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คู่มือบริหารความเส่ียงด้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 

1. บทน า 

 “คู่มอืบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชนั ” ฉบบันี้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชนั 
ฉบบัปรบัปรุงปี 2563 และหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทั เพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และบุคลำกรของบรษิทั 
สำมำรถน ำไปปฏบิตัิต่อผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม ด้วยควำมโปร่งใส เป็นธรรม และมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม จะเป็น
รำกฐำนทีส่ ำคญัในกำรด ำเนินธุรกจิและประเทศใหเ้ตบิโตอย่ำงยัง่ยนืสบืไป 

วตัถปุระสงค ์

บรษิทั ไดจ้ดัท ำ คู่มอืบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนั เป็นลำยลกัษณ์อกัษรขึน้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 

1. ก ำหนดมำตรกำรหรือกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำรป้องกัน ตรวจพบ และตอบสนองต่อควำมเสี่ยงด้ำน  
กำรทุจรติคอรร์ปัชนั 

2. ระบุหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของบุคลำกรในแต่ละต ำแหน่งงำนในกำรป้องกนั ตรวจพบ และตอบสนองต่อควำม
เสีย่งดำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนั ใหช้ดัเจน และเป็นไปตำมแนวทำงปฏบิตัทิีด่ ี

3. ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติเพื่อให้บุคลำกรของบริษัทสำมำรถป้องกัน ตรวจสอบ และตอบสนองกำรทุจริต       
คอร์รัปชัน ได้อย่ำงถูกต้องและทนัท่วงที ในกรณีที่มีควำมสงสยัหรือพบกำรกระท ำที่เกี่ ยวกบักำรทุจริต      
คอรร์ปัชนั 

ขอบเขตคู่มือ 

คู่มือบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้ ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรชุดย่อย ผูบ้รหิำร และบุคลำกรทุกท่ำน ทัง้ในบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่ำ “บุคลำกรของบรษิทั”) 
ตลอดจน ตัวแทน ตัวกลำง ผู้ร ับจ้ำงอิสระ ที่ปรึกษำที่กระท ำกำรหรือด ำเนินกำรในนำมบริษัท (รวมเรียกว่ำ  
“ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทำงธุรกจิ”) 

ทัง้นี้ คู่มอืบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนัฉบบันี้เป็นสว่นหนึ่งของ นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติคอร์รปัชนั 
ฉบบัปรบัปรุงปี 2563 ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั โดยก ำหนดมำตรกำรป้องกนั ตรวจพบ และตอบสนอง
ต่อกำรทุจรติคอรร์ปัชนั และสำมำรถใชค้วบคู่กบั นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีรวมถงึขอ้พงึปฏิบตัใินกำรท ำงำนได ้

 

2. นโยบายการไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตคอรร์ปัชนั 

บรษิัทฯ ยดึถือจรยิธรรมและคุณธรรมเป็นหลกัส ำคญัในกำรประกอบธุรกจิและจะไม่เพกิเฉยต่อกำรกระท ำใดๆ  
ทีอ่ำจน ำไปสู่กำรทุจรติคอรร์ปัชนั แมว้่ำกำรกระท ำนัน้จะเป็นกำรเอือ้ประโยชน์แก่บรษิทั ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบุคลำกร
ของบรษิทัจะไม่เพกิเฉยต่อกำรทุจรติคอรร์ปัชนั บุคลำกรของบรษิทัทุกคนต้องท ำควำมเขำ้ใจและปฏบิตัติำมนโยบำย
ต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชนั คู่มอืกำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรติ นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีจรรยำบรรณ
ธุรกิจ และข้อพึงปฏิบตัิในกำรท ำงำน รวมทัง้ คู่มือกำรปฏิบตัิงำนที่เกี่ยวข้อง และนโยบำยอื่นๆ ของบริษัท อย่ำง
เคร่งครดั โดยไม่มขีอ้ยกเวน้  
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ทัง้นี้ บรษิัทฯ ให้ค ำมัน่ว่ำจะด ำเนินกำรสอบสวนกรณีต้องสงสยัเกี่ยวกบักำรทุจรติทุกกรณีอย่ำงละเอยีดถี่ถ้วน
เหมำะสม โดยไม่ค ำนึงถึงปัจจยัภำยนอกอื่นๆ (อำทิเช่น ต ำแหน่งงำน ระยะเวลำในกำรปฏิบตัิงำนในบริษัท หรือ 
ควำมสมัพนัธ์ภำยในบริษัทของผู้ถูกกล่ำวหำ) โดยบริษัท จะด ำเนินกำรสอบสวนอย่ำงเป็นกลำง ปรำศจำกอคติ 
นอกจำกนี้ บริษัท จะลงโทษผู้กระท ำผิดตำมมำตรกำรสูงสุด และหำกกำรสอบสวนพบว่ำ มีบุคลำกรที่รบัรู้กรกณี  
กำรทุจรติคอรร์ปัชนันัน้ แต่ละเลยในกำรรำยงำน บรษิทัจะพจิำรณำลงโทษทำงวนิยักบับุคลำกรท่ำนนัน้เช่นกนั 

อนึ่ง ค ำนิยำม ต่ำงๆ เป็นค ำนิยำมในควำมหมำยเดียวกับค ำนิยำมในนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน  
ฉบบัปรบัปรุงปี 2563 

 

3. การกระท าท่ีถกูจดัว่าเป็นการทุจริต 

ตวัอย่ำงกำรกระท ำดงัต่อไปนี้ จดัว่ำเป็นกำรทุจรติคอรร์ปัชนั 

- กำรปฏบิตังิำนอย่ำงไม่ซื่อสตัยห์รอืมคีวำมจงใจทีจ่ะทุจรติ 

- กำรใชท้รพัยส์นิของบรษิทัผดิวตัถุประสงคเ์พื่อสรำ้งประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น 

- กำรยกัยอกหรอืขโมยทรพัยส์นิของบรษิทั 

- กำรรำยงำนขอ้มลูทำงกำรเงนิหรอืธุรกรรมทำงกำรเงนิอย่ำงไม่ถูกตอ้ง โดยเจตนำ 

- กำรแกไ้ขตบแต่งตวัเลขทำงบญัช ีเช่น บนัทกึรำยรบัปลอม ปกปิดหนี้สนิหรอืรำยจ่ำย เป็นตน้ 

- กำรเปิดเผยขอ้มลูทีถู่กก ำหนดใหเ้ป็นควำมลบัหรอืควำมลบัทำงกำรคำ้ของบรษิทัใหแ้ก่บุคคลภำยนอก 

- กำรแสวงหำ เรยีกรอ้งหรอืรบัของทีม่มีลูค่ำจำกผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทำงธุรกจิ 

- กำรเสนอสิง่ที่มีมูลค่ำให้แก่เจ้ำหน้ำที่รฐั หน่วยงำนรฐั หรือหน่วยงำนเอกชนเพื่อให้ด ำเนินกำรทุจรติ    
คอรร์ปัชนั 

ทัง้นี้ กำรกระท ำขำ้งตน้เป็นเพยีงตวัอย่ำงของกำรกระท ำทุจรติคอรร์ปัชนัเท่ำนัน้ หำกบุคลำกรของบรษิทัฯ มคีวำม
สงสยัว่ำกจิกรรมใดเป็นกำรทุจรติหรอืไม่ สำมำรถของค ำแนะน ำได ้(ตำมล ำดบั) จำกหน่วยงำน ดงัต่อไปนี้ 

 หวัหน้ำงำน ผูจ้ดักำร หรอืผูบ้รหิำรสงูสดุ โดยตรงทีพ่นกังำนสงักดัอยู่ 
 ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล 

 หน่วยงำนตรวจสอบตดิตำม (Compliance Unit) 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

4. องคป์ระกอบของการทุจริตคอรร์ปัชนั 

กำรทุจรติคอรร์ปัชนัจะเกดิขึน้เมื่อมอีงคป์ระกอบครบ 4 อย่ำง ดงันี้ 

4.1. มูลเหตจุงูใจ (Motive) 

ผูทุ้จรติคอร์รปัชนัซึ่งเป็นพนักงำนขององค์กรหรอืบุคคลภำยนอกไม่พอใจกบัองค์กร หรอืมปัีญหำทำงดำ้น
กำรเงิน เนื่องจำกมีหนี้สินมำกต้องช ำระคืน สิ่งเหล่ำนี้เป็นสถำนกำรณ์ที่เป็นแรงกดดันให้บุคคลกระท ำ 
กำรทุจรติคอรร์ปัชนั 
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4.2. ส่ิงยัว่ยวนหรอืดึงดดูใจ (Attraction) 

ก ำไรหรอืผลประโยชน์เป็นสิง่ทีด่งึดูดใจใหผู้ทุ้จรติกระท ำกำรทุจรติ ผูทุ้จริตต้องกำรผลประโยชน์เขำ้มำ ใหก้บั
ตนเองทัง้ๆ ทีไ่ดม้ำโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย 

4.3. โอกาส (Opportunity) 

โอกำส หมำยถงึ ควำมน่ำจะเป็น หรอื โอกำสทีผู่ทุ้จรติมชี่องทำงจะท ำกำรทุจรติได ้วธิกีำรควบคุม เชงิป้องกนั
จะช่วยลดโอกำสนี้ลงได ้หำกกจิกำรไม่มรีะบบกำรควบคุมภำยในทีเ่พยีงพอ จะท ำใหเ้ปิดช่องทำงใหผู้ทุ้จรติ
สำมำรถกระท ำกำรทุจรติไดง้่ำย โดยเฉพำะอย่ำงยิง่หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิสด หำกมรีะบบกำรควบคุม
ภำยในทีไ่ม่รดักุม จะเพิม่โอกำสใหพ้นกังำนทีเ่กีย่วขอ้งกระท ำกำรทุจรติไดง้่ำย 

4.4. การปกปิดหรอืซ่อนเรน้ (Concealment) 

ผูท้ ำกำรทุจรติตอ้งปกปิดควำมผดิหรอืกำรทุจรตินัน้ ซึง่แตกต่ำงจำกกำรขโมยหรอืจีป้ลน้ ซึง่เปิดเผยควำมผดิ
อย่ำงชดัเจน 

 

5. รปูแบบการทุจริตคอรร์ปัชนั 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิท่ำเรอืและคลงัสนิคำ้ โดยกำรรบัจำ้งขนถ่ำยสนิคำ้จำกรถบรรทุกหรอืเรอืเดนิทะเลแลว้เกบ็
รกัษำสนิคำ้ในคลงัสนิคำ้ เมื่อถงึระยะเวลำทีลู่กคำ้ก ำหนด บรษิทัฯ จะรบัจำ้งขนถ่ำยสนิคำ้จำกคลงัสนิคำ้ไปยงัเรอืเดนิ
ทะเลหรอืรถบรรทุกเพื่อน ำไปสง่มอบใหผู้บ้รโิภคต่อไป กระบวนกำรปฏบิตังิำนและห่วงโซ่อุปทำน เป็นดงันี้ 

กระบวนการปฏิบติังานและห่วงโซ่อปุทาน 
 

 

   

 

 

     

 

 

 

 

ธรุกิจต้นน ้า ธรุกิจท่าเรือและคลงัสินค้า ธรุกิจปลายน ้า 

ธรุกจิขนส่ง 

Inspector Surveyor Shipper 

ธรุกจิแรงงาน คลงัสนิคา้ 

ท่าเรอื 

ธรุกจิเรอืชายฝ่ัง 

ธรุกจิแรงงาน 

เรอืเดนิทะเล 

ผูบ้รโิภค 
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รูปแบบกำรทุจริตคอร์รปัชนัที่ได้พิจำรณำตำมกระบวนกำรปฏบิตัิงำนและห่วงโซ่อุปทำนดงักล่ำวขำ้งต้น 
อำจจะมคีวำมเป็นไปไดใ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนั ดงัต่อไปนี้ 

1) การทุจริตการจดัซ้ือ / จดัหาวตัถดิุบ / จดัจ้าง 

- กำรที่ผู้มีอ ำนำจจดัซื้อ / จดัหำวตัถุดิบ / จดัจ้ำง  ได้รบัผลประโยชน์จำกผู้ขำยสนิค้ำ หรือ ผู้ให้บรกิำร  
โดยสมยอมใหผู้ข้ำย หรอืผูใ้หบ้รกิำร รวมหวักนัเสนอรำคำทีส่งูกว่ำรำคำกลำง หรอืแพงเกนิควำมเป็นจรงิ 

- ผูม้อี ำนำจจดัจำ้ง / จดัหำผูใ้หบ้รกิำร ไดร้บัผลประโยชน์ หรอืแสวงหำประโยชน์ทีไ่ม่ควรไดจ้ำกผูร้บัจำ้ง / 
ผูใ้หบ้รกิำร โดยสมยอมใหผู้ร้บัจำ้ง / ผูใ้หบ้รกิำร เขำ้มำรบัจำ้งงำนโดยทุจรติ หรอืไม่ผ่ำนกำรปฏบิตัติำม
กระบวนกำรขัน้ตอนในกำรจดัซือ้จดัจำ้ง 

- จดัหำสนิค้ำ/วตัถุดิบไม่ตรงตำม Specification ที่ต้องกำร หรือ สัง่ซื้อเกินจ ำนวนควำมต้องกำร โดยผู ้
มอี ำนำจจดัซือ้ / จดัหำ เรยีกรบัผลประโยชน์ซึง่ท ำใหบ้รษิทัฯ ต้องเสยีค่ำใชจ้่ำยเกนิจ ำเป็น หรอื สงูกว่ำ  
ทีค่วรจะเป็น 

- กระท ำกำรเปลี่ยนแปลงแกไ้ข หรอื ปลอมแปลงรำยกำรจดัซือ้จดัจำ้งที่สูงกว่ำควำมเป็นจรงิ เพื่อใหต้น
ไดร้บัผลประโยชน์ในสว่นต่ำง 

 

2) การทุจริตการจดัหา / จดัจ้างผู้รบัเหมา / ผู้รบัเหมาช่วง (Contractors / Sub Contractors) จดัจ้าง
หน่วยงานภายนอก (Outsourcing) 

- กำรทีผู่ม้อี ำนำจจดัหำ / จดัจำ้งผูร้บัเหมำช่วง ไดท้ ำกำรจดัจำ้งผูร้บัเหมำช่วงที่ไม่มคีุณภำพ ขำดทกัษะ
ควำมช ำนำญกำร หรอื กำรจดัจ้ำงผู้รบัเหมำช่วงที่มแีรงงำนไม่เหมำะกบังำน โดยเรยีกรบัค่ำตอบแทน
เป็นเงนิ หรอื ผลประโยชน์อื่นๆ จำกผูร้บัเหมำช่วงทีด่อ้ยคุณภำพดงักล่ำว 

- ผูม้อี ำนำจตรวจสอบรบัมอบงำน ไดท้ ำกำรประมำณกำรค่ำจำ้งและกำรเบกิจ่ำยค่ำจำ้งใหก้บัผูร้บัเหมำชว่ง
สงูกว่ำควำมเป็นจรงิ หรอืเบกิเงนิตำมผลงำนมำกกว่ำงำนทีท่ ำไดจ้รงิ ท ำใหบ้รษิทัไดร้บัควำมเสยีหำย 

 

3) การทุจริตการขาย 

- จงใจกระท ำกำรให้บรษิัทมยีอดขำยสนิค้ำหรอืบรกิำรสูงกว่ำควำมเป็นจรงิ เช่น  กำรอนุมตัิรำยกำรขำย
สนิคำ้ไปก่อน เพื่อสรำ้งยอดขำย (สรำ้งรำยรบัหรอืค่ำ Incentive) แลว้กระท ำกำรยกเลกิ กำรขำยสนิคำ้ใน
ภำยหลงั 

- จงใจกระท ำกำรใหบ้รษิทัมยีอดขำยสนิคำ้ทีต่ ่ำกว่ำควำมเป็นจรงิ เช่น กำรบนัทกึค่ำสนิคำ้รบัต ่ำกว่ำที่ควร
จะเป็น กำรให้ส่วนลดแก่ลูกค้ำ ตัวแทน / นำยหน้ำ ซึ่งเป็นส่วนลดที่ลูกค้ำไม่ควรได้รบัตำมระเบียบ  
ทีบ่รษิทัก ำหนดไว ้หรอืมกีำรใชส้ว่นลดสงูกว่ำควำมเป็นจรงิแก่ลกูคำ้ทีส่มคบกนั โดยเรยีกรบัค่ำตอบแทน
เป็นเงนิ หรอื ผลประโยชน์อื่นๆ จำกสว่นลดดงักล่ำว 

- จงใจให้ผลประโยชน์ เปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ใดๆ กบัคู่ค้ำ เกนิกว่ำอ ำนำจหน้ำที่ที่ได้รบัมอบหมำย  
หรอืกฏระเบยีบของบรษิทั โดยมขีอ้ตกลงแบ่งผลประโยชน์กบับุคลลดงักล่ำว 

 

4) การเข้าประมูลงาน/การประกวดราคา 

- กำรเขำ้ประมลูงำน/กำรประกวดรำคำกบัหน่วยงำนรฐั หน่วยงำนเอกชน หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งในกำร
ด ำเนินงำน โดยเป็นกำรให้ เสนอให้ กำรติดสนิบนให้เจ้ำหน้ำที่/พนักงำนของรฐั หน่วยงำนของรัฐ/
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หน่วยงำนเอกชน รวมถึงหน่วยงำนที่ได้เข้ำไปติดต่อเพื่อให้บริษัทสำมำรถท ำธุรกิจได้ (โดยสะดวก)  
โดยไม่ถูกขดัขวำง / หน่วงเหนี่ยว 

 

5) การเอื้อประโยชน์ระหว่างบริษทักบัเจ้าหน้าท่ี/พนักงานของรฐั หน่วยงานรฐั /หน่วยงานเอกชน 

- กำรเอือ้ประโยชน์ระหว่ำงบรษิทักบัเจำ้หน้ำที/่พนักงำนของรฐั หน่วยงำนรฐั /หน่วยงำนเอกชน โดยกำร
เสนอให้ สญัญำว่ำจะใหผ้ลประโยชน์แก่เจำ้หน้ำที่รฐัในทำงอ้อม เพื่อแลกกบักำรที่เจ้ำหน้ำที่/พนักงำน  
ของรฐั หน่วยงำนรฐั /หน่วยงำนเอกชน เอือ้ประโยชน์ใหก้บับรษิทั รวมถงึธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 

 

6) การกระท าเพื่อให้ค่าตอบแทนในรปูแบบต่างๆ  
- กำรกระท ำเพื่อใหค้่ำตอบแทนในรูปแบบต่ำงๆ แก่ ผู้รบัจ้ำง / ผู้รบัจ้ำงช่วง หรอื ตวัแทน/นำยหน้ำเกนิ

ควำมจ ำเป็น หรอืเกนิขอ้ก ำหนดของบรษิทั โดยตนเองมขีอ้ตกลงเรื่องสว่นแบ่งผลประโยชน์กบัผูว้่ำจำ้ง / 
ผูร้บัจำ้งช่วง หรอื ตวัแทน/นำยหน้ำนัน้ๆ  

 

7) การทุจริตการขายเศษเหลก็ / เศษซากทรพัยสิ์น 

- ผูม้อี ำนำจดแูลกำรขำยเศษเหลก็ / เศษซำกทรพัยส์นิ จงใจกระท ำกำรขำยเศษเหลก็ / เศษซำกทรพัยส์นิ
ต ่ำกว่ำรำคำตลำดทีส่ำมำรถอำ้งองิได ้โดยเรยีกรบัผลประโยชน์ตอบแทนจำกผูร้บัซือ้ 

 

8) การทุจริตเงินสด 

- เงนิสดเป็นสนิทรพัยท์ีม่สีภำพคล่องที่สุด จงึมโีอกำสเกดิกำรทุจรติยกัยอกไดง้่ำยกว่ำสนิทรพัย์ประเภท
อื่นๆ ซึ่งอำจเกดิขึน้ได้โดยกำรขโมย หรอืกำรแก้ไข หรอืปลอมแปลงเอกสำรประกอบรำยกำรจ่ำยเงนิ 
หรอื ยกัยอกและใชจ้่ำยเงนิขององคก์รไปใชส้่วนตวั หรอืเกดิจำกกรณีกำรรบัเงนิค่ำสนิคำ้ ค่ำบรกิำรจำก
ลูกค้ำแล้วไม่น ำเงินส่งบรษิัท หรือน ำเงินมำส่งบริษัทไม่ครบถ้วน หรือน ำเงนิส่งบรษิัทในลกัษณะกำร
หมุนเวยีน 

ทัง้น้ี การประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตคอรร์ปัชนั ได้ถกูระบุเพ่ิมเติมไว้แลว้ในภาคผนวก ข ของ
คู่มือการบริหารความเส่ียงด้านการทุจริตคอรร์ปัชนัน้ี 

 

6. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

บุคลำกรทุกระดบัของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย ต้องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณธุรกจิ และขอ้พงึปฏบิตัใินกำรท ำงำน
ตำมหลกัจรรยำบรรณ และขอ้พงึปฏบิตัใินกำรท ำงำนของบรษิัทฯ อย่ำงเคร่งครดั ตลอดจนให้กำรสนับสนุนนโยบำย
ต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนั รวมถงึคู่มอืกำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนัอย่ำงเตม็ที ่

ทัง้นี้  คู่มือฉบับนี้อำจก ำหนดควำมรับผิดชอบเพิ่มเติมให้แก่ผู้มีอ ำนำจ หรือผู้บริหำรบำงหน่วยงำน เช่น 
คณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้รหิำรระดบัสงู ฝ่ำยตรวจสอบและตดิตำม หรอืฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล 
เป็นต้น เพื่อร่วมกนับรหิำรควำมเสี่ยงดำ้นกำรทุจรติ โดยหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบเพิม่เตมิดงักล่ำวจะถูกระบุในนโยบำย
ต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนั  



6 | P a g e  
 

บรษิทัฯ ถอืเป็นหน้ำทีข่องบุคลำกรทุกระดบั ตัง้แต่บุคลำกรทัว่ไปตลอดจนถงึระดบัคณะกรรมกำรบรษิทั ทีจ่ะตอ้ง
ท ำควำมเข้ำใจและปฏิบตัิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปัชนั และคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต 
คอรร์ปัชนัฉบบันี้ โดยไม่มขีอ้ยกเวน้ 

ทัง้น้ี การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามนโยบายและคู่มือดงักล่าวจะน ามาซ่ึงการลงโทษทางวินัยได้อย่าง
เดด็ขาดทนัที 

 

7. มาตรการป้องกนัการทุจริต (Fraud Prevention) 

มำตรกำรป้องกนักำรทุจริตสำมำรถช่วยบรษิัทลดควำมเสีย่งที่อำจก่อให้เกดิกำรทุจรติคอร์รปัชนั ในองค์กรได้ 
ดงันัน้ กำรก ำหนดสภำพแวดล้อมในกำรควบคุม กำรประเมนิควำมเสีย่งด้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชนั กำรออกแบบและ
ปฏบิตังิำนตำมกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมเพื่อลดควำมเสีย่งด้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชนั ตลอดจนกำรสร้ำงจติส ำนึก
และค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติให้แก่บุคลำกรของบรษิัท ถือเป็นปัจจยัที่ส ำคญัในกำรช่วยป้องกนักำรเกดิทุจรติ 
คอรร์ปัชนั ในองคก์ร 

ทัง้นี้ มำตรกำรป้องกนัและแนวทำงปฏบิตัใินกำรบรหิำรและกำรจดักำรควำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนั ภำยใต้
คู่มอืกำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนัฉบบันี้ ประกอบไปดว้ย 7 กจิกรรมหลกั ดงันี้ 

7.1. การก าหนดสภาพแวดล้อมการควบคมุ 

กำรก ำหนดสภำพแวดลอ้มกำรควบคุม คอื กำรมุ่งเน้นควำมส ำคญัของกระบวนกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ใีนทุก
ระดับ โดยครอบคลุมกำรก ำหนดบทบำทควำมรับผิดชอบต่อกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชัน  
และก ำหนดหลกักำรบรรษัทภิบำลและจรรยำบรรณธุรกิจในกำรด ำเนินกิจกำร เพื่อเป็นแนวทำงให้คณะกรรมกำร 
ผู้บรหิำร และพนักงำน ปฏบิตัิหน้ำทีด่้วยควำมซื่อสตัยส์ุจรติ รวมถึงจดัใหม้ชี่องทำงในกำรรบัเรื่องร้องเรยีนเกี่ ยวกบั
กรณีทุจรติคอรร์ปัชนัอย่ำงเหมำะสม โดยผูร้อ้งเรยีนจะไดร้บัควำมคุม้ครอง 

7.2. การประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 

บรษิัทฯ ได้จดัให้ม ีหน่วยงานตรวจติดตาม (Compliance Unit) ที่รบัผดิชอบโดยส ำนักเลขำนุกำรบรษิทั  
มหีน้ำทีป่ระเมนิควำมเพยีงพอ และควำมมปีระสทิธผิลของระบบควบคุมภำยในทีร่ะบุขึน้ระหว่ำงกำรประเมนิควำมเสีย่ง 
ซึ่งหำกกำรควบคุมภำยในที่หน่วยงำนเจ้ำของควำมเสีย่งระบุขึน้ยงัไม่เพยีงพอหรอืไม่มปีระสทิธผิล หน่วยงำนตรวจ
ตดิตำมจะสำมำรถใหค้วำมเหน็และใหข้อ้เสนอแนะแก่ผูบ้รหิำร เพื่อจดัท ำมำตรกำรควบคุมภำยในเพิม่เตมิ เพื่อลดควำม
เสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีอ่งค์กรยอมรบัได้ รวมทัง้เป็นผู้รวบรวมผลกำรประเมนิควำมเสีย่งด้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชนั เพื่อ
จดัท ำเอกสำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตขององค์กร ซึ่งครอบคลุมถึงแผนภำพควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต คอร์รปัชนั 
(Fraud Risk Profile) และทะเบียนควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน (Fraud Risk Register) ตลอดจนท ำหน้ำที่
ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนจดักำรควำมเสี่ยง เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ผูบ้รหิำร และคณะกรรมกำรหรอืหน่วยงำนอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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อย่ำงไรกต็ำม หน่วยงำนตรวจติดตำมมหีน้ำที่เพยีงกำรให้ค ำปรกึษำและรวบรวมขอ้มูลควำมเสีย่งเท่ำนัน้  
กำรระบุและประเมนิควำมเสีย่ง รวมทัง้กำรจดัหำมำตรกำรเพื่อลดหรอืจดักำรควำมเสีย่ง ถือเป็นหน้ำที่โดยตรงของ
ผูบ้รหิำรในแต่ละหน่วยงำนขององคก์ร 

ทัง้นี้ บริษัทได้ประเมินและทบทวนควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจ ำทุกปี หรือเมื่อมีกำร
เปลีย่นแปลงทีก่ระทบต่อกำรปฏบิตังิำนอย่ำงเป็นสำระส ำคญั เพื่อระบุกำรเปลีย่นแปลงของระดบัควำมเสีย่งทีม่อียู่ในแต่
ละปี ซึ่งสำมำรถเปลี่ยนแปลงจำกปัจจยัต่ำงๆ เช่น กำรเปลี่ยนแปลงกระบวนกำรปฏบิตัิงำน กำรใช้ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศใหม่ กำรเปลีย่นหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของบุคลำกรในบรษิทั เป็นตน้ 

7.3. นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวข้องกบัการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้นีโยบำย คู่มอืปฏบิตังิำนและมำตรกำรเพื่อต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนั เช่น นโยบำยต่อตำ้น
กำรทุจริตคอร์รปัชนั คู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รปัชนั นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี และ
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ นโยบำยกำรรบัและใหข้องขวญั บรกิำรต้อนรบั กำรเลีย้งรบัรอง หรอืประโยชน์อื่นๆ 
นโยบำยกำรบรจิำคเพื่อกำรกุศลหรอืเงินสนับสนุน นโยบำยกำรมสี่วนร่วมทำงกำรเมอืง เป็นต้น เพื่อใหบุ้คลำกรของ
บรษิทัเขำ้ใจหลกักำรดำ้นจรยิธรรมและแนวทำงกำรปฏบิตังิำนทีด่ขีองบรษิทั รวมทัง้เพื่อสรำ้งควำมตระหนัก จติส ำนึก 
และค่ำนิยมในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนัใหแ้ก่บุคลำกรของบรษิทั ทัง้นี้ นโยบำย คู่มือปฏบิตังิำน และมำตรกำรที่
เกีย่วขอ้งตอ้งไดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และหน่วยงำนตรวจ
ตดิตำม ต้องทบทวนและปรบัปรุงนโยบำย และคู่มอืทีเ่กีย่วขอ้งเป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำควำม
เสีย่งด้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชนัได้ถูกจดักำรและกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรด ำเนินงำน หรอืทำงกฎหมำยจะได้รบักำร
จดักำรอย่ำงเหมำะสม 

7.3.1. แนวทางปฏิบติัการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั ท่ีก าหนดไว้ในนโยบาย และสื่อสำรใหบุ้คลำกร
ทุกระดบัยดึเป็นแนวปฏบิตั ิมดีงันี้ 

(1) กรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำน ตอ้งไม่เรยีกรอ้ง ไม่รบัเงนิ ผลประโยชน์ หรอืสิง่ของทีไ่ม่สมควร ไม่สจุรติ 
หรอืเกนิปกตวิสิยัจำกผูเ้กีย่วขอ้งในกจิกำรของบรษิทั 

(2) กรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำน ตอ้งไม่เรยีกรอ้ง ไม่รบัเงนิ ผลประโยชน์อื่นใด จำกบุคคลหรอืนิตบิุคคลที่
ร่วมท ำธุรกจิ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเรยีกร้องหรอืรบั เพื่อตนเองหรอืผู้อื่นที่ส่อไปในทำงจูงใจใหป้ฏบิตั/ิละเว้นปฏบิตัหิน้ำที่
ในทำงมชิอบ หรอืกระท ำผดิกฎหมำย 

(3) หำ้มให ้เสนอทีจ่ะใหส้ิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภำยนอก อำท ิเจำ้หน้ำทีร่ฐั นำยหน้ำ  ตวัแทน   
คู่ค้ำ ฯลฯ ที่มีเจตนำชกัน ำให้บุคคลนัน้กระท ำหรือละเว้นกำรกระท ำที่เป็นกำรผิดต่อกฎหมำย หรือโดยมิชอบต่อ
ต ำแหน่งหน้ำทีข่องบุคคลนัน้ หรอืเพื่อแลกเปลีย่นกบัสทิธพิเิศษทีไ่ม่ควรได้ 

(4) กรณีทีน่ิตบิุคคลหรอืบุคคลภำยนอกทีเ่กีย่วขอ้งทำงธุรกจิกบับรษิทัใหส้ิง่ของหรอืผลประโยชน์แก่ผูบ้รหิำร 
หรอืพนักงำนเพื่อเป็นสนิน ้ำใจ ผู้บรหิำรหรอืพนักงำนต้องใช้ดุลยพนิิจพจิำรณำถึงควำมเหมำะสม สมควร และ/หรอื 
ควำมถูกตอ้งดว้ย โดยค ำนึงถงึกฎระเบยีบของทำงรำชกำร หรอืจำรตีประเพณี หำกผูบ้รหิำรหรอืพนักงำนไม่รบัแลว้จะ
เป็นกำรเสยีน ้ำใจและกระทบต่อควำมสมัพนัธท์ีด่ทีำงธุรกจิกใ็ห้รบัได ้แต่ต้องมมีูลค่ำไม่เกนิขอ้หำ้มทำงกฎหมำยหรอื
จำรตีประเพณี 



8 | P a g e  
 

(5) กำรรบัของขวญั หรอืทรพัยส์นิ ควรจะเป็นกำรรรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดโดยจรรยำ อำจเป็นกำรรบั
จำกผู้ที่เกี่ยวขอ้ง คนรู้จกั กำรรบัควรรบัในลกัษณะที่เป็นกำรทัว่ไป ไม่เฉพำะเจำะจง มูลค่ำพอสมควร ไม่เป็นกำร  
รบัทรพัยส์นิอย่ำงผดิกฎหมำย และของขวญัหรอืทรพัยส์นินัน้ตอ้งไม่ใช่สิง่ผดิกฎหมำย 

(6) ห้ำมบุคลำกรของบริษัทและครอบครวัเรียกร้อง หรือรบัของขวญั ทรพัย์สนิหรือประโยชน์อื่นใดจำก
ผู้รบัเหมำ ผู้รบัเหมำช่วง ลูกค้ำ คู่ค้ำ หรอืผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิัทไม่ว่ำกรณีใด อนัอำจมผีลกระทบต่อ 
กำรตดัสนิใจในกำรปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมล ำเอยีง หรอืล ำบำกใจ หรอืเป็นผลประโยชน์ขดักนัได้ 

(7) บุคลำกรของบรษิทัตอ้งไม่ใหส้นิบน หรอืผลประโยชน์ตอบแทนใดทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัแก่บุคลำกรของ
บรษิัทเอง หรอืบุคคลภำยนอก โดยเฉพำะอย่ำงยิง่เจ้ำหน้ำที่ของรฐั กำรให้ของขวญั ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใด 
แก่เจำ้หน้ำทีข่องรฐัทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศนัน้ตอ้งใหแ้น่ใจว่ำกำรใหน้ัน้ไม่ขดัต่อกฎหมำย หรอืจำรตีประเพณี 

(8) ไม่พึงกระท ำกำรให้และรบัของขวญัซึ่งมมีูลค่ำเกนิกว่ำปกติที่วญิญูชนพึงให้กนัระหว่ำงผู้บงัคบับญัชำ  
และผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ ไม่ว่ำโอกำสใดๆ กต็ำม 

(9) กรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำน ตลอดจนครอบครวั ตอ้งหลกีเลีย่งกำรใหห้รอืรบัสิง่ของหรอืประโยชน์อื่น
ใดจำกคู่ค้ำ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ยกเว้นแต่เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติ  
หรอืในเทศกำล จำรตีประเพณี หรอืประเพณีนิยม 

(10) กำรด ำเนินธุรกจิร่วมกบัหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น หน่วยงำนของรฐั รฐัวสิำหกจิ เอกชนทัง้ภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ต้องด ำเนินไปอย่ำงโปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตำมกฎหมำยของไทย และกฎหมำยต่ำงประเทศทีบ่รษิทั
ตดิต่อธุรกจิดว้ย รวมทัง้จะปฏบิตัติำมกฎหมำยต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนัในทุกทอ้งถิน่ทีบ่รษิทัมกีำรท ำกจิกำรอยู่ 

 (11) กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำน ต้องให้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจกบัลูกค้ำ คู่ค้ำ ผู้รบัเหมำ บุคคล หรอืนิติ
บุคคลที่ร่วมท ำธุรกิจด้วยว่ำบริษัทไม่สนับสนุนกำรกระท ำอนัใดๆ ที่เข้ำข่ำยกำรทุจริตคอร์รปัชนั และจะไม่มีส่วน
เกีย่วขอ้งกบักำรคอรร์ปัชนั ไม่ว่ำดว้ยกำรเรยีกรบั และจ่ำยสนิบนทุกรปูแบบ และหำกพบกำรกระท ำดงักล่ำวตอ้งแจง้ให้
บรษิทัทรำบทนัท ี

 (12) บริษัทก ำหนดให้นโยบำยนี้ใช้ปฏิบัติกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทมี อ ำนำจใน 
กำรควบคุม รวมถงึบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิ 

 (13) กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ที่ไม่ปฏิบตัิตำมนโยบำยนี้ ถือเป็นกำรท ำผิดวินัยตำมกฎระเบยีบ
ข้อบังคับของบริษัท และหำกกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยนี้เป็นกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย บริษัทจะแจ้ง
เจำ้หน้ำทีผู่ม้อี ำนำจบงัคบัใชก้ฎหมำย เพื่อด ำเนินคดตีำมกฎหมำยกบัผูก้ระท ำควำมผดินัน้ต่อไป 

 7.3.2. แนวทางปฏิบติัในการท าธรุกรรมกบัหน่วยงานรฐั 

 ในกำรท ำธุรกรรมกบัหน่วยงำนรฐั บรษิัทต้องหลกีเลีย่งกำรกระท ำที่อำจจูงใจใหห้น่วยงำนรฐั หรอืพนักงำน
ของรัฐด ำเนินกำรที่ไม่ถูกต้อง แต่กำรท ำควำมรู้จกัหรือกำรสร้ำงควำมสมัพันธ์ที่ดีระหว่ำงกันสำมำรถท ำได้ เช่น  
กำรพบปะพดูคุยในทีส่ำธำรณะต่ำงๆ กำรไปแสดงควำมยนิดใีนวำระโอกำส เทศกำล หรอืตำมประเพณีนิยม เป็นตน้ 

(1) ด ำเนินกำรอย่ำงถูกตอ้งเหมำะสม ตรงไปตรงมำ เมื่อตอ้งกำรตดิต่อกบัเจำ้หน้ำที ่หรอืหน่วยงำนรฐั 
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(2) ตระหนักอยู่เสมอว่ำ กฎหมำย กฎเกณฑ์ หรือ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่ำงๆ ในแต่ละท้องถิ่นอำจ 
มเีงื่อนไข ขัน้ตอน หรอืวธิปีฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงกนั 

(3) ปฏบิตัิตำมกฎหมำยในแต่ละประเทศ หรอืท้องถิ่นที่เกีย่วขอ้งกบักำรว่ำจำ้งพนักงำนของรฐั ทัง้ในกรณี
ว่ำจ้ำง เพื่อมำเป็นที่ปรึกษำหรือเป็นพนักงำนของบริษัท โดยเงื่อนไขในกำรว่ำจ้ำงต้องเป็นไปอย่ำง
โปร่งใสและเหมำะสม 

7.3.3. แนวทางปฏิบติัในการท าธรุกรรมระหว่างบริษทักบัหน่วยงานเอกชน 

 กำรท ำธุรกรรมกบับุคคลภำยนอกหรอืบรษิทัอื่นนัน้ต้องด ำเนินกำรด้วยวธิกีำรอนัชอบธรรม และปฏบิตัติำม
เงื่อนไขที่ได้ตกลงกนัไวอ้ย่ำงตรงไปตรงมำ ควรหลกีเลี่ยงกำรท ำธุรกรรมที่อำจก่อใหเ้กดิควำมเดอืดร้อนเสยีหำยกบั
บุคคลภำยนอก 

(1) กำรท ำธุรกรรมต้องค ำนึงถงึมูลค่ำ รำคำ ที่เป็นไปตำมกลไกตลำด ไม่เลอืกปฏบิตัิหรอืกดีกนัทำงธุรกจิ 
ดว้ยวธิกีำรทีไ่ม่ชอบธรรม หรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมำย 

(2) หลีกเลี่ยงกำรท ำธุรกรรมที่อำจท ำให้บริษัทต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง แม้ว่ำธุรกรรมนัน้จะท ำให้ได้รับ
ประโยชน์ทำงธุรกจิกต็ำม 

(3) หำ้มแอบอำ้งใชช้ื่อของคณะกรรมกำรบรษิทั หรอืฝ่ำยบรหิำรจดักำรในกำรท ำธุรกรรมทีไ่ม่เกีย่วข้องกบั
บรษิทั แมว้่ำจะมไีม่มผีลกระทบโดยตรงต่อบรษิทักต็ำม 

 

7.4. การส่ือสารไปยงัผูบ้ริหาร พนักงาน และการจดัอบรม 

กำรสื่อสำรและกำรจดัอบรมถือเป็นสิง่จ ำเป็นในมำตรกำรป้องกนักำรทุจรติคอรร์ปัชนัเพื่อสรำ้งควำมรู้ควำม
เข้ำใจ และควำมตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยและคู่มอืที่เกี่ยวข้องกบักำรต่อต้ำนกำรทุจรติ  
คอรร์ปัชนั ตลอดจนมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนัต่ำง ๆ 

เพื่อสง่เสรมิกำรมสีว่นร่วมในกำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนัขององคก์ร รวมทัง้ใหบุ้คลำกรของ
บริษัทเป็นส่วนหนึ่งในกำรช่วยป้องกนั และตรวจพบกำรทุจริตคอร์รปัชนัในองค์กรได้ ตลอดจนกำรสื่อสำรแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องทำงธุรกิจ เพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมัน่ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชนั และควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทั ดงันัน้ ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคลต้องจดัท ำแผนกำรสื่อสำรนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ
คอรร์ปัชนัประจ ำปี เป็นลำยลกัษณ์อกัษรใหแ้ก่บุคลำกรของบรษิทั และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทำงธุรกจิ ตลอดจนก ำหนดช่องทำง
กำรสื่อสำร เช่น จดหมำยข่ำวภำยในบริษัท (Newsletters) แผ่นป้ำยโฆษณำ (Poster) แผ่นพบั (Brochure) กำรจดั
อบรม (Training) หรอื กำรประชุมเชงิปฏบิตักิำร (Workshop) เป็นตน้ ใหเ้หมำะสมแก่ผูร้บัสำร ทัง้ภำยในและภำยนอก
องคก์ร โดยแผนงำนและช่องทำงกำรสื่อสำรดงักล่ำวตอ้งไดร้บักำรทบทวนและอนุมตัโิดยระดบัผูอ้ ำนวยกำรขึน้ไป เป็น
ประจ ำทุกปี 

นอกจำกนี้ เพื่อใหม้ัน่ใจในประสทิธภิำพของกำรสื่อสำรแผนงำนและช่องทำงกำรสื่อสำรทีก่ ำหนดขึน้นัน้ ควร
ไดร้บักำรสอบทำนและประเมนิระบบกำรควบคุมภำยในโดยหน่วยงำนตรวจตดิตำม (Compliance Unit) เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่
กจิกรรมนัน้เพยีงพอและสำมำรถสรำ้งควำมตระหนกัใหแ้ก่บุคลำกรของบรษิทั รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทำงธุรกจิทัง้หมด 
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แผนกำรสื่อสำรต้องครอบคลุมถึงกำรจดัอบรมเกี่ยวกบันโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชนั 
ในกำรปฐมนิเทศใหแ้ก่พนกังำนใหม่ ตลอดจนกำรจดัอบรมอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปีใหแ้ก่บุคลำกรของบรษิทั ทัง้นี้ 
เนื้อหำกำรอบรมควรประกอบไปดว้ยมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ัปชนั และบทลงโทษหำกบุคลำกรของบรษิทัไม่
ปฏบิตัติำมมำตรกำรนี้ เพื่อใหบุ้คลำกรของบรษิทัมคีวำมเขำ้ใจและมทีกัษะในกำรปฏบิตัติำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติ
คอรร์ปัชนั รวมถงึคู่มอืกำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนัฉบบันี้ได้ 

อนึ่ง กำรสื่อสำรภำยนอกองคก์ร มุ่งเน้นควำมส ำคญัของกระบวนกำรสื่อสำรและกำรบรหิำรบุคลำกรเพื่อปลกู
ฝัง ถ่ำยทอดและเสริมสร้ำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ และสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแล  
กจิกำรทีด่ ีกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และกำรควบคุมภำยในเพื่อป้องกนักำรทุจรติคอรร์ปัชนั 

 

7.5. การสอบทานประวติัของบุคลากรและผูมี้ส่วนได้เสียทางธรุกิจ 

กำรสอบทำนประวตัขิองบุคลำกรและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทำงธุรกจิถอืเป็นปัจจยัส ำคญัทีท่ ำใหก้ำรป้องกนักำรทุจรติ
คอร์รปัชนัมปีระสทิธภิำพ โดยบรษิัทมอบหมำยให้ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคลท ำหน้ำที่สอบทำนประวตัิของบุคลำกรก่อน  
กำรจำ้งงำน หรอืกำรเลื่อนต ำแหน่ง และฝ่ำยจดัซือ้ท ำหน้ำทีส่อบทำนประวตัขิองผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทำงธุรกจิก่อนกำรเริม่ท ำ
สญัญำ หรือธุรกรรมระหว่ำงกนั ทัง้นี้ กำรสอบทำนสำมำรถท ำได้ตำมควำมเหมำะสมภำยใต้ กฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง 
และไดร้บักำรยนิยอมจำกบุคลำกร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทำงธุรกจิ ดงัต่อไปนี้ 

- กำรสอบทำนประวัติของบุคลำกรก่อนกำรจ้ำงงำน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ควำมเหมำะสม  
และประสบกำรณ์ของผูส้มคัรงำน 

- กำรสอบทำนประวัติของบุคลำกรก่อนจะมอบหมำยให้ด ำรงต ำแหน่งส ำคัญภำยในบริษัท เช่น 
คณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำรระดบัสงู บุคลำกรในหน่วยงำนกำรเงนิ เป็นต้น เพื่อตรวจสอบคุณสมบตัิ 
ประสบกำรณ์ และควำมน่ำเชื่อถอืทำงกำรเงนิของบุคคลอำ้งองิ หรอืควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ของ  
ผูม้สีว่นไดเ้สยีทำงธุรกจิ 

- กำรสอบทำนประวตัิของผู้ที่เกี่ยวข้องทำงธุรกจิโดยเฉพำะผู้ขำย ลูกค้ำ ผู้รบัเหมำ และผู้ให้บรกิำรแก่
บรษิทั เพื่อใหส้ำมำรถตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถอื สถำนะทำงกำรเงนิ ชื่อเสยีง และคุณสมบตัทิีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสนิคำ้หรอืบรกิำรของผูม้สีว่นไดเ้สยีทำงธุรกจิ  

นอกจำกนี้ กรรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำรระดบัสงู และบุคลำกรทีด่ ำรงต ำแหน่งส ำคญัตำมทีฝ่่ำยทรพัยำกรบุคคล
ก ำหนด ต้องรำยงำนควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ที่อำจเกดิขึน้ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผ่ำนทำงเลขำนุกำรบรษิทั 
ตำมแบบ “แบบแจง้รำยงำนกำรมสีว่นไดเ้สยีของกรรมกำรและผูบ้รหิำร” (ภำคผนวก ก) เป็นประจ ำทุกปี หรอืหำกมกีำร
เปลีย่นแปลงใดๆ ทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ได ้

ทัง้นี้ บรษิทัหำ้มไม่ใหบุ้คลำกรทุกคนของบริษทั ไม่ว่ำคณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกคนทุกระดบั
ทุกส่วนงำนมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์เขำ้ไปมสี่วนร่วมกบักระบวนกำรจดัซือ้จดัจำ้ง และจะลงโทษบุคลำกรทีไ่ม่
แจ้งควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์แล้วเข้ำไปมีส่วนร่วมกับกระบวนกำรจดัซื้อจดัจ้ำงนัน้ให้ถือเป็นกำรกระท ำผิด
กฎหมำย บรษิทัจะแจง้เจำ้หน้ำทีผู่ม้อี ำนำจบงัคบัใชก้ฎหมำยด ำเนินคดตีำมกฎหมำยกบัผูก้ระท ำควำมผดินัน้ต่อไป 
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7.6. การควบคมุภายใน 

กำรควบคุมภำยในเป็นกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ถูกก ำหนดร่วมกันโดยคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร 
ตลอดจนบุคลำกรขององคก์รทุกระดบัชัน้ เพื่อใหเ้กดิควำมมัน่ใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำวธิกีำร หรอืกำรปฏบิตังิำนตำมที่
ก ำหนดไว้จะช่วยใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค์ ดงันัน้ กำรควบคุมภำยในถอืเป็นเครื่องมอืเบื้องต้นของบรษิัท ในกำร
ป้องกนักำรทุจรติคอรร์ปัชนัในกระบวนกำรปฏบิตังิำนของทุกหน่วยงำน ทัง้นี้ ผูบ้รหิำรในแต่ละหน่วยงำนตอ้งออกแบบ
กำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมส ำหรบักระบวนกำรที่อยู่ในควำมรบัผดิชอบ เพื่อจดักำรลดควำมเสีย่งด้ำนกำรทุจริต  
คอรร์ปัชนั ทีจ่ะร่วมกนัระบุในกำรประเมนิควำมเสีย่งกำรทุจรติคอรร์ปัชนัใหอ้ยู่ในระดบัทีอ่งคก์รยอมรบัได ้ตลอดจนกำร
สื่อสำรท ำควำมเขำ้ใจ และควบคุมตดิตำมกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรในหน่วยงำนใหป้ฏบิตังิำนตำมระบบกำรควบคุม
ภำยในทีก่ ำหนดขึน้ 

ทัง้นี้ ทุกหน่วยงำนตอ้งจดัท ำขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำน หรอืกระบวนกำรปฏบิตังิำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรส ำหรบั
ทุกกระบวนกำร เพื่อให้ผู้บรหิำรของหน่วยงำนสอบทำนและอนุมตัิให้มผีลบงัคบัใช้ โดยค ำนึงถึงกำรแบ่งแยกหน้ำที่
อย่ำงชดัเจน ในกำรก ำหนดหน้ำทีข่องบุคลำกรในกำรด ำเนินงำนตำมขัน้ตอน หรอืกระบวนกำรปฏบิตังิำนเพื่อให้กำร
ปฏิบตัิงำนมีควำมโปร่งใส เป็นอิสระ และสำมำรถช่วยป้องกนัหรือตรวจพบควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รปัชนัได้ 
รวมทัง้จดัเกบ็เอกสำรดงักล่ำวไว้ในช่องทำงที่บุคลำกรที่เกี่ยวขอ้งสำมำรถเขำ้ถงึได้ และสื่อสำรให้บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง
รบัทรำบ 

นอกจำกนี้ ผู้บรหิำรในแต่ละหน่วยงำนควรทบทวนขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำน หรอืกระบวนกำรปฏบิตังิำนเป็น
ประจ ำอย่ำงน้อยทุก 2 ปี หรอืเมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงทีก่ระทบต่อกำรปฏบิตังิำนอย่ำงเป็นสำระส ำคญั เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ
ขัน้ตอนกำรปฏบิตัิงำน หรอืกระบวนกำรปฏบิตัิงำนนัน้สอดคล้องกบัหลกักำรควบคุมภำยในที่ด ีและกำรปฏบิตัิงำน  
ในปัจจุบนั 

 กระบวนการตรวจติดตาม (Process of monitoring) 

กำรติดตำมดูแลใหม้กีำรปฏบิตัิตำมนัน้ คณะกรรมกำรบรษิัทก ำหนดใหเ้ป็นหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของ
กรรมกำร ผู้บรหิำรและพนักงำนทุกคนที่จะต้องรบัทรำบ ท ำควำมเขำ้ใจ และปฏบิตัิตำมนโยบำยและขอ้ปฏบิตัิตำม
หน้ำที่ก ำหนดไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในกำรท ำงำนอย่ำงเคร่งครัด และไม่พึงปรำรถนำให้มี 
กำรกระท ำใดๆ ทีผ่ดิกฎหมำย ขดักบัหลกัจรยิธรรมเกดิขึน้ 

บรษิทัจงึไดก้ ำหนดนโยบายการก ากบัดแูลการปฏิบติัตามกฏเกณฑ ์(Corporate Compliance Policy) 
ขึน้ โดยถอืเป็นหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบโดยตรงของกรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำนทุกคนของบรษิทั ตลอดจนบคุคล
อื่นๆ ทีร่บัท ำงำนในนำมของบรษิทั จะตอ้งปฏบิตัติำมนโยบำย ดงัต่อไปนี้ 

(1) ปฏิบัติตำมกฎหมำยกำรป้องกันกำรผูกขำด (Antitrust Law) และกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ 
(Competition Law) และสนับสนุนกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่เสรีและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติหรือ 
เอำเปรยีบผูอ้ื่น 

(2) ปฏบิตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชนั (Anti-Corruption) กำรให้หรอื 
รับสินบน (Anti-Bribery) กับเจ้ำหน้ำที่ห น่วยงำนของรัฐและเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนเอกชน  
ทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  
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(3) ปฏบิตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำง
กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism; 
AML/CFT)  

(4) ปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยเรื่องแรงงำน สทิธมินุษยชน ศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนุษย ์รวมถงึเคำรพในเสรภีำพ 
และควำมเสมอภำคของบุคคลทีไ่ดร้บักำรคุม้ครอง 

(5) ปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยทรพัยส์นิทำงปัญญำ เคำรพและไม่ละเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำของบุคคลอื่น 
ส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนที่เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำ ตลอดจนคุ้มครอง ดูแลรักษำทรัพย์สิน  
ทำงปัญญำของบรษิทัไม่ใหถู้กละเมดิโดยบุคคลอื่น 

(6) ไม่อำศยักำรด ำเนินคดเีชงิยุทธศำสตร์เพื่อระงบักำรมสี่วนร่วมของสำธำรณชน ที่ได้แสดงควำมคดิเหน็ 
หรือกระท ำกำรใด ๆ ในประเด็นอันเป็นกำรปกป้องประโยชน์สำธำรณะ (Anti-Strategic Litigation 
Against Public Participation; Anti-SLAPP) 

(7) ปฏบิตัติำมกฎหมำย กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งในทุกประเทศทีม่กีำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั 

(8) ปฏบิตัติำมนโยบำยดำ้นต่ำง ๆ ของบรษิทั มำตรฐำน จรรยำบรรณธุรกจิ และขอ้พงึปฏบิตัใินกำรท ำงำน 
รวมถงึกำรด ำเนินกำรทีถู่กต้องส ำหรบัธุรกจิของบรษิทั แมว้่ำนโยบำยฯ จะมไิดก้ล่ำวครอบคลุมถงึกรณี
ดงักล่ำวไวด้ว้ยกต็ำม 

นโยบำยฯ ดงักล่ำวนี้ ผู้บรหิำรของบรษิทั ต้องประพฤตตินเพื่อเป็นแบบอย่ำงที่ดแีละพนักงำนทุกระดบัของ
บรษิทัต้องเขำ้ใจและปฏบิตัติำมอย่ำงเคร่งครดั หำกกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนผูใ้ดกระท ำกำรผดินโยบำย และ
จรยิธรรมทีก่ ำหนดไว ้บรษิทัจะพจิำรณำด ำเนินกำรตำมวนิยัและกฏระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 หน่วยงานตรวจติดตาม (Compliance Unit) 

 กระบวนกำรติดตำมดูแลให้มกีำรปฏบิตัิตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปัชนั รวมทัง้คู่มอืบรหิำร  
ควำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนั ดงันี้ 

(1) จดัท ำแผนกำรตรวจประเมนิควำมสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนั และคู่มอืบรหิำร
ควำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนัเป็นประจ ำทุกปี 

(2) ตรวจ ติดตำมและประเมนิผลหน่วยงำนต่ำง ๆ ให้ปฏบิตัิตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชนั 
และคู่มอืบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนั 

(3) ประเมินควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยที่จะมผีลกระทบต่อนโยบำยกำรต่อต้ำน 
กำรทุจรติคอร์รปัชนั รวมทัง้คู่มอืบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชนั พร้อมทัง้หำแนวทำงเพื่อ
หลกีเลีย่งผลกระทบ 

(4) ปฏบิตังิำนร่วมกบัฝ่ำยทีร่บัผดิชอบกบัผลกระทบเพื่อหำแนวทำง มำตรกำรป้องกนั พรอ้มน ำเสนอขอ้มลู
ใหก้บัหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

(5) สรุปผลกำรประเมินควำมสอดคล้องดังกล่ำวเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ 
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรของบรษิทัต่อไป 

 



13 | P a g e  
 

7.7. การด าเนินการติดตาม 

บรษิัทมุ่งเน้นควำมส ำคญัของกระบวนกำรตรวจสอบภำยใน และกำรประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำร
ควบคุมภำยใน รวมถึงกำรให้ควำมส ำคญั และสนับสนุนให้มีกำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำเพื่อใช้ในกำรควบคุม  
เพื่อช่วยในกำรป้องกนัและตรวจสอบกำรทุจรติคอรร์ปัชนัอย่ำงต่อเนื่อง 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ในการควบคมุการทุจริตคอรร์ปัชนั 

 บรษิทัใชร้ะบบกำรวำงแผนทรพัยำกรทำงธุรกจิขององค์กรโดยรวม (Enterprise Resource Planning; ERP) 
เพื่อให้เกิดกำรใช้ประโยชน์อย่ำงสูงสุดของทรัพยำกรทำงธุรกิจขององค์กร  มำควบคุมกำรทุจริตคอร์รัปชัน 
ทัง้กำรบรหิำรงำนจดัซือ้ กำรตลำด ฯลฯ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

(1) ระบบงบประมำณ (Budgeting System, BG) 
(2) ระบบสัง่ซือ้สนิคำ้และรบัของ (Purchasing & Receiving, PR) 
(3) ระบบควบคมุงำนขำย (Billing Order, BO) 
(4) ระบบควบคมุคลงัสนิคำ้ (Inventory Control, IC) 
(5) ระบบบญัชลีกูหนี้และกำรรบัช ำระเงนิ (Account Receivable, AR) 
(6) ระบบเจำ้หนี้และกำรจ่ำยช ำระ (Account Payable, AP) 
(7) ระบบจดักำรคลงัสนิคำ้ (Warehouse Management, WH) 
(8) ระบบเครื่องชัง่สนิคำ้ (Weight System, WG) 
(9) ระบบทรพัยำกรบุคคล (Human Resource System, HR) 

 

8. มาตรการตรวจพบการทุจริต 

มำตรกำรป้องกนักำรทุจริตคอร์รปัชนัที่ดีสำมำรถช่วยลดโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตคอร์รปัชนัได้ในระดับหนึ่ง 
อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัจ ำเป็นต้องจดัท ำมำตรกำรตรวจกำรทุจรติคอร์รปัชนั เพื่อช่วยตรวจสอบและรำยงำนกำรกระท ำ  
ที่อำจเป็นกำรทุจริตคอร์รปัชนัอย่ำงทนัท่วงที ดงันัน้ กลไกกำรแจ้งเบำะแส และกำรรำยงำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน 
เป็นกจิกรรมหลกัทีส่ำมำรถช่วยใหบ้รษิทั ตรวจพบกำรทุจรติคอรร์ปัชนั ทัง้นี้ มำตรกำรตรวจพบกำรทุจรติคอร์รปัชนั
ประกอบดว้ย 2 กจิกรรมหลกั ดงันี้ 

8.1. กลไกการแจ้งเหตหุรอืเบาะแส 

  ผูบ้รหิำรก ำหนดใหม้ชี่องทำงทีน่่ำเชื่อถอืและเป็นอสิระส ำหรบักำรแจง้เบำะแสเกีย่วกบักำรทุจรติ รวมถงึเปิด
โอกำสใหทุ้กคน ไม่ว่ำจะเป็นบุคลำกรของบรษิทั หรอืบุคคลภำยนอกสำมำรถแจง้เบำะแสไดโ้ดยไม่ต้องเปิดเผยตวัตน 
ตลอดจนจดัใหม้กีระบวนกำรป้องกนัผูแ้จง้เบำะแส เพื่อคุม้ครองผูแ้จง้ไม่ใหถู้กท ำรำ้ยหรอืขม่ขูใ่นภำยหลงั ซึง่จะสง่เสรมิ
ใหบุ้คลำกรมคีวำมมัน่ใจและรูส้กึปลอดภยัในกำรแจง้เหตุหรอืเบำะแสเกีย่วกบักำรทุจรติคอรร์ปัชนั  
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การแจ้งเบาะแสและช่องทางการแจ้งเบาะแส 
บริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) ฉบบันี้ขึ้นมำใช้

ปฏบิตั ิเพื่อเป็นกำรคุม้ครองและใหค้วำมเป็นธรรมแก่พนักงำน และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มของบรษิทั ทีแ่จง้ขอ้มูลหรอื
ใหเ้บำะแสเกีย่วกบักำรกระท ำผดิ หรอืทุจรติต่อบรษิทัฯ 

8.1.1. การแจ้งเบาะแส 
- ผูบ้งัคบับญัชำในทุกระดบั 
- หวัหน้ำสงูสดุของฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล 
- ประธำนกรรมกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

8.1.2. ช่องทางการแจ้งเบาะแส 
บริษัทฯ ได้ก ำหนดวิธีกำรและช่องทำงกำรร้องเรียนและแจ้งเบำะแส ซึ่งผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสสำมำรถ
ด ำเนินกำรได ้ดงันี้ 

- สำมำรถรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบำะแสดว้ยวำจำหรอืเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
- ผ่ำนช่องทำงอเีมลของบรษิทั คอื thaisugar@tstegroup.com หรอื 
- ผ่ำนช่องทำงฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล ที ่hr@tstegroup.com  

ทำงไปรษณีย ์  
ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล บรษิทั ไทยชกูำร ์เทอรม์เิน้ิล จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที ่90 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจำ้สมงิพรำย ต.ส ำโรงกลำง  
อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130 

- ตูร้บัหนงัสอืรอ้งเรยีนหรอืกำรแจง้เบำะแสทีบ่รษิทัก ำหนดขึน้ หรอื 
- แจง้ผ่ำนช่องทำงอเีมลของเลขำนุกำรบรษิทั ที ่secretary@tstegroup.com  

ทำงไปรษณีย ์  
เลขำนุกำรบรษิทั บรษิทั ไทยชกูำร ์เทอรม์เิน้ิล จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที ่90 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจำ้สมงิพรำย ต.ส ำโรงกลำง  
อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130 
 

- สง่จดหมำยถงึ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ (ซึง่เป็นกรรมกำรอสิระ)   
ทำงไปรษณีย ์  
บรษิทั ไทยชกูำร ์เทอรม์เิน้ิล จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที ่90 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจำ้สมงิพรำย ต.ส ำโรงกลำง  
อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130 

- ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรำยละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลกัฐำนที่ชดัเจน
เพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ำมีเหตุอันควรเชื่อว่ำมีกำรกระท ำที่เป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั หรอืจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และกำรทุจรติหรอืคอรร์ปัชนั 

 
ทัง้นี้ กำรร้องเรียนหรือกำรแจ้งเบำะแสจะถือเป็นควำมลบัที่สุดและผู้ร้องเ รียนหรือผู้แจ้งเบำะแสสำมำรถ

ร้องเรยีนได้มำกกว่ำหนึ่งช่องทำง และไม่จ ำเป็นต้องเปิดเผยตวัตนผู้ร้องเรยีน แต่หำกเปิดเผยตนเองจะท ำใหบ้รษิทั 
สำมำรถแจง้ผลกำรด ำเนินกำร หรอืรำยละเอยีดเพิม่เตมิในเรื่องทีร่อ้งเรยีนใหท้รำบได้ 

mailto:thaisugar@tstegroup.com%20หรือ
mailto:hr@tstegroup.com
mailto:secretary@tstegroup.com
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8.1.3. การเกบ็รกัษาความลบั 

 เพื่อเป็นกำรคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบำะแสหรอืผู้ที่ร้องเรยีน โดยผู้ให้ขอ้มูลเบำะแสนัน้เชื่อโดยสุจรติใจว่ำเรื่องที่
รอ้งเรยีนหรอืแจง้นัน้เป็นควำมจรงิ และไม่ไดก้ระท ำไปเพรำะมเีจตนำกลัน่แกลงั ใส่รำ้ย หรอืจงใจท ำใหผู้ถู้กกล่ำวหำ
ตอ้งไดร้บัควำมเสยีหำย เสือ่มเสยีชื่อเสยีงหรอืประวตักิำรท ำงำนแลว้นัน้ บรษิทัฯ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งจะเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบั
ผูท้ีแ่จง้เบำะแสหรอืผูท้ีร่อ้งเรยีนไวเ้ป็นควำมลบั 

8.1.4. การคุ้มครองผูร้อ้งเรียน 

 ในกรณีทีผู่ท้ ีแ่จง้เบำะแสหรอืผูท้ีร่อ้งเรยีนโดยสุจรติ เป็นพนักงำนหรอืพนักงำนของบรษิทัในเครอื พนักงำน  
ผูน้ัน้จะไดร้บักำรคุม้ครองใหไ้ม่ไดร้บัผลกระทบต่อหน้ำทีก่ำรงำนและควำมมัน่คงในกำรท ำงำน 

8.1.5. การรอ้งเรียนโดยไม่สุจริต 

 กำรแจ้งร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเบำะแสใด ๆ ที่ไม่เป็นควำมจริงซึ่งหำกพิสูจน์ได้ว่ำไม่ใช่เป็นกำรกระท ำ 
โดยสุจรติ พนักงำนผูแ้จง้รอ้งเรยีนโดยไม่สุจรติจะตอ้งถูกลงโทษทำงวนิัยตำมขอ้บงัคบัเกีย่วกบักำรท ำงำนของบรษิทัฯ  
และอำจถูกด ำเนินคดตีำมกฎหมำยหำกบรษิทัฯ ไดร้บัควำมเสยีหำยจำกกำรกระท ำดงักล่ำว 

 

8.2. การรายงานการทุจริต 

เมื่อมกีำรแจง้เหตุหรอืเบำะแสกำรทุจรติคอรร์ปัชนั หน่วยงำนตรวจตดิตำมจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มลูจำกกำรแจง้
เบำะแสและขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรทุจรติ เช่น จ ำนวนกำรแจง้เบำะแสกำรทุจรติ สรุปเหตุกำรณ์และสถำนะของ
กำรด ำเนินงำนกรณีกำรทุจรติในองคก์ร (สถำนกำรณ์สอบสวน ขอ้สรุปกำรตดัสนิใจในกำรลงโทษ และขอ้มูลทำงสถติิ
ของกำรทุจริตในองค์กร) สถำนกำรณ์ปฏบิตัิงำนตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชนั เป็นต้น เพื่อรำยงำนต่อ  
คณะผู้บริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อยปีละ1 ครัง้ หรือเมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลง  
ที่กระทบต่อกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนตรวจตดิตำมอย่ำงเป็นสำระส ำคญั ในกรณีที่เบำะแสที่ได้รบัมคีวำมรุนแรง 
และจ ำเป็นต้องได้รบักำรแก้ไขอย่ำงทนัท่วงท ีหน่วยงำนตรวจติดตำมจะรำยงำนเหตุกำรณ์ทุจรติคอร์รปัชนัดงักล่ำว  
ต่อผูบ้รหิำรระดบัสงู และ/หรอื คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรอื คณะกรรมกำรบรษิทัทนัท ี

 

9. มาตรการตอบสนองต่อการทจุริตท่ีเกิดขึน้ 

บรษิทัจดัท ำมำตรกำรตอบสนองต่อกำรทุจรติทีเ่กดิขึน้ เพื่อแกไ้ขเยยีวยำผลกระทบจำกกำรทุจรติคอรร์ปัชนั 

รวมทัง้หำวธิป้ีองกนัไมใ่หก้ำรทจุรติประเภทเดยีวกนัเกดิขึน้อกี โดยมำตรกำรตอบสนองประกอบดว้ย กำรสอบสวน
ภำยใน กำรลงโทษและกำรเยยีวยำ และกำรเปิดเผยขอ้มลู 

9.1. การสอบสวน 

เมื่อเกิดเหตุทุจรติคอร์รปัชนั บริษัทมอบหมำยให้ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ ฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิเป็น 
ผูพ้จิำรณำขอ้มูลเบำะแสและมอี ำนำจในกำรอนุมตัใิหเ้ริม่ด ำเนินกำรสอบสวน เมื่อเหน็ว่ำเบำะแสทีไ่ดม้ำเพยีงพอและ  
มีมูล และเป็นผู้ตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนขอ้เทจ็จริงเพื่อด ำเนินกำรสอบสวน อย่ำงไรก็ตำม หำกบริษัทมบีุคลำกร 
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ไม่เพยีงพอหรอืเหน็สมควรใหจ้ดัหำผูเ้ชีย่วชำญมำด ำเนินกำรสอบสวนแทนบุคลำกรของหน่วยงำน บรษิทัอำจพจิำรณำ
ใหว้่ำจำ้งบุคคลภำยนอกทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมได ้โดยด ำเนินกำรจดัจำ้งตำมขัน้ตอนของฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล 

ในกระบวนกำรสอบสวนนัน้ คณะกรรมกำรสอบสวนขอ้เทจ็จรงิต้องด ำเนินกำรด้วยควำมยุติธรรม และไม่
เปิดเผยขอ้มูลแก่ผู้ที่ไม่มสี่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงรำยงำนควำมคบืหน้ำหรอืผลกำรสอบสวนให้แก่หน่วยตรวจติดตำม
รบัทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอทุกเดอืน เพื่อใชใ้นกำรรำยงำนต่อคณะผู้บรหิำร และในกรณีทีพ่นักงำนสอบสวนพบอุปสรรค 
ในกำรด ำเนินงำนที่อำจส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงต้องรำยงำนต่อผู้ช่วยกรรมกำร
ผูจ้ดักำรใหญ่ ฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั หรอืคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อแกไ้ขปัญหำ
อย่ำงทนัท่วงท ีนอกจำกนี้ คณะกรรมกำรสอบสวนขอ้เทจ็จรงิตอ้งบนัทกึกำรสอบสวนใน “บนัทกึกำรสอบสวน” และเกบ็
หลกัฐำนทัง้เชงิวตัถุและอเิลก็ทรอนิกสไ์ว้เป็นเวลำอย่ำงน้อย 3 ปี หรอืจนกว่ำสิน้สุดอำยุควำมตำมกฎหมำย เพื่อให้
มัน่ใจว่ำบรษิทัจะมหีลกัฐำนเพยีงพอหำกตอ้งน ำไปใชใ้นศำล 

ทัง้นี้ บรษิัทถือเป็นหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบของบุคลำกรทุกคนในกำรให้ควำมร่วมมอืแก่คณะกรรมกำร
สอบสวนขอ้เทจ็จรงิในกำรด ำเนินกำรสอบสวน รวมถงึสนับสนุนกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ
ในดำ้นขอ้มลูและกำรปฏบิตังิำน 

9.2. การลงโทษและการเยียวยา 

บทลงโทษที่เข้มงวดและเด็ดขำดเป็นกำรแสดงจุดยืนของบริษัทที่มีต่อกำรทุจริตคอร์รัปชัน  ในขณะที ่
กำรเยยีวยำผลกระทบจำกกำรทุจรติคอร์รปัชนัเป็นสิง่ทีบ่รษิทัต้องใหค้วำมส ำคญั และด ำเนินกำรอย่ำงทนัทวงทเีพื่อ
แสดงใหเ้หน็ถงึควำมเอำใจใส่ และควำมมุ่งมัน่ทีจ่ะแกไ้ขปัญหำดำ้นกำรทุจรติ รวมถงึกำรเยยีวยำและรบัผดิชอบต่อผู้ 
ที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบำะแสเกี่ยวกบักำรทุจริตคอร์รปัชนั ซึ่งเป็นไปตำมมำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน กฏระเบยีบ 
ขอ้บงัคบับรษิทัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (Whistleblower Policy) 

- การลงโทษ 

เมื่อกำรสอบสวนเสร็จสิ้นและพบว่ำมีกำรทุจริตคอร์รปัชนัเกิดขึ้นจริง คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง 
มหีน้ำที่เสนอขอ้เทจ็จรงิและหลกัฐำนแก่ผู้มอี ำนำจ เพื่อพจิำรณำบทลงโทษให้สอดคล้องกบันโยบำยของบรษิัทและ
กฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี้ บริษัทก ำหนดให้หน่วยงำนต้นสงักดัของผู้ท ำทุจริตคอร์รปัชนัเป็นผู้รบัผดิชอบใน 
กำรลงโทษ ส ำหรบัขัน้ตอนกำรลงโทษและผู้มอี ำนำจในกำรลงโทษซึ่งจะต้องบนัทกึวธิกีำรพจิำรณำบทลงโทษและ
ขอ้สรุปบทลงโทษไว้ใน “หนังสอืลงโทษทำงวนิัย” โดยเอกสำรที่เกี่ยวขอ้งกบักำรลงโทษทัง้หมดต้องจดัเกบ็ไว้คู่กบั
เอกสำรส ำคญัในขัน้ตอนกำรสอบสวนเป็นเวลำอย่ำงน้อย 3 ปี นอกจำกนี้ ในกรณีที่บทลงโทษก่อใหเ้กดิควำมเสีย่งด้ำน
กฎหมำยแก่บรษิัท ต้วแทนคณะกรรมกำรสอบสวนขอ้เทจ็จรงิต้องปรกึษำกบัทีป่รกึษำทำงกฎหมำยและผู้บรหิำรให้
ชดัเจนก่อนด ำเนินกำร 

- การเยียวยา 

เมื่อกำรสอบสวนเสร็จสิ้น ผู้บริหำรต้องร่วมพิจำรณำหำมำตรกำรเยยีวยำจำกเหตุกำรณ์ทุจริตคอร์รปัชนั  
ที่เกิดขึ้น เช่น  กำรปรับปรุงหรือเพิ่มเติมนโยบำยของบริษัท กำรปรับปรุงหรือเพิ่มเติมกำรควบคุมภำยใน  
กำรเปลีย่นแปลงวธิกีำรปฏบิตังิำน กำรฟ้องรอ้งด ำเนินคดทีำงอำญำ และ/หรอื ทำงแพ่ง กำรขยำยผลกำรสบืสวนเพื่อ
ตรวจสอบกำรทุจริตคอร์รปัชนัในส่วนอื่น ๆ ที่อำจมีควำมเกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยมอบหมำยหน้ำที่ให้หน่วยงำนที่
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เกีย่วขอ้งส ำหรบัมำตรกำรเยยีวยำในแต่ละกรณีจดัท ำแผนเยยีวยำ (Action Plan) พรอ้มกรอบระยะเวลำปฏบิตังิำน เพื่อ
น ำเสนอต่อประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร หรอืกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และด ำเนินกำรตำมแผนงำนเยยีวยำทีไ่ดร้บักำรอนุมตัิ 

อนึ่ง มำตรกำรเยยีวยำต่ำง ๆ ควรเป็นไปในทศิทำงเดยีวกนัส ำหรบัขอ้กล่ำวหำทีค่ล้ำยคลงึกนั และขัน้ตอน
ปฏบิตัดิงักล่ำวตอ้งก ำหนดมำตรกำรเยยีวยำส ำหรบัขอ้กล่ำวหำต่ำง ๆ อย่ำงชดัเจน 

9.3. ผูมี้อ านาจเปิดเผยข้อมูล 

บรษิทัก ำหนดใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร หรอืกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกบุคคล
ดงักล่ำวขำ้งต้น เป็นผู้เปิดเผยขอ้มูลส ำคญัเกี่ยวกบักำรทุจรติต่อหน่วยงำนภำยนอกที่มหีน้ำที่ก ำกบัดูแล (อำทเิช่น 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้) หรอืต่อ
สำธำรณะ อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัก ำหนดใหก้ำรตดัสนิใจเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรทุจรติคอรร์ปัชนัในแต่ละหวัเรือ่ง
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร หรอืกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

ทัง้นี้ บริษัทห้ำมมิให้ผู้ที่ไม่มหีน้ำที่ หรือไม่ได้รบัมอบหมำยจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือกรรมกำร
ผูจ้ดักำรใหญ่ เปิดเผยขอ้มลูดำ้นกำรทุจรติแก่บุคคลอื่น ๆ ในบรษิทั หรอืสือ่มวลชน หรอืหน่วยงำนใดๆ กต็ำม หำกผูใ้ด
ฝ่ำฝืนเปิดเผยขอ้มลูโดยไม่มอี ำนำจ บรษิทัจะพจิำรณำลงโทษผูฝ่้ำฝืนอย่ำงเดจ็ขำดโดยไม่มขีอ้ยกเวน้ 
 

10. เอกสารอ้างอิงและอ านาจรบัผิดชอบการด าเนินการ 

หลกักำรหรอืขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนในคู่มอืกำรบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนกำรทุจรติฉบบันี้ อำจอำ้งองิเอกสำรที่
บริษัทได้จดัท ำไว้อยู่แล้ว โดยในกรณืดงักล่ำว ขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนและอ ำนำจรบัผิดชอบต่ำง  ๆ ให้เป็นไปตำม
เอกสำรอำ้งองิฉบบันัน้ ๆ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรปฏบิตังิำนนัน้อยู่ในมำตรฐำนเดยีวกนั หำกบุคลำกรของบรษิทัมขีอ้สงสยั
เกีย่วกบักำรด ำเนินกำรตำมคู่มอืฉบบันี้ สำมำรถขอค ำแนะน ำไดจ้ำกหน่วยตรวจตดิตำม หรอื ส ำนกัเลขำนุกำรบรษิทั 

 

11. การทบทวนและปรบัปรงุคูม่ือการบริหารความเส่ียงด้านการทุจริต 

คู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริคอร์รัปชันฉบับนี้ อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยจะมกีำรทบทวนและปรบัปรุงคู่มอืฉบบันี้เป็นประจ ำทุกปี หรอื เมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัซึง่กระทบ
ต่อกำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรคิอรร์ปัชนั ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจว่ำคู่มอืดงักล่ำวสอดคลอ้งกบัหลกัปฏบิตัขิองบรษิทั 
รวมทัง้เป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัอกีดว้ย 
 นอกจำกนี้ กำรปรบัปรุงคู่มอืกำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนั จะต้องไดร้บัควำมเหน็ชอบจำก
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และได้รบัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิัทอกีด้วย โดยต้องมกีำรสื่อสำรคู่มอืที่ไดร้บั 
กำรปรบัปรุงดงักล่ำวใหท้รำบโดยทัว่กนัทัง้บรษิทัต่อไป 
 

 

       ประกาศ ณ วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 

 
 
 
                    (นำยปรชีำ อรรถวภิชัน์) 
                   ประธำนกรรมกำรบรษิทั 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก – แบบแจ้งรายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 
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ภาคผนวก ข – การประเมินความเส่ียงการทุจริตคอรร์ปัชนั (Anti – Corruption Risk Assessment) 

 เพื่อใหก้ำรบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชนัน ำมำใช้อย่ำงเป็นรูปธรรม บรษิทัจงึก ำหนดมำตรกำร
ป้องกนั ตรวจสอบ ก ำกบัดแูล และตดิตำมกำรทุจรติคอรร์ปัชนั ดงันี้ 

แนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการป้องกนัและการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการทุจริตคอรร์ปัชนั  

 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งไดก้ ำหนดแนวทำงปฏบิตัเิพิม่เตมิในกำรป้องกนักำรมสี่วนเกีย่วขอ้งกบักำร
ทุจรติคอรร์ปัชนั ประกอบดว้ย 

1. กระบวนกำรในกำรประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรทุจรติคอรร์ปัชนั 

2. แนวปฏบิตัเิกีย่วกบักำรก ำกบัและควบคุม เพื่อป้องกนัและตดิตำมควำมเสีย่งจำกกำรทุจรติคอรร์ปัชนั 

3. แนวทำงในกำรติดตำมประเมนิผลกำรปฏบิตัิตำมแนวทำงปฏบิตัิในกำรป้องกนักำรมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบักำร
ทุจรติคอรร์ปัชนั 

โดยสรุป ดงันี้ 

1. กระบวนการในการประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอรร์ปัชนั 

บริษัทจดัให้มรีะบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม กบัลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อป้องกนั 
และปรำบปรำมกำรทุจรติคอร์รปัชนั โดยระบุเหตุกำรณ์ที่มคีวำมเสีย่งจำกกำรทุจรติคอร์รปัชนัที่อำจเกดิขึน้จำกกำร
ด ำเนินธุรกจิ ประเมนิระดบัควำมเสีย่งทัง้โอกำสเกดิและผลกระทบ ก ำหนดมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชนัที่
เหมำะสมกบัควำมเสีย่งทีป่ระเมนิได ้มกีำรเฝ้ำตดิตำมประเมนิผลกำรปฏบิตัติำมแผนกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีก่ ำหนดขึน้ 

 ดงันัน้ เพื่อป้องกนักำรเขำ้ไปเป็นผู้สมรู้ร่วมคดิ กำรทุจรติคอร์รปัชนัของกรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำน  
ของบรษิทั จงึไดก้ ำหนดกำรประเมนิควำมเสีย่งและกำรบรหิำรควำมเสีย่งในกำรเกดิทุจรติคอรร์ปัชนั 4 ขัน้ตอน ดงันี้ 

 ขัน้ตอนท่ี 1: กำรเตรยีมกำรเพื่อก ำหนดเกณฑ์กำรวดัควำมเสีย่งในด้ำนผลกระทบ (Impact) และโอกำสที่ 
จะเกดิ (Likelihood of Occurrence) รวมทัง้ก ำหนดระดบัควำมเสีย่งทีอ่งคก์รยอมรบัได ้(Risk Appetite) 

 ขัน้ตอนท่ี 2: กำรระบุควำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนั สำเหตุหลกัของควำมเสีย่ง และผลกระทบของควำม
เสีย่ง ตลอดจน กำรวเิครำะหค์วำมรุนแรงและโอกำสทีจ่ะเกดิควำมเสีย่งก่อนค ำนึงถงึมำตรกำรควบคุมภำยในทีม่อียู่ 

 ขัน้ตอนท่ี 3: กำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยในทีม่อียู่ในปัจจุบนั กำรวเิครำะหค์วำมรุนแรงและโอกำสทีจ่ะ
เกดิควำมเสีย่งหลงัจำกมมีำตรกำรควบคุมภำยในปัจจุบนั รวมทัง้ ทบทวนมำตรกำรจดักำรควำมเสีย่งทีใ่ชอ้ยู่ใหม้คีวำม
เหมำะสมทีจ่ะป้องกนัควำมเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้ 

ขัน้ตอนท่ี 4: กำรจดัหำมำตรกำรเพื่อลดควำมเสีย่งลงใหอ้ยู่ในระดบัทีอ่งคก์รยอมรบัได ้หำกมำตรกำรควบคุม
ภำยในทีด่ ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบนัไม่เพยีงพอต่อกำรป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนั 
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2. แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการก ากบัและควบคุม เพื่อป้องกนัและติดตามความเส่ียงจากการทุจริต    
คอรร์ปัชนั สรปุได้ดงัน้ี 

2.1. จดัใหม้ขี ัน้ตอนและกระบวนกำรควบคุมภำยใน และกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีค่รอบคลุมกจิกรรมทีส่ ำคญั
ของบรษิทั ไดแ้ก่ กำรใหข้องก ำนลั กำรเลีย้งรบัรอง กำรบรจิำคเพื่อกำรกุศล กำรใหเ้งนิสนบัสนุน กำร
ช่วยเหลอืและสนบัสนุนกจิกรรมทำงกำรเมอืง กำรใหห้รอืรบัสนิบน ทัง้นี้ เพื่อป้องกนักำรเกดิและตดิตำม
ควำมเสีย่งจำกกำรทจุรติคอรร์ปัชนั รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัแนวทำงในกำรแกไ้ขทีเ่หมำะสม 

2.2. จดัใหม้ชี่องทำงกำรบัแจง้ขอ้มลู เบำะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน กำรฝ่ำฝืน กำรกระท ำผดิกฎหมำย หรอื
จรยิธรรมธุรกจิของบรษิทั หรอืแนวทำงปฏบิตัใินกำรป้องกนักำรมสีว่นเกีย่วขอ้งกบักำรทจุรติคอรร์ปัชนั 
หรอืระบบควบคุมภำยใน โดยมนีโยบำยในกำรคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูหรอืเบำะแส และจะเกบ็รกัษำขอ้มลู
ของผูใ้หข้อ้มลูเป็นควำมลบั รวมทัง้มมีำตรกำรในกำรตรวจสอบและก ำหนดบทลงโทษทำงวนิยัของบรษิทั 
และ/หรอื กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.3. หวัหน้ำงำนทีเ่กีย่วขอ้งรบัผดิชอบในกำรตดิตำมกำรปฏบิตังิำน กำรปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ผดิพลำด (ถำ้ม)ี 
และรำยงำนใหผู้ม้อี ำนำจทรำบตำมล ำดบั 

 

3. แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัในการป้องกนัการมีส่วน
เก่ียวข้องกบัการทจุริตคอรร์ปัชนั 

3.1. ก ำหนดให้ผู้บรหิำรและพนักงำนประเมนิผลกำรปฏบิตัิงำนตนเองเกี่ยวกบักำรปฏบิตัิตำมจรรยำบรรณ 
และขอ้พงึปฏบิตัใินกำรท ำงำนทีบ่รษิทัก ำหนดขึน้ ซึง่รวมถงึนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีมำตรกำร
ต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนั อย่ำงสม ่ำเสมอ 

3.2. จัดให้มีหน่วยงำนตรวจติดตำม (Compliance Unit) เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน 
กำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรทุจรติคอรร์ปัชนั และใหข้อ้เสนอแนะอย่ำง
ต่อเนื่ อง โดยด ำเนินกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบที่มนีัยส ำคญัและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

3.3. ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง รบัผดิชอบในกำรทดสอบและประเมนิควำมเสีย่งจำกกำร
ทุจริตคอร์รัปชันอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้กำรน ำมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่ำง  
มปีระสทิธผิล ตลอดจนตดิตำม ทบทวนและปรบัปรุงมำตรกำรต่อต่ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชนัอย่ำงสม ่ำเสมอ 
โดยน ำเสนอผลกำรประเมนิต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

3.4. หำกสบืสวนขอ้เทจ็จรงิแลว้พบว่ำ ขอ้มลูจำกกำรตรวจสอบหรอืขอ้รอ้งเรยีน มหีลกัฐำนทีม่เีหตุอนัควร ให้
เชื่อว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท รวมถึงกำรฝ่ำฝืน กำรกระท ำผิดกฎหมำยหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท หรือ
แนวทำงปฏบิตัิในกำรป้องกนักำรมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบักำรทุจรติคอร์รปัชนั หรอืขอ้สงสยัในรำยงำนทำง  
กำรเงนิ หรอืระบบกำรควบคุมภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อ
ด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในระยะเวลำทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็สมควร 
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บริษัทจัดให้มีกำรสื่อสำรแนวทำงปฏิบตัิในกำรป้องกนักำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตคอร์รัปชนั โดย
เผยแพร่ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรติดประกำศในบอร์ดประชำสัมพันธ์ของบริษัท อินทรำเน็ตของบริษัท และ 
Application Line กลุ่มพนกังำนบรษิทั เป็นตน้ ทัง้นี้ เพื่อใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนทุกคนรบัทรำบและถอืปฏบิตัิ 

 

เกณฑก์ารประเมินความเส่ียง 

กำรประเมนิควำมเสีย่งเป็นกระบวนกำรทีป่ระกอบดว้ย กำรวเิครำะห ์กำรประเมนิ และกำรจดัระดบัควำมเสีย่ง
ทีม่ผีลกระทบต่อกำรบรรลุวตัถุประสงคข์องกำรด ำเนินงำนขององคก์ร ซึง่บรษิทัไดก้ ำหนดเกณฑก์ำรประเมนิควำมเสีย่ง
ไว ้ไดแ้ก่ ระดบัโอกำสทีจ่ะเกดิควำมเสีย่ง (Likelihood) ระดบัควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึง่สำมำรถก ำหนด
เกณฑไ์ดท้ัง้เกณฑเ์ชงิปรมิำณและเชงิคุณภำพโดยใชเ้ป็นพืน้ฐำนในกำรประเมนิควำมเสีย่งต่ำง ๆ 

ระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) ก าหนดเกณฑไ์ว้ 5 ระดบั 

โอกาสท่ีจะเกิด ระดบั ปริมาณโอกาสเกิด สถานะของเหตกุารณ์ท่ีเกิดจริง โอกาสเกิดเหตกุารณ์
กระท าผิด 

สงูมำก 5 โอกำส > 75% หรอื 1 
เดอืนต่อครัง้หรอื
มำกกว่ำ 

เหตุกำรณ์ทีเ่กดิไดถู้กรำยงำนและ
ปัจจบุนัอยู่ระหว่ำงตรวจสอบ 

เกดิขึน้ง่ำยมำก หำกไม่
มมีำตรกำรควบคมุ 

สงู 4 โอกำส  51 - 75% 

หรอื 2-6 เดอืนต่อ
ครัง้  

เหตุกำรณ์ทีเ่กดิอยู่ระหว่ำงกำรจดักำร มโีอกำสเกดิมำก หำก
ไม่มมีำตรกำรควบคมุ 

ปำนกลำง 3 โอกำส  26 - 50% 

หรอื 1-2 ปีต่อครัง้ 

เหตุกำรณ์ทีเ่กดิ จดักำรไดแ้ลว้ มโีอกำสเกดิ หำกไม่มี
มำตรกำรควบคุม 

น้อย 2 โอกำส  10 - 25% 

หรอื 2-4 ปีต่อครัง้ 

สำเหตุทีแ่ทจ้รงิของเหตุกำรณ์อยู่ระหว่ำง
กำรแกไ้ข 

เกดิขึน้ยำก แมไ้มม่ี
มำตรกำรควบคุม 

น้อยมำก 1 โอกำส  < 10% หรอื 
มำกกว่ำ 4 ปีต่อครัง้ 

สำเหตุทีแ่ทจ้รงิของเหตุกำรณ์ ไดร้บักำร
แกไ้ขแลว้ (โอกำสทีจ่ะเกดิซ ้ำไดล้ดลง) 

เกดิขึน้ยำกมำก แมไ้ม่
มมีำตรกำรควบคมุ 

 

ระดบัความรนุแรงของผลกระทบ (Impact) ก าหนดเกณฑไ์ว้ 5 ระดบั ดงัน้ี 

(1) ผลกระทบด้านนโยบาย / เชิงปริมาณ / การเงิน 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดบั 

สงูมำก มำกกว่ำ 10 ลำ้นบำท  5 

สงู มำกกว่ำ 5 ลำ้นบำท แต่ไม่เกนิ 10 ลำ้นบำท 4 

ปำนกลำง มำกกว่ำ 1 ลำ้นบำท แต่ไม่เกนิ 5 ลำ้นบำท 3 

น้อย มำกกว่ำ 1 แสนบำท แต่ไม่เกนิ 1 ลำ้นบำท 2 

น้อยมำก ไม่เกนิ 1 แสนบำท 1 
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(2) ผลกระทบต่อช่ือเสียง / ภาพลกัษณ์องคก์ร 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดบั 

สงูมำก มกีำรน ำเสนอขำ่วในทำงเสือ่มเสยีจนไม่สำมำรถแกข้ำ่วได ้ 5 

สงู มกีำรเผยแพร่ขำ่วในวงกวำ้งซึง่ตอ้งใชเ้วลำมำกในกำรเผยแพรช่ีแ้จง 4 

ปำนกลำง มกีำรเผยแพร่ขำ่วแต่สำมำรถแกข้ำ่วไดภ้ำยใน 1-3 วนั 3 

น้อย มกีำรเผยแพร่ขำ่วในวงจ ำกดั สำมำรถแกข้ำ่วไดท้นัท ี 2 

น้อยมำก ไดร้บักำรจดักำรอย่ำงรวดเรว็, ไม่มกีำรเผยแพรข่ำ่ว 1 

(3) ผลกระทบต่อการด าเนินกิจการ / การปฏิบติังาน / ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดบั 

สงูมำก มผีลกระทบต่อกระบวนกำรและกำรด ำเนินงำนรุนแรงมำก เช่น หยุดด ำเนินกำรมำกกว่ำ 1 
เดอืน หรอื เกดิควำมสญูเสยีต่อระบบ IT ทีส่ ำคญัทัง้หมด และเกดิควำมเสยีหำยอย่ำงมำกต่อ
ควำมปลอดภยัของขอ้มลูทีส่ ำคญัขององคก์ร 

5 

สงู มผีลกระทบต่อกระบวนกำรและกำรด ำเนินงำนรุนแรง เช่น หยุดด ำเนินกำร 1 เดอืน หรอื 
เกดิปัญหำกบัระบบ IT ทีส่ ำคญั และระบบควำมปลอดภยัซึง่สง่ผลต่อควำมถูกตอ้งของขอ้มลู
บำงสว่น 

4 

ปำนกลำง มกีำรชะงกังนัอย่ำงมนียัส ำคญัของกระบวนกำรและกำรด ำเนินงำน หรอื ระบบ IT มปัีญหำ
และมคีวำมสญูเสยีไม่มำก  

3 

น้อย มผีลกระทบเลก็น้อยต่อกระบวนกำรและกำรด ำเนินงำน หรอื เกดิเหตุทีแ่กไ้ขไดแ้ละไมม่ี
ควำมสญูเสยี 

2 

น้อยมำก ไม่มกีำรชะงกังนัของกระบวนกำรและกำรด ำเนินงำน หรอื เกดิเหตุทีไ่มม่คีวำมส ำคญั 1 

(4) ผลกระทบต่อผูร้บับริการ / ลกูค้า 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดบั 

สงูมำก ผูร้บับรกิำร / ลกูคำ้ ไม่พอใจในบรกิำรและ/หรอื มกีำรรอ้งเรยีนกำรด ำเนินงำนของบรษิทั 5 

สงู ผูร้บับรกิำร / ลกูคำ้ ไม่พอใจและไม่กลบัมำใชบ้รกิำรซ ้ำหรอืซือ้ขำย 4 

ปำนกลำง ผูร้บับรกิำร / ลกูคำ้ แสดงควำมคดิเหน็ในเชงิลบต่อกำรบรกิำร / กำรขำย 3 

น้อย ผูร้บับรกิำร / ลกูคำ้ ไม่เขำ้ใจและพงึพอใจในกำรใหบ้รกิำร / กำรขำย 2 

น้อยมำก ผูร้บับรกิำร / ลกูคำ้ ไม่ไดร้บับรกิำรกำรอ ำนวยควำมสะดวกภำยใน 1 

(5) ผลกระทบด้านกฎหมาย 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดบั 

สงูมำก มกีำรสอบสวนด ำเนินคดอีำญำ เรยีกรอ้ง ค่ำเสยีหำย และ/หรอื ค ำสัง่ใหร้ะงบักำรท ำธุรกรรม
ใด ๆ 

5 

สงู มกีำรสอบสวนอำจจะ รวมถงึกำรด ำเนินคดอีำญำ และ/หรอื เรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยทีม่ี
นยัส ำคญั 

4 

ปำนกลำง มกีำรฟ้องรอ้งคดทีีส่ ำคญั รวมทัง้กำรเรยีกรอ้งค่ำปรบั/ค่ำเสยีหำยทีม่นียัส ำคญั 3 

น้อย มกีำรฟ้องรอ้งคด ีมคี่ำปรบั คำ่เสยีหำยเลก็น้อย 2 

น้อยมำก มกีำรไม่ปฏบิตัติำม กฏระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีไ่มม่นียัส ำคญั 1 
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การจดัระดบัความเส่ียง 

 ในกำรประเมนิควำมเสีย่งจะตอ้งมกีำรก ำหนดแผนภูมคิวำมเสีย่ง (Risk Profile) ทีไ่ดจ้ำกกำรพจิำรณำจดั
ระดบัควำมส ำคญัของควำมเสีย่งจำกโอกำสทีจ่ะเกดิควำมเสีย่ง (Likelihood) และผลกระทบทีเ่กดิขึน้ (Impact) และ
ขอบเขตของระดบัควำมเสีย่งทีส่ำมำรถยอมรบัได ้(Risk Appetite Boundary) 

 ระดบัความเส่ียง = (โอกำสในกำรเกดิเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ) X (ผลกระทบของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ) 

  

ตารางจดัระดบัความเส่ียง (Risk Map) 

โอกาสท่ีจะเกิด
ความเส่ียง 

ความรนุแรงของผลกระทบจากความเส่ียง 

1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

5 = สูงมาก (5) (10) (15) (20) (25) 
4 = สูง (4) (8) (12) (16) (20) 
3 = ปานกลาง (3) (6) (9) (12) (15) 
2 = น้อย (2) (4) (6) (8) (10) 
1 = น้อยมาก (1) (2) (3) (4) (5) 

 

 

 

ระดบัความเส่ียงแบ่งเป็น 4 ระดบั สามารถแสดงเป็น Risk Profile มีเกณฑก์ารจดัแบ่ง ดงัน้ี 

ระดบัความเส่ียง
โดยรวม 

ระดบั
คะแนน 

ความหมาย 

1. ต ่ำ 

(Low) 
1-2 

(สเีขยีว) 
ระดบัควำมเสีย่งทีย่อมรบัได ้โดยไม่ตอ้งมกีำรควบคมุควำมเสีย่ง ไม่ตอ้งมี
กำรจดักำรเพิม่เตมิ 

2. ปำนกลำง  
(Medium) 

3-6 

(สเีหลอืง) 
ระดบัควำมเสีย่งทีย่อมรบัได ้โดยตอ้งมกีำรควบคมุเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วำม
เสีย่งเคลื่อนยำ้ยไปยงัระดบัทีย่อมรบัไม่ได ้

3. สงู  
(High) 

7-12 

(สสีม้) 
ระดบัควำมเสีย่งทีไ่ม่สำมำรถยอมรบัได ้โดยตอ้งมกีำรจดักำรควำมเสีย่ง 
เพื่อใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัไดต่้อไป 

4. สงูมำก  
(Extreme) 

13-25 

(สแีดง) 
ระดบัควำมเสีย่งทีไ่ม่สำมำรถยอมรบัได ้จ ำเป็นตอ้งเร่งจดักำรควำมเสีย่ง
เพื่อใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัไดท้นัท ี

 

 

 

 

 

ระดบัควำมเสีย่ง
ทีย่อมรบัได ้
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ตาราง 

สรปุ การประเมินความเส่ียงด้านทุจริตคอรร์ปัชนั 
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การเงนิ ช่ือเสียง กิจการ ลูกค้า กฏหมาย เฉลี่ย (ปัดเศษ) ภายนอก ภายใน

1

1.1. การขอ หรือ ต่ออายใุบอนุญาตให้ใชท่้าเทียบเรือ พนักงานของบริษทัเสนอหรือสญัญาวา่จะให้สินบน 3 1 1 2 1 2 1 3 กรมขนส่งทางน ้าและพาณิชยน์าวี ฝ่ายธุรการ - มีกระดาษท าการควบคุมการต่ออายใุบอนุญาต

1.2. การขอ หรือ ต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ แก่เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 1 1 1 2 1 2 1 1 กรมขนส่งทางน ้าและพาณิชยน์าวี ฝ่ายธุรการ - มีแผนงานการด าเนินงานของฝ่ายธุรการ

1.3. การขอ หรือ ต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ - เพ่ือเร่งรัดให้ออกใบอนุญาตเร็วข้ึน 3 1 1 2 1 2 1 3 เทศบาลเมืองปู่ เจา้สมิงพราย ฝ่ายธุรการ - มีขั้นตอนการท างานในการขออนุญาตเป็น

1.4. การขอ หรือ ต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการคลงัสินคา้ - เพ่ือให้ผา่นการตรวจสอบตามขอ้ก าหนด 2 1 1 2 1 2 1 2 กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด ฝ่ายธุรการ ลายลกัษณ์อกัษร

1.5. การขอ หรือ ต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน - เพ่ือซ้ือความผิดกรณ๊ไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 1 1 1 2 1 2 1 1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ฝ่ายธุรการ - มีฝ่ายบญัชีและการเงินตรวจสอบการเบิกจ่าย

1.6. การขอ หรือ ต่ออายใุบอนุญาตผลิตอาหาร 2 1 1 2 1 2 1 2 ส านกังานธารณสุข สมุทรปราการ ฝ่ายธุรการ ดว้ยระบบ ERP และการจ่ายตามงบประมาณ

1.7. การขอ หรือ ต่ออายหุนังสือรับรอง หรือเคร่ืองหมายการคา้ต่าง ๆ 3 1 1 2 1 2 1 3 กรมเจา้ทา่/ฮาลาล/BSI ฯลฯ ฝ่ายธุรการ
2

2.1. การทุจริตในเงินสดรับจากการขาย ขายเงินสดแลว้ไม่น าเงินเขา้บญัชีบริษทั 5 1 1 1 1 1 1 5 ลูกคา้รายยอ่ย ฝ่ายขาย - ท่ีร้านคา้มีการตรวจนบัเงินสดและสินคา้ทกุวนั

2.2. จงใจกระท าการให้บริษทัมียอดขายสูงกวา่ความเป็นจริง
การอนุมติัรายการขายสินคา้ไปก่อนเพ่ือสร้างยอดขาย 
แลว้ยกเลิกภายหลงัเพ่ือหวงั Incentive

3 2 1 1 1 1 1 3 ลูกคา้เอกชน ฝ่ายขาย
- อนุมติัการขายโดยผูบ้ริหารระดบัสูง และมีการบนัทึก
การยกเลิกการขายในระบบและตรวจสอบภายหลงัได้

2.3. จงใจกระท าการให้บริษทัมียอดขายต ่ากวา่ความเป็นจริง
การให้ส่วนลดแก่ลูกคา้สูงกวา่ความเป็นจริงในลกัษณะ
สมคบกนั โดยเรียกรับผลประโยชน์จากส่วนลดดงักล่าว

3 2 1 1 3 2 2 6 ลูกคา้เอกชน ฝ่ายขาย
- อนุมติัการขายโดยผูบ้ริหารระดบัสูง และมีการ
ตรวจสอบรายไดโ้ดยฝ่ายบญัชี รวมถึงมีระบบการแจง้
เบาะแสร้องเรียนการทจุริต

3

3.1. การจดัซ้ือสินคา้ หรือ วตัถุดิบ ผูมี้อ  านาจจดัซ้ือ/จดัหา/จดัจา้งไดรั้บผลประโยชน์จากผูข้าย 3 2 1 1 3 2 2 6 บริษทัเอกชน ฝ่ายจดัซ้ือ/จดัจา้ง

3.2. การจดัหา (ผูรั้บเหมา-Contractors, ผูรั้บเหมาช่วง-Subcontractors) หรือผูใ้ห้บริการแลว้ท าให้ราคาสูงเกินจริง หรือไม่ตรงตาม 3 2 1 1 1 2 1 3 บริษทัเอกชนท่ีรับเหมา ฝ่ายจดัซ้ือ/จดัจา้ง

3.3. การจดัจา้งหน่วยงานภายนอก (Outsourcing) Spec หรือ จดัจา้งท างานโดยขาดทกัษะความช านาญการ 3 2 1 1 3 2 2 6 บริษทัเอกชนท่ีรับเหมา ฝ่ายจดัซ้ือ/จดัจา้ง

4

4.1. การขนถ่ายสินคา้
พนักงานของบริษทัเรียกรับผลประโยชน์ท่ีมิชอบหรือ
สินบน เพ่ือให้มีการจดัคิวขนส่งให้ไดเ้ฉพาะผูท่ี้ให้สินบน

3 2 2 1 3 1 2 6 บริษทัเอกชน
ฝ่ายคลงัสินคา้ /ฝ่าย
ด่านชัง่น ้าหนกั

- มีคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ขอ้พึงปฏิบติัฝ่ายด่านชัง่

น ้าหนัก และฝ่ายคลงัสินคา้

- มีแนวปฏิบติั การควบคุมภายใน และขั้นตอนการ

ท างาน รวมถึงใช้ระบบ ERP ในการควบคุมตรวจสอบ

4.2. การจดัส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้
ท าผิดกฏหมายจราจรแลว้เสนอผลประโยชน์ให้
เจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเพ่ือซ้ือความผิด

3 1 3 1 1 1 1 3 ต ารวจ/บริษทัเอกชนท่ีร่วมขนส่ง ฝ่ายขนส่ง

- มีขั้นตอนการท างานของแผนกขนส่ง เพ่ือตรวจสอบ

สภาพรถ ร่างกายคนข ัและสินคา้ก่อนส่งสินคา้

- มีแนวปฏิบติั การควบคุมภายใน และขั้นตอนการ

ท างาน รวมถึงใช้ระบบ ERP ในการควบคุมตรวจสอบ

4.3. การยกัยอกสินคา้ในคลงัสินคา้
พนักงานของบริษทัยกัยอกสินคา้ในคลงัสินคา้เพ่ือให้
ตนเองไดรั้บผลประโยชน์อนัมิชอบ

3 2 2 1 3 1 2 6 ลูกคา้เอกชน ฝ่ายคลงัสินคา้
- มีคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ขอ้พึงปฏิบติัฝ่ายคลงัสินคา้

- มีแนวปฏิบติั การควบคุมภายใน และขั้นตอนการ

ท างาน รวมถึงใช้ระบบ ERP ในการควบคุมตรวจสอบ

งานท่าเรือ คลังสินค้า และ/หรือ การขนส่งสินค้า

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ
มาตรการป้องกันและควบคุมภายใน

การขอ และ/หรือ ต่ออายุ ใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ

งานฝ่ายขายและการตลาด

งานจัดซ้ือ / จัดหา / จัดจ้าง

- มีคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ขอ้พึงปฏิบติัเก่ียวกบัจดัซ้ือ/

จดัหา/จดัจา้ง และการปฏิบติัต่อคู่คา้

- มีแนวปฏิบติั การควบคุมภายใน และขั้นตอนการ

ท างาน รวมถึงใช้ระบบ ERP ในการควบคุมตรวจสอบ

- มีเกณฑใ์นการคดัเลือก/ประเมินผูรั้บเหมา หรือจดัจา้ง

ล าดบั กระบวนการ
ปัจจัยเส่ียงทีอ่าจเกิด

การทุจริตคอร์รัปชัน
โอกาสทีจ่ะเกิด (L)

ผลกระทบจากการเกิดคอร์รัปชัน ( C ) ระดบัความเส่ียง

 (LxC)
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การเงนิ ช่ือเสียง กิจการ ลูกค้า กฏหมาย เฉลี่ย (ปัดเศษ) ภายนอก ภายใน

5

5.1. การยื่นรับรองหลกัสูตรการอบรมของพนักงาน
มีการเสนอผลประโยชน์ให้เจา้หน้าท่ีให้รับรอง
หลกัสูตรกรณีไม่ครบตามเกณฑท่ี์ก าหนด

1 1 1 1 1 1 1 1
ศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงาน 

สมุทรปราการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

5.2. การยื่นแจง้ลูกจา้งคนพิการ
มีการเสนอผลประโยชน์ให้เจา้หน้าท่ีเพ่ือซ้ือความผิด
กรณีไม่ส่งเงินเขา้กองทุนส่งเสริมคนพิการและพฒันา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

1 1 1 1 3 1 1 1
สนง.พฒันาสงัคมและความ

มัน่คงของมนุษย์
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

5.3. การยื่นเงินสมทบประกนัสงัคมประจ าเดือน และกรณียื่นเพ่ิม
มีการเสนอผลประโยชน์ให้เจา้หน้าท่ีเพ่ือซ้ือความผิด
กรณียื่นเงินสมทบประกนัสงัคมล่าชา้ หรือไม่ครบถว้น

1 1 1 1 1 1 1 1 สนง. ประกนัสงัคม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

5.4. การตรวจสุขภาพประจ าปีพนักงาน
มีการเสนอผลประโยชน์ให้เจา้หน้าท่ีเพ่ือซ้ือความผิด
กรณีไม่ตรวจสุขภาพก่อนเร่ิมงานและตรวจสุขภาพ
ประจ าปีตามกฏกระทรวงแรงงาน

1 1 1 1 1 1 1 1 โรงพยาบาล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

6

6.1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั พนักงานของบริษทัเสนอหรือสญัญาวา่จะให้สินบน หรือ 2 1 1 1 3 2 2 4 บริษทัเอกชนท่ีรับตรวจ ฝ่ายโครงการพิเศษ

- ปริมาณฝุ่ นละอองและกา๊ซท่ีเจือปนในอากาศ ผลประโยชน์อ่ืน ๆ แก่เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือซ้ือ

- ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า ความผิดปกติกรณีไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด

7

7.1. การขอคืนภาษีมูลคา่เพ่ิม

พนักงานของบริษทัเสนอหรือสญัญาวา่จะให้สินบน หรือ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ แก่เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือขอคืน
ภาษี โดยท าการตกแต่งบญัชี รายงานภาษีซ้ือ/ขาย ไม่
ถูกตอ้ง

2 1 1 1 3 2 2 4 กรมสรรพากร ฝ่ายบญัชี

- มีระบบการตรวจสอบรายงานภาษีซ้ือ
ภาษีขาย กบัเอกสารตน้ฉบบั
- มีการสอบทานรายงาน และการอนุมติั
รายการโดยผูมี้อ  านาจ

7.2. การช าระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
พนักงานของบริษทัเสนอหรือสญัญาวา่จะให้สินบน หรือ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ แก่เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้เสีย
ภาษีน้อยกวา่ปกติ หรือไม่ตอ้งเสียภาษี

2 1 1 1 3 2 2 4 เทศบาลเมืองปู่ เจา้สมิงพราย ฝ่ายธุรการ
- มีแผนงานในการด าเนินงาน เพ่ือช าระ
คา่ธรรมเนียมเป็นประจ าทกุปี

การจัดหาและจัดจ้างแรงงาน

- มีแผนงานประจ าปี และขั้นตอนการ
ท างาน
- มีการควบคุมดูแลระบบบริหารงาน
ทรัพยากรบคุคล รวมถึงระบบการจ่าย
เงินเดือนพนักงาน ผา่นโปรแกรม Softpro

การตรวจสอบส่ิงแวดล้อม
- มีแผนงาน Preventive Maintenance เคร่ืองจกัรประจ าปี 

- มีแผนงานและขั้นตอนการควบคุมและดูแลระบบ

จดัการส่ิงแวดล้อม อาทิ ระบบบ าบดัน ้าเสีย เป็นตน้

- มีแผนก าหนดการตรวจติดตามประเมินภายในประจ าปี 

เพ่ือรองรับมาตรฐาน ISO ต่าง ๆ

กระบวนการภาษี

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ
มาตรการป้องกันและควบคุมภายในล าดบั กระบวนการ

ปัจจัยเส่ียงทีอ่าจเกิด

การทุจริตคอร์รัปชัน
โอกาสทีจ่ะเกิด (L)

ผลกระทบจากการเกิดคอร์รัปชัน ( C ) ระดบัความเส่ียง

 (LxC)


