บริษทั มหาชัยฟู้ดส์ จากัด
คู่มือแนวทางปฏิบตั ิ ตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
(ฉบับทบทวน 1/2563)

(อนุมตั โิ ดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4 / 2561 วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ผ่านการทบทวนและเห็นชอบโดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3 / 2563
วันที่ 6 สิงหาคม 2563)
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สารจากประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
บริษทั มหาชัยฟู้ดส์ จากัด มีเจตนารมณ์ทจ่ี ะส่งเสริมให้บริษทั ฯ และบริษทั ในกลุ่มฯ เป็ นองค์กร
ที่มปี ระสิทธิภาพทัง้ ในการดาเนินธุรกิจ มีการกากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็ นเลิศ และ
ดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ เป็ นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งมัน่
สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถอื หุ้น และคานึงถึงผู้มสี ่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ และ
เจริญเติบโตอย่างยังยื
่ นร่วมกัน
เพื่อ ให้ม ัน่ ใจว่ าบริษัท ฯ มี ก ารก าหนดความรับ ผิด ชอบ แนวปฏิบัติ และข้อ ก าหนดในการ
ดาเนินการทีเ่ หมาะสม เพื่อป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชันกั
่ บทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทั ฯ และเพื่อให้
การตัดสินใจและการดาเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสีย่ งด้านการทุจริตคอร์รปั ชันได้
่ รบั การพิจารณา
และปฏิบัติอ ย่างเหมาะสม บริษัทฯ จึงได้จดั ทา “คู่มอื แนวทางปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน”
่ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุก ระดับยึดถือ เป็ นแนวทางในการ
ดาเนินธุรกิจและพัฒนาสูอ่ งค์กรแห่งความยังยื
่ นต่อไป

ลงชื่อ : ………….……….……………….
(นายเจริญ รุจริ าโสภณ)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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สารบัญ
นโยบายการดาเนินงาน
วิสยั ทัศน์
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
คานิยามตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
แนวทางปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
การช่วยเหลือทางการเมือง
การบริจาคเพือ่ การกุศล
การสนับสนุนเงิน/สิง่ ของอื่นใด
ของขวัญ หรือค่าเลีย้ งรับรอง
ค่าสินบนและค่าอานวยความสะดวก
ค่าตอบแทนอันเนื่องจากการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดทางการค้า
การขัดแย้งทางผลประโยชน์
การค้าและการลงทุน
การกู้ การให้กยู้ มื และการก่อภาระผูกพัน
การจัดซือ้ จัดจ้าง
การจัดทารายงานทางการเงิน
การรับเงินจากลูกค้าหรือบุคคลอื่นใด
การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือบุคคลอื่นใด
การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
การสือ่ สาร
การขอคาแนะนา
การร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
การพิจารณาข้อร้องเรียนหรือเบาะแส
การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสโดยไม่สุจริต
มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนหรือแจ้งเบาะแส
การควบคุมภายในและการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
การทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
เอกสารแนบ 1แบบฟอร์มขออนุมตั กิ ารให้บริจาค/สนับสนุน/ช่วยเหลือการเมือง
เอกสารแนบ 2 แบบรายงานการรับของขวัญ
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นโยบายการดาเนิ นงาน
บริษทั มหาชัยฟู้ดส์ จากัด ดาเนินนโยบายธุรกิจโดยมีเป้ าหมายในการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปทัว่
โลก จึงมีนโยบายมุ่งเน้นการทาธุรกิจในกลุ่มอาหารแปรรูปจากทะเลและอาหารฮาลาลเท่านัน้ เนื่องจาก
เป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่มขี อ้ จากัดในการส่งออก สามารถจาหน่ายไปได้ทวโลกโดยเฉพาะอย่
ั่
างยิง่ ในกลุ่ม
ผูบ้ ริโภคอาหารฮาลาลซึ่งเป็ นกลุ่มผู้บริโภคที่มขี นาดใหญ่ท่สี ุดในปั จจุบนั นอกจากนี้กลุ่มอาหารแปรรูป
จากทะเลยังเป็ นกลุ่ มผลิต ภัณ ฑ์ท่ีเป็ นประโยชน์ ต่อ สุ ขภาพซึ่งสอดคล้อ งกับแนวโน้ มพฤติก รรมของ
ผูบ้ ริโภคในปั จจุบนั ทีใ่ ห้ความสาคัญกับการบริโภคเพือ่ สุขภาพมากยิง่ ขึน้
วิ สยั ทัศน์
เป็ นผูน้ าคุณค่าอาหารจากทะเลที่มคี ุณภาพ สด อร่อย และปลอดภัยมาสู่ผบู้ ริโภค (“From Sea
to Table”) ในราคาที่ คุ้ ม ค่ า และสร้า งตราสิน ค้ า ให้ เ ป็ นที่ รู้จ ัก และยอมรับ ทัง้ ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน่
บริษัท ฯ ไม่ ยอมรับ การทุ จริต คอร์รปั ชันทุ
่ ก รูป แบบทัง้ ทางตรงหรือ ทางอ้อ ม และได้ก าหนด
ขัน้ ตอนการปฏิบัติเพื่อ ต่อ ต้านการทุจริต คอร์รปั ชันให้
่ เป็ น ไปตามนโยบายนี้ โดยให้มีการสื่อ สารให้
ครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานและทุกธุรกิจในบริษทั ฯ รวมทัง้ บุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้องทางธุรกิจ เช่น คู่ค้า
ลู ก ค้า บริษัท ย่ อ ย บริษัท ร่ว ม บริษัท อื่นที่บ ริษัท ฯ มีอ านาจควบคุ ม หุ้น ส่ว นทางธุ รกิจ บุ ค คลที่เป็ น
ตัวกลางหรือตัวแทนของบริษัท เป็ นต้น และบริษัทฯ จะสอบทานการปฏิบัตติ ามนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ ทบทวนแนวทางปฏิบตั แิ ละข้อกาหนดให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์หรือ
ความเสีย่ งของธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปหรือข้อกาหนดตามกฎหมายอย่างสม่าเสมอ
คานิ ยามตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน่
การคอร์รปั ชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอ
ให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คามัน่ เรียกร้อง หรือรับ ซึง่ เงิน ทรัพ ย์สนิ บริการหรือประโยชน์อ่นื ใด ทีไ่ ม่
เหมาะสมกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผูม้ หี น้าทีไ่ ม่ว่าจะโดยทางตรง
หรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทาหรือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่ อันเป็ นการให้ได้มาหรือรักษาไว้
ซึ่งผลประโยชน์อ่นื ใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กบั ตนเอง ครอบครัว และพวก
พ้อง เว้นแต่เป็ นกรณีทก่ี ฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิน่ หรือธรรม
เนียมปฏิบตั ทิ างการค้าให้กระทาได้
การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือด้านการเงินหรือช่วยเหลือในรูปแบบอื่น
เพื่อสนับสนุ นกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือด้านการเงิน เช่น การให้กู้เงิน การบริจาคเงิน การ
ช่วยเหลือในรูปแบบอื่น เช่น การให้สงิ่ ของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมือง การ
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ซื้อ บัต รเข้าชมงานที่จดั เพื่อระดมทุ นหรือ บริจาคให้พรรคการเมือ ง การให้พนักงานลาหยุด หรือ เป็ น
ตัวแทนบริษทั เพือ่ ร่วมดาเนินการเกีย่ วกับการรณรงค์ทางการเมือง
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ท้องถิ่ น หรือธรรมเนี ยมปฏิ บตั ิ ทางการค้าหมายถึง เทศกาลหรือ
วันสาคัญของแต่ละท้องถิน่ ซึ่งอาจมีการให้ของขวัญ และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความ
ยิน ดี การแสดงความขอบคุ ณ การต้อ นรับ การแสดงความเสีย ใจ หรือ การให้ค วามช่ ว ยเหลือ ตาม
มารยาททีถ่ อื ปฏิบตั กิ นั ในสังคม
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลให้มรี ะบบที่
สนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันที
่ ม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าฝ่ ายบริหารได้ตระหนักและให้
ความสาคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันและปลู
่
กฝังให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัท ภิบ าลมีห น้ าที่และความรับ ผิดชอบในการสอบทานระบบ
รายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการกากับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบ
ภายใน และระบบการบริหารความเสีย่ งเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ากระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันมี
่
ความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงด้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชันในกิ
่
จกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจ และกากับดูแลเพื่อกาหนดมาตรการป้ องกันหรือลด
ความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ ติดตามประเมินผล
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดให้มรี ะบบ
และให้การส่งเสริมสนับสนุ นนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและ
ผูเ้ กีย่ วข้องนาไปปฏิบตั ิ รวมทัง้ ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย
5. งานตรวจสอบภายในมีห น้ าที่แ ละความรับผิดชอบในการสอบทานการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปตาม
นโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ กฎหมาย และข้อกาหนดของหน่ วยงานกากับดูแล เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีระบบ
ควบคุ มที่เหมาะสมเพีย งพอและมีป ระสิท ธิภ าพในการบริห ารจัด การความเสี่ย งด้านการทุ จริต
คอร์รปั ชันและรายงานต่
่
อคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
6. พนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวทางปฏิบตั กิ าร
ต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่

คู่มอื แนวทางปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ หน้า 2
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แนวทางปฏิ บตั ิ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน่
1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานของบริษทั ฯ (รวมถึงบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั อื่นที่บริษทั ฯ มี
อ านาจควบคุ ม หุ้น ส่วนทางธุ รกิจ และบุ ค คลที่อ าจถือ ได้ว่าเป็ น ตัว กลางหรือ ตัว แทนของบริษัท )
ดาเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รปั ชันในทุ
่ กรูปแบบทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม
2. ให้มกี ารประเมินความเสีย่ งและกาหนดแนวทางการควบคุมความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมและ
พัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันให้
่ บรรลุตามนโยบายทีก่ าหนด ดังนี้
2.1 ให้ทุกหน่วยงานประเมินความเสีย่ งด้านการทุจริตคอร์รปั ชันในกิ
่ จกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจโดยระบุ
งานทีม่ คี วามเสีย่ งสูงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ และการกากับดูแลเพือ่ กาหนดมาตรการป้ องกันหรือ
ลดความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ การติดตามประเมินผลโดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนิน
ธุรกิจ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุ นให้มี
การปฏิบตั ิ ควบคุมติดตาม และรายงานผล
2.2 ให้ค ณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งรับ ผิด ชอบน าเสนอข้อ มู ล ผลการประเมิน ความเสี่ย ง ใน
กิจ กรรมต่ า งๆ ของธุ ร กิจ และด้า นการทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน่ โดยระบุ ง านที่ มีค วามเสี่ ย งสู ง และ
ผลกระทบที่อ าจเกิด ขึ้น มาตรการป้ อ งกัน หรือ ลดความเสี่ย งที่มีป ระสิท ธิภ าพ และติด ตาม
ประเมินผลการปฏิบัติต ามมาตรการดังกล่ าว โดยจัด ท าเป็ น รายงานเสนอต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและบรรษัทภิบาลเป็ นประจาทุกปี
3. บริษัท ฯ ก าหนดแนวทางดาเนิน การในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ง อาจทาให้เกิด ความเสี่ย งต่อ การทุ จริต
คอร์รปั ชัน่ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องยึดถือปฏิบตั ดิ ้วยความระมัดระวังใน
เรื่องดังต่อไป
3.1 การช่วยเหลือทางการเมือง
1) บริษทั ฯ ให้ความสาคัญในการเป็ นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือฝั กใฝ่ พรรค
การเมือง หรือผูม้ อี านาจทางการเมืองใด
2) การช่วยเหลือทางการเมืองต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มเี จตนาเพื่อ
โน้มน้าวให้เกิดการดาเนินการทีไ่ ม่เหมาะสมหรือมีเจตนาเพือ่ การทุจริตคอร์รปั ชัน่
3) การขออนุ มตั ิให้จดั ทาเอกสารระบุช่อื ผู้รบั วัตถุประสงค์ของการให้ รายละเอียดกิจกรรม
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (แบบฟอร์มเอกสารแนบ1) และแนบเอกสารสาคัญทีใ่ ช้ประกอบการ
ตัดสินใจ นาเสนอผูม้ อี านาจอนุมตั ติ ามอานาจดาเนินการของบริษทั ฯ
4) บริษทั ฯ เคารพในสิทธิส่วนบุคคลในการมีสว่ นร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่าง
ๆ ของพนักงานเป็ นการส่วนตัว โดยต้องกระทานอกเวลางาน ไม่แอบอ้างชื่อเสียงและไม่
ใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ในการกระทาดังกล่าว
5) ห้ามผู้บังคับ บัญ ชาพนัก งานในทุ กระดับชัน้ สังการ
่
หรือโน้ มน้ าว ด้ว ยวิธีใด ๆ ที่ทาให้
พนักงานและผู้ใต้บงั คับบัญชาเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท และหลีกเลี่ยง
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การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองในสถานทีท่ างานหรือในเวลางานอันอาจทาให้เกิด
ความขัดแย้งทางความคิด
3.2 การบริ จาคเพื่อการกุศล
1) ควรใช้ความระมัดระวังในการบริจาคเงิน/สิง่ ของ เนื่องจากเป็ นกิจกรรมทีไ่ ม่มผี ลตอบแทน
ที่มตี วั ตนซึ่งอาจถูกพิจารณาว่าเป็ นการทุจริต คอร์รปั ชันทางอ้
่
อมหรือมีจุดประสงค์แอบ
แฝงเพือ่ ให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจทีไ่ ม่เหมาะสม
2) บริษทั ฯ ให้บริจาคเงิน/สิง่ ของ เพือ่ วัตถุประสงค์ในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม
และกิจกรรมการศึกษา โดยการบริจาคต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย
และไม่ได้มจี ุดประสงค์แอบแฝงเพือ่ ให้เกิดการทุจริตคอร์รปั ชัน่
3) การเบิกจ่ายเงิน/สิง่ ของบริจาค ให้จดั ทาเอกสาร ระบุวตั ถุประสงค์ของกิจกรรม ประโยชน์
หรือ ผลที่ค าดว่ า จะได้ร ับ ทัง้ ในเชิง ปริม าณและเชิง คุ ณ ภาพ ชื่อ ผู้ ร ับ เงิน จ านวนเงิน
(แบบฟอร์มเอกสารแนบ1) และแนบเอกสารสาคัญทีใ่ ช้ประกอบการตัดสินใจ นาเสนอผู้
มีอานาจอนุมตั ติ ามอานาจดาเนินการ
4) ผูข้ อเบิกต้องติดตามหลักฐานการรับเงิน /สิง่ ของบริจาค เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าถูกส่งมอบให้ผรู้ บั
ครบถ้วนและให้นาส่งหลักฐาน เช่น ใบเสร็จรับเงิน จดหมายขอบคุณ ภาพถ่ายกิจกรรม
เป็ นต้น ให้ฝ่ายบัญชีการเงินการตรวจสอบอย่างครบถ้วน
3.3 การสนับสนุนเงิ น/สิ่ งของอื่นใด
1) การสนับสนุ นเงิน/สิง่ ของอื่นใด มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ตราสินค้า หรือ
ชื่อเสียงบริษทั ฯ ซึง่ ต้องมีความสอดคล้องกับ นโยบาย และวัตถุประสงค์ตามแผนงานของ
บริษทั ฯ มีการกาหนดระยะเวลาเริม่ ต้นและสิน้ สุดทีแ่ น่ชดั ต้องเป็ นไปตามขัน้ ตอนปฏิบตั ทิ ่ี
ก าหนดถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย และไม่ ได้ถู ก น าไปใช้เพื่อ การทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน่ หรือ มี
จุดประสงค์แอบแฝงทีจ่ ะนาไปเป็ นข้ออ้างในการติดสินบน
2) การขอเบิ ก เงิน /สิ่ง ของสนั บ สนุ น ให้ จ ัด ท าเอกสาร ระบุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ข องกิจ กรรม
ประโยชน์หรือผลที่คาดว่าจะได้รบั ทัง้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ชื่อผูร้ บั เงิน จานวน
เงิน (แบบฟอร์ม เอกสารแนบ1) และแนบเอกสารส าคัญ ที่ใช้ป ระกอบการตัด สิน ใจ
นาเสนอผูม้ อี านาจอนุมตั ติ ามอานาจดาเนินการ
3) ผูข้ อเบิกต้องติดตามหลักฐานการรับเงิน/สิง่ ของสนับสนุนเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าถูกส่งมอบให้ผรู้ บั
ครบถ้วนและถูกนาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ รวมถึงให้นาส่งหลักฐาน เช่น ใบเสร็จรับเงิน
จดหมายขอบคุณ ภาพถ่ายกิจกรรม เป็ นต้น ให้ฝ่ายบัญชีการเงินตรวจสอบอย่างครบถ้วน
4) การขอรับเงิน/สิง่ ของสนับสนุ นจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจหรือหน่ วยงานรัฐ ให้ดาเนินการ
ดังนี้
1. ให้หน่ วยงานต้นสังกัด จัดทาเอกสารนาเสนอผู้มอี านาจอนุ มตั ิตามอานาจตาเนินการ
ระบุวตั ถุประสงค์การนาไปใช้ หลักเกณฑ์การพิจารณาผูใ้ ห้การสนับสนุ น (หากคู่ค้า/
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ผูเ้ กี่ยวข้องทางธุรกิจรายใดเข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ดงั กล่าวก็ต้องขอทุกรายเพื่อความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน) มูลค่าเงิน/สิง่ ของ วิธกี ารนาส่งเงิน/สิง่ ของ และสิง่ ตอบแทนที่
ผูใ้ ห้การสนับสนุนจะได้รบั (ถ้ามี)
2. ให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการจัดทาจดหมายขอสนับสนุน ระบุขอ้ ความได้แก่
o วัตถุประสงค์การนาไปใช้
o วิธกี ารนาส่งเงิน/สิง่ ของ (เช่น โอนเงินเข้าบัญชีบริษทั เช็คระบุช่อื บริษทั หากเป็ น
สิง่ ของให้นาไปมอบทีฝ่ ่ ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ เป็ นต้น)
o ข้อความทีแ่ สดงถึงการให้ขน้ึ อยู่กบั ความสมัครใจ บริษทั ไม่ได้บงั คับ
o สิง่ ตอบแทนทีผ่ ใู้ ห้การสนับสนุนจะได้รบั (เช่น มีการติดป้ ายบริษทั ตราสินค้าเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น)
3. หลังจากนาเงิน/สิง่ ของสนับสนุ นไปใช้แล้ว ให้ฝ่ายทรัพยากรมนุ ษย์และธุรการจัดทา
จดหมายแสดงความขอบคุณ ระบุขอ้ ความได้แก่
o จานวนเงินและ/หรือสิง่ ของทีไ่ ด้รบั
o ความส าเร็จของการน าเงิน /สิ่งของไปใช้ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ และแนบภาพถ่ าย
กิจกรรม (ถ้ามี)
3.4 ของขวัญ หรือค่าเลี้ยงรับรอง
1) การให้ของขวัญหรือการจ่ายค่า เลี้ยงรับรองอาจถูกพิจารณาว่าเป็ นการให้ติดสินบนและ
สร้า งความสนิ ท สนมอัน น าไปสู่ ก ารเป็ น ลู ก ค้า หรือ คู่ ค้า ในอนาคต นอกจากนี้ ก ารให้
ของขวัญ หรือ การจ่ ายค่ า เลี้ย งรับ รองที่ไม่ เหมาะสมแก่ ลู ก ค้าอาจเป็ น การปฏิบัติท่ีผ ิด
นโยบายของลูกค้า และเป็ นเหตุให้บริษัทฯ ต้องเสียลูกค้าได้ จึงต้องความระมัดระวังใน
เรื่อ งดัง กล่ า ว และให้ ป ฏิบัติต ามจรรยาบรรณว่ า ด้ว ยการให้ หรือ รับ ของขวัญ หรือ
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใด
2) พนั ก งานทุ ก ระดับ ของบริษั ท ฯไม่ ค วรขอหรือ เรีย กร้อ งของขวัญ หรือ ทรัพ ย์ส ิน หรือ
ประโยชน์อ่นื ใดจากคู่ค้าหรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯหากเป็ นสิง่ ของที่ค่คู ้า
หรือผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯนามาให้ตามธรรมเนียมประเพณีหรือจารีตทาง
การค้าซึ่งของขวัญหรือทรัพย์สนิ นัน้ ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาทต่อครัง้ ต่อหน่ วยงาน
และไม่ใช่เงินสด ในกรณีทเ่ี ป็ นรายการเทียบเท่าเงินสดต้องสังจ่
่ ายโดยระบุช่อื บริษทั ฯเป็ น
ผู้ ร ับ เท่ า นั ้น โดยให้ ห น่ ว ยงานแจ้ ง แก่ คู่ ค้ า หรือ ผู้ ท่ี มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งน าไปมอบให้
ผู้บงั คับบัญชาโดยตรงและให้ผู้บงั คับบัญชาส่งมอบสิง่ ของนัน้ แก่สานักทรัพยากรมนุ ษย์
และธุรการพร้อมแนบแบบรายงานการรับของขวัญ (แบบฟอร์มเอกสารแนบ2) เพื่อ
นาไปดาเนินการตามความเหมาะสมในกรณีทส่ี งิ่ ของทีไ่ ด้รบั เป็ นอาหาร / เครื่องดื่ม / ขนม
/ ผลไม้ท่เี ป็ นอาหารสดพร้อมรับประทานหน่ วยงานไม่ต้องนาส่งสานักทรัพยากรมนุ ษย์
และธุรการ
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3) กรณีทม่ี กี ารมอบของทีร่ ะลึกในเหตุการณ์ท่สี าคัญต่าง ๆ ให้แก่บริษทั ฯ บริษทั ฯ สามารถ
มอบหมายหรืออนุญาตให้พนักงานทุกระดับรับมอบแทนบริษทั ฯ ได้
4) พนักงานทุกระดับของบริษทั ฯ ไม่ควรมอบของขวัญแก่ผู้บงั คับบัญชา แม้ว่าจะได้รบั คา
ยินยอมจากผูบ้ งั คับบัญชาก็ตาม เว้นแต่กรณีปกติประเพณีนิยมทีม่ กี ารให้ของขวัญแก่กนั
และมูลค่าสิง่ ของต้องไม่เกิน 3,000 บาทต่อครัง้
5) พนักงานทุกระดับของบริษทั ฯ ไม่ควรให้หรือรับหรือสัญญาว่าจะให้หรือจะรับ ประโยชน์
หรือสิง่ มีค่าใดๆ เพื่อจูงใจให้ปฏิบตั ิ หรือละเว้นการปฏิบตั ิ รวมทัง้ การกระทาใดๆ ที่เข้า
ข่ายดังกล่าว เว้นแต่เป็ นการให้ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิน่ หรือจารีตทาง
การค้า ซึง่ มีมลู ค่าไม่เกิน 3,000 บาทต่อครัง้ หรือต่อหน่วยงาน
6) การเลี้ยงรับรองมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ การรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบริษัท ฯ กับผู้ท่ี
เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ การเบิกค่าเลี้ยงรับรองให้จดั ทาเอกสารระบุช่อื ผู้รบั เงิน
จานวนเงิน วัต ถุ ป ระสงค์ท างธุ รกิจ และแนบเอกสารส าคัญ ที่ใ ช้ป ระกอบการตัด สิน ใจ
น าเสนอผู้ มี อ านาจอนุ ม ัติ ต ามอ านาจด าเนิ น การและผู้ ข อเบิ ก ต้ อ งน าส่ ง หลัก ฐาน
ประกอบการจ่ายให้ฝ่ายบัญชีการเงินตรวจสอบตามขัน้ ตอนการเบิก-จ่ายเงิน
3.5 ค่าสิ นบนและค่าอานวยความสะดวก
ห้ามให้หรือรับสินบนและค่าอานวยความสะดวกในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทุกชนิด
ไม่ว่าจะเป็ นการดาเนินงานของบริษทั ฯ โดยตรงหรือโดยผ่านบุคคลทีส่ ามซึ่งรวมถึง บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม บริษทั อื่นที่บริษทั ฯ มีอานาจในการควบคุม หุ้นส่วนทางธุรกิจ และบุคคลที่อาจถือ
ได้ว่าเป็ นตัวกลางหรือตัวแทนของบริษทั ฯ นอกจากนี้การติดต่องานกับภาครัฐต้องเป็ นไปอย่าง
โปร่งใส ซื่อสัตย์ และถูกต้องตามกฎหมาย
3.6 ค่าตอบแทนอันเนื่ องจากการส่งเสริ มการขาย หรือส่วนลดทางการค้า
1) ควรเป็ นไปตามหลักปฏิบตั ทิ างธุรกิจปกติทวไปโดยไม่
ั่
มวี ตั ถุประสงค์ท่ไี ม่เหมาะสมและ
จะต้องไม่ใช่การติดสินบนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงในการทาธุรกิจร่วมกัน รวมทัง้ ไม่เป็ น
การรับเพื่อผลประโยชน์ ของบุคคลใด เว้นแต่กรณีท่เี ป็ นการให้และรับ ระหว่างบริษทั ต่อ
บริษทั โดยไม่ขดั ต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
2) ต้องมีการจัดทาหลักเกณฑ์ หรือสัญ ญา หรือข้อตกลงทางการค้า เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
และได้รบั อนุมตั จิ ากผูม้ อี านาจตามอานาจดาเนินการ
3) การจ่ ายหรือ รับ เงิน ค่ า ส่งเสริม การขาย หรือ ส่ว นลดทางการค้า ต้อ งจัด ท าข้อ มูล หรือ
เอกสารแสดงที่มาของมูล ค่าเงิน มีหลักฐานการจ่ายหรือ การรับเงิน ที่ผ่ านการสอบทาน
อนุมตั จิ ากผูม้ อี านาจ และระบุช่อื ผูร้ บั เงิน ให้สามารถตรวจสอบได้
3.7 การขัดแย้งทางผลประโยชน์
1) พนักงานทุกระดับของบริษทั ฯ ที่ต้องดาเนินการและตัดสินใจในกิจกรรมหรือรายการที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องดาเนินการโดยปราศจากการคานึงถึงผลประโยชน์
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ส่ ว นตัว ไม่ ข ัด กับ ผลประโยชน์ ห ลัก ของบริษั ท ฯ มีก ารก าหนดราคาที่ยุ ติธ รรมและ
เหมาะสมเปรียบเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอกอย่างโปร่งใส
2) พนัก งานทุ ก ระดับ ของบริษัท ฯ ต้อ งปฏิบัติต ามระเบีย บข้อ บังคับ ของบริษัท ฯ รวมทัง้
ปฏิบตั งิ านให้แก่บริษทั ฯ อย่างเต็มกาลังความสามารถ ไม่นาเวลาในงานไปทาธุรกิจอื่นที่
ไม่เกีย่ วข้องกับผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
3) พนั ก งานทุ ก ระดับ ของบริษัท ฯ ต้ อ งหลีก เลี่ย งการมีส่ ว นเกี่ย วข้อ งทางการเงิน หรือ
ความสัมพันธ์กบั บุคคลภายนอกซึง่ จะส่งผลให้บริษทั ฯ ต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4) กรรมการ และผูบ้ ริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียต่อเลขานุการบริษทั เป็ นประจาทุกปี
หรือให้รายงานโดยมิชกั ช้าเมื่อมีส่วนได้เสียเกิดขึ้น เพื่อเป็ นข้อมูลใช้ตรวจสอบธุรกรรม
การทารายการระหว่างกันให้เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด
3.8 การค้าและการลงทุน
1) บริษัท ฯ มีน โยบายการค้าและการลงทุ น ที่อ ยู่บ นพื้น ฐานของพัน ธกิจ วิส ัย ทัศ น์ และ
ค่านิยมขององค์ก ร รวมทัง้ ยึดมันบนกรอบกติ
่
กาการแข่งขัน ที่ดี และดาเนินธุ รกิจตาม
นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
2) การลงทุนเพิม่ หรือลดการลงทุนจะต้องผ่านการอนุมตั จิ ากผูม้ อี านาจตามขัน้ ตอนของ
บริษทั ฯ
3) ห้ามเรียกหรือรับ เสนอหรือให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นกับ
บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาทางธุรกิจสิทธิประโยชน์ การปฏิบตั หิ รือ
ละเว้นการปฏิบตั ใิ ด ๆ ทีไ่ ม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิดจริยธรรม
3.9 การกู้ การให้ก้ยู ืม และการก่อภาระผูกพัน
1) การกู้ การให้กู้ยืม และการก่ อ ภาระผู ก พัน จะต้อ งผ่ านการอนุ ม ัติจ ากผู้มีอ านาจตาม
ขัน้ ตอนของบริษทั ฯ
2) การเรียกผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยระหว่างกันต้องเป็ นไปอย่างเหมาะสมและเป็ นไปตาม
นโยบายรายการระหว่างกัน
3) ห้ามเรียกหรือรับ เสนอหรือให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นกับ
บุคคลหรือหน่ วยงานใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญากู้เงินหรือให้กู้เงิน หรือทาให้ได้มาหรือ
หมดไปซึง่ ภาระผูกพันทีไ่ ม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิดจริยธรรม
3.10 การจัดซื้อจัดจ้าง
1) ต้องระบุวตั ถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจนและนาเสนอผูม้ อี านาจอนุ มตั ติ าม
ขัน้ ตอนของบริษทั ฯ
2) มีการเปรียบเทียบราคาจากผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการอย่างโปร่งใสและเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
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3) ห้ามเรียกหรือรับผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นจากผูข้ ายหรือผู้
ให้บริการเพื่อทีจ่ ะรับสินค้าหรือบริการที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขข้อตกลงหรือมีคุณลักษณะไม่
ตรงตามใบสัง่ ซื้ อ หรือ คุ ณ ภาพไม่ ได้ม าตรฐาน และกรณี ท่ีพ บเหตุ ก ารณ์ ด ังกล่ าวให้
พนักงานแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาและฝ่ ายจัดซือ้ ทราบทันที เพือ่ หาทางแก้ไขร่วมกัน
4. ให้มกี ระบวนการจัดทารายงานทางการเงินทีโ่ ปร่งใสและถูกต้อง รวมทัง้ มีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพือ่ ป้ องกันการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เหมาะสม
4.1 การจัดทารายงานทางการเงิ น
1) การบัน ทึก บัญ ชีต่ าง ๆ ต้ อ งมีรายละเอีย ดที่เหมาะสม ถู ก ต้ อ ง มีห ลัก ฐานเพีย งพอที่
สามารถตรวจสอบ รายละเอียดการรับ -จ่ายเงิน การซื้อขาย การจัดการสินทรัพย์ และ
วัตถุ ประสงค์ก ารทารายการที่ชดั เจน และไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รบั การบันทึก หรือ ไม่
สามารถอธิบายได้ และไม่มกี ารปลอมแปลงการบันทึกบัญชีหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ปิ ดบังรายการธุรกรรมทีแ่ ท้จริง
2) ให้มีก ระบวนการสอบยันข้อมูล การบันทึกรายการบัญ ชีหรือ ข้อ มูล ในระบบสารสนเทศ
มากกว่าหนึ่งหน่วยงาน ให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน และป้ องกันไม่ให้เกิดการ
ปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เหมาะสม
3) มีขนั ้ ตอนในการเก็บรักษาเอกสารบันทึกบัญชีต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบ
4.2 การรับเงิ นจากลูกค้าหรือบุคคลอื่นใด
1) ต้องมีเหตุอนั ควรและต้องทราบวัตถุประสงค์ของการรับเงินทุกครัง้
2) ต้องมีการออกเอกสารการรับเงินไว้เป็ นหลักฐานให้แก่ผู้จ่ายเงินทุกครัง้ และมีเอกสาร
ประกอบอย่างครบถ้วนเพือ่ การบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชี
3) ในกรณีทก่ี ารรับเงินนัน้ ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ
ให้ปฏิเสธการรับเงินดังกล่าวและแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาตามสายงานทราบเพื่อหาแนวทาง
ป้ องกันและแก้ไข กรณีทเ่ี กี่ยวข้องกับประเด็นทางกฎหมายให้หารือกับฝ่ ายกฎหมายหรือ
ทีป่ รึกษากฎหมายของบริษทั ฯ เพือ่ ดาเนินการตามความเหมาะสม
4) ขอความร่วมมือจากผู้จ่ายเงินให้ชาระเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร หรือ
ชาระเป็ นเช็คโดยขีดคร่อมเฉพาะ “A/C PAYEE” และขีดฆ่า “หรือผู้ถอื ” ในกรณีรบั ชาระ
เป็ น เงิน สดต้อ งน าฝากเข้าบัญ ชีธ นาคารของบริษัท ฯ อย่างครบถ้วนภายในวันท าการ
ถัดไป
5) ห้ามนาเงินทีผ่ ู้จ่ายชาระให้แก่บริษทั ฯ ฝากเข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงานหรือผู้ใดทีไ่ ม่ใช่
บัญชีธนาคารของบริษทั ฯ
6) ไม่ ขอ หรือ เรียกรับ เงิน หรือ ผลประโยชน์ อ่นื ใดกับผู้จ่ายเงิน เพื่อ ชะลอการรับเงินของ
บริษทั ฯ หรือทาให้บริษทั ฯ เกิดความเสียหายจากการไม่ได้รบั เงินหรือได้รบั ไม่ครบถ้วน
หรือได้รบั เงินล่าช้า
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4.3 การจ่ายเงิ นให้แก่เจ้าหนี้ หรือบุคคลอื่นใด
1) ต้องมีเหตุอนั ควรและต้องทราบวัตถุประสงค์ของการจ่ายเงินทุกครัง้
2) ต้องผ่านการอนุ มตั ิจากผู้มอี านาจตามขัน้ ตอนของบริษัทฯ และต้องได้รบั หลักฐานการ
จ่ายเงินทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วนจากผูร้ บั เงิน เพือ่ ใช้บนั ทึกบัญชี
3) กรณีพบรายการจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้แจ้งผู้บงั คับบัญชาตามสายงาน
ทราบเพือ่ หาแนวทางป้ องกันและแก้ไข
4) ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้หรือผู้รบั เงินอย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยการจ่ายเงินต้อง
เป็ นไปตามเงือ่ นไขธุรกิจทีเ่ หมาะสมหรือทีไ่ ด้ตกลงกันไว้
5) ไม่ขอ หรือเรียกรับ เงิน หรือผลประโยชน์ อ่นื ใดกับเจ้าหนี้หรือผู้รบั เงิน ในอันที่จะทาให้
บริษทั ฯ เกิดความเสียหายจากการชาระเงินเกินจานวนหรือชาระเร็วกว่าเงือ่ นไขทีก่ าหนด
4.4 การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลในระบบคอมพิ วเตอร์
1) กาหนดความรับผิดชอบของผูใ้ ช้งานและผูด้ แู ลข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ทงั ้ หมด
2) มีมาตรการในการป้ องกัน และการสารองข้อมูลที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อ รักษาข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์ให้มคี วามพร้อมใช้ตลอดเวลา
3) จัดให้มรี ะบบการรักษาความปลอดภัยสาหรับข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เพือ่ ป้ องกันการ
เข้าถึงข้อมูลโดยผูท้ ไ่ี ม่เกีย่ วข้อง และสามารถตรวจสอบย้อนกลับหาผูใ้ ช้งานได้
5. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันครอบคลุ
่
มไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง้ แต่การสรรหา
คัดเลือก การปฐมนิเทศ การอบรมการประเมินผลงานการให้ผลตอบแทน และการกาหนดบทลงโทษ
5.1 ห้ามไม่ให้ขอ หรือเรียกรับผลประโยชน์หรือผลตอบแทนไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ จากผูส้ มัครงาน
หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการสมัครงาน
5.2 มีการทดสอบข้อสอบจิต วิทยา และ/หรือตรวจสอบบุคคลอ้างอิง เพื่อให้แน่ ใจในเบื้อ งต้นว่า
บุคคลทีบ่ ริษทั จะพิจารณารับเป็ นพนักงานนัน้ มีความประพฤติและมีทศั นคติทด่ี ี
5.3 บริษทั ฯ จะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ ปฏิเสธการทุจริตคอร์รปั ชัน่
แม้ว่าการกระทานัน้ จะทาให้บริษทั สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ รวมทัง้ จะมีการพิจารณาให้รางวัล
แก่ ผู้แ จ้งเบาะแสหรือ ผู้ร้อ งเรีย นที่รกั ษาผลประโยชน์ ข ององค์ก รในการแจ้งหรือ ร้อ งเรีย น
เกี่ย วกับ การกระท าผิด กฎหมาย จรรยาบรรณ หรือ พฤติก รรมที่อ าจส่อ ถึงการทุ จริต หรือ
ประพฤติมชิ อบ หรือการทุจริตคอร์รปั ชัน่
5.4 ผู้บริห ารและพนักงานทุกระดับที่ทาการทุจริต คอร์รปั ชันถื
่ อว่ากระทาผิดระเบียบปฏิบตั ิของ
บริษัทฯ ต้องได้รบั การพิจารณาโทษทางวินัยและอาจต้องรับโทษตามกฎหมายในกรณีท่กี าร
กระทาดังกล่าวผิดกฎหมาย
5.5 พนั ก งานของบริษัท ฯ ไม่ ล ะเลยหรือ เพิก เฉยเมื่อ พบเห็น การกระท าที่เข้า ข่ า ยการทุ จ ริต
คอร์รปั ชันซึ
่ ่งเกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ โดยต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาตามสายงาน หรือช่องทางแจ้ง
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เบาะแส และให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูลหรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ กรณีมขี อ้ สงสัยให้ปรึกษา
ผูบ้ งั คับบัญชาหรือผูท้ ร่ี บั ผิดชอบผ่านช่องทางต่าง ๆ ทีบ่ ริษทั ฯ กาหนดไว้
5.6 บริษทั ฯ ให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานทีแ่ จ้งเรื่องการทุจริตคอร์รปั ชันที
่ เ่ กี่ยวข้องกับ
บริษัท ฯ โดยใช้ม าตรการคุ้ม ครองผู้ร้อ งเรีย นหรือ ผู้ท่ีให้ค วามร่ว มมือ ในการให้ข้อ มูล หรือ
ข้อเท็จจริงต่างๆ อย่างเหมาะสม
5.7 สนับสนุนและส่งเสริมการให้ความรูเ้ รื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันแก่
่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานอย่างทัวถึ
่ ง เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบตั ติ ามหน้าที่
ความรับผิดชอบ โดยสื่อให้เห็นความมุ่งมันของบริ
่
ษัท ฯว่า การทุจริตคอร์รปั ชันเป็
่ นสิง่ ที่ผ ิด
ยอมรับไม่ได้ และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
5.8 การประเมินผลงาน ต้องมีความเหมาะสม โปร่งใส และเป็ นธรรมตามขัน้ ตอนของบริษทั ฯ
6. สื่อ สารนโยบายและแนวทางปฏิบัติก ารต่อ ต้านทุ จริต คอร์รปั ชันให้
่ ก รรมการ ผู้บ ริห าร พนักงาน
บริษัทย่อย บริษทั ร่วม บริษัท อื่นที่บริษทั มีอานาจควบคุม บุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้องทางธุรกิจในทุก
ด้าน บุคคลผูท้ าหน้าทีแ่ ทนบริษทั ฯ ทีป่ รึกษา ลูกค้า คู่คา้ เพือ่ การนาไปปฏิบตั ิ และการเปิ ดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณชน ดังนี้
6.1 การสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทราบ
1) ประชาสัมพันธ์บนอินทราเน็ต หรือบนบอร์ดประชาสัมพันธ์
2) การปฐมนิเทศแก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใหม่
3) ระบุ ข้อ ความที่แ สดงถึงการยอมรับ ที่จะปฏิบัติต ามนโยบายต่อ ต้านการทุ จริต คอร์รปั ชัน่
นโยบายด้านการก ากับ ดูแ ลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุ รกิจของบริษัท ฯ ไว้ในสัญ ญา
ว่าจ้างแรงงาน เพื่อให้ผบู้ ริหารหรือพนักงานใหม่ลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบตั ติ ามอย่าง
เคร่งครัด
4) จัดให้มกี ารอบรมให้ความรู้เรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันแก่
่ ผู้บริหารและพนักงานของ
บริษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ
5) สื่อสารผ่านช่องทางการประชุมประจาเดือนของฝ่ ายบริหาร เพื่อทราบผลการปฏิบตั ิ ความ
คืบหน้ า หรือปั ญ หาในการดาเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชัน่ รวมถึง
หารือถึงแนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมร่วมกัน
6.2 การแจ้งให้บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่วม และบริ ษทั อื่นที่บริ ษทั มีอานาจในการควบคุมทราบ
1) นาส่งนโยบายและคู่มอื แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันให้
่ บริษัท
ย่อ ย บริษัท ร่ว ม และบริษัท อื่น ที่บ ริษัท มีอ านาจในการควบคุ ม น าไปประชาสัม พัน ธ์ให้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทราบ เพือ่ นาไปปฏิบตั ใิ ห้เป็ นทิศทางเดียวกัน
2) จัดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั อื่นทีบ่ ริษทั ฯมี
อานาจในการควบคุมเข้ารับการอบรมให้ความรูเ้ รื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันร่
่ วมกับ
บริษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ
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6.3 การแจ้งให้ลูกค้าคู่ค้า และบุคคลผู้ทาหน้ าที่แทนบริ ษทั ฯ ทราบ
1) จัดทาจดหมายนาส่งนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันให้
่ ลูกค้า คู่คา้ ทราบ
2) จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายต่อ ต้านการทุจริต คอร์รปั ชันให้
่ เป็ นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขใน
สัญญาระหว่างบริษทั ฯ กับลูกค้าหรือคู่คา้ หรือบุคคลผูท้ าหน้าทีแ่ ทนบริษทั ฯ ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ
6.4 การแจ้งให้ผ้ทู ี่เกี่ยวข้องโดยทัวไปทราบ
่
1) การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
2) การเปิ ดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี หรือรายงานประจาปี
7. ให้มชี ่องทางที่ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้พนักงานและบุคคลอื่นๆ ขอคาแนะนาเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือร้องเรียนโดย
มันใจได้
่
ว่าผู้แจ้งจะได้รบั การคุม้ ครองอย่างเหมาะสม และจัดให้มบี ุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเรื่อง
ทีไ่ ด้รบั แจ้ง ดังนี้
การขอคาแนะนา ผูใ้ ดมีขอ้ สงสัยหรือต้องการคาแนะนาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ดังนี้
1) ขอคาปรึกษากับฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ โดย
o โทรศัพท์ 02-339-3960 ต่อ 6521
o ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ี anticorruption@mfood.co.th
o ส่งจดหมายทางไปรษณียต์ ามทีอ่ ยู่
บริษทั มหาชัยฟู้ดส์ จากัด
เลขที่ 71/11 หมู่ 6 ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
o ส่งจดหมายใส่ในกล่องรับความคิดเห็น
2) ผู้ขอค าแนะนาสามารถเลือ กที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ แต่ อ ย่างไรก็ต ามการระบุ ช่ือ ผู้ข อ
คาแนะนา จะทาให้สามารถสื่อสารข้อแนะนาตอบกลับถึงผู้ขอค าแนะนาได้โดยตรง และ
รวดเร็ว
การร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
หากผูใ้ ดมีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมทีอ่ าจส่อถึงการทุจริต
หรือประพฤติมชิ อบ หรือได้รบั ความไม่เป็ นธรรมจากการปฏิบตั งิ านของพนักงาน หรือพบเห็นระบบ
การควบคุมภายในทีบ่ กพร่องของบริษทั ฯ สามารถแจ้งเบาะแสมายังบริษทั ได้ ดังนี้
o ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
auditcommittee@mfood.co.th
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o ส่งจดหมายไปรษณียถ์ งึ

ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
บริษทั มหาชัยฟู้ดส์ จากัด
เลขที่ 71/11 หมู่ 6 ตาบลท่าทราย อาเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
o ส่งจดหมายใส่ในกล่องรับความคิดเห็น
การพิ จารณาข้อร้องเรียนหรือเบาะแส
1) ข้อ ร้อ งเรีย นหรือ เบาะแสที่ไ ด้รบั แจ้งจะถือ เป็ นความลับ และจะไม่ มีก ารเปิ ดเผยชื่อ ผู้
ร้องเรียนต่อสาธารณชนหากไม่ได้รบั ความยินยอม รวมทัง้ ผู้รอ้ งเรียนหรือผูใ้ ห้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะได้รบั ความ
คุม้ ครองสิทธิโดยคานึงถึงความปลอดภัยเป็ นหลัก
2) จัดให้มีก ระบวนการตรวจสอบหาข้อ เท็จจริงและตอบกลับผู้ร้อ งเรียนภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ความเพียงพอของข้อมูลและความซับซ้อนของแต่ละเรื่อง ดังนี้
1. พนักงานที่พ บเห็นการกระทาหรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบ
หรือผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือได้รบั ความไม่เป็ นธรรมจากการปฏิบตั งิ าน หรือพบ
เห็นระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ ให้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสมายัง
ช่องทางทีก่ าหนด
2. เมื่อหน่ วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่ วยงานที่ได้รบั มอบหมายหรือประธานกรรมการ
ตรวจสอบและบรรษั ท ภิ บ าลได้ ร ับ แจ้ง เรื่อ งแล้ ว หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในหรือ
หน่วยงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายจะจัดทาทะเบียนคุมการรับและจัดการเรื่องร้องเรียน รวมทัง้
รวบรวมข้อเท็จจริง ประมวลผลและกลันกรองข้
่
อ มูล เพื่อ พิจารณาขัน้ ตอนและวิธีการ
จัดการทีเ่ หมาะสม ตลอดจนส่งเรื่องให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงในแต่ละเรื่อง กรณี
เห็น ว่ า จ าเป็ น ต้ อ งแต่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่ ว ยงานที่ได้รบั มอบหมายจะแจ้งต่ อ ประธานเจ้าหน้ าที่บ ริห ารเพื่อ พิ จารณาแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวน ภายใน 5 วันทาการนับจากวันทีท่ ราบเรื่อง
3. หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในหรือ หน่ ว ยงานที่ได้ รบั มอบหมายจัด ท าหนั ง สือ แต่ งตัง้
คณะกรรมการสอบสวน ประกอบด้ว ย ประธานคณะกรรมการสอบสวน กรรมการ
สอบสวน และเลขานุ การคณะกรรมการสอบสวน เสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อ
ลงนามการแต่งตัง้ อย่างเป็ นทางการ
4. คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการสอบสวนและหาข้อ เท็จจริง โดยการสัมภาษณ์ และ
สอบสวนผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง รวมทัง้ รวบรวมข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
และหลักฐานทีเ่ พียงพอต่อการสรุปผล
5. คณะกรรมการสอบสวนจัดทารายงานผลการสอบสวนเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รวมทัง้ คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และ/หรือคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อ
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พิจารณา ภายใน 10 วันทาการนับจากวันแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน โดยรายงานจะ
แบ่งเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
5.1 รายงานส่วนที่ 1 ประกอบด้วย
5.1.1 ข้อมูลสรุปผลการสอบสวนเกีย่ วกับการกระทาผิดของพนักงาน
5.1.2 บทลงโทษทางวินยั ของบริษทั ฯ พิจารณาและเสนอโดยสานักทรัพยากรมนุษย์
และธุรการ
5.1.3 บทลงโทษทางกฎหมาย พิจารณาและเสนอโดยฝ่ ายกฎหมาย
5.2 รายงานส่วนที่ 2 ประกอบด้วย
5.2.1 ประเด็น และข้อ เสนอแนะเกี่ย วกับ การปรับ ปรุ ง ระบบการควบคุ ม ภายใน
พิจารณาและเสนอโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5.2.2 ร่างขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านใหม่โดยเพิม่ มาตรการควบคุมทีส่ าคัญ พิจารณาและ
เสนอโดยหน่วยงานต้นสังกัดของระบบงานทีพ่ บการกระทาผิด หรือหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง หรือหน่วยงานทีม่ หี น้าทีก่ ากับดูแล
6. คณะกรรมการสอบสวนติดตามความเห็นหรือค าสังการจากประธานเจ้
่
าหน้ าที่บริหาร
รวมทัง้ คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และ/หรือคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อ
ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้ดาเนินการทันที ดังนี้
6.1
กรณีอนุมตั ใิ ห้ลงโทษทางวินัย ให้สานักทรัพยากรมนุษย์และธุรการรับผิดชอบ
ในการดาเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบและข้อบังคับของบริษทั ฯ
6.2
กรณี อ นุ ม ัติ ใ ห้ ล งโทษทางกฎหมาย ให้ ฝ่ ายกฎหมายรับ ผิด ชอบในการ
ดาเนินการตามขัน้ ตอนทางกฎหมาย
6.3 กรณีอนุมตั ริ ่างขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านใหม่ ให้หน่วยงานต้นสังกัดของระบบงานทีพ่ บ
การกระทาผิด หรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่ วยงานที่มหี น้าทีก่ ากับดูแล ร่วมกัน
จัดทาขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านใหม่เพือ่ ประกาศใช้งานอย่างเป็ นทางการต่อไป
7. คณะกรรมการสอบสวนรายงานผลดาเนินการตามความเห็นหรือคาสังการ
่
ต่อประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริห าร รวมทัง้ คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษั ท ภิ บ าล และ/หรือ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง จนกว่าการดาเนินการจะ
แล้วเสร็จสมบูรณ์
8. หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในหรือ หน่ ว ยงานที่ไ ด้ร ับ มอบหมายรายงานผลสรุป เรื่อ ง
ร้อ งเรีย นและค าสัง่ ลงโทษเป็ นประจ าทุ ก ไตรมาสต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบและ
บรรษัทภิบาล เพื่อขอความเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะ และนาข้อเสนอแนะดังกล่าวแจ้ง
ต่อฝ่ ายบริหารเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการเรื่องร้องเรียนนัน้ ๆ
9. หน่ วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่ วยงานที่ได้รบั มอบหมายปิ ดเรื่องร้องเรียน และแจ้ง
ผลตอบกลับต่อผู้ร้องเรียนภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่ดาเนินการต่าง ๆ แล้วเสร็จ
สมบูรณ์
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การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสโดยไม่สุจริ ต
หากพบว่าการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเป็ นการกระทาโดยไม่สุ จริต กรณี เป็ นพนักงานของ
บริษทั ฯ จะได้รบั การลงโทษทางวินัย และกรณีเป็ นบุคคลภายนอกหากการกระทาการดังกล่าว
ทาให้บริษทั ฯ ได้รบั ความเสียหาย บริษทั ฯ จะพิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมาย
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
1) บริษทั ฯ จะเก็บข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียนและผูถ้ ูกร้องเรียนไว้เป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยข้อมูล
เท่าทีจ่ าเป็ นโดยคานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูร้ อ้ งเรียน
2) ผูร้ อ้ งเรียนสามารถร้องขอให้บริษทั ฯ กาหนดมาตรการคุม้ ครองได้ตามความเหมาะสม หรือ
บริษทั ฯ อาจกาหนดมาตรการคุม้ ครองให้แก่ผรู้ อ้ งเรียนโดยทีไ่ ม่ตอ้ งร้องขอ กรณีพจิ ารณา
แล้วเห็นว่ามีความเสีย่ งทีผ่ รู้ อ้ งเรียนจะได้รบั ความไม่ปลอดภัยหรือความเสียหาย
3) บริษทั ฯ จะไม่กระทาการใดๆ อันไม่เป็ นธรรมต่อผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะเป็ นการเปลี่ยนแปลง
ตาแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานทีท่ างาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั งิ าน เลิกจ้าง เป็ นต้น
4) ผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเดือดร้อนเสียหายจะได้รบั การบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการทีม่ ี
ความเหมาะสมและเป็ นธรรม
8. การควบคุมภายในและการตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน่
1) ให้หวั หน้างาน หรือผู้บงั คับบัญ ชาตามสายงาน มีหน้าที่ดูแล ตรวจสอบ และกากับติดตามการ
ปฏิบัติงานของผู้ ใ ต้ บังคับ บัญ ชา ให้ป ฏิบัติต ามนโยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริต คอร์รปั ชัน่ อย่ า ง
สม่าเสมอ
2) ให้หน่ วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็ นอิสระทาหน้าที่ประเมินระบบการควบคุมภายใน
ระบบการบริหารความเสีย่ ง และกระบวนการกากับดูแลกิจการของกิจกรรมหรือระบบงานต่างๆ
ของบริษัทฯ ว่ามีค วามเพียงพอ เหมาะสม และมีป ระสิทธิภาพตรงตามวัต ถุ ประสงค์ท่ีว างไว้
รวมทัง้ มีก ารปฏิบัติต ามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชันข้
่ อ บังคับตามกฎหมายหรือของ
หน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
3) มีการตรวจสอบงบการเงินและผลการดาเนินงานโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตฯ เป็ นประจาทุกไตร
มาสและทุกปี เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าข้อมูลและรายงานทางการเงินหรือบัญชีเป็ นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือ
ได้ ทันเวลาและสอดคล้องกับข้อกาหนดของกฎหมาย
9. การทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน่
ให้มีก ารทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อ ต้านทุ จริต คอร์รปั ชันเป็
่ น ประจาทุ กปี โดยทุ ก
หน่ วยงานตามโครงสร้างองค์กรมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันในการทบทวนให้ เป็ นไปอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม
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เอกสารแนบ 1
แบบฟอร์มขออนุมตั ิ การให้บริ จาค/สนับสนุน/ช่วยเหลือการเมือง
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 สนับสนุน
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วัตถุประสงค์
...........................................................................................................................................................
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ผลที่จะได้รบั
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สิ่ งที่บริ จาค หรือสนับสนุน
 เงิน จานวน....................................บาท
วิธกี ารจ่าย เงินสด เงินโอน เช็คระบุช่อื ...............
 ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ
ผู้อนุมตั ิ
มูลค่า..................................บาท
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 ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ
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 จดหมายขอความอนุเคราะห์
 หน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผูร้ บั เงิน กรณีโอนเงิน
 ใบอนุโมทนาบัตร หรือจดหมายขอบคุณ (ระบุจานวนเงิน)
 ภาพถ่ายหรือข่าวกิจกรรม (ในเว็บไซด์หรือหนังสือพิมพ์)
 ใบเสร็จรับเงิน (ระบุจานวนเงินทีบ่ ริจาค/สนับสนุน และออกโดยผูร้ บั เงิน)
 ใบรับเงิน พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน กรณีผรู้ บั เงินเป็ นบุคคลธรรมดา
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บริษทั มหาชัยฟู้ดส์ จากัด

เอกสารแนบ 2
แบบรายงานการรับของขวัญ
ส่วนที่ 1 สาหรับพนักงาน
ข้าพเจ้า.............................................................สังกัดฝ่ าย/แผนก..................................................................
ขอรายงานการรับของขวัญ/สิง่ ของทีไ่ ด้รบั จากคู่คา้ หรือผูเ้ กี่ยวข้องทางธุรกิจ เพื่อส่งมอบให้บริษทั ฯ ดังนี้
วันที่ได้รบั
รายละเอียดของขวัญ
มูลค่า
ได้รบั จาก
ลักษณะ
โดยประมาณ
ความสัมพันธ์กบั
บริ ษทั

ลงนาม.................................................ผูส้ ง่ มอบ
(
)
วันที.่ ..........................................
หมายเหตุ ให้พนักงานรวบรวมสิง่ ของ/ของขวัญนาส่งให้สานักทรัพยากรมนุษย์และธุรการภายในวันที่ 5 ของ
เดือนถัดไป
ส่วนที่ 2 สาหรับสานักทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
เลขที่เอกสาร...........................
สานักทรัพ ยากรมนุ ษย์ฯได้รบั ของขวัญ/สิง่ ของจากพนักงานตามที่ได้รบั รายงานดังกล่าวข้างต้น และได้น า
ของขวัญไปจัดเก็บไว้ท.่ี ........................................................................เพื่อรอดาเนินการตามความเหมาะสม
ลงนาม...................................(สานักทรัพยากรมนุษย์ฯ) ลงนาม......................................ผูร้ บั ฝากของขวัญ
(
)
(
)
วันที.่ .......................................
วันที.่ ......................................
สานักทรัพยากรมนุษย์ฯ ขออนุมตั ดิ าเนินการนาของขวัญตามรายงานดังกล่าวข้างต้น เพือ่ ดาเนินการ ดังนี้
จับรางวัลมอบเป็ นของรางวัลให้พนักงานเนื่องในโอกาส.............................................................................
บริจาคเพื่อการกุศลในนามของบริษทั ให้แก่..........................................................................................
 อื่น ๆ ......................................................................................................................................................
และสานักทรัพยากรมนุษย์ฯ จะนาหลักฐานการส่งมอบของขวัญตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ดาเนินการข้างต้น มาแนบ
ท้ายแบบรายงานการรับของขวัญฉบับนี้ ภายหลังส่งมอบของขวัญเรียบร้อยแล้ว

ลงนาม................................(ผูข้ ออนุมตั )ิ
(
)
วันที.่ .......................................

ลงนาม................................(ผูอ้ นุมตั )ิ
(
)
วันที.่ ..........................................
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