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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร 

(Anti-corruption Policy) 

 

กลุ่มบริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) มีความตระหนักยึดมัน่

การดาํเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกัการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั ซ่ึงเป็นการสนับสนุนการเติบโตอย่างย ัง่ยืน

ใหแ้ก่บริษทั   

บริษทั ไดเ้ขา้ร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Private 

Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC))” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นใน

การต่อตา้นการคอร์รัปชนัทุกรูปแบบทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม บริษทัจึงไดก้าํหนดนโยบายต่อตา้นการ

ทุจริตคอร์รัปชนัไว ้

 

 คํานิยามตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  

 การทุจริตต่อหน้าท่ี หมายถึง การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัอย่างใดในตาํแหน่งหรือหน้าท่ีหรือ

ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัอยา่งใดในพฤติการณ์ท่ีอาจทาํใหผู้อ่ื้นเช่ือวา่มีตาํแหน่งหรือหนา้ท่ี ทั้งท่ีตนมิไดมี้

ตาํแหน่งหรือหนา้ท่ีนั้น หรือใชอ้าํนาจในตาํแหน่งหนา้ท่ี เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบสําหรับ

ตนเองหรือผูอ่ื้น หรือกระทาํการอนัเป็นความผิดต่อตาํแหน่งหน้าท่ี ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตาม

กฎหมายอ่ืน รวมถึงการให้สินบน การกรรโชก การฉ้อโกง การใชอ้าํนาจฉ้อฉล การใชอ้าํนาจท่ีไม่เป็นธรรม 

การยกัยอก การฟอกเงิน และการกระทาํอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั 

การคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การกระทําใดๆ กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

ต่างประเทศ เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารระหวา่งประเทศ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลอ่ืนใด

ท่ีทาํธุรกิจกบักลุ่มบริษทั ทั้งโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อใหคู้่คา้ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ รวมถึงพนกังาน ผูบ้ริหาร

ของกลุ่มบริษทั ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ี อนัเป็นการให้ได้ขอ้ตกลงและหรือสัญญาธุรกิจ หรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสม ยกเวน้กรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน 

หรือจารีตประเพณีในทางการคา้ให้กระทาํได ้ไม่ว่าจะเป็นการเสนอให้ การมอบ คาํมัน่สัญญา การขอ การ

เรียกร้อง รวมถึงการใหห้รือรับเงิน ทรัพยสิ์นหรือผลประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงไม่เหมาะสม  

การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contribution) หมายถึง การช่วยเหลือทางดา้นการเงิน การให้

กูย้ืมเงิน การให้ส่ิงของหรือบริการอ่ืนๆ แก่พรรคการเมือง เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง รวมถึงการ

โฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การระดมทุนหรือการบริจาคเงินให้แก่องค์กรท่ีมี 
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ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัพรรคการเมือง การเปิดโอกาสใหพ้นกังานลาหยุดโดยไม่รับค่าจา้งจากนายจา้ง หรือ

เป็นตวัแทนกลุ่มบริษทั เพื่อร่วมดาํเนินการเก่ียวกบัการรณรงคท์างการเมือง  

การติดสินบน  หมายถึง การเสนอ การสัญญา หรือการมอบ รวมทั้ งการเรียกร้อง หรือรับ

ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่วา่จะโดยตรงหรือโดยออ้มเพื่อจูงใจใหก้ระทาํ

การ ไม่กระทาํการ หรือประวิงการกระทาํอนัมิชอบด้วยหน้าท่ี เพื่อให้ได้มาซ่ึงธุรกิจ หรือเพื่อรักษาหรือ

แนะนําธุรกิจให้กับกลุ่มบริษทัใดโดยเฉพาะ หรือเพื่อรักษาผลประโยชน์อ่ืนใดอนัไม่เหมาะสมตามหลกั

จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

กลุ่มบริษัท หมายถึง บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํกัด (มหาชน) และ

รวมถึงบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ของบริษทั ตามนิยามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ผลประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง ประโยชน์อ่ืนใดท่ีให้แก่กนัเพื่ออธัยาศยัไมตรีท่ีให้เป็นรางวลั ให้โดย

เสน่หา หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือใหเ้ป็นสินนํ้ าใจ การใหสิ้ทธิพิเศษซ่ีงมิใช่เป็นสิทธิท่ีจดัไวส้าํหรับบุคคล

ทัว่ไปในการไดรั้บการลดราคาสินคา้ หรือการให้สิทธิพิเศษในการไดรั้บบริการ/ความบนัเทิง ตลอดจนการ

ออกค่าใชจ่้ายในการเดินทางหรือท่องเท่ียว ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร หรือส่ิงอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั และไม่วา่จะ

ใหเ้ป็นบตัร ตัว๋หรือหลกัฐานอ่ืนใด การชาํระเงินใหล้่วงหนา้ หรือการคืนเงินใหใ้นภายหลงั โอกาสทางธุรกิจ 

ขอ้เสนอการจา้งงาน เป็นตน้  

เจ้าพนักงานของรัฐ หมายถึง เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

ผูด้าํรงตาํแหน่งในองคก์รอิสระ และคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หมายถึง ขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีตาํแหน่งหรือเงินเดือนประจาํ 

ผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน รองผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ผูช่้วยผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ิน และสมาชิกสภาทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เจา้พนกังานตามกฎหมายว่าดว้ยลกัษณะ

ปกครองทอ้งท่ี หรือเจา้พนกังานอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติั และใหห้มายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ 

ลูกจา้งของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคลหรือคณะบุคคล บรรดาซ่ึงมีกฎหมาย

กาํหนดให้ใชอ้าํนาจหรือไดรั้บมอบให้ใช้อาํนาจทางปกครองท่ีจดัตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

กิจการอ่ืนของรัฐดว้ย แต่ไม่รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูด้าํรงตาํแหน่งใน

องคก์รอิสระ และคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

เจ้าหน้าท่ีของรัฐต่างประเทศ หมายถึง ผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งดา้นนิติบญัญติั บริหารปกครอง หรือตุลา

การ ของรัฐต่างประเทศ และบุคคลใดๆ ซ่ึงปฏิบติัหน้าท่ีให้แก่รัฐต่างประเทศ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าท่ี

สาํหรับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไม่วา่โดยการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง มีตาํแหน่งประจาํหรือ

ชัว่คราว และไดรั้บเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอ่ืนหรือไม่ก็ตาม 

เจ้าหน้าท่ีขององค์การระหว่างประเทศ หมายถึง ผูซ่ึ้งปฏิบติัหนา้ท่ีในองคก์ารระหวา่งประเทศหรือผู ้

ไดรั้บมอบหมายจากองคก์ารระหวา่งประเทศใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีในนามขององคก์ารระหวา่งประเทศนั้น 
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ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หมายถึง  

(1) นายกรัฐมนตรี  

(2) รัฐมนตรี  

(3) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  

(4) สมาชิกวุฒิสภา  

(5) ขา้ราชการการเมืองอ่ืนนอกจาก (1) และ (2) ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการการเมือง  

(6) ขา้ราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการรัฐสภา  

คู่สมรส  หมายถึง บุคคลซ่ึงอยูกิ่นกนัฉันสามีภริยาโดยจดทะเบียนสมรสหรือมิไดจ้ดทะเบียนสมรส

ของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานประจาํของบริษทั และมีลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี  

(1) ไดท้าํพิธีมงคลสมรสหรือพิธีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนักบัคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน

ประจาํของบริษทั โดยมีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลภายนอกรับทราบว่าเป็นการอยู่กินเป็นสามีภริยากนั

ตามประเพณี 

(2) คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานประจาํของบริษทัแสดงให้ปรากฏว่ามีสถานะเป็นสามี

ภริยากนั หรือมีพฤติการณ์เป็นท่ีรับรู้ของสังคมทัว่ไปวา่มีสถานะดงักล่าว 

ทั้งน้ี ให้หมายความรวมถึงบุคคลซ่ึงจดทะเบียนสมรสกบัคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงาน

ประจาํของบริษทั และต่อมาได้จดทะเบียนหย่าขาดจากกันตามกฎหมาย แต่ยงัแสดงให้ปรากฏหรือมี

พฤติการณ์ซ่ึงเป็นท่ีรับรู้ของสงัคมทัว่ไปวา่มีสถานะเป็นสามีหรือภริยากนั 

 

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  

 กรรมการ อนุกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัทรวมถึงคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว 

ผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีปรึกษา และตวัแทนของกลุ่มบริษทั จะไม่เรียกร้อง ดาํเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชนัทุก

รูปแบบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อน และคนรู้จัก โดย

ครอบคลุมถึงธุรกิจของกลุ่มบริษทั และทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีกลุ่มบริษทั ไดก้าํหนดแนวปฏิบติั และ

บทบาทหนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ ตลอดจนจดัให้มีการสอบทาน และทบทวนการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการ

ทุจริตคอร์รัปชนัน้ีอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  

1.  คณะกรรมการกลุ่มบริษทัมีหน้าท่ีกาํหนดนโยบาย กาํกบัดูแล และติดตามการดาํเนินงาน เพื่อให้

มัน่ใจวา่กลุ่มบริษทั บรรลุวตัถุประสงคต์ามนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชนั  

2. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพฒันาเพื่อความยัง่ยืน มีหนา้ท่ีทบทวนนโยบาย เพื่อให้สอดคลอ้ง

กับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และให้ความเห็นชอบในการ
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แก้ไขปรับปรุงเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งให้ความเห็น และข้อแนะนําท่ีเป็น

ประโยชน์ในการจดัทาํแผนงาน และการนาํมาตรการไปปฏิบติั 

3. คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการสอบทานและกาํกับดูแล

ระบบการควบคุมภายใน การจดัทาํรายงานทางการเงิน ติดตามและประเมินผลมาตรการป้องกนัการทุจริต

คอร์รัปชัน เพื่อให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้งตาม

กฎหมาย สอดคลอ้งตามระเบียบวิธีปฏิบติั และมาตรฐานทางจริยธรรมท่ีดี  

4. ฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีนํานโยบายน้ีไปปฏิบติั ส่ือสารและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับของกลุ่ม

บริษทั ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติัหน้าท่ีได้โดยปราศจากการคอร์รัปชนั 

รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้กลุ่มบริษทั พิจารณานาํนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนัน้ีไป

ใช้ตามความเหมาะสม ตลอดจนนําความเห็นและข้อแนะนําของคณะกรรมการกลุ่มบริษทั และ หรือ

คณะกรรมการชุดย่อยไปปฏิบัติ รวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ การ

รายงานประเด็นปัญหาต่างๆ ท่ีพบต่อคณะกรรมการกลุ่มบริษทั และ หรือคณะกรรมการชุดยอ่ยตามบทบาท

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ  

 

แนวปฏิบัติ  

1. กรรมการ อนุกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานของกลุ่มบริษทัรวมถึงคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว 

ผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีปรึกษา และตวัแทนของกลุ่มบริษทั ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั โดย

ตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนั ไม่วา่โดยทางตรง หรือทางออ้ม  

ก า รดํา เ นินก า รใ ดๆ  ตา ม นโย บ า ย ต่อต้า นก า รทุ จ ริตค อ ร์ รัป ชันใ ห้ ใ ช้แ นวป ฏิ บัติ ต า ม ท่ี 

บริษทัไดก้าํหนดไวใ้นหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั รวมทั้ง

ระเบียบขอ้บงัคบั และคู่มือการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั   

2. ห้ามกรรมการ อนุกรรมการ ผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีปรึกษา ผูบ้ริหาร ตวัแทนและพนักงานทุกระดบัของ

กลุ่มบริษทั จา้งตวัแทนหรือตวักลางทางธุรกิจใดๆ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อกระทาํการคอร์รัปชนั  

3. บริษทัจะจดัให้มีการจดัซ้ือจดัจ้างสินคา้และบริการดว้ยความเป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งจะ

ดาํเนินการประเมินเพื่อคัดเลือกผูข้าย ผูใ้ห้บริการ รวมถึงผูรั้บเหมาตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้าง อย่าง

เคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบติักาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี กลุ่มบริษทั จะแจง้ให้

ผูข้าย ผูรั้บจา้ง ผูใ้หบ้ริการ รวมถึงผูรั้บเหมารับทราบนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัของ

บริษทั ฉบบัน้ี  

4. กลุ่มบริษทัสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการจดัซ้ือจดัจา้ง หากพบว่าผูข้าย ผูรั้บจา้ง ผูใ้ห้บริการ รวมถึง

ผูรั้บเหมากระทาํการคอร์รัปชนัหรือติดสินบน  

5. พนกังานของกลุ่มบริษทัไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นหรือมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการกระทาํท่ี

เขา้ข่ายทุจริตคอร์รัปชนั โดยตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางการ
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รายงานท่ีกาํหนดไว ้และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ โดยมีรายละเอียดกาํหนดไวใ้น

จรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

6. กลุ่มบริษทัจะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธหรือแจง้ขอ้มูลเร่ืองการทุจริตคอร์

รัปชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของกลุ่มบริษทั โดยจะไม่ลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบ และ กลุ่ม

บริษทั จะดาํเนินการตามมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัป

ชนัโดยเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

7. ผูท่ี้กระทาํการทุจริตคอร์รัปชนั เป็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัจะตอ้ง

ไดรั้บการพิจารณาทางวินยัตามระเบียบและมาตรการการลงโทษท่ีกลุ่มบริษทั กาํหนดไว ้และอาจจะไดรั้บ

โทษตามกฎหมายหากการกระทาํนั้นผิดกฎหมาย 

8. กลุ่มบริษทัส่ือสารนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งช่องทางการแจ้ง

ขอ้มูล ขอ้ร้องเรียน บทลงโทษ หรือขอ้เสนอแนะ ให้แก่ผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มของกลุ่มบริษทั ผ่านทาง

ช่องทางต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศกรรมการและพนกังาน ระบบอินทราเน็ต เวบ็ไซตข์องบริษทั และรายงาน

ประจาํปี เป็นตน้ เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจและนาํนโยบายไปปฏิบติั 

9. กลุ่มบริษทัมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ใหก้ารช่วยเหลือทางการเมือง ทั้งในรูปแบบ

การสนบัสนุนเงิน หรือปัจจยัต่างๆ ท่ีไม่ไดเ้ป็นตวัเงิน หรือการกระทาํอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใด

พรรคการเมืองหน่ึงทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงรวมถึงการใชท้รัพยากรของกลุ่มบริษทั ในกิจกรรมท่ีจะทาํ

ให้กลุ่มบริษทั สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วน

เก่ียวขอ้งในกิจกรรมดงักล่าว  

10. กลุ่มบริษทัมีนโยบายท่ีจะควบคุมดูแลการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้เงินสนบัสนุนในรูปแบบ

ต่างๆ เพื่อให้มัน่ใจว่าการดาํเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชนั โดยการกาํหนด

ขั้นตอนและการควบคุมท่ีชดัเจน รัดกุม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสอบทานและติดตามเอกสาร

หลกัฐานต่างๆ ได ้  

11. กลุ่มบริษทักาํหนดให้การให้หรือรับของขวญั หรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด ตอ้งเป็นไป

ตามการกระทาํท่ีพอสมควรตามขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบติั แต่ตอ้งไม่มีมูลค่าเกินสมควรและไม่เป็น

การกระทาํเพื่อจูงใจใหป้ฏิบติั หรือละเวน้การปฏิบติัซ่ึงอาจนาํไปสู่ปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชนัได ้โดยมี

รายละเอียดกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

12. กลุ่มบริษทัจดัให้มีการบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชนั โดยมีการประเมินความเส่ียงท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน และจดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ทบทวนความเหมาะสมของระบบและพฒันาให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง ควบคุมตรวจสอบติดตามการปฏิบติังาน

ของหน่วยงานของตน  จดัลาํดบัความสําคญัและกาํหนดมาตรการท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงท่ีประเมินได้ 

รวมทั้งติดตามความกา้วหนา้ของมาตรการท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้อยา่งต่อเน่ือง  
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13. กลุ่มบริษทัจดัผงัโครงสร้างองคก์รให้เหมาะสมกบัการบริหารและควบคุมโครงสร้างกลุ่มบริษทั 

เสริมสร้างให้องค์กรมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ ใช้

หลักการแบ่งแยกหน้าท่ีเพื่อให้มีการถ่วงดุลการใช้อาํนาจโดยการแบ่งแยกหน้าท่ีท่ีเหมาะสม จัดให้มี

กระบวนการทาํงานและสายการบังคับบญัชาท่ีชัดเจนในแต่ละหน่วยงาน การจัดโครงสร้างองค์กรท่ีมี

วฒันธรรมองค์กรท่ีเน้นด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมีกลไกการตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบติั

อยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการส่ือสารและฝึกอบรมพนกังานอยา่งเพียงพอเหมาะสม  

ในขั้นตอนการจ้างงาน ผูส้มัครงานจะได้รับการประเมินในระหว่างขั้นตอนการสมัครและการ

สัมภาษณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าผูส้มคัรมีความเหมาะสมและจะปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั

ภายในองคก์รได ้ 

พนกังานใหม่จะไดรั้บการแจง้ใหท้ราบถึงกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั

ภายในองคก์รของกลุ่มบริษทั  และลงนามในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั ตลอดจนมีการทดสอบ

ความรู้ความเขา้ใจอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานมีความเขา้ใจและปฏิบติัตนอย่างถูกตอ้งในการ

ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัภายในองคก์ร 

14. กลุ่มบริษทัจดัให้มีการตรวจสอบระบบงานภายในครอบคลุมกิจกรรมท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทั 

อย่างสมํ่าเสมอ เช่น งานดา้นการบริการลูกคา้ การจดัซ้ือจดัจา้ง การทาํสัญญา เป็นตน้ เพื่อให้มัน่ใจว่าระบบ

การควบคุมภายในจะบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบติังานให้เป็นไปตามระเบียบวิธี

ปฏิบัติงาน ข้อกาํหนด กฎระเบียบ และให้คาํแนะนําในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น  

15. กลุ่มบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในซ่ึงครอบคลุมด้านการเงิน การดําเนินการของ

กระบวนการทางบญัชี และการเก็บบนัทึกขอ้มูลรวมถึงกระบวนการอ่ืนๆ ภายในกลุ่มบริษทั ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั และมีการส่ือสารผลการควบคุมภายในใหบุ้คลากรท่ีรับผิดชอบทราบ 

16. กลุ่มบริษทัจดัให้มีระเบียบปฏิบติัดา้นอาํนาจดาํเนินการภายในองคก์ร ระเบียบจดัซ้ือจดัจา้ง และ

ระเบียบอ่ืนๆ ท่ีชดัเจน รัดกุม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ 

 

      

                 

 

    (นายวีรศกัด์ิ โฆสิตไพศาล)                      (นายจิรายทุธ รุ่งศรีทอง) 
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