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คู่มือบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
1.

บทนา

“คู่มอื บริหำรควำมเสีย
่ งด้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน ” ฉบับนี้

เป็ นส่วนหนึ่งของนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน
ฉบับปรับปรุงปี 2563 และหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ขี องบริษทั เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และบุคลำกรของบริษทั
สำมำรถนำไปปฏิบตั ิต่อผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยควำมโปร่งใส เป็ นธรรม และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม จะเป็ น
รำกฐำนทีส่ ำคัญในกำรดำเนินธุรกิจและประเทศให้เติบโตอย่ำงยังยื
่ นสืบไป
วัตถุประสงค์
บริษทั ได้จดั ทำ คู่มอื บริหำรควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1.
2.
3.

ก ำหนดมำตรกำรหรือ กิจกรรมต่ ำ งๆ เพื่อ ใช้ใ นกำรป้ อ งกัน ตรวจพบ และตอบสนองต่ อ ควำมเสี่ย งด้ำน
กำรทุจริตคอร์รปั ชัน
ระบุหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบของบุคลำกรในแต่ละตำแหน่งงำนในกำรป้ องกัน ตรวจพบ และตอบสนองต่อควำม
เสีย่ งด้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน ให้ชดั เจน และเป็ นไปตำมแนวทำงปฏิบตั ทิ ด่ี ี
ก ำหนดแนวทำงปฏิบ ัติเ พื่อ ให้ บุ ค ลำกรของบริษัท สำมำรถป้ อ งกัน ตรวจสอบ และตอบสนองกำรทุ จ ริต
คอร์ร ัป ชัน ได้อ ย่ ำ งถูก ต้องและทัน ท่วงที ในกรณี ท่ีมีค วำมสงสัยหรือ พบกำรกระทำที่เ กี่ ย วกับกำรทุจริต
คอร์รปั ชัน

ขอบเขตคู่มือ
คู่มือ บริห ำรควำมเสี่ย งด้ำ นกำรทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน ฉบับ นี้ ครอบคลุ ม กำรดำเนิ น งำนของคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรชุดย่อย ผูบ้ ริหำร และบุคลำกรทุกท่ำน ทัง้ ในบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย (รวมเรียกว่ำ “บุคลำกรของบริษทั ”)
ตลอดจน ตัว แทน ตัว กลำง ผู้ร ับ จ้ำ งอิส ระ ที่ป รึก ษำที่ก ระท ำกำรหรือ ด ำเนิ น กำรในนำมบริษัท (รวมเรีย กว่ ำ
“ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทำงธุรกิจ”)
ทัง้ นี้ คู่มอื บริหำรควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันฉบับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของ นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน
ฉบับปรับปรุงปี 2563 ซึง่ ได้รบั อนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั โดยกำหนดมำตรกำรป้ องกัน ตรวจพบ และตอบสนอง
ต่อกำรทุจริตคอร์รปั ชัน และสำมำรถใช้ควบคู่กบั นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี รวมถึงข้อพึงปฏิบตั ใิ นกำรทำงำนได้

2.

นโยบายการไม่เพิ กเฉยต่อการทุจริตคอร์รปั ชัน

บริษัทฯ ยึดถือจริยธรรมและคุณธรรมเป็ นหลักสำคัญในกำรประกอบธุรกิจและจะไม่เพิกเฉยต่อกำรกระทำใดๆ
ทีอ่ ำจนำไปสู่กำรทุจริตคอร์รปั ชัน แม้ว่ำกำรกระทำนัน้ จะเป็ นกำรเอือ้ ประโยชน์แก่ บริษทั ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำบุคลำกร
ของบริษทั จะไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตคอร์รปั ชัน บุคลำกรของบริษทั ทุกคนต้องทำควำมเข้ำใจและปฏิบตั ติ ำมนโยบำย
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน คู่มอื กำรบริหำรควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริต นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี จรรยำบรรณ
ธุรกิจ และข้อพึงปฏิบตั ิในกำรทำงำน รวมทัง้ คู่มือกำรปฏิบตั ิงำนที่เกี่ยวข้อง และนโยบำยอื่นๆ ของบริษัท อย่ำ ง
เคร่งครัด โดยไม่มขี อ้ ยกเว้น
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ทัง้ นี้ บริษัทฯ ให้คำมันว่
่ ำจะดำเนินกำรสอบสวนกรณีต้องสงสัยเกี่ยวกับกำรทุจริตทุกกรณีอย่ำงละเอียดถี่ถ้วน
เหมำะสม โดยไม่คำนึงถึงปั จจัยภำยนอกอื่นๆ (อำทิเช่น ตำแหน่ งงำน ระยะเวลำในกำรปฏิบตั ิงำนในบริษัท หรือ
ควำมสัม พัน ธ์ภำยในบริษัท ของผู้ถู กกล่ ำ วหำ) โดยบริษัท จะดำเนิ น กำรสอบสวนอย่ ำงเป็ น กลำง ปรำศจำกอคติ
นอกจำกนี้ บริษัท จะลงโทษผู้กระทำผิดตำมมำตรกำรสูงสุด และหำกกำรสอบสวนพบว่ำ มีบุคลำกรที่รบั รู้กรกณี
กำรทุจริตคอร์รปั ชันนัน้ แต่ละเลยในกำรรำยงำน บริษทั จะพิจำรณำลงโทษทำงวินยั กับบุคลำกรท่ำนนัน้ เช่นกัน
อนึ่ ง ค ำนิ ย ำม ต่ ำ งๆ เป็ น ค ำนิ ย ำมในควำมหมำยเดีย วกับ ค ำนิ ย ำมในนโยบำยต่ อ ต้ำ นกำรทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน
ฉบับปรับปรุงปี 2563

3.

การกระทาที่ถกู จัดว่าเป็ นการทุจริต

ตัวอย่ำงกำรกระทำดังต่อไปนี้ จัดว่ำเป็ นกำรทุจริตคอร์รปั ชัน
-

กำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงไม่ซ่อื สัตย์หรือมีควำมจงใจทีจ่ ะทุจริต
กำรใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ผิดวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ ่นื
กำรยักยอกหรือขโมยทรัพย์สนิ ของบริษทั
กำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินหรือธุรกรรมทำงกำรเงินอย่ำงไม่ถูกต้อง โดยเจตนำ
กำรแก้ไขตบแต่งตัวเลขทำงบัญชี เช่น บันทึกรำยรับปลอม ปกปิ ดหนี้สนิ หรือรำยจ่ำย เป็ นต้น
กำรเปิ ดเผยข้อมูลทีถ่ ูกกำหนดให้เป็ นควำมลับหรือควำมลับทำงกำรค้ำของบริษทั ให้แก่บุคคลภำยนอก
กำรแสวงหำ เรียกร้องหรือรับของทีม่ มี ลู ค่ำจำกผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทำงธุรกิจ
กำรเสนอสิง่ ที่มีมูลค่ำให้แก่เ จ้ำหน้ ำที่รฐั หน่ วยงำนรัฐ หรือหน่ วยงำนเอกชนเพื่อให้ดำเนินกำรทุจริต
คอร์รปั ชัน

ทัง้ นี้ กำรกระทำข้ำงต้นเป็ นเพียงตัวอย่ำงของกำรกระทำทุจริตคอร์รปั ชันเท่ำนัน้ หำกบุคลำกรของบริษทั ฯ มีควำม
สงสัยว่ำกิจกรรมใดเป็ นกำรทุจริตหรือไม่ สำมำรถของคำแนะนำได้ (ตำมลำดับ) จำกหน่วยงำน ดังต่อไปนี้



หัวหน้ำงำน ผูจ้ ดั กำร หรือผูบ้ ริหำรสูงสุด โดยตรงทีพ่ นักงำนสังกัดอยู่
ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
หน่วยงำนตรวจสอบติดตำม (Compliance Unit)
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

4.

องค์ประกอบของการทุจริตคอร์รปั ชัน





กำรทุจริตคอร์รปั ชันจะเกิดขึน้ เมื่อมีองค์ประกอบครบ 4 อย่ำง ดังนี้
4.1. มูลเหตุจงู ใจ (Motive)
ผูท้ ุจริตคอร์รปั ชันซึ่งเป็ นพนักงำนขององค์กรหรือบุ คคลภำยนอกไม่พอใจกับองค์กร หรือมีปัญหำทำงด้ำน
กำรเงิน เนื่ อ งจำกมีหนี้ สิน มำกต้อ งช ำระคืน สิ่ง เหล่ ำ นี้ เ ป็ น สถำนกำรณ์ ท่ีเป็ น แรงกดดัน ให้ บุ คคลกระทำ
กำรทุจริตคอร์รปั ชัน
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4.2. สิ่ งยัวยวนหรื
่
อดึงดูดใจ (Attraction)
กำไรหรือผลประโยชน์เป็ นสิง่ ทีด่ งึ ดูดใจให้ผทู้ ุจริตกระทำกำรทุจริต ผูท้ ุจริ ตต้องกำรผลประโยชน์เข้ำมำ ให้กบั
ตนเองทัง้ ๆ ทีไ่ ด้มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย
4.3. โอกาส (Opportunity)
โอกำส หมำยถึง ควำมน่ำจะเป็ น หรือ โอกำสทีผ่ ทู้ ุจริตมีช่องทำงจะทำกำรทุจริตได้ วิธกี ำรควบคุม เชิงป้ องกัน
จะช่วยลดโอกำสนี้ลงได้ หำกกิจกำรไม่มรี ะบบกำรควบคุมภำยในทีเ่ พียงพอ จะทำให้เปิ ดช่องทำงให้ผทู้ ุจริต
สำมำรถกระทำกำรทุจริตได้ง่ำย โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ หน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกับเงินสด หำกมีระบบกำรควบคุ ม
ภำยในทีไ่ ม่รดั กุม จะเพิม่ โอกำสให้พนักงำนทีเ่ กีย่ วข้องกระทำกำรทุจริตได้ง่ำย
4.4. การปกปิ ดหรือซ่อนเร้น (Concealment)
ผูท้ ำกำรทุจริตต้องปกปิ ดควำมผิดหรือกำรทุจริตนัน้ ซึง่ แตกต่ำงจำกกำรขโมยหรือจีป้ ล้น ซึง่ เปิ ดเผยควำมผิด
อย่ำงชัดเจน

5.

รูปแบบการทุจริตคอร์รปั ชัน

บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจท่ำเรือและคลังสินค้ำ โดยกำรรับจ้ำงขนถ่ำยสินค้ำจำกรถบรรทุกหรือเรือเดินทะเลแล้วเก็บ
รักษำสินค้ำในคลังสินค้ำ เมื่อถึงระยะเวลำทีล่ ูกค้ำกำหนด บริษทั ฯ จะรับจ้ำงขนถ่ำยสินค้ำจำกคลังสินค้ำไปยังเรือเดิน
ทะเลหรือรถบรรทุกเพื่อนำไปส่งมอบให้ผบู้ ริโภคต่อไป กระบวนกำรปฏิบตั งิ ำนและห่วงโซ่อุปทำน เป็ นดังนี้
กระบวนการปฏิ บตั ิ งานและห่วงโซ่อปุ ทาน
ธุรกิ จต้นน้า

ธุรกิจขนส่ง

ธุรกิ จปลายน้า

ธุรกิ จท่าเรือและคลังสิ นค้า

คลังสินค้า

ธุรกิจแรงงาน

ผูบ้ ริโภค

ท่าเรือ

ธุรกิจแรงงาน

เรือเดินทะเล
Inspector

Shipper

Surveyor

ธุรกิจเรือชายฝั่ ง
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รูปแบบกำรทุจริต คอร์รปั ชันที่ได้พิจำรณำตำมกระบวนกำรปฏิบตั ิงำนและห่วงโซ่อุปทำนดังกล่ำวข้ำงต้น
อำจจะมีควำมเป็ นไปได้ในกำรทุจริตคอร์รปั ชัน ดังต่อไปนี้
1) การทุจริตการจัดซื้อ / จัดหาวัตถุดิบ / จัดจ้าง
- กำรที่ผู้มีอำนำจจัดซื้อ / จัดหำวัตถุดิบ / จัดจ้ำง ได้รบั ผลประโยชน์ จำกผู้ขำยสินค้ำ หรือ ผู้ให้บริกำร
โดยสมยอมให้ผขู้ ำย หรือผูใ้ ห้บริกำร รวมหัวกันเสนอรำคำทีส่ งู กว่ำรำคำกลำง หรือแพงเกินควำมเป็ นจริง
- ผูม้ อี ำนำจจัดจ้ำง / จัดหำผูใ้ ห้บริกำร ได้รบั ผลประโยชน์ หรือแสวงหำประโยชน์ทไ่ี ม่ควรได้จำกผูร้ บั จ้ำง /
ผูใ้ ห้บริกำร โดยสมยอมให้ผรู้ บั จ้ำง / ผูใ้ ห้บริกำร เข้ำมำรับจ้ำงงำนโดยทุจริต หรือไม่ผ่ำนกำรปฏิบตั ติ ำม
กระบวนกำรขัน้ ตอนในกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
- จัดหำสินค้ำ/วัตถุดิบไม่ตรงตำม Specification ที่ต้องกำร หรือ สังซื
่ ้อเกินจำนวนควำมต้องกำร โดยผู้
มีอำนำจจัดซือ้ / จัดหำ เรียกรับผลประโยชน์ซง่ึ ทำให้บริษทั ฯ ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเกินจำเป็ น หรือ สูงกว่ำ
ทีค่ วรจะเป็ น
- กระทำกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือ ปลอมแปลงรำยกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงที่สูงกว่ำควำมเป็ นจริง เพื่อให้ตน
ได้รบั ผลประโยชน์ในส่วนต่ำง
2) การทุจริ ตการจัดหา / จัดจ้างผู้รบั เหมา / ผู้รบั เหมาช่วง (Contractors / Sub Contractors) จัดจ้าง
หน่ วยงานภายนอก (Outsourcing)
- กำรทีผ่ มู้ อี ำนำจจัดหำ / จัดจ้ำงผูร้ บั เหมำช่วง ได้ทำกำรจัดจ้ำงผูร้ บั เหมำช่วงที่ไม่มคี ุณภำพ ขำดทักษะ
ควำมชำนำญกำร หรือ กำรจัดจ้ำงผู้รบั เหมำช่วงที่มแี รงงำนไม่เหมำะกับงำน โดยเรียกรับค่ำตอบแทน
เป็ นเงิน หรือ ผลประโยชน์อ่นื ๆ จำกผูร้ บั เหมำช่วงทีด่ อ้ ยคุณภำพดังกล่ำว
- ผูม้ อี ำนำจตรวจสอบรับมอบงำน ได้ทำกำรประมำณกำรค่ำจ้ำงและกำรเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงให้กบั ผูร้ บั เหมำช่วง
สูงกว่ำควำมเป็ นจริง หรือเบิกเงินตำมผลงำนมำกกว่ำงำนทีท่ ำได้จริง ทำให้บริษทั ได้รบั ควำมเสียหำย
3) การทุจริตการขาย
- จงใจกระทำกำรให้บริษัทมียอดขำยสินค้ำหรือบริกำรสูงกว่ำควำมเป็ นจริง เช่น กำรอนุ มตั ิรำยกำรขำย
สินค้ำไปก่อน เพื่อสร้ำงยอดขำย (สร้ำงรำยรับหรือค่ำ Incentive) แล้วกระทำกำรยกเลิก กำรขำยสินค้ำใน
ภำยหลัง
- จงใจกระทำกำรให้บริษทั มียอดขำยสินค้ำทีต่ ่ ำกว่ำควำมเป็ นจริง เช่น กำรบันทึกค่ำสินค้ำรับต่ ำกว่ำที่ควร
จะเป็ น กำรให้ส่วนลดแก่ลูกค้ำ ตัวแทน / นำยหน้ ำ ซึ่งเป็ นส่วนลดที่ลูกค้ำไม่ควรได้รบั ตำมระเบีย บ
ทีบ่ ริษทั กำหนดไว้ หรือมีกำรใช้สว่ นลดสูงกว่ำควำมเป็ นจริงแก่ลกู ค้ำทีส่ มคบกัน โดยเรียกรับค่ำตอบแทน
เป็ นเงิน หรือ ผลประโยชน์อ่นื ๆ จำกส่วนลดดังกล่ำว
- จงใจให้ผลประโยชน์ เปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ใดๆ กับคู่ค้ำ เกินกว่ำอำนำจหน้ำที่ท่ไี ด้รบั มอบหมำย
หรือกฏระเบียบของบริษทั โดยมีขอ้ ตกลงแบ่งผลประโยชน์กบั บุคลลดังกล่ำว
4) การเข้าประมูลงาน/การประกวดราคา
- กำรเข้ำประมูลงำน/กำรประกวดรำคำกับหน่วยงำนรัฐ หน่วยงำนเอกชน หรือหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องในกำร
ดำเนินงำน โดยเป็ นกำรให้ เสนอให้ กำรติดสินบนให้เจ้ำหน้ ำที่/พนักงำนของรัฐ หน่ วยงำนของรัฐ/
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หน่ วยงำนเอกชน รวมถึงหน่ วยงำนที่ได้เข้ำไปติดต่อเพื่ อให้บริษัทสำมำรถทำธุรกิจได้ (โดยสะดวก)
โดยไม่ถูกขัดขวำง / หน่วงเหนี่ยว
5) การเอื้อประโยชน์ระหว่างบริษทั กับเจ้าหน้ าที่/พนักงานของรัฐ หน่ วยงานรัฐ /หน่ วยงานเอกชน
- กำรเอือ้ ประโยชน์ระหว่ำงบริษทั กับเจ้ำหน้ำที/่ พนักงำนของรัฐ หน่ วยงำนรัฐ /หน่ วยงำนเอกชน โดยกำร
เสนอให้ สัญญำว่ำจะให้ผลประโยชน์แก่เจ้ำหน้ำที่รฐั ในทำงอ้อม เพื่อแลกกับกำรที่เจ้ำหน้ำที่/พนักงำน
ของรัฐ หน่วยงำนรัฐ /หน่วยงำนเอกชน เอือ้ ประโยชน์ให้กบั บริษทั รวมถึงธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั
6) การกระทาเพื่อให้ค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ
- กำรกระทำเพื่อให้ค่ำตอบแทนในรูปแบบต่ำงๆ แก่ ผู้รบั จ้ำง / ผู้รบั จ้ำงช่วง หรือ ตัวแทน/นำยหน้ำเกิน
ควำมจำเป็ น หรือเกินข้อกำหนดของบริษทั โดยตนเองมีขอ้ ตกลงเรื่องส่วนแบ่งผลประโยชน์กบั ผูว้ ่ำจ้ำง /
ผูร้ บั จ้ำงช่วง หรือ ตัวแทน/นำยหน้ำนัน้ ๆ
7) การทุจริตการขายเศษเหล็ก / เศษซากทรัพย์สิน
- ผูม้ อี ำนำจดูแลกำรขำยเศษเหล็ก / เศษซำกทรัพย์สนิ จงใจกระทำกำรขำยเศษเหล็ก / เศษซำกทรัพย์สนิ
ต่ำกว่ำรำคำตลำดทีส่ ำมำรถอ้ำงอิงได้ โดยเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจำกผูร้ บั ซือ้
8) การทุจริตเงิ นสด
- เงินสดเป็ นสินทรัพย์ทม่ี สี ภำพคล่องที่สุด จึงมีโอกำสเกิดกำรทุ จริตยักยอกได้ง่ำยกว่ำสินทรัพย์ประเภท
อื่นๆ ซึ่งอำจเกิดขึน้ ได้โดยกำรขโมย หรือกำรแก้ไข หรือปลอมแปลงเอกสำรประกอบรำยกำรจ่ำยเงิน
หรือ ยักยอกและใช้จ่ำยเงินขององค์กรไปใช้ส่วนตัว หรือเกิดจำกกรณีกำรรับเงินค่ำสินค้ำ ค่ำบริกำรจำก
ลูกค้ำแล้วไม่นำเงินส่งบริษัท หรือนำเงิน มำส่งบริษัทไม่ครบถ้วน หรือนำเงินส่งบริษัทในลักษณะกำร
หมุนเวียน
ทัง้ นี้ การประเมิ นความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ได้ถกู ระบุเพิ่ มเติ มไว้แล้วในภาคผนวก ข ของ
คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รปั ชันนี้

6.

หน้ าที่และความรับผิดชอบ

บุคลำกรทุกระดับของบริษทั ฯ และบริษัทย่อย ต้องปฏิบตั ติ ำมจรรยำบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบตั ใิ นกำรทำงำน
ตำมหลักจรรยำบรรณ และข้อพึงปฏิบตั ใิ นกำรทำงำนของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนให้กำรสนับสนุ นนโยบำย
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน รวมถึงคู่มอื กำรบริหำรควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันอย่ำงเต็มที่
ทัง้ นี้ คู่ มือ ฉบับ นี้ อ ำจก ำหนดควำมรับ ผิด ชอบเพิ่ม เติ ม ให้แ ก่ ผู้มีอ ำนำจ หรือ ผู้ บ ริห ำรบำงหน่ ว ยงำน เช่ น
คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้ ริหำรระดับสูง ฝ่ ำยตรวจสอบและติดตำม หรือฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
เป็ นต้น เพื่อร่วมกันบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต โดยหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบเพิม่ เติมดังกล่ำวจะถูกระบุในนโยบำย
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน
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บริษทั ฯ ถือเป็ นหน้ำทีข่ องบุคลำกรทุกระดับ ตัง้ แต่บุคลำกรทัวไปตลอดจนถึ
่
งระดับคณะกรรมกำรบริษทั ทีจ่ ะต้อง
ทำควำมเข้ำใจและปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่ อต้ำนกำรทุจริต คอร์รปั ชัน และคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต
คอร์รปั ชันฉบับนี้ โดยไม่มขี อ้ ยกเว้น
ทัง้ นี้ การฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิ บตั ิ ต ามนโยบายและคู่มือ ดัง กล่าวจะน ามาซึ่ ง การลงโทษทางวิ นั ยได้อย่าง
เด็ดขาดทันที

7.

มาตรการป้ องกันการทุจริต (Fraud Prevention)

มำตรกำรป้ องกันกำรทุจริตสำมำรถช่วยบริษัทลดควำมเสีย่ งที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต คอร์รปั ชัน ในองค์กรได้
ดังนัน้ กำรกำหนดสภำพแวดล้อมในกำรควบคุม กำรประเมินควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริต คอร์รปั ชัน กำรออกแบบและ
ปฏิบตั งิ ำนตำมกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมเพื่อลดควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุ จริตคอร์รปั ชัน ตลอดจนกำรสร้ำงจิตสำนึก
และค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้แก่ บุคลำกรของบริษัท ถือเป็ นปั จจัยที่สำคัญในกำรช่วยป้ องกันกำรเกิดทุจริต
คอร์รปั ชัน ในองค์กร
ทัง้ นี้ มำตรกำรป้ องกันและแนวทำงปฏิบตั ใิ นกำรบริหำรและกำรจัดกำรควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริต คอร์รปั ชัน ภำยใต้
คู่มอื กำรบริหำรควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันฉบับนี้ ประกอบไปด้วย 7 กิจกรรมหลัก ดังนี้
7.1. การกาหนดสภาพแวดล้อมการควบคุม
กำรกำหนดสภำพแวดล้อมกำรควบคุม คือ กำรมุ่งเน้นควำมสำคัญของกระบวนกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ใี นทุก
ระดับ โดยครอบคลุ ม กำรก ำหนดบทบำทควำมรับ ผิด ชอบต่ อ กำรป้ อ งกัน และปรำบปรำมกำรทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน
และกำหนดหลักกำรบรรษัทภิบำลและจรรยำบรรณธุรกิจในกำรดำเนินกิจกำร เพื่อเป็ นแนวทำงให้คณะกรรมกำร
ผู้บริหำร และพนักงำน ปฏิบตั ิหน้ำทีด่ ้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงจัดให้มชี ่องทำงในกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ ยวกับ
กรณีทุจริตคอร์รปั ชันอย่ำงเหมำะสม โดยผูร้ อ้ งเรียนจะได้รบั ควำมคุม้ ครอง
7.2. การประเมิ นความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
บริษัทฯ ได้จดั ให้มี หน่ วยงานตรวจติ ดตาม (Compliance Unit) ที่รบั ผิดชอบโดยสำนักเลขำนุ กำรบริษทั
มีหน้ำทีป่ ระเมินควำมเพียงพอ และควำมมีประสิทธิผลของระบบควบคุมภำยในทีร่ ะบุขน้ึ ระหว่ำงกำรประเมินควำมเสีย่ ง
ซึ่งหำกกำรควบคุมภำยในที่หน่ วยงำนเจ้ำของควำมเสีย่ งระบุขน้ึ ยังไม่เพียงพอหรือไม่มปี ระสิทธิผล หน่ วยงำนตรวจ
ติดตำมจะสำมำรถให้ควำมเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะแก่ผบู้ ริหำร เพื่อจัดทำมำตรกำรควบคุมภำยในเพิม่ เติม เพื่อลดควำม
เสีย่ งให้อยู่ในระดับทีอ่ งค์กรยอมรับได้ รวมทัง้ เป็ นผู้รวบรวมผลกำรประเมินควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริต คอร์รปั ชัน เพื่อ
จัดทำเอกสำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตขององค์กร ซึ่งครอบคลุมถึงแผนภำพควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต คอร์รปั ชัน
(Fraud Risk Profile) และทะเบีย นควำมเสี่ย งด้ำ นกำรทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน (Fraud Risk Register) ตลอดจนท ำหน้ ำ ที่
ติดตำมกำรดำเนินงำนตำมแผนจัดกำรควำมเสี่ยง เพื่อนำเสนอต่ อคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ผูบ้ ริหำร และคณะกรรมกำรหรือหน่วยงำนอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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อย่ำงไรก็ตำม หน่ วยงำนตรวจติดตำมมีหน้ำที่เพียงกำรให้คำปรึกษำและรวบรวมข้อมูลควำมเสีย่ งเท่ำ นัน้
กำรระบุและประเมินควำมเสีย่ ง รวมทัง้ กำรจัดหำมำตรกำรเพื่อลดหรือจัดกำรควำมเสีย่ ง ถือเป็ นหน้ำที่โดยตรงของ
ผูบ้ ริหำรในแต่ละหน่วยงำนขององค์กร
ทัง้ นี้ บริษัท ได้ป ระเมิน และทบทวนควำมเสี่ย งด้ำ นกำรทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน เป็ น ประจ ำทุ ก ปี หรือ เมื่อ มีก ำร
เปลีย่ นแปลงทีก่ ระทบต่อกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ เพื่อระบุกำรเปลีย่ นแปลงของระดับควำมเสีย่ งทีม่ อี ยู่ในแต่
ละปี ซึ่งสำมำรถเปลี่ยนแปลงจำกปั จจัยต่ำงๆ เช่น กำรเปลี่ยนแปลงกระบวนกำรปฏิบตั ิงำน กำรใช้ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศใหม่ กำรเปลีย่ นหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของบุคลำกรในบริษทั เป็ นต้น
7.3. นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
บริษทั ได้จดั ให้มนี โยบำย คู่มอื ปฏิบตั งิ ำนและมำตรกำรเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รปั ชัน เช่น นโยบำยต่อต้ำน
กำรทุจริต คอร์รปั ชัน คู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำ นกำรทุจริต คอร์รปั ชัน นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และ
จรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ นโยบำยกำรรับและให้ของขวัญ บริกำรต้อนรับ กำรเลีย้ งรับรอง หรือประโยชน์อ่นื ๆ
นโยบำยกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลหรือเงินสนับสนุ น นโยบำยกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง เป็ นต้น เพื่อให้บุคลำกรของ
บริษทั เข้ำใจหลักกำรด้ำนจริยธรรมและแนวทำงกำรปฏิบตั งิ ำนทีด่ ขี องบริษทั รวมทัง้ เพื่อสร้ำงควำมตระหนัก จิตสำนึก
และค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันให้แก่บุคลำกรของบริษทั ทัง้ นี้ นโยบำย คู่มือปฏิบตั งิ ำน และมำตรกำรที่
เกีย่ วข้องต้องได้รบั กำรอนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และหน่วยงำนตรวจ
ติดตำม ต้องทบทวนและปรับปรุงนโยบำย และคู่มอื ทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นประจำอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำควำม
เสีย่ งด้ำนกำรทุจริต คอร์รปั ชันได้ถูกจัดกำรและกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรดำเนินงำน หรือทำงกฎหมำยจะได้รบั กำร
จัดกำรอย่ำงเหมำะสม
7.3.1. แนวทางปฏิ บตั ิ การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน ที่ กาหนดไว้ในนโยบาย และสื่อสำรให้บุคลำกร
ทุกระดับยึดเป็ นแนวปฏิบตั ิ มีดงั นี้
(1) กรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำน ต้องไม่เรียกร้อง ไม่รบั เงิน ผลประโยชน์ หรือสิง่ ของทีไ่ ม่สมควร ไม่สจุ ริต
หรือเกินปกติวสิ ยั จำกผูเ้ กีย่ วข้องในกิจกำรของบริษทั
(2) กรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำน ต้องไม่เรียกร้อง ไม่รบั เงิน ผลประโยชน์อ่นื ใด จำกบุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่
ร่วมทำธุรกิจ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรเรียกร้ องหรือรับ เพื่อตนเองหรือผู้อ่นื ที่ส่อไปในทำงจูงใจให้ปฏิบตั /ิ ละเว้นปฏิบตั หิ น้ำที่
ในทำงมิชอบ หรือกระทำผิดกฎหมำย
(3) ห้ำมให้ เสนอทีจ่ ะให้สงิ่ ของ หรือประโยชน์อ่นื ใดแก่บุคคลภำยนอก อำทิ เจ้ำหน้ำทีร่ ฐั นำยหน้ำ ตัวแทน
คู่ค้ำ ฯลฯ ที่มีเจตนำชักนำให้บุคคลนัน้ กระทำหรือละเว้นกำรกระท ำที่เป็ นกำรผิดต่ อ กฎหมำย หรือโดยมิชอบต่ อ
ตำแหน่งหน้ำทีข่ องบุคคลนัน้ หรือเพื่อแลกเปลีย่ นกับสิทธิพเิ ศษทีไ่ ม่ควรได้
(4) กรณีทน่ี ิตบิ ุคคลหรือบุคคลภำยนอกทีเ่ กีย่ วข้องทำงธุรกิจกับบริษทั ให้สงิ่ ของหรือผลประโยชน์แก่ผบู้ ริหำร
หรือพนักงำนเพื่อเป็ นสินน้ ำ ใจ ผู้บริหำรหรือพนักงำนต้องใช้ดุลยพินิจ พิจำรณำถึงควำมเหมำะสม สมควร และ/หรือ
ควำมถูกต้องด้วย โดยคำนึงถึงกฎระเบียบของทำงรำชกำร หรือจำรีตประเพณี หำกผูบ้ ริหำรหรือพนักงำนไม่รบั แล้วจะ
เป็ นกำรเสียน้ ำใจและกระทบต่อควำมสัมพันธ์ทด่ี ที ำงธุรกิจก็ให้รบั ได้ แต่ต้องมีมู ลค่ำไม่เกินข้อห้ำมทำงกฎหมำยหรือ
จำรีตประเพณี
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(5) กำรรับของขวัญ หรือทรัพย์สนิ ควรจะเป็ นกำรรรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดโดยจรรยำ อำจเป็ นกำรรับ
จำกผู้ท่เี กี่ยวข้อง คนรู้จกั กำรรับควรรับในลักษณะที่เป็ นกำรทัวไป
่ ไม่เฉพำะเจำะจง มูลค่ำพอสมควร ไม่เป็ นกำร
รับทรัพย์สนิ อย่ำงผิดกฎหมำย และของขวัญหรือทรัพย์สนิ นัน้ ต้องไม่ใช่สงิ่ ผิดกฎหมำย
(6) ห้ำมบุคลำกรของบริษัทและครอบครัวเรียกร้อง หรือรับของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ อ่นื ใดจำก
ผู้รบั เหมำ ผู้รบั เหมำช่วง ลูกค้ำ คู่ค้ำ หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทไม่ว่ำกรณีใด อันอำจมีผลกระทบต่ อ
กำรตัดสินใจในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมลำเอียง หรือลำบำกใจ หรือเป็ นผลประโยชน์ขดั กันได้
(7) บุคลำกรของบริษทั ต้องไม่ให้สนิ บน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดทีม่ ลี กั ษณะคล้ำยคลึงกันแก่บุคลำกรของ
บริษัทเอง หรือบุคคลภำยนอก โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เจ้ำหน้ำ ที่ของรัฐ กำรให้ของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใด
แก่เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศนัน้ ต้องให้แน่ใจว่ำกำรให้นนั ้ ไม่ขดั ต่อกฎหมำย หรือจำรีตประเพณี
(8) ไม่พึงกระทำกำรให้และรับของขวัญซึ่งมีมูลค่ำเกินกว่ำปกติท่วี ญ
ิ ญูชนพึงให้กนั ระหว่ำงผู้บงั คับบัญ ชำ
และผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ ไม่ว่ำโอกำสใดๆ ก็ตำม
(9) กรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำน ตลอดจนครอบครัว ต้องหลีกเลีย่ งกำรให้หรือรับสิง่ ของหรือประโยชน์อ่นื
ใดจำกคู่ ค้ ำ หรือ ผู้ มีส่ ว นเกี่ย วข้อ งกับ ธุ ร กิจ ของบริษัท ยกเว้ น แต่ เ พื่อ ประโยชน์ ใ นกำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ ตำมปกติ
หรือในเทศกำล จำรีตประเพณี หรือประเพณีนิยม
(10) กำรดำเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ เอกชนทัง้ ภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ต้องดำเนินไปอย่ำงโปร่งใส เป็ นธรรม ถูกต้องตำมกฎหมำยของไทย และกฎหมำยต่ำงประเทศทีบ่ ริษทั
ติดต่อธุรกิจด้วย รวมทัง้ จะปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันในทุกท้องถิน่ ทีบ่ ริษทั มีกำรทำกิจกำรอยู่
(11) กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ต้องให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจกับลูกค้ำ คู่ค้ำ ผู้รบั เหมำ บุคคล หรือนิติ
บุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วยว่ำบริษัทไม่สนับสนุ นกำรกระทำอันใดๆ ที่เข้ำข่ำยกำรทุจริตคอร์รปั ชัน และจะไม่มีส่วน
เกีย่ วข้องกับกำรคอร์รปั ชัน ไม่ว่ำด้วยกำรเรียกรับ และจ่ำยสินบนทุกรูปแบบ และหำกพบกำรกระทำดังกล่ำวต้องแจ้งให้
บริษทั ทรำบทันที
(12) บริษัท ก ำหนดให้น โยบำยนี้ ใ ช้ป ฏิบ ัติก ับ บริษัท ย่ อ ย บริษัท ร่ ว ม หรือ บริษัท อื่น ที่บ ริษัท มี อ ำนำจใน
กำรควบคุม รวมถึงบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดำเนินธุรกิจ
(13) กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ที่ไม่ปฏิบตั ิตำมนโยบำยนี้ ถือเป็ นกำรทำผิดวินัยตำมกฎระเบียบ
ข้อ บัง คับ ของบริษัท และหำกกำรฝ่ ำฝื นหรือ ไม่ ป ฏิบ ัติตำมนโยบำยนี้ เ ป็ น กำรกระทำที่ผิด กฎหมำย บริษัท จะแจ้ง
เจ้ำหน้ำทีผ่ มู้ อี ำนำจบังคับใช้กฎหมำย เพื่อดำเนินคดีตำมกฎหมำยกับผูก้ ระทำควำมผิดนัน้ ต่อไป
7.3.2. แนวทางปฏิ บตั ิ ในการทาธุรกรรมกับหน่ วยงานรัฐ
ในกำรทำธุรกรรมกับหน่ วยงำนรัฐ บริษัทต้องหลีกเลีย่ งกำรกระทำที่อำจจูงใจให้หน่ วยงำนรัฐ หรือพนักงำน
ของรัฐดำเนิ นกำรที่ไ ม่ถูก ต้อ ง แต่ ก ำรทำควำมรู้จกั หรือ กำรสร้ำ งควำมสัมพันธ์ท่ดี ีระหว่ำ งกันสำมำรถท ำได้ เช่น
กำรพบปะพูดคุยในทีส่ ำธำรณะต่ำงๆ กำรไปแสดงควำมยินดีในวำระโอกำส เทศกำล หรือตำมประเพณีนิยม เป็ นต้น
(1) ดำเนินกำรอย่ำงถูกต้องเหมำะสม ตรงไปตรงมำ เมื่อต้องกำรติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ หรือหน่วยงำนรัฐ
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(2) ตระหนักอยู่เสมอว่ำ กฎหมำย กฎเกณฑ์ หรือ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่ำงๆ ในแต่ ละท้องถิ่นอำจ
มีเงื่อนไข ขัน้ ตอน หรือวิธปี ฏิบตั ทิ แ่ี ตกต่ำงกัน
(3) ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยในแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่นที่เกีย่ วข้องกับกำรว่ำจ้ำงพนักงำนของรัฐ ทัง้ ในกรณี
ว่ำจ้ำง เพื่อมำเป็ นที่ปรึกษำหรือเป็ นพนักงำนของบริษัท โดยเงื่อนไขในกำรว่ำจ้ำงต้องเป็ นไปอย่ำง
โปร่งใสและเหมำะสม
7.3.3. แนวทางปฏิ บตั ิ ในการทาธุรกรรมระหว่างบริษทั กับหน่ วยงานเอกชน
กำรทำธุรกรรมกับบุคคลภำยนอกหรือบริษทั อื่นนัน้ ต้องดำเนินกำรด้วยวิธกี ำรอันชอบธรรม และปฏิบตั ติ ำม
เงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้อย่ำงตรงไปตรงมำ ควรหลีกเลี่ยงกำรทำธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนเสียหำยกับ
บุคคลภำยนอก
(1) กำรทำธุรกรรมต้องคำนึงถึงมูลค่ำ รำคำ ที่เป็ นไปตำมกลไกตลำด ไม่เลือกปฏิบตั ิหรือกีดกันทำงธุรกิจ
ด้วยวิธกี ำรทีไ่ ม่ชอบธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมำย
(2) หลีก เลี่ย งกำรท ำธุ ร กรรมที่อ ำจท ำให้บ ริษัท ต้ อ งเสื่อ มเสีย ชื่อ เสีย ง แม้ว่ ำ ธุ ร กรรมนัน้ จะท ำให้ไ ด้ร ับ
ประโยชน์ทำงธุรกิจก็ตำม
(3) ห้ำมแอบอ้ำงใช้ช่อื ของคณะกรรมกำรบริษทั หรือฝ่ ำยบริหำรจัดกำรในกำรทำธุรกรรมทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับ
บริษทั แม้ว่ำจะมีไม่มผี ลกระทบโดยตรงต่อบริษทั ก็ตำม
7.4. การสื่อสารไปยังผูบ้ ริหาร พนักงาน และการจัดอบรม
กำรสื่อสำรและกำรจัดอบรมถือเป็ นสิง่ จำเป็ นในมำตรกำรป้ องกันกำรทุจริตคอร์รปั ชันเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจ และควำมตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยและคู่มอื ที่เกี่ยวข้องกับกำรต่ อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รปั ชัน ตลอดจนมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันต่ำง ๆ
เพื่อส่งเสริมกำรมีสว่ นร่วมในกำรบริหำรควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันขององค์กร รวมทัง้ ให้บุคลำกรของ
บริษัทเป็ นส่วนหนึ่งในกำรช่วยป้ องกัน และตรวจพบกำรทุจริตคอร์รปั ชันในองค์กรได้ ตลอดจนกำรสื่อสำรแก่ ผู้ท่ี
เกี่ย วข้อ งทำงธุรกิจ เพื่อ แสดงให้เ ห็น ถึง ควำมมุ่งมัน่ ในกำรต่ อ ต้ำ นกำรทุจริตคอร์ร ัปชัน และควำมโปร่ ง ใสในกำร
ดำเนินงำนของบริษทั ดังนัน้ ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลต้องจัดทำแผนกำรสื่อสำรนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รปั ชันประจำปี เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้แก่บุคลำกรของบริษทั และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทำงธุรกิจ ตลอดจนกำหนดช่องทำง
กำรสื่อสำร เช่น จดหมำยข่ำวภำยในบริษัท (Newsletters) แผ่นป้ ำยโฆษณำ (Poster) แผ่นพับ (Brochure) กำรจัด
อบรม (Training) หรือ กำรประชุมเชิงปฏิบตั กิ ำร (Workshop) เป็ นต้น ให้เหมำะสมแก่ผรู้ บั สำร ทัง้ ภำยในและภำยนอก
องค์กร โดยแผนงำนและช่องทำงกำรสื่อสำรดังกล่ำวต้องได้รบั กำรทบทวนและอนุ มตั โิ ดยระดับผูอ้ ำนวยกำรขึน้ ไป เป็ น
ประจำทุกปี
นอกจำกนี้ เพื่อให้มนใจในประสิ
ั่
ทธิภำพของกำรสื่อสำรแผนงำนและช่องทำงกำรสื่อสำรทีก่ ำหนดขึน้ นัน้ ควร
ได้รบั กำรสอบทำนและประเมินระบบกำรควบคุมภำยในโดยหน่วยงำนตรวจติดตำม (Compliance Unit) เพื่อให้มนใจว่
ั่ ำ
กิจกรรมนัน้ เพียงพอและสำมำรถสร้ำงควำมตระหนักให้แก่บุคลำกรของบริษทั รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทำงธุรกิจทัง้ หมด
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แผนกำรสื่อสำรต้องครอบคลุมถึงกำรจัดอบรมเกี่ยวกับนโยบำยและมำตรกำรต่ อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน
ในกำรปฐมนิเทศให้แก่พนักงำนใหม่ ตลอดจนกำรจัดอบรมอย่ำงต่อเนื่องเป็ นประจำทุกปี ให้แก่บุคลำกรของบริษทั ทัง้ นี้
เนื้อหำกำรอบรมควรประกอบไปด้วยมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์ร ัปชัน และบทลงโทษหำกบุคลำกรของบริษทั ไม่
ปฏิบตั ติ ำมมำตรกำรนี้ เพื่อให้บุคลำกรของบริษทั มีควำมเข้ำใจและมีทกั ษะในกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รปั ชัน รวมถึงคู่มอื กำรบริหำรควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันฉบับนี้ได้
อนึ่ง กำรสื่อสำรภำยนอกองค์กร มุ่งเน้นควำมสำคัญของกระบวนกำรสื่อสำรและกำรบริหำรบุคลำกรเพื่อปลูก
ฝั ง ถ่ ำยทอดและเสริมสร้ำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ และสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแล
กิจกำรทีด่ ี กำรบริหำรควำมเสีย่ ง และกำรควบคุมภำยในเพื่อป้ องกันกำรทุจริตคอร์รปั ชัน
7.5. การสอบทานประวัติของบุคลากรและผูม้ ีส่วนได้เสียทางธุรกิ จ
กำรสอบทำนประวัตขิ องบุคลำกรและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทำงธุรกิจถือเป็ นปั จจัยสำคัญทีท่ ำให้กำรป้ องกันกำรทุจริต
คอร์รปั ชันมีประสิทธิภำพ โดยบริษัทมอบหมำยให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลทำหน้ำที่สอบทำนประวัติของบุคลำกรก่ อน
กำรจ้ำงงำน หรือกำรเลื่อนตำแหน่ ง และฝ่ ำยจัดซือ้ ทำหน้ำทีส่ อบทำนประวัตขิ องผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทำงธุรกิจก่อนกำรเริม่ ทำ
สัญญำ หรือธุรกรรมระหว่ำงกัน ทัง้ นี้ กำรสอบทำนสำมำรถทำได้ตำมควำมเหมำะสมภำยใต้ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
และได้รบั กำรยินยอมจำกบุคลำกร หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทำงธุรกิจ ดังต่อไปนี้
-

-

กำรสอบทำนประวัติ ข องบุ ค ลำกรก่ อ นกำรจ้ ำ งงำน เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ สมบัติ ควำมเหมำะสม
และประสบกำรณ์ของผูส้ มัครงำน
กำรสอบทำนประวัติ ข องบุ ค ลำกรก่ อ นจะมอบหมำยให้ ด ำรงต ำแหน่ ง ส ำคัญ ภำยในบริษั ท เช่ น
คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำรระดับสูง บุคลำกรในหน่ วยงำนกำรเงิน เป็ นต้น เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
ประสบกำรณ์ และควำมน่ ำเชื่อถือทำงกำรเงินของบุคคลอ้ำงอิง หรือควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทำงธุรกิจ
กำรสอบทำนประวัติของผู้ท่เี กี่ยวข้องทำงธุรกิจโดยเฉพำะผู้ขำย ลูกค้ำ ผู้รบั เหมำ และผู้ให้บริกำรแก่
บริษทั เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบควำมน่ ำเชื่อถือ สถำนะทำงกำรเงิน ชื่อเสียง และคุณสมบัตทิ เ่ี กีย่ วข้อง
กับสินค้ำหรือบริกำรของผูม้ สี ว่ นได้เสียทำงธุรกิจ

นอกจำกนี้ กรรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำรระดับสูง และบุคลำกรทีด่ ำรงตำแหน่งสำคัญตำมทีฝ่ ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
กำหนด ต้องรำยงำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดขึน้ ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผ่ำนทำงเลขำนุ กำรบริษทั
ตำมแบบ “แบบแจ้งรำยงำนกำรมีสว่ นได้เสียของกรรมกำรและผูบ้ ริหำร” (ภำคผนวก ก) เป็ นประจำทุกปี หรือหำกมีกำร
เปลีย่ นแปลงใดๆ ทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ได้
ทัง้ นี้ บริษทั ห้ำมไม่ให้บุคลำกรทุกคนของบริษทั ไม่ว่ำคณะกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคนทุกระดับ
ทุกส่วนงำนมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เข้ำไปมีส่วนร่วมกับกระบวนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง และจะลงโทษบุคลำกรทีไ่ ม่
แจ้ง ควำมขัด แย้ง ทำงผลประโยชน์ แล้วเข้ำไปมีส่วนร่วมกับกระบวนกำรจัด ซื้อจัด จ้ำงนัน้ ให้ถือ เป็ นกำรกระทำผิด
กฎหมำย บริษทั จะแจ้งเจ้ำหน้ำทีผ่ มู้ อี ำนำจบังคับใช้กฎหมำยดำเนินคดีตำมกฎหมำยกับผูก้ ระทำควำมผิดนัน้ ต่อไป
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7.6. การควบคุมภายใน
กำรควบคุ ม ภำยในเป็ น กระบวนกำรปฏิบ ัติง ำนที่ถู ก ก ำหนดร่ ว มกัน โดยคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บ ริห ำร
ตลอดจนบุคลำกรขององค์กรทุกระดับชัน้ เพื่อให้เกิดควำมมันใจอย่
่
ำงสมเหตุสมผลว่ำวิธกี ำร หรือกำรปฏิบตั งิ ำนตำมที่
กำหนดไว้จะช่วยให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ดังนัน้ กำรควบคุมภำยในถือเป็ นเครื่องมือเบื้องต้นของบริษัท ในกำร
ป้ องกันกำรทุจริตคอร์รปั ชันในกระบวนกำรปฏิบตั งิ ำนของทุกหน่วยงำน ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหำรในแต่ละหน่วยงำนต้องออกแบบ
กำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมสำหรับกระบวนกำรที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ เพื่อจัดกำรลดควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริต
คอร์รปั ชัน ทีจ่ ะร่วมกันระบุในกำรประเมินควำมเสีย่ งกำรทุจริตคอร์รปั ชันให้อยู่ในระดับทีอ่ งค์กรยอมรับได้ ตลอดจนกำร
สื่อสำรทำควำมเข้ำใจ และควบคุมติดตำมกำรดำเนินงำนของบุคลำกรในหน่ วยงำนให้ปฏิบตั งิ ำนตำมระบบกำรควบคุม
ภำยในทีก่ ำหนดขึน้
ทัง้ นี้ ทุกหน่วยงำนต้องจัดทำขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำน หรือกระบวนกำรปฏิบตั งิ ำนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรสำหรับ
ทุกกระบวนกำร เพื่อให้ผู้บริหำรของหน่ วยงำนสอบทำนและอนุ มตั ิให้มผี ลบังคับ ใช้ โดยคำนึงถึงกำรแบ่งแยกหน้ำที่
อย่ำงชัดเจน ในกำรกำหนดหน้ำทีข่ องบุคลำกรในกำรดำเนินงำนตำมขัน้ ตอน หรือกระบวนกำรปฏิบตั งิ ำนเพื่อให้กำร
ปฏิบตั ิงำนมีควำมโปร่งใส เป็ นอิสระ และสำมำรถช่วยป้ องกันหรือตรวจพบควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันได้
รวมทัง้ จัดเก็บเอกสำรดังกล่ ำวไว้ในช่องทำงที่บุคลำกรที่เกี่ยวข้องสำมำรถเข้ำถึงได้ และสื่อสำรให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
รับทรำบ
นอกจำกนี้ ผู้บริหำรในแต่ละหน่ วยงำนควรทบทวนขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำน หรือกระบวนกำรปฏิบตั งิ ำนเป็ น
ประจำอย่ำงน้อยทุก 2 ปี หรือเมื่อมีกำรเปลีย่ นแปลงทีก่ ระทบต่อกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ เพื่อให้มนใจว่
ั่ ำ
ขัน้ ตอนกำรปฏิบตั ิงำน หรือกระบวนกำรปฏิบตั ิงำนนัน้ สอดคล้องกับหลักกำรควบคุมภำยในที่ดี และกำรปฏิบตั ิงำน
ในปั จจุบนั
กระบวนการตรวจติ ดตาม (Process of monitoring)
กำรติดตำมดูแลให้มกี ำรปฏิบตั ิตำมนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดให้เป็ นหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนที่จะต้องรับทรำบ ทำควำมเข้ำใจ และปฏิบตั ิตำมนโยบำยและข้อปฏิบตั ิตำม
หน้ ำ ที่ก ำหนดไว้ใ นจรรยำบรรณธุ ร กิจ และข้อ พึง ปฏิบ ัติใ นกำรท ำงำนอย่ ำ งเคร่ ง ครัด และไม่ พึง ปรำรถนำให้มี
กำรกระทำใดๆ ทีผ่ ดิ กฎหมำย ขัดกับหลักจริยธรรมเกิดขึน้
บริษทั จึงได้กำหนดนโยบายการกากับดูแลการปฏิ บตั ิ ตามกฏเกณฑ์ (Corporate Compliance Policy)
ขึน้ โดยถือเป็ นหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบโดยตรงของกรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคนของบริษทั ตลอดจนบุคคล
อื่นๆ ทีร่ บั ทำงำนในนำมของบริษทั จะต้องปฏิบตั ติ ำมนโยบำย ดังต่อไปนี้
(1)

(2)

ปฏิบ ัติต ำมกฎหมำยกำรป้ อ งกัน กำรผู ก ขำด (Antitrust Law) และกฎหมำยกำรแข่ ง ขัน ทำงกำรค้ำ
(Competition Law) และสนั บ สนุ น กำรแข่ ง ขัน ทำงกำรค้ ำ ที่เ สรีแ ละเป็ นธรรม ไม่ เ ลือ กปฏิบ ัติ ห รือ
เอำเปรียบผูอ้ ่นื
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้ องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน (Anti-Corruption) กำรให้หรือ
รั บ สิ น บน (Anti-Bribery) กั บ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ห น่ วยงำนของรั ฐ และเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องหน่ วยงำนเอกชน
ทัง้ ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
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(3)

(4)
(5)

(6)

(7)
(8)

ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุ นทำง
กำรเงิ น แก่ ก ำรก่ อ กำรร้ ำ ย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism;
AML/CFT)
ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยเรื่องแรงงำน สิทธิมนุษยชน ศักดิศรี
์ ควำมเป็ นมนุษย์ รวมถึงเคำรพในเสรีภำพ
และควำมเสมอภำคของบุคคลทีไ่ ด้รบั กำรคุม้ ครอง
ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ เคำรพและไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำของบุคคลอื่น
ส่ ง เสริม กำรสร้ำ งสรรค์ผ ลงำนที่เ ป็ น ทรัพ ย์สิน ทำงปั ญ ญำ ตลอดจนคุ้ม ครอง ดู แ ลรัก ษำทรัพ ย์สิน
ทำงปั ญญำของบริษทั ไม่ให้ถูกละเมิดโดยบุคคลอื่น
ไม่อำศัยกำรดำเนินคดีเชิงยุทธศำสตร์เพื่อระงับกำรมีส่วนร่ วมของสำธำรณชน ที่ได้แสดงควำมคิดเห็น
หรือ กระท ำกำรใด ๆ ในประเด็น อัน เป็ น กำรปกป้ อ งประโยชน์ ส ำธำรณะ (Anti-Strategic Litigation
Against Public Participation; Anti-SLAPP)
ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องในทุกประเทศทีม่ กี ำรดำเนินธุรกิจของบริษทั
ปฏิบตั ติ ำมนโยบำยด้ำนต่ำง ๆ ของบริษทั มำตรฐำน จรรยำบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบตั ใิ นกำรทำงำน
รวมถึงกำรดำเนินกำรทีถ่ ูกต้องสำหรับธุรกิจของบริษทั แม้ว่ำนโยบำยฯ จะมิได้กล่ำวครอบคลุมถึงกรณี
ดังกล่ำวไว้ดว้ ยก็ตำม

นโยบำยฯ ดังกล่ำวนี้ ผู้บริหำรของบริษทั ต้องประพฤติตนเพื่อเป็ นแบบอย่ำ งที่ดแี ละพนักงำนทุกระดับของ
บริษทั ต้องเข้ำใจและปฏิบตั ติ ำมอย่ำงเคร่งครัด หำกกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนผูใ้ ดกระทำกำรผิดนโยบำย และ
จริยธรรมทีก่ ำหนดไว้ บริษทั จะพิจำรณำดำเนินกำรตำมวินยั และกฏระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
หน่ วยงานตรวจติ ดตาม (Compliance Unit)
กระบวนกำรติดตำมดูแลให้มกี ำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรต่ อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน รวมทัง้ คู่มอื บริหำร
ควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน ดังนี้
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

จัดทำแผนกำรตรวจประเมินควำมสอดคล้องกับนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน และคู่มอื บริหำร
ควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันเป็ นประจำทุกปี
ตรวจ ติดตำมและประเมินผลหน่ วยงำนต่ำง ๆ ให้ปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน
และคู่มอื บริหำรควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน
ประเมินควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยที่จะมีผลกระทบต่ อนโยบำยกำรต่ อต้ำน
กำรทุจริตคอร์รปั ชัน รวมทัง้ คู่มอื บริหำรควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน พร้อมทัง้ หำแนวทำงเพื่อ
หลีกเลีย่ งผลกระทบ
ปฏิบตั งิ ำนร่วมกับฝ่ ำยทีร่ บั ผิดชอบกับผลกระทบเพื่อหำแนวทำง มำตรกำรป้ องกัน พร้อมนำเสนอข้อมูล
ให้กบั หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
สรุ ป ผลกำรประเมิ น ควำมสอดคล้ อ งดัง กล่ ำ วเข้ ำ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรื อ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรของบริษทั ต่อไป
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7.7. การดาเนิ นการติ ดตาม
บริษัทมุ่งเน้นควำมสำคัญของกระบวนกำรตรวจสอบภำยใน และกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำร
ควบคุมภำยใน รวมถึงกำรให้ควำมสำคัญ และสนับสนุ นให้มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำเพื่อใช้ในกำรควบคุม
เพื่อช่วยในกำรป้ องกันและตรวจสอบกำรทุจริตคอร์รปั ชันอย่ำงต่อเนื่อง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการควบคุมการทุจริตคอร์รปั ชัน
บริษทั ใช้ระบบกำรวำงแผนทรัพยำกรทำงธุรกิจขององค์กรโดยรวม (Enterprise Resource Planning; ERP)
เพื่อ ให้ เ กิด กำรใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ ำ งสู ง สุ ด ของทรัพ ยำกรทำงธุ ร กิจ ขององค์ ก ร มำควบคุ ม กำรทุ จ ริต คอร์ ร ัป ชัน
ทัง้ กำรบริหำรงำนจัดซือ้ กำรตลำด ฯลฯ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

8.

ระบบงบประมำณ (Budgeting System, BG)
ระบบสังซื
่ อ้ สินค้ำและรับของ (Purchasing & Receiving, PR)
ระบบควบคุมงำนขำย (Billing Order, BO)
ระบบควบคุมคลังสินค้ำ (Inventory Control, IC)
ระบบบัญชีลกู หนี้และกำรรับชำระเงิน (Account Receivable, AR)
ระบบเจ้ำหนี้และกำรจ่ำยชำระ (Account Payable, AP)
ระบบจัดกำรคลังสินค้ำ (Warehouse Management, WH)
ระบบเครื่องชังสิ
่ นค้ำ (Weight System, WG)
ระบบทรัพยำกรบุคคล (Human Resource System, HR)

มาตรการตรวจพบการทุจริต

มำตรกำรป้ องกันกำรทุจริตคอร์รปั ชันที่ดีสำมำรถช่วยลดโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตคอร์รปั ชันได้ในระดับ หนึ่ ง
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั จำเป็ นต้องจัดทำมำตรกำรตรวจกำรทุจริตคอร์รปั ชัน เพื่อช่วยตรวจสอบและรำยงำนกำรกระทำ
ที่อำจเป็ นกำรทุจริตคอร์รปั ชันอย่ำงทันท่วงที ดังนัน้ กลไกกำรแจ้งเบำะแส และกำรรำยงำนกำรทุจริตคอร์ร ัป ชัน
เป็ นกิจกรรมหลักทีส่ ำมำรถช่วยให้บริษทั ตรวจพบกำรทุจริตคอร์รปั ชัน ทัง้ นี้ มำตรกำรตรวจพบกำรทุจริตคอร์รปั ชัน
ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้
8.1. กลไกการแจ้งเหตุหรือเบาะแส
ผูบ้ ริหำรกำหนดให้มชี ่องทำงทีน่ ่ ำเชื่อถือและเป็ นอิสระสำหรับกำรแจ้งเบำะแสเกีย่ วกับกำรทุจริต รวมถึงเปิ ด
โอกำสให้ทุกคน ไม่ว่ำจะเป็ นบุคลำกรของบริษทั หรือบุคคลภำยนอกสำมำรถแจ้งเบำะแสได้โดยไม่ต้องเปิ ดเผยตัวตน
ตลอดจนจัดให้มกี ระบวนกำรป้ องกันผูแ้ จ้งเบำะแส เพื่อคุม้ ครองผูแ้ จ้งไม่ให้ถูกทำร้ำยหรือข่มขูใ่ นภำยหลัง ซึง่ จะส่งเสริม
ให้บุคลำกรมีควำมมันใจและรู
่
ส้ กึ ปลอดภัยในกำรแจ้งเหตุหรือเบำะแสเกีย่ วกับกำรทุจริตคอร์รปั ชัน
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การแจ้งเบาะแสและช่องทางการแจ้งเบาะแส
บริษัท ฯ ได้กำหนดนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) ฉบับนี้ข้นึ มำใช้
ปฏิบตั ิ เพื่อเป็ นกำรคุม้ ครองและให้ควำมเป็ นธรรมแก่พนักงำน และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษทั ทีแ่ จ้งข้อมูลหรือ
ให้เบำะแสเกีย่ วกับกำรกระทำผิด หรือทุจริตต่อบริษทั ฯ
8.1.1.
การแจ้งเบาะแส
- ผูบ้ งั คับบัญชำในทุกระดับ
- หัวหน้ำสูงสุดของฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
- ประธำนกรรมกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
8.1.2.
ช่องทางการแจ้งเบาะแส
บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีกำรและช่องทำงกำรร้องเรียนและแจ้งเบำะแส ซึ่งผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสสำมำรถ
ดำเนินกำรได้ ดังนี้
- สำมำรถร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสด้วยวำจำหรือเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
- ผ่ำนช่องทำงอีเมลของบริษทั คือ thaisugar@tstegroup.com หรือ
- ผ่ำนช่องทำงฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล ที่ hr@tstegroup.com
ทำงไปรษณีย์
ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 90 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจ้ำสมิงพรำย ต.สำโรงกลำง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130
- ตูร้ บั หนังสือร้องเรียนหรือกำรแจ้งเบำะแสทีบ่ ริษทั กำหนดขึน้ หรือ
- แจ้งผ่ำนช่องทำงอีเมลของเลขำนุกำรบริษทั ที่ secretary@tstegroup.com
ทำงไปรษณีย์
เลขำนุกำรบริษทั บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 90 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจ้ำสมิงพรำย ต.สำโรงกลำง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130
-

-

ส่งจดหมำยถึง ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ (ซึง่ เป็ นกรรมกำรอิสระ)
ทำงไปรษณีย์
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 90 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจ้ำสมิงพรำย ต.สำโรงกลำง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130
ในกรณีท่ผี ู้ร้องเรียนเลือ กที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อต้องระบุรำยละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐำนที่ชดั เจน
เพีย งพอที่แ สดงให้เ ห็น ว่ ำ มีเ หตุ อ ัน ควรเชื่อ ว่ ำ มีก ำรกระท ำที่เ ป็ น กำรฝ่ ำฝื น กฎหมำย กฎระเบีย บ
ข้อบังคับ หรือจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และกำรทุจริตหรือคอร์รปั ชัน

ทัง้ นี้ กำรร้องเรียนหรือกำรแจ้งเบำะแสจะถือเป็ นควำมลับที่สุดและผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบำะแสสำมำรถ
ร้องเรียนได้มำกกว่ำหนึ่งช่องทำง และไม่จำเป็ นต้องเปิ ดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หำกเปิ ดเผยตนเองจะทำให้บริษทั
สำมำรถแจ้งผลกำรดำเนินกำร หรือรำยละเอียดเพิม่ เติมในเรื่องทีร่ อ้ งเรียนให้ทรำบได้
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8.1.3.

การเก็บรักษาความลับ

เพื่อเป็ นกำรคุ้มครองผู้ท่แี จ้งเบำะแสหรือผู้ท่รี ้องเรียน โดยผู้ให้ขอ้ มูลเบำะแสนัน้ เชื่อโดยสุจริตใจว่ำเรื่องที่
ร้องเรียนหรือแจ้งนัน้ เป็ นควำมจริง และไม่ได้กระทำไปเพรำะมีเจตนำกลันแกลั
่
ง ใส่รำ้ ย หรือจงใจทำให้ผถู้ ูกกล่ำวหำ
ต้องได้รบั ควำมเสียหำย เสือ่ มเสียชื่อเสียงหรือประวัตกิ ำรทำงำนแล้วนัน้ บริษทั ฯ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องจะเก็บข้อมูลเกีย่ วกับ
ผูท้ แ่ี จ้งเบำะแสหรือผูท้ ร่ี อ้ งเรียนไว้เป็ นควำมลับ
8.1.4.

การคุ้มครองผูร้ อ้ งเรียน

ในกรณีทผ่ี ทู้ แ่ี จ้งเบำะแสหรือผูท้ ร่ี อ้ งเรียนโดยสุจริต เป็ นพนักงำนหรือพนักงำนของบริษทั ในเครือ พนักงำน
ผูน้ นั ้ จะได้รบั กำรคุม้ ครองให้ไม่ได้รบั ผลกระทบต่อหน้ำทีก่ ำรงำนและควำมมันคงในกำรท
่
ำงำน
8.1.5.

การร้องเรียนโดยไม่สุจริต

กำรแจ้ง ร้องเรีย นหรือ ให้ข้อ มูลเบำะแสใด ๆ ที่ไ ม่ เ ป็ น ควำมจริง ซึ่ง หำกพิสูจน์ ได้ว่ำ ไม่ใช่เ ป็ น กำรกระทำ
โดยสุจริต พนักงำนผูแ้ จ้งร้องเรียนโดยไม่สุจริตจะต้องถูกลงโทษทำงวินัยตำมข้อบังคับเกีย่ วกับกำรทำงำนของบริษทั ฯ
และอำจถูกดำเนินคดีตำมกฎหมำยหำกบริษทั ฯ ได้รบั ควำมเสียหำยจำกกำรกระทำดังกล่ำว
8.2. การรายงานการทุจริต
เมื่อมีกำรแจ้งเหตุหรือเบำะแสกำรทุจริตคอร์รปั ชัน หน่วยงำนตรวจติดตำมจะเป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลจำกกำรแจ้ง
เบำะแสและข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรทุจริต เช่น จำนวนกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริต สรุปเหตุกำรณ์และสถำนะของ
กำรดำเนินงำนกรณีกำรทุจริตในองค์กร (สถำนกำรณ์สอบสวน ข้อสรุปกำรตัดสินใจในกำรลงโทษ และข้อมูลทำงสถิติ
ของกำรทุจริตในองค์กร) สถำนกำรณ์ปฏิบตั ิงำนตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน เป็ นต้น เพื่อรำยงำนต่อ
คณะผู้บริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้ อยปี ละ1 ครัง้ หรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง
ที่กระทบต่อกำรปฏิบตั งิ ำนของหน่ วยงำนตรวจติดตำมอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ ในกรณี ท่เี บำะแสที่ได้รบั มีควำมรุนแรง
และจำเป็ นต้องได้รบั กำรแก้ไขอย่ำงทันท่วงที หน่ วยงำนตรวจติดตำมจะรำยงำนเหตุกำรณ์ทุจริตคอร์รปั ชันดังกล่ำว
ต่อผูบ้ ริหำรระดับสูง และ/หรือ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมกำรบริษทั ทันที

9.

มาตรการตอบสนองต่อการทุจริตที่เกิ ดขึน้

บริษทั จัดทำมำตรกำรตอบสนองต่อกำรทุจริตทีเ่ กิดขึน้ เพื่อแก้ไขเยียวยำผลกระทบจำกกำรทุจริตคอร์รปั ชัน
รวมทัง้ หำวิธปี ้ องกันไม่ให้กำรทุจริตประเภทเดียวกันเกิดขึน้ อีก โดยมำตรกำรตอบสนองประกอบด้วย กำรสอบสวน
ภำยใน กำรลงโทษและกำรเยียวยำ และกำรเปิ ดเผยข้อมูล
9.1. การสอบสวน
เมื่อเกิดเหตุทุจริตคอร์รปั ชัน บริษัทมอบหมำยให้ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน เป็ น
ผูพ้ จิ ำรณำข้อมูลเบำะแสและมีอำนำจในกำรอนุ มตั ใิ ห้เริม่ ดำเนินกำรสอบสวน เมื่อเห็นว่ำเบำะแสทีไ่ ด้มำเพียงพอและ
มีมูล และเป็ นผู้ตงั ้ คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนิ นกำรสอบสวน อย่ำงไรก็ตำม หำกบริษัทมีบุคลำกร
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ไม่เพียงพอหรือเห็นสมควรให้จดั หำผูเ้ ชีย่ วชำญมำดำเนินกำรสอบสวนแทนบุคลำกรของหน่วยงำน บริษทั อำจพิจำรณำ
ให้ว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอกทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมำะสมได้ โดยดำเนินกำรจัดจ้ำงตำมขัน้ ตอนของฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
ในกระบวนกำรสอบสวนนั น้ คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงต้องดำเนินกำรด้วยควำมยุติธรรม และไม่
เปิ ดเผยข้อมูลแก่ผู้ท่ไี ม่มสี ่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงรำยงำนควำมคืบหน้ำหรือผลกำรสอบสวนให้แก่หน่ วยตรวจติดตำม
รับทรำบอย่ำงสม่ำเสมอทุกเดือน เพื่อใช้ในกำรรำยงำนต่อคณะผู้บริหำร และในกรณีทพ่ี นักงำนสอบสวนพบอุปสรรค
ในกำรดำเนินงำนที่อำจส่งผลกระทบต่ อบริษัท คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงต้องรำยงำนต่ อผู้ช่วยกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรใหญ่ ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อแก้ไขปั ญหำ
อย่ำงทันท่วงที นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงต้องบันทึกกำรสอบสวนใน “บันทึกกำรสอบสวน” และเก็บ
หลักฐำนทัง้ เชิงวัตถุและอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็ นเวลำอย่ำงน้อย 3 ปี หรือจนกว่ำสิน้ สุดอำยุควำมตำมกฎหมำย เพื่อให้
มันใจว่
่ ำบริษทั จะมีหลักฐำนเพียงพอหำกต้องนำไปใช้ในศำล
ทัง้ นี้ บริษัทถือเป็ นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบุคลำกรทุกคนในกำรให้ควำมร่วมมือแก่คณะกรรมกำร
สอบสวนข้อเท็จจริงในกำรดำเนินกำรสอบสวน รวมถึงสนับสนุ นกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง
ในด้ำนข้อมูลและกำรปฏิบตั งิ ำน
9.2. การลงโทษและการเยียวยา
บทลงโทษที่เ ข้ม งวดและเด็ด ขำดเป็ น กำรแสดงจุ ด ยืน ของบริษัท ที่มีต่ อ กำรทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน ในขณะที่
กำรเยียวยำผลกระทบจำกกำรทุจริตคอร์รปั ชันเป็ นสิง่ ทีบ่ ริษทั ต้องให้ควำมสำคัญ และดำเนินกำรอย่ำงทันทวงทีเพื่อ
แสดงให้เห็นถึงควำมเอำใจใส่ และควำมมุ่งมันที
่ จ่ ะแก้ไขปั ญหำด้ำนกำรทุจริต รวมถึงกำรเยียวยำและรับผิดชอบต่อผู้
ที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รปั ชัน ซึ่งเป็ นไปตำมมำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน กฏระเบียบ
ข้อบังคับบริษทั ของบริษทั และบริษทั ย่อย (Whistleblower Policy)
-

การลงโทษ

เมื่อกำรสอบสวนเสร็จสิ้นและพบว่ำมีกำรทุจริตคอร์รปั ชันเกิดขึ้นจริ ง คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง
มีหน้ำที่เสนอข้อเท็จจริงและหลักฐำนแก่ผู้มอี ำนำจ เพื่อพิจำรณำบทลงโทษให้สอดคล้องกับนโยบำยของบริษัทและ
กฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ บริษัทกำหนดให้หน่ วยงำนต้นสังกัดของผู้ทำทุจริตคอร์รปั ชัน เป็ นผู้รบั ผิดชอบใน
กำรลงโทษ สำหรับขัน้ ตอนกำรลงโทษและผู้มอี ำนำจในกำรลงโทษซึ่งจะต้องบันทึกวิธกี ำรพิจำรณำบทลงโทษและ
ข้อสรุปบทลงโทษไว้ใน “หนังสือลงโทษทำงวินัย ” โดยเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรลงโทษทัง้ หมดต้องจัดเก็บไว้คู่กบั
เอกสำรสำคัญในขัน้ ตอนกำรสอบสวนเป็ นเวลำอย่ำงน้อย 3 ปี นอกจำกนี้ ในกรณีท่ีบทลงโทษก่อให้เกิดควำมเสีย่ งด้ำน
กฎหมำยแก่บริษัท ต้วแทนคณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงต้องปรึกษำกับทีป่ รึกษำทำงกฎหมำยและผู้บริหำรให้
ชัดเจนก่อนดำเนินกำร
-

การเยียวยา

เมื่อกำรสอบสวนเสร็จสิ้น ผู้บริหำรต้องร่วมพิจำรณำหำมำตรกำรเยียวยำจำกเหตุ กำรณ์ ทุจริตคอร์รปั ชัน
ที่ เ กิ ด ขึ้น เช่ น กำรปรับ ปรุ ง หรื อ เพิ่ ม เติ ม นโยบำยของบริ ษั ท กำรปรับ ปรุ ง หรื อ เพิ่ ม เติ ม กำรควบคุ ม ภำยใน
กำรเปลีย่ นแปลงวิธกี ำรปฏิบตั งิ ำน กำรฟ้ องร้องดำเนินคดีทำงอำญำ และ/หรือ ทำงแพ่ง กำรขยำยผลกำรสืบสวนเพื่อ
ตรวจสอบกำรทุจริตคอร์รปั ชันในส่วนอื่น ๆ ที่อำจมีควำมเกี่ยวข้อง เป็ นต้น โดยมอบหมำยหน้ ำที่ให้หน่ วยงำนที่
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เกีย่ วข้องสำหรับมำตรกำรเยียวยำในแต่ละกรณีจดั ทำแผนเยียวยำ (Action Plan) พร้อมกรอบระยะเวลำปฏิบตั งิ ำน เพื่อ
นำเสนอต่อประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร หรือกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ และดำเนินกำรตำมแผนงำนเยียวยำทีไ่ ด้รบั กำรอนุมตั ิ
อนึ่ง มำตรกำรเยียวยำต่ำง ๆ ควรเป็ นไปในทิศทำงเดียวกันสำหรับข้อกล่ำวหำทีค่ ล้ำยคลึงกัน และขัน้ ตอน
ปฏิบตั ดิ งั กล่ำวต้องกำหนดมำตรกำรเยียวยำสำหรับข้อกล่ำวหำต่ำง ๆ อย่ำงชัดเจน
9.3. ผูม้ ีอานาจเปิ ดเผยข้อมูล
บริษทั กำหนดให้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร หรือกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกบุคคล
ดังกล่ำวข้ำงต้น เป็ นผู้เปิ ดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกำรทุจริตต่อหน่ วยงำนภำยนอกที่มหี น้ำที่กำกับดูแล (อำทิเช่น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น) หรือต่อ
สำธำรณะ อย่ำงไรก็ตำม บริษทั กำหนดให้กำรตัดสินใจเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรทุจริตคอร์รปั ชันในแต่ละหัวเรือ่ ง
ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร หรือกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
ทัง้ นี้ บริษัทห้ำมมิให้ผู้ท่ไี ม่มหี น้ ำที่ หรือไม่ได้รบั มอบหมำยจำกประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำร หรือ กรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรใหญ่ เปิ ดเผยข้อมูลด้ำนกำรทุจริตแก่บุคคลอื่น ๆ ในบริษทั หรือสือ่ มวลชน หรือหน่วยงำนใดๆ ก็ตำม หำกผูใ้ ด
ฝ่ ำฝืนเปิ ดเผยข้อมูลโดยไม่มอี ำนำจ บริษทั จะพิจำรณำลงโทษผูฝ้ ่ ำฝืนอย่ำงเด็จขำดโดยไม่มขี อ้ ยกเว้น
เอกสารอ้างอิ งและอานาจรับผิดชอบการดาเนิ นการ
หลักกำรหรือขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำนในคู่มอื กำรบริหำรควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริตฉบับนี้ อำจอ้ำงอิงเอกสำรที่
บริษัทได้จดั ทำไว้อยู่แล้ว โดยในกรณืดงั กล่ำว ขัน้ ตอนกำรปฏิบตั ิงำนและอำนำจรับผิดชอบต่ำง ๆ ให้เป็ นไปตำม
เอกสำรอ้ำงอิงฉบับนัน้ ๆ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำกำรปฏิบตั งิ ำนนัน้ อยู่ใ นมำตรฐำนเดียวกัน หำกบุคลำกรของบริษทั มีขอ้ สงสัย
เกีย่ วกับกำรดำเนินกำรตำมคู่มอื ฉบับนี้ สำมำรถขอคำแนะนำได้จำกหน่วยตรวจติดตำม หรือ สำนักเลขำนุกำรบริษทั
10.

การทบทวนและปรับปรุงคูม่ ือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
คู่มือ กำรบริห ำรควำมเสี่ย งด้ำ นกำรทุ จ ริค อร์ร ัป ชัน ฉบับ นี้ อยู่ภ ำยใต้ก ำรก ำกับ ดูแ ลของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยจะมีกำรทบทวนและปรับปรุงคู่มอื ฉบับนี้เป็ นประจำทุกปี หรือ เมื่อมีกำรเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญซึง่ กระทบ
ต่อกำรบริหำรควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริคอร์รปั ชัน ทัง้ นี้ เพื่อให้ มนใจว่
ั ่ ำคู่มอื ดังกล่ำวสอดคล้องกับหลักปฏิบตั ขิ องบริษทั
รวมทัง้ เป็ นไปตำมข้อบังคับของบริษทั อีกด้วย
นอกจำกนี้ กำรปรับปรุงคู่มอื กำรบริหำรควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน จะต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และได้รบั อนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษัท อีกด้วย โดยต้องมีกำรสื่อสำรคู่มอื ที่ได้รบั
กำรปรับปรุงดังกล่ำวให้ทรำบโดยทัวกั
่ นทัง้ บริษทั ต่อไป
11.

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิ กายน 2563

(นำยปรีชำ อรรถวิภชั น์)
ประธำนกรรมกำรบริษทั
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก – แบบแจ้งรายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
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ภาคผนวก ข – การประเมิ นความเสี่ยงการทุจริตคอร์รปั ชัน (Anti – Corruption Risk Assessment)
เพื่อให้กำรบริหำรควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันนำมำใช้อย่ำงเป็ นรูปธรรม บริษทั จึงกำหนดมำตรกำร
ป้ องกัน ตรวจสอบ กำกับดูแล และติดตำมกำรทุจริตคอร์รปั ชัน ดังนี้
แนวทางปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับการป้ องกันและการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งได้กำหนดแนวทำงปฏิบตั เิ พิม่ เติมในกำรป้ องกันกำรมีส่วนเกีย่ วข้องกับกำร
ทุจริตคอร์รปั ชัน ประกอบด้วย
1.
2.
3.

กระบวนกำรในกำรประเมินควำมเสีย่ งจำกกำรทุจริตคอร์รปั ชัน
แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับกำรกำกับและควบคุม เพื่อป้ องกันและติดตำมควำมเสีย่ งจำกกำรทุจริตคอร์รปั ชัน
แนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบตั ิตำมแนวทำงปฏิบตั ิในกำรป้ องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำร
ทุจริตคอร์รปั ชัน

โดยสรุป ดังนี้
1. กระบวนการในการประเมิ นความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รปั ชัน
บริษัท จัดให้มรี ะบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม กับลักษณะกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อป้ องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รปั ชัน โดยระบุเหตุกำรณ์ท่มี คี วำมเสีย่ งจำกกำรทุจริตคอร์รปั ชันที่อำจเกิดขึน้ จำกกำร
ดำเนินธุรกิจ ประเมินระดับควำมเสีย่ งทัง้ โอกำสเกิดและผลกระทบ กำหนดมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันที่
เหมำะสมกับควำมเสีย่ งทีป่ ระเมินได้ มีกำรเฝ้ ำติดตำมประเมินผลกำรปฏิบตั ติ ำมแผนกำรบริหำรควำมเสีย่ งทีก่ ำหนดขึน้
ดังนัน้ เพื่อป้ องกันกำรเข้ำไปเป็ นผู้สมรู้ร่วมคิด กำรทุจริตคอร์รปั ชันของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน
ของบริษทั จึงได้กำหนดกำรประเมินควำมเสีย่ งและกำรบริหำรควำมเสีย่ งในกำรเกิดทุจริตคอร์รปั ชัน 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1: กำรเตรียมกำรเพื่อกำหนดเกณฑ์กำรวัดควำมเสีย่ งในด้ำนผลกระทบ (Impact) และโอกำสที่
จะเกิด (Likelihood of Occurrence) รวมทัง้ กำหนดระดับควำมเสีย่ งทีอ่ งค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite)
ขัน้ ตอนที่ 2: กำรระบุควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน สำเหตุหลักของควำมเสีย่ ง และผลกระทบของควำม
เสีย่ ง ตลอดจน กำรวิเครำะห์ควำมรุนแรงและโอกำสทีจ่ ะเกิดควำมเสีย่ งก่อนคำนึงถึงมำตรกำรควบคุมภำยในทีม่ อี ยู่
ขัน้ ตอนที่ 3: กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั กำรวิเครำะห์ควำมรุนแรงและโอกำสทีจ่ ะ
เกิดควำมเสีย่ งหลังจำกมีมำตรกำรควบคุมภำยในปั จจุบนั รวมทัง้ ทบทวนมำตรกำรจัดกำรควำมเสีย่ งทีใ่ ช้อยู่ให้มคี วำม
เหมำะสมทีจ่ ะป้ องกันควำมเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
ขัน้ ตอนที่ 4: กำรจัดหำมำตรกำรเพื่อลดควำมเสีย่ งลงให้อยู่ในระดับทีอ่ งค์กรยอมรับได้ หำกมำตรกำรควบคุม
ภำยในทีด่ ำเนินกำรอยู่ในปั จจุบนั ไม่เพียงพอต่อกำรป้ องกันควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน

27 | P a g e

2. แนวปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการกากับและควบคุม เพื่อป้ องกันและติ ดตามความเสี่ ยงจากการทุจริ ต
คอร์รปั ชัน สรุปได้ดงั นี้
2.1. จัดให้มขี น
ั ้ ตอนและกระบวนกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสีย่ งทีค่ รอบคลุมกิจกรรมทีส่ ำคัญ
ของบริษทั ได้แก่ กำรให้ของกำนัล กำรเลีย้ งรับรอง กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรให้เงินสนับสนุน กำร
ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมือง กำรให้หรือรับสินบน ทัง้ นี้ เพื่อป้ องกันกำรเกิดและติดตำม
ควำมเสีย่ งจำกกำรทุจริตคอร์รปั ชัน รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับแนวทำงในกำรแก้ไขทีเ่ หมำะสม
2.2. จัดให้มชี ่องทำงกำรับแจ้งข้อมูล เบำะแส หรือข้อร้องเรียน กำรฝ่ ำฝื น กำรกระทำผิดกฎหมำย หรือ
จริยธรรมธุรกิจของบริษทั หรือแนวทำงปฏิบตั ใิ นกำรป้ องกันกำรมีสว่ นเกีย่ วข้องกับกำรทุจริตคอร์รปั ชัน
หรือระบบควบคุมภำยใน โดยมีนโยบำยในกำรคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรือเบำะแส และจะเก็บรักษำข้อมูล
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นควำมลับ รวมทัง้ มีมำตรกำรในกำรตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทำงวินยั ของบริษทั
และ/หรือ กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
2.3. หัวหน้ำงำนทีเ่ กีย่ วข้องรับผิดชอบในกำรติดตำมกำรปฏิบตั งิ ำน กำรปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลำด (ถ้ำมี)
และรำยงำนให้ผมู้ อี ำนำจทรำบตำมลำดับ
3. แนวทางในการติ ดตามประเมินผลการปฏิ บตั ิ ตามแนวทางปฏิ บตั ิ ในการป้ องกันการมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน
3.1. กำหนดให้ผู้บริหำรและพนักงำนประเมินผลกำรปฏิบต
ั ิงำนตนเองเกี่ยวกับ กำรปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณ
และข้อพึงปฏิบตั ใิ นกำรทำงำนทีบ่ ริษทั กำหนดขึน้ ซึง่ รวมถึงนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี มำตรกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน อย่ำงสม่ำเสมอ
3.2. จัด ให้ ม ี ห น่ ว ยงำนตรวจติ ด ตำม (Compliance Unit) เพื่ อ ท ำหน้ ำ ที่ ต รวจสอบระบบควบคุ ม ภำยใน
กำรบริหำรควำมเสีย่ ง กำรกำกับดูแลกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรทุจริตคอร์รปั ชัน และให้ขอ้ เสนอแนะอย่ำง
ต่ อ เนื่ อ ง โดยด ำเนิ น กำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี ที่ไ ด้ ร ับ ควำมเห็น ชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบที่ มนี ัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
3.3. กำหนดให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย
่ ง รับผิดชอบในกำรทดสอบและประเมินควำมเสีย่ งจำกกำร
ทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง เพื่อ ให้ก ำรน ำมำตรกำรต่ อ ต้ำ นกำรทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน ไปปฏิบ ัติอ ย่ ำ ง
มีประสิทธิผล ตลอดจนติดตำม ทบทวนและปรับปรุงมำตรกำรต่อต่ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันอย่ำงสม่ำเสมอ
โดยนำเสนอผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั
3.4. หำกสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่ำ ข้อมูลจำกกำรตรวจสอบหรือข้อร้องเรียน มีหลักฐำนทีม
่ เี หตุอนั ควร ให้
เชื่อ ว่ ำ มีร ำยกำรหรือ กำรกระท ำ ซึ่ง อำจมีผ ลกระทบอย่ ำ งมีนัย สำคัญ ต่ อ ฐำนะกำรเงิน และผลกำร
ดำเนินงำนของบริษัท รวมถึงกำรฝ่ ำฝื น กำรกระทำผิด กฎหมำยหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท หรือ
แนวทำงปฏิบตั ิในกำรป้ องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตคอร์รปั ชัน หรือข้อสงสัยในรำยงำนทำง
กำรเงิน หรือระบบกำรควบคุมภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อ
ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
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บริษัท จัด ให้มีก ำรสื่อสำรแนวทำงปฏิบตั ิในกำรป้ อ งกัน กำรมีส่ว นเกี่ยวข้อ งกับกำรทุจริตคอร์ร ัป ชัน โดย
เผยแพร่ ผ่ ำ นช่ อ งทำงต่ ำงๆ เช่ น กำรติด ประกำศในบอร์ด ประชำสัม พัน ธ์ของบริษัท อิน ทรำเน็ ต ของบริษัท และ
Application Line กลุ่มพนักงำนบริษทั เป็ นต้น ทัง้ นี้ เพื่อให้ผบู้ ริหำรและพนักงำนทุกคนรับทรำบและถือปฏิบตั ิ
เกณฑ์การประเมิ นความเสี่ยง
กำรประเมินควำมเสีย่ งเป็ นกระบวนกำรทีป่ ระกอบด้วย กำรวิเครำะห์ กำรประเมิน และกำรจัดระดับควำมเสีย่ ง
ทีม่ ผี ลกระทบต่อกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ของกำรดำเนินงำนขององค์กร ซึง่ บริษทั ได้กำหนดเกณฑ์กำรประเมินควำมเสีย่ ง
ไว้ ได้แก่ ระดับโอกำสทีจ่ ะเกิดควำมเสีย่ ง (Likelihood) ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึง่ สำมำรถกำหนด
เกณฑ์ได้ทงั ้ เกณฑ์เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพโดยใช้เป็ นพืน้ ฐำนในกำรประเมินควำมเสีย่ งต่ำง ๆ
ระดับโอกาสที่จะเกิ ดความเสี่ยง (Likelihood) กาหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ
โอกาสที่จะเกิ ด ระดับ ปริมาณโอกาสเกิ ด
สูงมำก

5

สูง

4

ปำนกลำง

3

น้อย

2

น้อยมำก

1

โอกำส > 75% หรือ 1
เดือนต่อครัง้ หรือ
มำกกว่ำ
โอกำส 51 - 75%
หรือ 2-6 เดือนต่อ
ครัง้
โอกำส 26 - 50%
หรือ 1-2 ปี ต่อครัง้
โอกำส 10 - 25%
หรือ 2-4 ปี ต่อครัง้
โอกำส < 10% หรือ
มำกกว่ำ 4 ปี ต่อครัง้

สถานะของเหตุการณ์ที่เกิ ดจริง
เหตุกำรณ์ทเ่ี กิดได้ถูกรำยงำนและ
ปั จจุบนั อยู่ระหว่ำงตรวจสอบ
เหตุกำรณ์ทเ่ี กิดอยู่ระหว่ำงกำรจัดกำร

โอกาสเกิ ดเหตุการณ์
กระทาผิด
เกิดขึน้ ง่ำยมำก หำกไม่
มีมำตรกำรควบคุม
มีโอกำสเกิดมำก หำก
ไม่มมี ำตรกำรควบคุม

เหตุกำรณ์ทเ่ี กิด จัดกำรได้แล้ว

มีโอกำสเกิด หำกไม่มี
มำตรกำรควบคุม
สำเหตุทแ่ี ท้จริงของเหตุกำรณ์อยู่ระหว่ำง เกิดขึน้ ยำก แม้ไม่มี
กำรแก้ไข
มำตรกำรควบคุม
สำเหตุทแ่ี ท้จริงของเหตุกำรณ์ ได้รบั กำร เกิดขึน้ ยำกมำก แม้ไม่
แก้ไขแล้ว (โอกำสทีจ่ ะเกิดซ้ำได้ลดลง)
มีมำตรกำรควบคุม

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) กาหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้
(1) ผลกระทบด้านนโยบาย / เชิ งปริมาณ / การเงิ น
ผลกระทบ
สูงมำก
สูง
ปำนกลำง
น้อย
น้อยมำก

คาอธิ บาย
มำกกว่ำ 10 ล้ำนบำท
มำกกว่ำ 5 ล้ำนบำท แต่ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท
มำกกว่ำ 1 ล้ำนบำท แต่ไม่เกิน 5 ล้ำนบำท
มำกกว่ำ 1 แสนบำท แต่ไม่เกิน 1 ล้ำนบำท
ไม่เกิน 1 แสนบำท

ระดับ
5
4
3
2
1
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(2) ผลกระทบต่อชื่อเสียง / ภาพลักษณ์องค์กร
ผลกระทบ
คาอธิ บาย
สูงมำก มีกำรนำเสนอข่ำวในทำงเสือ่ มเสียจนไม่สำมำรถแก้ขำ่ วได้
สูง
มีกำรเผยแพร่ขำ่ วในวงกว้ำงซึง่ ต้องใช้เวลำมำกในกำรเผยแพร่ชแ้ี จง
ปำนกลำง มีกำรเผยแพร่ขำ่ วแต่สำมำรถแก้ขำ่ วได้ภำยใน 1-3 วัน
น้อย
มีกำรเผยแพร่ขำ่ วในวงจำกัด สำมำรถแก้ขำ่ วได้ทนั ที
น้อยมำก ได้รบั กำรจัดกำรอย่ำงรวดเร็ว, ไม่มกี ำรเผยแพร่ขำ่ ว
(3) ผลกระทบต่อการดาเนิ นกิ จการ / การปฏิ บตั ิ งาน / ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับ
5
4
3
2
1

ผลกระทบ
คาอธิ บาย
สูงมำก มีผลกระทบต่อกระบวนกำรและกำรดำเนินงำนรุนแรงมำก เช่น หยุดดำเนินกำรมำกกว่ำ 1
เดือน หรือ เกิดควำมสูญเสียต่อระบบ IT ทีส่ ำคัญทัง้ หมด และเกิดควำมเสียหำยอย่ำงมำกต่อ
ควำมปลอดภัยของข้อมูลทีส่ ำคัญขององค์กร
สูง
มีผลกระทบต่อกระบวนกำรและกำรดำเนินงำนรุนแรง เช่น หยุดดำเนินกำร 1 เดือน หรือ
เกิดปั ญหำกับระบบ IT ทีส่ ำคัญ และระบบควำมปลอดภัยซึง่ ส่งผลต่อควำมถูกต้องของข้อมูล
บำงส่วน
ปำนกลำง มีกำรชะงักงันอย่ำงมีนยั สำคัญของกระบวนกำรและกำรดำเนินงำน หรือ ระบบ IT มีปัญหำ
และมีควำมสูญเสียไม่มำก
น้อย
มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนกำรและกำรดำเนินงำน หรือ เกิดเหตุทแ่ี ก้ไขได้และไม่มี
ควำมสูญเสีย
น้อยมำก ไม่มกี ำรชะงักงันของกระบวนกำรและกำรดำเนินงำน หรือ เกิดเหตุทไ่ี ม่มคี วำมสำคัญ
(4) ผลกระทบต่อผูร้ บั บริการ / ลูกค้า

ระดับ
5

ผลกระทบ
คาอธิ บาย
สูงมำก ผูร้ บั บริกำร / ลูกค้ำ ไม่พอใจในบริกำรและ/หรือ มีกำรร้องเรียนกำรดำเนินงำนของบริษทั
สูง
ผูร้ บั บริกำร / ลูกค้ำ ไม่พอใจและไม่กลับมำใช้บริกำรซ้ำหรือซือ้ ขำย
ปำนกลำง ผูร้ บั บริกำร / ลูกค้ำ แสดงควำมคิดเห็นในเชิงลบต่อกำรบริกำร / กำรขำย
น้อย
ผูร้ บั บริกำร / ลูกค้ำ ไม่เข้ำใจและพึงพอใจในกำรให้บริกำร / กำรขำย
น้อยมำก ผูร้ บั บริกำร / ลูกค้ำ ไม่ได้รบั บริกำรกำรอำนวยควำมสะดวกภำยใน
(5) ผลกระทบด้านกฎหมาย

ระดับ
5
4
3
2
1

ผลกระทบ
คาอธิ บาย
สูงมำก มีกำรสอบสวนดำเนินคดีอำญำ เรียกร้อง ค่ำเสียหำย และ/หรือ คำสังให้
่ ระงับกำรทำธุรกรรม
ใด ๆ
สูง
มีกำรสอบสวนอำจจะ รวมถึงกำรดำเนินคดีอำญำ และ/หรือ เรียกร้องค่ำเสียหำยทีม่ ี
นัยสำคัญ
ปำนกลำง มีกำรฟ้ องร้องคดีทส่ี ำคัญ รวมทัง้ กำรเรียกร้องค่ำปรับ/ค่ำเสียหำยทีม่ นี ยั สำคัญ
น้อย
มีกำรฟ้ องร้องคดี มีค่ำปรับ ค่ำเสียหำยเล็กน้อย
น้อยมำก มีกำรไม่ปฏิบตั ติ ำม กฏระเบียบ ข้อบังคับทีไ่ ม่มนี ยั สำคัญ

ระดับ
5

4

3
2
1

4
3
2
1
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การจัดระดับความเสี่ยง
ในกำรประเมินควำมเสีย่ งจะต้องมีกำรกำหนดแผนภูมคิ วำมเสีย่ ง (Risk Profile) ทีไ่ ด้จำกกำรพิจำรณำจัด
ระดับควำมสำคัญของควำมเสีย่ งจำกโอกำสทีจ่ ะเกิดควำมเสีย่ ง (Likelihood) และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ (Impact) และ
ขอบเขตของระดับควำมเสีย่ งทีส่ ำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)
ระดับความเสี่ยง = (โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ) X (ผลกระทบของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ)
ตารางจัดระดับความเสี่ยง (Risk Map)
โอกาสที่จะเกิ ด
ความเสี่ยง
5 = สูงมาก
4 = สูง
3 = ปานกลาง
2 = น้ อย
1 = น้ อยมาก

1 = น้ อยมาก
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

ความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง
2 = น้ อย
3 = ปานกลาง
4 = สูง
(10)
(15)
(20)
(8)
(12)
(16)
(6)
(9)
(12)
(4)
(6)
(8)
(2)
(3)
(4)

5 = สูงมาก
(25)
(20)
(15)
(10)
(5)

ระดับควำมเสีย่ ง
ทีย่ อมรับได้

ระดับความเสี่ยงแบ่งเป็ น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็ น Risk Profile มีเกณฑ์การจัดแบ่ง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
โดยรวม
1. ต่ำ
(Low)
2. ปำนกลำง
(Medium)
3. สูง
(High)
4. สูงมำก
(Extreme)

ระดับ
คะแนน
1-2
(สีเขียว)
3-6
(สีเหลือง)
7-12
(สีสม้ )
13-25
(สีแดง)

ความหมาย
ระดับควำมเสีย่ งทีย่ อมรับได้ โดยไม่ตอ้ งมีกำรควบคุมควำมเสีย่ ง ไม่ตอ้ งมี
กำรจัดกำรเพิม่ เติม
ระดับควำมเสีย่ งทีย่ อมรับได้ โดยต้องมีกำรควบคุมเพื่อป้ องกันไม่ให้ควำม
เสีย่ งเคลื่อนย้ำยไปยังระดับทีย่ อมรับไม่ได้
ระดับควำมเสีย่ งทีไ่ ม่สำมำรถยอมรับได้ โดยต้องมีกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง
เพื่อให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ต่อไป
ระดับควำมเสีย่ งทีไ่ ม่สำมำรถยอมรับได้ จำเป็ นต้องเร่งจัดกำรควำมเสีย่ ง
เพื่อให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ทนั ที
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ตาราง
สรุป การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รปั ชัน
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ลาดับ
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2
2.1.

กระบวนการ

ปัจจัยเสี่ ยงทีอ่ าจเกิด
การทุจริตคอร์ รัปชัน

โอกาสทีจ่ ะเกิด (L)

ผลกระทบจากการเกิดคอร์ รัปชัน ( C )

ระดับความเสี่ ยง
กฏหมาย เฉลี่ย (ปัดเศษ)
(LxC)

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง/รับผิดชอบ

การเงิน

ชื่ อเสี ยง

กิจการ

ลูกค้า

3
1
3
2
1
2
3

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1

3
1
3
2
1
2
3

กองส่งเสริ มและบริ หารระบบตลาด

ภายนอก

ภายใน

กรมขนส่ งทางน้ าและพาณิ ชย์นาวี

กรมเจ้าท่า/ฮาลาล/BSI ฯลฯ

ฝ่ ายธุ รการ
ฝ่ ายธุ รการ
ฝ่ ายธุ รการ
ฝ่ ายธุ รการ
ฝ่ ายธุ รการ
ฝ่ ายธุ รการ
ฝ่ ายธุ รการ

มาตรการป้ องกันและควบคุมภายใน

การขอ และ/หรื อ ต่ ออายุ ใบอนุ ญาตประเภทต่ าง ๆ
การขอ หรื อ ต่ออายุใบอนุ ญาตให้ใช้ทา่ เทียบเรื อ
การขอ หรื อ ต่ออายุใบอนุ ญาตประกอบกิจการท่าเรื อเดินทะเล
การขอ หรื อ ต่ออายุใบอนุ ญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
การขอ หรื อ ต่ออายุใบอนุ ญาตประกอบกิจการคลังสิ นค้า
การขอ หรื อ ต่ออายุใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงาน
การขอ หรื อ ต่ออายุใบอนุ ญาตผลิตอาหาร
การขอ หรื อ ต่ออายุหนังสื อรับรอง หรื อเครื่ องหมายการค้าต่าง ๆ
งานฝ่ ายขายและการตลาด

พนักงานของบริ ษทั เสนอหรื อสัญญาว่าจะให้สินบน
หรื อผลประโยชน์อื่น ๆ แก่เจ้าหน้าทีท่ เี่ กี่ยวข้อง
- เพื่อเร่ งรัดให้ออกใบอนุ ญาตเร็ วขึ้น
- เพื่อให้ผา่ นการตรวจสอบตามข้อกาหนด
- เพื่อซื้อความผิดกรณ๊ไม่ปฏิ บตั ิตามข้อกาหนด

การทุจริ ตในเงินสดรับจากการขาย

ขายเงินสดแล้วไม่นาเงินเข้าบัญชีบริ ษทั

5

1

1

1

1

1

1

5

ลูกค้ารายย่อย

ฝ่ ายขาย

- ที่ร้านค้ามี การตรวจนับเงิ นสดและสิ นค้าทุกวัน

2.2. จงใจกระทาการให้บริ ษทั มี ยอดขายสู งกว่าความเป็ นจริ ง

การอนุ มตั ิรายการขายสิ นค้าไปก่อนเพื่อสร้างยอดขาย
แล้วยกเลิกภายหลังเพื่อหวัง Incentive

3

2

1

1

1

1

1

3

ลูกค้าเอกชน

ฝ่ ายขาย

- อนุมตั ิการขายโดยผูบ้ ริ หารระดับสู ง และมี การบันทึก
การยกเลิกการขายในระบบและตรวจสอบภายหลังได้

2.3. จงใจกระทาการให้บริ ษทั มี ยอดขายต่ากว่าความเป็ นจริ ง

การให้ส่วนลดแก่ลูกค้าสู งกว่าความเป็ นจริ งในลักษณะ
สมคบกัน โดยเรี ยกรับผลประโยชน์จากส่ วนลดดังกล่าว

3

2

1

1

3

2

2

6

ลูกค้าเอกชน

ฝ่ ายขาย

- อนุมตั ิการขายโดยผูบ้ ริ หารระดับสู ง และมี การ
ตรวจสอบรายได้โดยฝ่ ายบัญชี รวมถึงมี ระบบการแจ้ง
เบาะแสร้องเรี ยนการทุจริ ต

3.1. การจัดซื้อสิ นค้า หรื อ วัตถุดิบ

ผูม้ ี อานาจจัดซื้อ/จัดหา/จัดจ้างได้รับผลประโยชน์จากผูข้ าย

3

2

1

1

3

2

2

6

บริ ษทั เอกชน

3.2. การจัดหา (ผูร้ ับเหมา-Contractors, ผูร้ ับเหมาช่วง-Subcontractors)

หรื อผูใ้ ห้บริ การแล้วทาให้ราคาสู งเกินจริ ง หรื อไม่ตรงตาม

3

2

1

1

1

2

1

3

บริ ษทั เอกชนทีร่ ับเหมา ฝ่ ายจัดซื้ อ/จัดจ้าง - มีแนวปฏิบตั ิ การควบคุมภายใน และขั้นตอนการ

3.3. การจัดจ้างหน่ วยงานภายนอก (Outsourcing)

Spec หรื อ จัดจ้างทางานโดยขาดทักษะความชานาญการ

3

2

1

1

3

2

2

6

บริ ษทั เอกชนทีร่ ับเหมา ฝ่ ายจัดซื้ อ/จัดจ้าง - มีเกณฑ์ในการคัดเลือก/ประเมินผูร้ ับเหมา หรื อจัดจ้าง

3

4

กรมขนส่ งทางน้ าและพาณิ ชย์นาวี
เทศบาลเมื องปู่ เจ้าสมิ งพราย

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สานักงานธารณสุ ข สมุทรปราการ

- มีกระดาษทาการควบคุมการต่ออายุใบอนุญาต
- มีแผนงานการดาเนินงานของฝ่ ายธุรการ
- มีข้ นั ตอนการทางานในการขออนุญาตเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษร
- มีฝ่ายบัญชีและการเงินตรวจสอบการเบิกจ่าย
ด้วยระบบ ERP และการจ่ายตามงบประมาณ

งานจัดซื้อ / จัดหา / จัดจ้ าง
ฝ่ ายจัดซื้ อ/จัดจ้าง - มีคู่มือจรรยาบรรณธุรกิ จ ข้อพึงปฏิบตั ิเกี่ ยวกับจัดซื้อ/
จัดหา/จัดจ้าง และการปฏิบ ตั ิ ต่อคู่คา้

ทางาน รวมถึ งใช้ระบบ ERP ในการควบคุ มตรวจสอบ

งานท่ าเรื อ คลังสิ นค้า และ/หรื อ การขนส่ งสิ นค้า
- มีคู่มือจรรยาบรรณธุรกิ จ ข้อพึงปฏิบ ตั ิ ฝ่ายด่ านชัง่

พนักงานของบริ ษทั เรี ยกรับผลประโยชน์ทมี่ ิ ชอบหรื อ
สิ นบน เพื่อให้มีการจัดคิวขนส่ งให้ได้เฉพาะผูท้ ใี่ ห้สินบน

3

4.2. การจัดส่ งสิ นค้าให้กบั ลูกค้า

ทาผิดกฏหมายจราจรแล้วเสนอผลประโยชน์ให้
เจ้าหน้าทีท่ รี่ ับผิดชอบเพื่อซื้อความผิด

3

1

3

1

1

1

1

3

ตารวจ/บริ ษทั เอกชนที่ร่วมขนส่ ง

ฝ่ ายขนส่ ง

4.3. การยักยอกสิ นค้าในคลังสิ นค้า

พนักงานของบริ ษทั ยักยอกสิ นค้าในคลังสิ นค้าเพื่อให้
ตนเองได้รับผลประโยชน์อนั มิ ชอบ

3

2

2

1

3

1

2

6

ลูกค้าเอกชน

ฝ่ ายคลังสิ นค้า

4.1. การขนถ่ายสิ นค้า

2

2

1

3

1

2

6

บริ ษทั เอกชน

ฝ่ ายคลังสิ นค้า /ฝ่ าย น้ าหนัก และฝ่ ายคลังสินค้า
ด่านชัง่ น้ าหนัก - มีแนวปฏิบตั ิ การควบคุมภายใน และขั้นตอนการ
ทางาน รวมถึ งใช้ระบบ ERP ในการควบคุ มตรวจสอบ
- มีข้ นั ตอนการทางานของแผนกขนส่ง เพื่อตรวจสอบ
สภาพรถ ร่ างกายคนขั และสินค้าก่ อนส่งสินค้า
- มีแนวปฏิบ ตั ิ การควบคุ มภายใน และขั้นตอนการ
ทางาน รวมถึ งใช้ระบบ ERP ในการควบคุ มตรวจสอบ
- มีคู่มือจรรยาบรรณธุรกิ จ ข้อพึงปฏิบ ตั ิ ฝ่ายคลังสินค้า
- มีแนวปฏิบ ตั ิ การควบคุ มภายใน และขั้นตอนการ
ทางาน รวมถึ งใช้ระบบ ERP ในการควบคุ มตรวจสอบ
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ลาดับ
5

กระบวนการ

โอกาสทีจ่ ะเกิด (L)

ผลกระทบจากการเกิดคอร์ รัปชัน ( C )

ระดับความเสี่ ยง
กฏหมาย เฉลี่ย (ปัดเศษ)
(LxC)

การเงิน

ชื่ อเสี ยง

กิจการ

ลูกค้า

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง/รับผิดชอบ
ภายนอก

ภายใน

1

ศูนย์พฒั นาฝี มื อแรงงาน
สมุทรปราการ

ฝ่ ายทรั พยากรบุ คคล

1

1

สนง.พัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์

ฝ่ ายทรั พยากรบุ คคล

1

1

1

สนง. ประกันสังคม

ฝ่ ายทรั พยากรบุ คคล

1

1

1

1

โรงพยาบาล

ฝ่ ายทรั พยากรบุ คคล

3

2

2

4

มาตรการป้ องกันและควบคุมภายใน

การจัดหาและจัดจ้ างแรงงาน

5.1. การยื่นรับรองหลักสู ตรการอบรมของพนักงาน
5.2. การยื่นแจ้งลูกจ้างคนพิการ
5.3. การยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจาเดือน และกรณี ยื่นเพิ่ม
5.4. การตรวจสุ ขภาพประจาปี พนักงาน
6

ปัจจัยเสี่ ยงทีอ่ าจเกิด
การทุจริตคอร์ รัปชัน
มี การเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าทีใ่ ห้รับรอง
หลักสู ตรกรณี ไม่ครบตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
มี การเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าทีเ่ พื่อซื้อความผิด
กรณี ไม่ส่งเงินเข้ากองทุนส่ งเสริ มคนพิการและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ
มี การเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าทีเ่ พื่อซื้อความผิด
กรณี ยื่นเงินสมทบประกันสังคมล่าช้า หรื อไม่ครบถ้วน
มี การเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าทีเ่ พื่อซื้อความผิด
กรณี ไม่ตรวจสุ ขภาพก่อนเริ่ มงานและตรวจสุ ขภาพ
ประจาปี ตามกฏกระทรวงแรงงาน

- มี แผนงานประจาปี และขั้นตอนการ
ทางาน
- มี การควบคุมดูแลระบบบริ หารงาน
ทรัพยากรบุคคล รวมถึงระบบการจ่าย
เงินเดือนพนักงาน ผ่านโปรแกรม Softpro

การตรวจสอบสิ่ งแวดล้ อม

6.1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย

พนักงานของบริ ษทั เสนอหรื อสัญญาว่าจะให้สินบน หรื อ

- มีแผนงาน Preventive Maintenance เครื่ องจักรประจาปี

บริ ษทั เอกชนทีร่ ับตรวจ ฝ่ ายโครงการพิเศษ - มีแผนงานและขันตอนการควบคุมและดูแลระบบ

- ปริ มาณฝุ่ นละอองและก๊าซทีเ่ จือปนในอากาศ

ผลประโยชน์อื่น ๆ แก่เจ้าหน้าทีท่ เี่ กี่ยวข้องเพื่อซื้อ

- ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้ า

ความผิดปกติกรณี ไม่ปฏิ บตั ิตามข้อกาหนด

้
จัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ ระบบบาบัดน้ าเสีย เป็ นต้น
- มีแผนกาหนดการตรวจติ ดตามประเมินภายในประจาปี
เพื่อรองรั บมาตรฐาน ISO ต่าง ๆ

7.1. การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

พนักงานของบริ ษทั เสนอหรื อสัญญาว่าจะให้สินบน หรื อ
ผลประโยชน์อื่น ๆ แก่เจ้าหน้าทีท่ เี่ กี่ยวข้องเพื่อขอคืน
ภาษี โดยทาการตกแต่งบัญชี รายงานภาษีซ้ือ/ขาย ไม่
ถูกต้อง

2

1

1

1

3

2

2

4

กรมสรรพากร

ฝ่ ายบัญชี

- มี ระบบการตรวจสอบรายงานภาษีซ้ือ
ภาษีขาย กับเอกสารต้นฉบับ
- มี การสอบทานรายงาน และการอนุ มตั ิ
รายการโดยผูม้ ี อานาจ

7.2. การชาระภาษีทดี่ ินและสิ่ งปลูกสร้าง

พนักงานของบริ ษทั เสนอหรื อสัญญาว่าจะให้สินบน หรื อ
ผลประโยชน์อื่น ๆ แก่เจ้าหน้าทีท่ เี่ กี่ยวข้องเพื่อให้เสี ย
ภาษีน้อยกว่าปกติ หรื อไม่ตอ้ งเสี ยภาษี

2

1

1

1

3

2

2

4

เทศบาลเมืองปู่ เจ้าสมิงพราย

ฝ่ ายธุ รการ

- มี แผนงานในการดาเนิ นงาน เพื่อชาระ
ค่าธรรมเนี ยมเป็ นประจาทุกปี

7

กระบวนการภาษี
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