงครอบคลมุตงัแต่การรบัเรือง
รอ้งเรียน การตรวจสอบขอ้เท็จจริง และการสรุปผล รวมถึงการคุม้ครองผูแ้จง้เรืองและบคุคลทีเกียวขอ้ง เพือรบัทราบเรือง
รอ้งเรียนหรือขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย   ทีไดร้บัผลกระทบหรือมีความเสียงทีจะไดร้บัผลกระทบจาก
การดาํเนินธุรกิจของบรษัิทหรือจากการปฏิบติัหนา้ทีของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบริษัทเกียวกบัการกระทาํที
ผิดกฎหมาย รวมถงึพฤติรรมทีอาจสอ่ถงึการทจุรติ 
 
 
ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส และการร ้องเร ียน  

1. การกระทาํทีทุจริตทีเกียวขอ้งกับองคก์ร โดยทางตรง หรือทางออ้ม เช่น พบเห็นบุคคลในองคก์รเสนอ หรือ รบั
สนิบน เจา้หนา้ทีของหน่วยงานรฐับาล หรอืหน่วยงานเอกชน 

2. การกระทาํทีผิดขนัตอนตามระเบียบปฏิบติัของบริษัทหรือมีผลต่อระบบการควบคมุภายในของบริษัทจนทาํให้
สงสยัไดว้า่อาจจะเป็นช่องทางในการทจุรติและคอรร์ปัชนั 

3. การกระทาํทีทาํใหบ้รษัิทเสียผลประโยชน ์กระทบตอ่ชือเสียงของบรษัิท 
4. การกระทาํทีผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณบรษัิท 
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ขันตอนการดาํเนินการสบืสวน  และบทลงโทษ 

บริษัท มีกระบวนการในการลงโทษ กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบรษัิททีไม่ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์
รปัชนัอย่างเหมาะสม การลงโทษนีรวมถึงการเลกิจา้ง หรอืปลดออก ตามขอ้บงัคบัการทาํงานของบรษัิท นอกจากนีอาจจะ
ไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากกระทาํนนัๆ ผิดตอ่บทบญัญติัของกฎหมาย 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ รวบรวมเรืองแจง้ เบาะแส และหลกัฐานต่างๆ สืบสวนขอ้เท็จจริงและสรุปรายงาน
เพือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นรายไตรมาส 

2. ระหวา่งการสืบสวนขอ้เท็จจรงิ คณะกรรมการตรวจสอบ จะแจง้ผลความคืบหนา้เป็นระยะใหผู้แ้จง้เบาะแสหรือผู้
รอ้งเรียนไดท้ราบ โดยกาํหนดระยะเวลาในการสอบสวนขอ้เท็จจริงจนถึงพิจารณาเสร็จสินภายใน 30 วนั และ
สามารถขยายเวลาการสืบสวน ขอ้เทจ็จรงิและพิจารณาจนเสรจ็สนิไดอี้กไมเ่กิน 30 วนั   

3. หากสืบสวนขอ้เท็จจรงิแลว้พบว่า ขอ้มลูหรือหลกัฐานทีมีเหตอุนัควรเชือไดว้่าผูที้ถกูกล่าวหาไดก้ระทาํการทจุริต
และคอรร์ปัชนัจริง บริษัทจะใหส้ิทธิผูถ้กูกล่าวหาไดร้บัทราบขอ้กล่าวหาและใหส้ิทธิผูถ้กูกล่าวหาพิสจูนต์นเอง 
โดยการหาขอ้มลูหรือหลกัฐานเพิมเติมทีแสดงใหเ้ห็นว่าตนเองไม่มีสว่นเกียวขอ้งกบัการกระทาํอนัทจุรติและคอร์
รปัชนัตามทีไดถ้กูกลา่วหา 

4. หากผูถ้กูกล่าวหาไดก้ระทาํการทจุริตและคอรร์ปัชนัจริง การทจุริตและคอรร์ปัชนันนัถือว่าเป็นการกระทาํผิดต่อ
บริษัท ผูถู้กกล่าวหา จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบทีบริษัทไดก้าํหนดไว ้และหากการ
กระทาํทุจริตและคอรร์ปัชันนันผิดกฎหมาย ผูก้ระทาํผิดอาจจะตอ้งไดร้บัโทษทางกฎหมาย ทงันีโทษทางวินัย 
ตามระเบียบของบรษัิท คาํตดัสนิของประธานคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นอนัสนิสดุ   

5. การรอ้งเรียนโดยไม่สจุรติ การแจง้เรืองรอ้งเรียน แจง้เบาะแส ใหถ้อ้ยคาํ หรือใหข้อ้มลูใดๆ ถา้พิสจูนไ์ดว้่ากระทาํ
โดยไม่สจุรติ หากเป็นพนกังานของบรษัิท บคุคลนนัจะไดร้บัโทษทางวินยั คณะกรรมการบรษัิทจะพิจารณาและ
กาํหนดโทษตามทีเหน็สมควร 

6. รวบรวมจาํนวนรายการรอ้งเรยีนและรายงานผลการสอบสวนเรืองการทจุรติใหค้ณะกรรรมการตรวจสอบ
รบัทราบเป็นรายไตรมาส 

 
ช่องทางการร ับแจ้งเบาะแสหร ือร ้องเร ียนการทุจร ิตคอรร์ ัปชัน  

คณะกรรมการบรษัิทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้บัเรอืงแจง้เบาะแสขอ้รอ้งเรยีน การกระทาํ
ทีอาจทาํใหเ้กิดความสงสยัไดว้่าเป็นการทจุรติและคอรร์ปัชนั ทีเกิดขนึกบับรษัิททงัทางตรงหรือทางออ้ม โดยผา่นช่อง
ทางการรบัเรอืงทีไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายฉบบันี โดยผูร้อ้งเรยีนจะตอ้งระบรุายละเอียดของเรืองทีจะแจง้ เบาะแส หรอืขอ้
รอ้งเรยีน พรอ้มหลกัฐาน หรอืขอ้มลูทีเพียงพอต่อการตรวจสอบ และแจง้ชือ ทีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัท ์ ทีสามารถติดตอ่
ได ้โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเอกสารลบั ผา่นช่องทางดงัตอ่ไปนี 

1. ทางไปรษณีย ์ : คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืเลขานกุารบรษัิท  
  บรษัิท เสรมิสรา้ง พาวเวอร ์คอรป์อเรชนั จาํกดั(มหาชน) 
  325/14 ถนนหลานหลวง แขวงสีแยกมหานาค  
  เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร  
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2. E-mail  : info@sermsang.co.th 
3. ทางโทรศพัท ์ : +66 2 628 0991 - 2 
4. ทางเวบ็ไซต ์ : www.sermsang.com 

 
วธิ ีการแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางเวบ็ไซต  ์

เขา้Website ที www.sermsang.com ในสว่นติดตอ่เรา (Contact)  
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แก ้ไขตามมติทีประชมุคณะกรรมการบรษัิทครงัที8 ปี2563 วาระที5 

 
มาตรการคุ้มครองผู้ร ้องเร ียนหร ือผู้แจ้งเบาะแส และบุคคลทเีกยีวข ้อง 

เพือเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูทีกระทาํโดยเจตนาสจุริต บริษัทจะปกปิดชือ ทีอยู่ หรือ 
ขอ้มลูใดๆ ทีสามารถระบุตวัผูร้อ้งเรียนหรือผูใ้หข้อ้มลู และเก็บรกัษาขอ้มลูของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั 
โดยจาํกดัเฉพาะผูที้มีหนา้ทีรบัผิดชอบในการดาํเนินการตรวจสอบเรืองรอ้งเรียนเท่านนั ทีสามารถเขา้ถึงขอ้มลูดงักล่าวได ้
ในกรณีทีมีการรอ้งเรียน คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํหนา้ทีในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือ ผูร้อ้งเรียน พยาน และ
บคุคลทีใหข้อ้มลูในการสืบสวนหาขอ้เท็จจรงิ ไมใ่หไ้ดร้บัความเดือดรอ้น อนัตรายใด หรอืความไม่ชอบธรรม อนัเกิดมาจาก
การแจง้เบาะแส รอ้งเรียน การเป็นพยานหรือการใหข้อ้มูล โดยขอใหผู้ร้อ้งเรียนส่งเรืองรอ้งเรียน มายังคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยตรง ผูไ้ดร้บัขอ้มลูจากการปฏิบติัหนา้ทีทีเกียวขอ้งกบัเรอืงรอ้งเรียน มีหนา้ทีเก็บรกัษาขอ้มลู ขอ้รอ้งเรยีนและ
เอกสารหลกัฐานของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบัหา้มเปิดเผยขอ้มลูแก่บคุคลอืนทีไม่มีหนา้ทีเกียวขอ้ง เวน้แต่
เป็นการเปิดเผยตามหนา้ทีทีกฎหมายกาํหนด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


