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บทน า  

 บริษทั พรีบิลท ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส  
โดยยึดมัน่ในควำมรับผิดชอบต่อสงัคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี บริษทัตระหนกัถึงกำร
ปฏิบติัหนำ้ท่ีอย่ำงมีจริยธรรม มุ่งมัน่ท่ีจะป้องกนั และต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ บริษทัไดเ้ขำ้ร่วมเป็นแนวร่วมใน 
“แนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต” (Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption : CAC) เพ่ือแสดงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมัน่ในกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ และส่งเสริมใหเ้กิดกำร
ด ำเนินงำนธุรกิจอยำ่งโปร่งใส 
 เพ่ือให้เป็นไปตำมกรอบ และขั้นตอน บริษทัจึงก ำหนดนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ไวเ้ป็นส่วนเพ่ิมของคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจของบริษทั ใหเ้ป็นแนวทำงปฏิบติัในกำรประกอบธุรกิจ และพฒันำองคก์รสู่ควำมยัง่ยืนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นกำรแสดงออกถึงเจตนำรมณ์ในกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ 
2. เพ่ือก ำหนดหลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบั ใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนยึดถือปฏิบติั 
3. เพ่ือก ำหนดช่องทำงกำรร้องเรียน และแจง้เบำะแสกำรคอร์รัปชัน่ 
4. ก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรก ำกบัดูแล และกำรสอบทำน เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่มีกำรปฏิบติัตำมนโยบำย 

 
ค านิยาม 

บริษทั หมำยถึง บริษทั พรีบิลท ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
การคอร์รัปช่ัน หมำยถึง กำรใชอ้  ำนำจหนำ้ท่ีโดยมิชอบ เพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงผลประโยชน์ท่ีมิควรได ้กำรให้หรือรับ
สินบนไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยกำรเสนอให ้สัญญำ ใหค้ ำมัน่ เรียกร้อง ใหห้รือรับ ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น  หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่ถูกตอ้งแก่เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนเอกชน หรือ ผูมี้หนำ้ท่ีไม่ว่ำจะโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้ม เพ่ือใหบุ้คคลดงักล่ำว กระท ำ หรือ ละเวน้กำรปฏิบติัหนำ้ท่ี หรือเพ่ือใหไ้ดม้ำหรือรักษำไว ้
ซ่ึงผลประโยชนท์ำงธุรกิจท่ีไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงรูปแบบกำรคอร์รัปชัน่รวมถึงกำรกระท ำดงัต่อไปน้ี 
 การช่วยเหลือทางการเมือง หมำยถึง กำรช่วยเหลือไม่ว่ำจะเป็นดำ้นกำรเงิน หรือรูปแบบอ่ืน เพ่ือสนบัสนุน

กิจกรรมทำงกำรเมือง กำรช่วยเหลือทำงกำรเงินอำจหมำยรวมถึงกำรใหกู้เ้งิน ส่วนกำรช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืน 
เช่นกำรใหส่ิ้งของหรือบริกำร กำรโฆษณำส่งเสริมหรือสนบัสนุนพรรคกำรเมือง กำรซ้ือบตัรเขำ้ชมงำนท่ีจดัเพ่ือ
ระดมทุนหรือบริจำคเงินให้แก่องค์กรท่ีมีควำมสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัพรรคกำรเมือง รวมทั้งกำรเปิดโอกำสให้
พนกังำนลำหยุดโดยไม่ไดรั้บค่ำจำ้งจำกนำยจำ้ง หรือเป็นตวัแทนบริษทัเพ่ือร่วมด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรรณรงค์
ทำงกำรเมือง 

 การบริจาคเพ่ือการกุศล หมำยถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยเงินเป็นผลตอบแทนท่ีไม่มีตวัตน ซ่ึงอำจใช้
เป็นขอ้อำ้งหรือเสน้ทำงส ำหรับกำรคอร์รัปชัน่ กิจกรรมดงักล่ำวอำจมีจุดประสงคแ์อบแฝงโดยใชอ้งคก์รกำร
กศุลเป็นส่ิงบงัหนำ้  
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 เงนิสนับสนุน หมำยถึง เงินท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือธุรกิจ ตรำสินคำ้ หรือช่ือเสียงของบริษทั ซ่ึงมีควำมเส่ียงต่อ
กำรคอร์รัปชัน่ เน่ืองจำกเป็นกำรจ่ำยเงินส ำหรับกำรบริกำรหรือผลประโยชน์ท่ียำกต่อกำรวดัผลและติดตำม 
ซ่ึงเงินสนบัสนุนอำจถูกเช่ือมโยงกบักำรใหสิ้นบน 

 ค่าของขวญั ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ หมำยถึง กำรรับ กำรใหส่ิ้งจูงใจ ของก ำนลั สิทธิประโยชน์
พิเศษในรูปแบบต่ำง ๆ ท่ีมีมูลค่ำ ไม่ว่ำทำงตรงหรือผ่ำนบุคคลท่ี 3 แก่เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ ลูกคำ้ หรือคู่คำ้ของ
บริษทั เพ่ือเร่งด ำเนินกำร หรืออ ำนวยควำมสะดวก จนน ำไปสู่ประโยชนแ์ละควำมไดเ้ปรียบทำงธุรกิจ  

ขอบเขต 
นโยบำยฉบบัน้ีบงัคบัใชก้บั กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนของบริษทั และคำดหวงัให้ตวัแทน ตวักลำงทำงธุรกิจ 

ผูข้ำยสินคำ้ ผูใ้หบ้ริกำร ผูรั้บเหมำ ผูร่้วมทุนของบริษทั หรือผูก้ระท ำกำรในนำมบริษทัปฏิบติัตำมนโยบำยฉบบัน้ี 
 
หน้าที่ และความรับผดิชอบ 
1. คณะกรรมการบริษัท ก ำหนด และอนุมติันโยบำย สนบัสนุน ส่งเสริมกำรปฏิบติัตำมนโยบำยเพ่ือใหม้ัน่ใจว่ำทุก

ฝ่ำยตระหนกัถึงควำมส ำคญั และน ำไปปฏิบติัจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทำนระบบควบคุมภำยใน กระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น รำยงำนกำรสอบทำน และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั 

3. ผู้บริหาร ตอ้งมีควำมเขำ้ใจวำ่กระบวนกำรทำงธุรกิจของบริษทัมีควำมเส่ียงจำกกำรคอร์รัปชัน่อยำ่งไร เพ่ือประเมิน
ควำมเส่ียง หำมำตรกำรจดักำรควำมเส่ียงใหมี้ควำมเหมำะสม และอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ทบทวนควำมเหมำะสม
ของมำตรกำรต่ำง ๆ อย่ำงนอ้ยปีล่ะ 1 คร้ัง เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบขอ้บงัคบั และ
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. ผู้จัดการ และผู้ บังคับบัญชาทุกระดับ ตอ้งท ำให้มัน่ใจว่ำผูใ้ตบ้งัคบับญัชำของตนไดต้ระหนกั และมีควำมเขำ้ใจ
นโยบำยฉบบัน้ี และรำยงำนประเดน็ท่ีพบอยำ่งเร่งด่วนต่อผูบ้ริหำร 

5. พนักงานทุกคน ตอ้งปฏบติัหนำ้ท่ีใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยฉบบัน้ี 
 
นโยบาย และแนวทางปฏิบัต ิ 
 กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนของบริษทั ตอ้งปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
ของบริษทั ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นกำรกระท ำท่ีเขำ้ข่ำยกำรคอร์รัปชัน่ โดยใหแ้จง้เบำะแสต่อผูบ้งัคบับญัชำ หรือ
แจง้ผำ่นช่องทำงท่ีก ำหนดไวใ้นนโยบำยฉบบัน้ี บริษทัจะใหค้วำมเป็นธรรม และคุม้ครองพนกังำนโดยมีมำตรกำรคุม้ครอง
ผูร้้องเรียน หรือผูแ้จง้เบำะแสกำรคอร์รัปชัน่ ผูท่ี้กระท ำกำรคอร์รัปชัน่จะไดรั้บกำรพิจำรณำโทษทำงวินยัตำมระเบียบท่ี
บริษทัก ำหนดไว ้นอกจำกน้ีอำจไดรั้บโทษตำมกฎหมำยหำกกำรกระท ำนั้นผิดกฎหมำย 
 เน่ืองจำกกำรคอร์รัปชัน่สำมำรถเกิดข้ึนไดห้ลำยรูปแบบ พนกังำนของบริษทัทุกคนมีหนำ้ท่ีปฏิบติัตำมนโยบำย
และแนวทำงปฏิบติัในกำรติดต่อกบัเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ ลูกคำ้ หรือคู่คำ้ของบริษทั และหน่วยงำน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทำงธุรกิจ ดงัน้ี 
 



 
 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
 

                                                                                                        
บริษทั พรีบิลท ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                         หนำ้ 3 จำก 6 

 
  

 
1. การช่วยเหลือทางการเมือง 

 บริษทัไม่มีนโยบำยใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเมือง ทั้งดำ้นกำรเงิน ทรัพยำกร หรือทรัพยสิ์นใด ๆ ของบริษทั 
ไม่วำ่โดยตรง หรือโดยออ้มแก่นกักำรเมือง พรรคกำรเมือง หรือกลุ่มพลงัทำงกำรเมืองใด ๆ เพ่ือผลประโยชน์
แก่กลุ่มบุคคลดงักล่ำว 

 กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษทั มีสิทธิเสรีภำพในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองภำยใต้
บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ แต่หำ้มแอบอำ้งควำมเป็นพนกังำน หรือน ำทรัพยสิ์น อุปกรณ์ เคร่ืองมือใด ๆ ของ
บริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรทำงกำรเมือง หำกเขำ้ร่วมตอ้งระมดัระวงักำรด ำเนินกำรใด ๆ ท่ี
อำจท ำใหเ้กิดควำมเขำ้ใจวำ่บริษทัใหก้ำรสนบัสนุน หรือฝักใฝ่ฝ่ำยใด 

2. การบริจาคเพ่ือการกศุล 

 บริษทัอำจมีกำรบริจำคเพ่ือวตัถุประสงค์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงบริษทัจะกระท ำอย่ำง
โปร่งใส และเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไว ้ 

 กำรบริจำคเพ่ือกำรกุศลนั้นตอ้งพิสูจน์ไดว้่ำมีกิจกรรมดงักล่ำวจริง หรือมีกำรด ำเนินกำรเพ่ือสนับสนุนให้
วตัถุประสงคข์องโครงกำรประสบผลส ำเร็จ และก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อสงัคมอยำ่งแทจ้ริง 

 กำรบริจำคจะพิจำรณำตำมอ ำนำจอนุมติัในแต่ละระดบัขั้นของผูมี้อ  ำนำจท่ีบริษทัก ำหนด 
3. เงนิสนับสนุน 

 เงินสนบัสนุนตอ้งพิสูจนไ์ดว้ำ่ผูข้อเงินสนบัสนุนไดท้ ำกิจกรรมตำมโครงกำรดงักล่ำวจริง เป็นกำรด ำเนินกำร
เพ่ือสนบัสนุนใหว้ตัถุประสงคป์ระสบผลส ำเร็จ และก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อสงัคมอยำ่งแทจ้ริง 

 เงินสนบัสนุนตอ้งระบุวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน และมีหลกัฐำนท่ีตรวจสอบได ้
 กำรใหเ้งินสนบัสนุนจะพิจำรณำตำมอ ำนำจอนุมติัในแต่ละระดบัขั้นของผูมี้อ  ำนำจท่ีบริษทัก ำหนด 

4. ค่าของขวญั ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

 ไม่เป็นกำรกระท ำโดยตั้งใจ เพ่ือครอบง ำ ชกัน ำ หรือตอบแทนบุคคลใด ๆ เพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงควำมสะดวก  
 ตอ้งเป็นกำรใหใ้นนำมบริษทัอยำ่งเปิดเผย และเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ไม่เป็นของขวญัท่ีอยูใ่นรูปของเงินสดหรือส่ิงเทียบเท่ำเงินสด เช่น บตัรของขวญั บตัรก ำนลั 
 เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ เช่น กำรใหข้องขวญัเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ในช่วงเทศกำล ซ่ึงเป็นไปตำมธรรมเนียมปกติ 
 ประเภท หรือมูลค่ำมีควำมเหมำะสม และมอบใหถู้กตอ้งตำมกำลเทศะ เช่น ในกรณีท่ีบริษทัอยู่ระหว่ำงจดัให้

มีกำรประกวดรำคำ พนกังำนจะตอ้งไม่รับของขวญั หรือค่ำบริกำรตอ้นรับจำกบริษทัท่ีเขำ้ร่วมกำรประกวด
รำคำนั้น ๆ 

 พนกังำนทุกคน หรือครอบครัว หำ้มรับของขวญั หรือกำรสนบัสนุนในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรเสนออบรม
หรือดูงำนนอกสถำนท่ีในนำมส่วนตวัโดยไม่ผำ่นกำรพิจำรณำอนุมติัจำกผูมี้อ  ำนำจตำมท่ีบริษทัก ำหนด 
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การควบคุมภายใน และการบันทึกข้อมูล 
1. บริษทัก ำหนดใหมี้ระบบควบคุมภำยในเพ่ือต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ โดยครอบคลุมทั้งดำ้นกำรเงิน กำรด ำเนินกำร

ทำงบญัชี และกำรเกบ็บนัทึกขอ้มูลภำยใน 
2. บริษทัมีนโนบำยปฏิบติัตำมมำตรฐำน หลกัำร และกฎหมำยท่ีบงัคบัใชเ้ก่ียวกบักำรรำยงำนขอ้มูลทำงบญัชีและ

กำรเงิน รวมทั้งกำรจดัเกบ็และรักษำขอ้มูล 
3. ค่ำใชจ่้ำยทุกประเภทตอ้งมีเอกสำรประกอบ ไม่อนุญำตใหบ้นัทึกขอ้มูลท่ีเป็นเท็จ ผิดหลกักำร หรือท ำกำรตกแต่ง

บญัชี เพ่ือปกปิดกำรจ่ำยเงินท่ีไม่เหมำะสม 
 

การฝึกอบรม และการส่ือสาร 
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

 บริษทัมีกำรฝึกอบรมปฐมนิเทศใหแ้ก่พนกังำนใหม่ และจดัฝึกอบรมอย่ำงต่อเน่ืองแก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนกังำน เพ่ือใหทุ้กคนมีควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ ควำมคำดหวงัของบริษทั และ
บทลงโทษ 

 กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนจะไดรั้บส ำเนำนโยบำยฉบบัน้ีหรือสำมำรถดำวน์โหลดไดจ้ำกเวบ็ไซตข์อง
บริษทั (www.prebuilt.co.th) เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ทุกท่ำนไดรั้บทรำบ และเขำ้ใจนโยบำยฉบบัน้ี 

2. ตวัแทน ตวักลางทางธุรกจิ ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมา และผู้ร่วมทุน 

 บริษทัจะส่ือสำรนโยบำยน้ีใหแ้ก่ตวัแทน ตวักลำงทำงธุรกิจ ผูข้ำยสินคำ้ ผูใ้หบ้ริกำร ผูรั้บเหมำ และผูร่้วมทุน 
ตั้งแต่เร่ิมตน้ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ และในภำยหลงัตำมควำมเหมำะสม 

 
ข้อสงสัย ข้อร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส 

1. หำกไม่แน่ใจในหลกักำรปฏิบติังำนว่ำเป็นไปตำมนโยบำยหรือไม่ ใหแ้จง้ขอ้มูล หรือขอ้เท็จจริงต่อผูบ้งัคบับญัชำ 
หรือฝ่ำยก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำน เพ่ือจะไดร่้วมกนัพิจำรณำปัจจยัและด ำเนินกำรใหถู้กตอ้ง 

2. ถำ้พบหลกัฐำนว่ำกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน หรือบุคคลซ่ึงกระท ำกำรในนำมบริษทัเขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำร
คอร์รัปชัน่ สำมำรถแจง้เบำะแสผำ่น ผูรั้บขอ้ร้องเรียน ดงัน้ี  

ผูรั้บขอ้ร้องเรียน E-mail address 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ auditcommittee@prebuilt.co.th   
เลขำนุกำรบริษทั nata@prebuilt.co.th 
ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน podjana@prebuilt.co.th 

 
หรือแจง้ทำงจดหมำยปิดผนึก ส่งถึง ผูรั้บขอ้ร้องเรียน  
503 ชั้น 1 เมืองทองธำนี 3 ถ.บอนดส์ตรีท ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

3 ขอ้มูลเบำะแสท่ีเขำ้เกณฑก์ำรพิจำรณำของบริษทัตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริตคอร์รัปชัน่            มี
รำยละเอียดของขอ้มูลท่ีชดัเจน และเพียงพอท่ีจะน ำสืบหำขอ้เทจ็จริง 

mailto:auditcommittee@prebuilt.co.th
mailto:nata@prebuilt.co.th
mailto:jirad@prebuilt.co.th
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มาตรการคุ้มครอง และรักษาความลบั 
1. ช่ือ และขอ้มูลส่วนตวัของผูแ้จง้เบำะแสจะรับทรำบเฉพำะผูรั้บขอ้ร้องเรียนเท่ำนั้น  
2. ผูแ้จง้เบำะแสจะไดรั้บกำรตอบสนองอยำ่งจริงจงั และจะไดรั้บควำมคุม้ครองอยำ่งเป็นธรรม 
3. ผูแ้จง้เบำะแสจะตอ้งกระท ำกำรโดยสุจริต หำกบริษทัพบวำ่กำรแจง้เบำะแสมีเจตนำในกำรกลัน่แกลง้ใหผู้อ่ื้นไดรั้บ

ควำมเสียหำย เส่ือมเสียช่ือเสียง บริษทัจะด ำเนินกำรตำมท่ีเห็นสมควรต่อไป 
 
การปกป้องดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

1. บริษทัให้ควำมมัน่ใจต่อกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนว่ำจะไม่มีผูใ้ดตอ้งถูกลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรือไดรั้บ
ผลกระทบจำกกำรปฏิเสธกำรคอร์รัปชัน่ ถึงแมก้ำรปฏิเสธดงักล่ำวจะท ำใหบ้ริษทัสูญเสียผลประโยชนท์ำงธุรกิจ 

2. หำกกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนพบว่ำตนเองถูกข่มขู่  คุกคำม หรือหน่วงเหน่ียว สำมำรถร้องเรียนต่อ
ผูบ้งัคบับญัชำไดโ้ดยตรง หรือผำ่นช่องทำงท่ีก ำหนดไวใ้นนโยบำยฉบบัน้ี  
 

กระบวนการเม่ือได้รับข้อร้องเรียน  
1. ผูรั้บขอ้ร้องเรียนจะตั้งคณะท ำงำนด ำเนินกำรรวบรวมขอ้เท็จจริง เพ่ือกลัน่กรองขอ้มูล และสอบสวน โดยตวัแทน

คณะกรรมกำรสอบสวน ไดแ้ก่  
 ผูบ้ริหำรระดบัสูง หรือเลขำนุกำรบริษทั 
 ผูจ้ดักำรฝ่ำยกฎหมำย หรือตวัแทนจำกหน่วยงำน 
 ผูจ้ดักำรฝ่ำยบุคคล หรือตวัแทนจำกหน่วยงำน  
 ผูบ้งัคบับญัชำในสำยงำนของผูถู้กร้องเรียน ซ่ึงตอ้งเป็นบุคคลท่ีไม่มีควำมขดัแยง้ หรือผลประโยชน์ใดกบั    

ผูถู้กร้องเรียน  
 ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเขำ้ร่วมเพ่ือสงัเกตกำรณ์ และสรุปรำยงำน 

2. มำตรกำรด ำเนินกำร  
 ฝ่ำยตรวจสอบภำยในสรุปผลกำรสอบสวน เสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

แลว้แต่กรณี เพ่ือพิจำรณำอนุมติัผลกำรสอบสวน 
 ในกรณีเป็นเร่ืองท่ีกระทบต่อช่ือเสียง ภำพลกัษณ์ ฐำนะทำงกำรเงิน ขดัแยง้กบันโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจ

ของบริษทั หรือเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหำรระดบัสูง คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเสนอคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือ
พิจำรณำต่อไป 
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การละเมดินโยบาย 
1. บริษทัจะด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยัแก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนท่ีฝ่ำฝืนกำรปฏิบติัตำมนโยบำยฉบบัน้ี 

รวมถึงผูบ้งัคบับญัชำโดยตรงท่ีเพิกเฉยต่อกำรกระท ำผิด หรือรับทรำบว่ำมีกำรกระท ำผิด แต่ไม่ด ำเนินกำร    ให้
ถูกตอ้ง ก ำหนดใหมี้บทลงโทษทำงวินยัถึงขั้นใหอ้อกจำกงำน หรือพน้จำกต ำแหน่ง กำรไม่รับรู้ถึงนโยบำยฉบบัน้ี 
หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่สำมำรถใชเ้ป็นขอ้อำ้งในกำรไม่ปฏิบติัตำม 

2. ในกรณีท่ี ตัวแทน ตัวกลำงทำงธุรกิจ ผูข้ำยสินค้ำ ผูใ้ห้บริกำร ผูรั้บเหมำ หรือผูร่้วมทุนของบริษทัปฏิบัติไม่
สอดคลอ้งกบัแนวทำงตำมนโยบำยฉบบัน้ี บริษทัอำจพิจำรณำยติุกำรท ำธุรกรรมตำมท่ีเห็นสมควร  

 
การตดิตาม และสอบทาน 

1. บริษทัก ำหนดใหท้บทวนนโยบำยฉบบัน้ีอย่ำงนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำถึง
ควำมเพียงพอ และประสิทธิผลของมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชั่น และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือ
ทรำบผลกำรประเมินควำมเส่ียง และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำรปฏิบติัท่ีควรมีต่อไป 

2. หน่วยงำนตรวจสอบภำยในจะสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในและกระบวนกำรต่ำง ๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือให้
มัน่ใจว่ำระบบกำรควบคุมภำยในมีประสิทธิผลในกำรต่อต้ำนคอร์รับชั่น หำรือผลกำรสอบทำนร่วมกบัฝ่ำยท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ือหำแนวทำงแกไ้ขท่ีเหมำะสม แลว้รำยงำนใหฝ่้ำยบริหำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบ 
 

นโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่น้ี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2562 เป็นตน้ไป 
 
 
 
 

(นำยวิโรจน ์เจริญตรำ) 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 


