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1.1.1.1. บทนาํบทนาํบทนาํบทนาํ    

บร>ษัทหลักทรัพย ฟTนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) “บร>ษัท” มีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมี

คุณธรรมและโปรงใส โดยยึดหลักการธรรมาภิบาล และตระหนักดีวาการคอรรัปชั่นสงผลรายและเปนอ[ปสรรค

ตอการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ที่สําคัญเปนการกระทําทางธุรกิจที่ไมถูกตอง และกอใหเกิดความไมเปน

ธรรมทางธุรกิจ และดานจร>ยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งอาจสงผลตอการแขงขันของกิจการ และชื่อเสียงของบร>ษัท 

รวมทั้งลดความเชื่อมั่นของผูถือหุน ผูลงทุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ดังนั้น บร>ษัทจaงไดเขารวม “โครงการ

แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจร>ต” เพb่อแสดงเจตนารมณในการตอตานการคอรรัปชั่น

ในทุกรูปแบบ โดยมีหลักการในการดําเนินธุรกิจที่ไมสนับสนุนกิจการกลุมบุคคล หรNอบุคคลที่มีสวนรวมกับ

การแสวงหาผลประโยชนอันไมพcงไดรับทั้งทางตรงและทางออม จากการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ ทั้งน้ี  

เพb่อใหบร>ษัทมีแนวทางการปฏิบัติงานในเรN่องการตอตานการคอรรัปชั่นที่มีความชัดเจน จaงไดมีการจัดทํา 

“นโยบายตอตานการคอรรัปชั่น” เปนลายลักษณอักษร เพb่อกําหนดความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติท่ี

ชัดเจน เพb่อใหกรรมการ ผูบร>หาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ เพb่อปองกันการคอรรัปชั่นกับทุกกิจกรรม

ทางธุรกิจของบร>ษัท 

2.2.2.2. วัตถุประสงควัตถุประสงควัตถุประสงควัตถุประสงค    

2.1 เพb่อใหกรรมการ ผูบร>หาร และพนักงานของบร>ษัททุกคน ไมเขาไปเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น

ใดๆ ท้ังสิfน 

2.2 เพb ่อสงเสร>มบทบาทและการมีสวนรวมของพนักงาน เพb ่อปองกันและตอตานคอรรัปชั่น                       

ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบร>ษัท 

2.3 เพb่อสรางความเชื่อม่ันแกผูมีสวนไดเสียในการดําเนินธุรกิจรวมกันดวยความซื่อสัตย 

    3333....    คํานิยามคํานิยามคํานิยามคํานิยาม    

3.13.13.13.1 การการการการคอรรปัชัน่คอรรปัชัน่คอรรปัชัน่คอรรปัชัน่ หมายถึง การปฏิบัติหรNอละเวนการปฏิบัติงานตามหนาท่ี หรNอการใชอํานาจตาม

ตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ เพb่อแสวงหาหรNอไดมาซึ่งผลประโยชนอันมิควรได โดยการเสนอให 

สัญญา ใหคํามั่น การขอ การเรQยกรอง การใหหรNอรับ ซึ่งเง>น ทรัพยสิน หรNอผลประโยชนอื่นใด             

ท่ีไมเหมาะสม ไมวาจะอยูในรูปแบบใดก็ตาม แกเจาหนาท่ีของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานของ

เอกชน หรNอผูมีหนาท่ี ไมวาจะโดยทางตรงหรNอทางออม เพb่อใหบุคคลดังกลาวกระทําหรNอละเวน

การปฏิบัติหนาท่ีอันเปนการใหไดมาซึ่งธุรกิจหรNอแนะนําธุรกิจใหกับบร>ษัทโดยเฉพาะ หรNอเพb่อให

ไดมาหรNอรักษาไวซึ่งผลประโยชนอ่ืนใดท่ีไมถูกตองหรNอไมเหมาะสมทางธุรกิจ 

3.23.23.23.2 สินบน สินบน สินบน สินบน หมายถึง    ทรัพยสินหรNอประโยชนอยางอ่ืนท่ีเปนการจhงใจ หรNอการเสนอหรNอสัญญาวาจะ

ให หรNอการใหเพb่อใหไดมาซึ่งความไดเปรQยบทางการคา ทางสัญญา ทางระเบียบกฎเกณฑ 

กฎหมาย หรNอทางบุคคล 

3.33.33.33.3 การใหหรNอรับของขวัญ การเลี ้ยงรับรอง และการบร>การตอนรับการใหหรNอรับของขวัญ การเลี ้ยงรับรอง และการบร>การตอนรับการใหหรNอรับของขวัญ การเลี ้ยงรับรอง และการบร>การตอนรับการใหหรNอรับของขวัญ การเลี ้ยงรับรอง และการบร>การตอนรับ หมายถึง คาของขวัญ 

คาบร>การตอนรับ การให การรับของขวัญ สิทธิพHเศษการเลี้ยงรับรอง การอํานวยความสะดวก 

และคาใชจายอื่นๆ หรNอประโยชยตอบแทนอื่น ที่อาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับการใหสินบน ถือเปน

ชองทางท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงตอการคอรรัปชั่น 
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3.43.43.43.4 การสนับสนุนทางธุรกิจ การสนับสนุนทางธุรกิจ การสนับสนุนทางธุรกิจ การสนับสนุนทางธุรกิจ หมายถึง การใชจายเง>น หรNอใหสิjงของหรNอบร>การ ท่ีมีวัตถุประสงค            

ทางธุรกิจ เพb่อสรางภาพลักษณหรNอชื่อเสียง 

3.53.53.53.5 การบร>จาค การบร>จาค การบร>จาค การบร>จาค หมายถึง การใหเง>นหรNอสิjงของในรูปแบบใดๆ ก็ตาม กับนิติบุคคล องคกรตาง ๆ                 

ไมวาจะเปนองคกรของรัฐ เอกชน รัฐว>สาหกิจ หรNอมูลนิธิตางๆ โดยไมหวังผลตอบแทน 

3.63.63.63.6 การสนับสการสนับสการสนับสการสนับสนุนทางการเมือง นุนทางการเมือง นุนทางการเมือง นุนทางการเมือง หมายถึง    การชวยเหลือดานการเง>นหรNอรูปแบบอื่นใดเพb่อสนับสนุน

กิจกรรมทางการเมือง เช น การใหส ิ jงของหรNอบร>การ การโฆษณาสงเสร>มสนับสนุน                       

พรรคการเมือง การเปดโอกาสพนักงานลาหยุดหรNอเปนตัวแทนบร>ษัทเพb่อรวมดําเนินการ

เก่ียวกับการรณรงคทางการเมือง เปนตน 

3.73.73.73.7 การขัดแยงทางผลประโยชน การขัดแยงทางผลประโยชน การขัดแยงทางผลประโยชน การขัดแยงทางผลประโยชน หมายถึง เปนสถานการณที ่บุคคลหนึ ่งทําหนาที ่สองอยาง                      

โดยมีวัตถุประสงคหรNอผลประโยชนตางกัน ความขัดแยงอาจเกิดขั้นเพราะผลประโยชนสวนตัว  

ไมตรงกับผลประโยชนของบร>ษัท ซึ ่งทําใหบุคคลนั้นตองตกอยูในสภาพที่ตองเลือกทางใด           

ทางหน่ึง และอาจนําไปสูการทุจร>ตและการประพฤติมิชอบ 

3.83.83.83.8 การจายคาอํานวยความสะดวก การจายคาอํานวยความสะดวก การจายคาอํานวยความสะดวก การจายคาอํานวยความสะดวก หมายถึง คาใชจายจํานวนเล็กนอยท่ีจายใหแกเจาหนาท่ีของรัฐ

อยางไมเปนทางการ และเปนการใหเพnยงเพb ่อใหม่ันใจวาเจาหนาที ่ของรัฐจะดําเนินการ                      

ตามกระบวนการ หรNอเปนการกระตุ นใหดําเนินการรวดเร็ว โดยกระบวนนั้นไมตองอาศัย                 

ดุลยพHนิจของเจาหนาท่ีรัฐ และเปนการดําเนินการโดยชอบของเจาหนาท่ีรัฐผูน้ัน รวมท้ังเปนสิทธิ

ที่นิติบุคคลพcงจะไดตามกฎหมายอยูแลว เชน การขอใบอนุญาต การขอออกหนังสือรับรอง               

และการไดรับบร>การสาธารณะ เปนตน 

3.93.93.93.9 การจางพนักงานรัฐ การจางพนักงานรัฐ การจางพนักงานรัฐ การจางพนักงานรัฐ หมายถึง การจางบุคคลจากภาครัฐ โดยใหหมายถึง กรรมการ 

อนุกรรมการ ลูกจางของสวนราชการ รัฐว>สาหกิจ หรNอหนวยงานของรัฐ และบุคคลหรNอคณะ

บุคคล ซึ่งใชอํานาจหรNอไดรับมอบอํานาจทางการปกครองของรัฐ ในการดําเนินการอยางใด

อยางหนึ่งตามกฎหมาย และยังอยูในตําแหนงซึ่งมีความเกี่ยวของกับการกํากับดูแลหรNอการ

ดําเนินงานของบร>ษัท 

 

4.4.4.4. นโยบายตอตานการคอรรัปชั่นนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น    

4.1 สรางวัฒนธรรมองคกรใหกรรมการ ผู บร>หาร และพนักงานทุกคนของบร>ษัทปฏิบัติงาน                    

ดวยความซื่อสัตย สุจร>ต โปรงใส และเปนธรรม    

4.2 บร>ษัทไมยอมรับการคอรรัปชั่น โดยครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมท้ังหมดของบร>ษัท    

4.3 กรรมการ ผูบร>หาร และพนักงานทุกคนของบร>ษัท ตองไมเรQยกรอง ดําเนินการ หรNอยอมรับ         

การคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรNอทางออม เพb่อประโยชนตอองคกร ธุรกิจ ตนเอง 

ครอบครัว เพb่อน และคนรูจัก โดยตองถือปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั ่นอยาง

เครงครัด ทั้งนี้ กรณีที่มีการกระทําฝาฝนหรNอกระทําการใดๆ อันเปนการสนับสนุนชวยเหลือ 

หรNอใหความรวมมือไมวาโดยทางตรงหรNอทางออม เพb่อใหเกิดการคอรรัปชั่น บร>ษัทจะไดมีการ

พHจารณาดําเนินการลงโทษตามระเบียบของบร>ษัท    

4.4 บร>ษัทมุงมั่นที่จะสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกรที่ยึดมั่นวาการคอรรัปชั่นเปนสิjงที่ไมถูกตอง

และยอมรับไมไดท้ังการกระทําธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน    

4.5 กรรมการและผูบร>หารทุกระดับของบร>ษัท จะตองแสดงความซื่อสัตยและเปนแบบอยางที่ดี                

ในการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น    
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4.6 นโยบายตอตานการคอรรัปชั่นน้ี ใหครอบคลุมไปถึงกระบวนการบร>หารงานบุคคล ตั้งแตการ

สรรหาหรNอการคัดเล ือกบุคลากร การเล ื ่อนตําแหนง การฝกอบรม การประเม ินผล                        

การปฏิบัติงาน การใหผลตอบแทน และการเลื่อนตําแหนง    

4.7 บร>ษัทจัดใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นนี ้อยางสมํ่าเสมอ 

ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และขอกําหนดในการดําเนินการเพb ่อใหสอดคลองกับ                     

การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของกฎหมาย    

5.5.5.5. หนาที่และหนาที่และหนาที่และหนาที่และความรับผิดชอบความรับผิดชอบความรับผิดชอบความรับผิดชอบ    

5.1 คณะกรรมการบร>ษัท มีหนาที่และความรับผิดชอบในการพHจารณากําหนดและอนุมัตินโยบาย

ตอตานการคอรรัปชั่น และกํากับดูแลใหมีระบบหรNอแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการตอตาน

การคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ รวมท้ังกําหนดใหเปนคานิยมของบร>ษัทเพb่อเปนการปลูกฝง                 

และใหกรรมการ ผูบร>หาร และพนักงานทุกคน ยึดถือเพb่อเปนวัฒนธรรมองคกร เพb่อใหมั่นใจ                

ไดวา ฝายบร>หารและฝายจัดการตระหนักถึงความสําคัญและใหความสําคัญกับการตอตาน              

การคอรรัปชั่นและปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร    

5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการสอบทานใหบร>ษัทมีการกํากับดูแล

และตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพb่อมั่นใจวากรรมการ ผูบร>หาร และพนักงานทุกคน ปฏิบัติงาน

เปนไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติท่ีบร>ษัทกําหนด ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย

ตอตานการคอรรัปชั ่น รวมทั ้งควบคุมและติดตามการควบคุมภายในใหมีความเหมาะสม                

และมีประสิทธิผล    

5.3 ผูบร>หารทุกระดับชั้นของฝายงานตางๆ ของบร>ษัท มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดให

มีระบบ การจัดการ การสงเสร>ม และสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น 

รวมท้ังสื่อสารทําความเขาใจ และควบคุมพนักงานทุกคนในฝายงาน เพb่อใหม่ันใจวา ทุกฝายงาน

ของบร>ษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นโดยเครงครัด    

5.4 พนักงานทุกคนของบร>ษัทตองใหความสําคัญและปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายการตอตาน

คอรรัปชั่นของบร>ษัทโดยเครงครัด    

5.5  ฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และฝายตรวจสอบภายใน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการ

ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงาน เพb ่อใหมั ่นใจวามีการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ                   

และแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของอยางถูกตองครบถวน และเพb่อใหมั่นใจวา บร>ษัท     

มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพnยงพอเพb่อปองกันและลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดการ

คอรรัปชั ่นได พรอมทั ้งรายงานผลการตรวจสอบหรNอสอบทานเสนอตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบร>ษัท เพb่อพHจารณารับทราบหรNอสั่งการพรอมทั ้งกําหนด          

แนวทางแกไข นอกจากนี ้  ในการทบทวนแนวทางปฏิบัติ ระบบงาน และมาตรการตางๆ                           

จะดําเนินการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย แนวทางปฏิบัติงาน หรNอระบบงาน หรNอกฎเกณฑ                  

ท่ีเก่ียวของเพb่อใหสอดคลองกัน และใหมีการปฏิบัติท่ีถูกตองครบถวน    

5.6 กรรมการ ผูบร>หาร และพนักงานทุกคนของบร>ษัท มีหนาที่ตองปฏิบัติตามนโยบายตอตาน          

การคอรรัปชั่น โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับเรN่องคอรรัปชั่นไมวาจะโดยทางตรงหรNอทางออม 

รวมทั้ง ตองใหความรวมมือในการแจงเบาะแสหรNอใหขอมูลตางๆ ที ่เปนขอเท็จจร>งและเปน

ประโยชนในการกํากับดูแล ควบคุม และตรวจสอบ ในเรN ่องดังกลาว เพb ่อลดหรNอปองกัน                

ความเสี่ยงหรNอโอกาสท่ีจะเกิดการทุจร>ตหรNอคอรรัปชั่นท้ังภายในและภายนอกองคกร    
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5.7 กรรมการ ผูบร>หาร และพนักงานทุกคน ไมพcงละเลยหรNอเพHกเฉย เมื ่อพบเห็นการกระทํา                  

ที่เขาขายการคอรรัปชั่นที ่เกี่ยวของกับบร>ษัทหรNอบุคลากรในบร>ษัท ตองแจงผูบังคับบัญชา          

หรNอบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบและใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจร>งตางๆ รวมท้ังจัดให

มีชองทางในการรับขอรองเรQยนจากบุคคลทั้งภายนอกและภายในบร>ษัท ทั้งนี้ ใหปฏิบัติเปนไป

ตามระเบียบท่ีบร>ษัทกําหนด    

5.8 กําหนดใหฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และฝายทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบในการเผยแพร

ความรู สรางความเขาใจ และสงเสร>มใหพนักงานทุกระดับยึดถือนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น

อยางจร>งจัง ตอเน่ือง และเสร>มสรางใหเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมองคกร    

5.9 บร>ษัทในเครNอ หรNอบร>ษัทยอย หรNอบร>ษัทรวม หรNอตัวแทนธุรกิจของบร>ษัท จะตองใหความ

รวมมือและปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นของบร>ษัท รวมทั้งแจงเบาะแส หรNอใหขอมูล

ตางๆ หากพบหรNอรับทราบวามีบุคคลหรNอนิติบุคคลที ่มีความเกี่ยวของกับบร>ษัท มีการ

คอรรัปชั่นท้ังโดยทางตรงหรNอทางออมของบร>ษัท    

6.6.6.6. ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติขอบเขตและแนวทางปฏิบัติขอบเขตและแนวทางปฏิบัติขอบเขตและแนวทางปฏิบัติ    

6.1 บร>ษัทกําหนดใหกรรมการบร>ษัท ผูบร>หาร และพนักงานทุกระดับ ตองปฏิบัติอยางระมัดระวัง      

ตอรูปแบบการคอรรัปชั่น ดังน้ี    

6.1.1     กรณีการใหและรับสินบน    

 หามใหหรNอรับสินบนในรูปแบบใดๆ ทั้งสิfน แกบุคคลหรNอนิติบุคคลหรNอองคกรใดๆ  

เพb ่อหวังผลตอบแทนหรNอประโยชนทางธุรกิจหรNอตนเอง รวมทั ้งหามมอบหมาย                     

ใหบุคคลหรNอนิติบุคคลอ่ืนใหหรNอรับสินบนแทนตนเอง 

  6.1.2 กรณีการรับและใหของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชนหรNอคาใชจายอ่ืนๆ 

 (1)    บร>ษัทกําหนดใหสามารถใหหรNอรับของขวัญ คาบร>การตอนรับ และคาเลี้ยง

รับรอง ที่มีความชัดเจน และเขาขายลักษณะเปนการใหบร>การลูกคาโดยปกติ                        

ของการประกอบธุรกิจหลักทรัพย หรNอตามธรรมเนียมปฏิบัติ หรNอตามเทศกาล

สากล โดยที่ไมไดมีผลกระทบกับการดําเนินการของบร>ษัท หรNออาจเปนชองทาง

ท่ีเขาขายความเสี่ยงตอการคอรรัปชั่น 

(2) หามกรรมการ ผูบร>หาร และพนักงานทุกคน ใหเง>นสด เช็คธนาคาร และทองคํา  

รวมทั้งบัตรของขวัญ หรNอบัตรกํานัล ซึ่งเทียบเทาเง>นสด รวมทั้งทรัพยสิน หรNอ

ผลประโยชนอ่ืนใดท่ีไมเหมาะสมไมวาจะอยูในรูปแบบใดก็ตาม แกเจาหนาท่ีของรัฐ 

หนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชน หรNอผู มีหนาที ่ไมวาจะโดยทางตรง                 

หรNอทางออม เพb่อใหบุคคลดังกลาวกระทําหรNอละเวนการปฏิบัติหนาท่ีอันเปน

การใหไดมาซึ ่งธุรกิจ หรNอเพb ่อใหไดมาหรNอรักษาไวซึ ่งผลประโยชนอื ่นใด                      

ท่ีไมถูกตองหรNอไมเหมาะสมทางธุรกิจ 

 (3)    กรรมการ ผูบร>หาร และพนักงานทุกคนของบร>ษัท ตองไมรับของขวัญ หรNอ

คาตอบแทน หรNอผลประโยชนตอบแทนอื่นใด จากลูกคาหรNอคูคา หรNอผูมีสวน

เก่ียวของกับธุรกิจที ่ทําใหเกิดความไดเปรQยบใดๆ หรNอเพb ่อใหไดมาซึ ่งการ

ชวยเหลือหรNอผลประโยชนตอบแทน หรNอยินยอมผอนปรนในขอตกลงทางธุรกิจ

ที่ไมเหมาะสมหรNอสงผลตอการตัดสินใจในดานธุรกิจ หรNอมีวัตถุประสงคอื่นใด

แอบแฝง หรNอคาดหวังผลประโยชนอันมิชอบในดานธุรกิจ หรNอตนเอง เชน            
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ในการประกวดราคาโดยจะตองไมรับของขวัญหรNอคาบร>การตอนรับจากบร>ษัทท่ี

เขารวมการประกวดราคาหรNอบร>ษัทท่ีเก่ียวของน้ันๆ เปนตน 

(4)    กรรมการ ผู บร>หาร และพนักงานทุกคนของบร>ษัท สามารถรับของขวัญ                  

หากเปนไปตามเทศกาล หรNอโอกาสสําคัญ หรNอธรรมเนียมปฏิบัติโดยปกติ เชน 

วันปใหม เปนตน โดยจะตองมีมูลคาไมเกิน 3,000 บาท และจะตองไมอยูในรูปของ

เง >นสด เช ็คธนาคาร และทองคํา รวมถึงบัตรของขว ัญ หรNอบัตรก ํานัล                            

ซึ่งเทียบเทาเง>นสด   

(5)   กรณีการใหหรNอรับของขวัญหรNอการเลี้ยงรับรองของฝายงานคาหลักทรัพย

หรNอฝายงานอื่นๆ จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดหรNอหลักเกณฑของ

บร>ษัท และกฎเกณฑของหนวยงานทางการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สมาคม

บร>ษัทหลักทรัพย กําหนด 

6.1.3 กรณีการสนับสนุนทางธุรกิจ 

 บร>ษัทมีนโยบายไมสนับสนุนการจายเง>น การใหสิjงของหรNอบร>การ เพb่อสนับสนุนทาง

ธุรกิจท่ีไมถูกตองตามกฎหมายหรNอขัดตอจารQตประเพณี รวมท้ังใชเปนชองทางสําหรับ

การคอรรัปชั่น  

6.1.4 กรณีการบร>จาคเพb่อการกุศล สาธารณประโยชน และเง>นสนับสนุน เน่ืองจากกิจกรรม

ดังกลาวอาจมีความเสี่ยงหรNอเปนชองทางหลีกเลี่ยงในการทุจร>ตหรNอคอรรัปชั่นได  

บร>ษัทจaงไดกําหนดแนวทางการดําเนินการท่ีเก่ียวของ ดังน้ี  

(1) กรรมการ ผูบร>หาร หรNอพนักงานของบร>ษัท ท่ีประสงคจะใหบร>ษัทบร>จาคหรNอให

เง>นสนับสนุนเพb่อการกุศลหรNอสาธารณประโยชน จะตองจัดทําแบบคําขออนมุติั 

พรอมแนบเอกสารประกอบ เสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติของบร>ษัทเพb่อพHจารณา  

(2) ตองม่ันใจวาการบร>จาคหรNอใหเง>นสนับสนุนเพb่อการกุศลหรNอสาธารณประโยชน 

ดังกลาวจะตองดําเนินการดวยความโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย และไมขัด             

ตอศีลธรรม รวมท้ังไมสงผลเสียหายตอสวนรวม และไมมีความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิด

การทุจร>ตหรNอคอรรัปชั่น รวมท้ังไมมีสวนเก่ียวของกับผลประโยชนตางตอบแทน

ใหแกบุคคลใด หรNอหนวยงานใดเปนการเฉพาะ เพb่อนํามาซึ่งความไดเปรQยบ                 

ในการดําเนินธุรกิจ 

(3) กรณีที่บร>ษัทตรวจสอบพบหรNอไดรับแจงขอมูลหรNอเบาะแสจากแหลงที่เชื่อถอืได 

เช น หนวยงานทางการ เป นตน เก ี ่ยวกับองคกร ม ูลนิธ ิ  สมาคม ช ุมชน 

สถานศึกษา หรNอนิติบุคคลท่ีจัดต้ังเพb่อสาธารณประโยชน ท่ีบร>ษัทจะบร>จาคหรNอ

ใหเง>นหรNอสิ jงของในการสนับสนุน มีความเสี ่ยงที ่อาจจะเกิดหรNอเกิดการ

คอรรัปชั่น บร>ษัทจะปฏิเสธหรNอระงับการบร>จาคหรNอใหเง>นหรNอสิjงของสนับสนุน

โดยทันทีท่ีไดรับทราบกรณีดังกลาว 

6.1.5  กรณีการสนับสนุนทางการเมือง 

บร>ษัทดําเนินธุรกิจอยางเปนกลางทางการเมืองจaงไมมีนโยบายในการสนับสนุนทาง

การเง>นหรNอสิjงของใหแกพรรคการเมือง นักการเมือง หรNอผูสมัครรับเลือกทางการเมือง

ใดๆ โดยมีวัตถุประสงคเพb่อเอื้อประโยชนทางธุรกิจใหกับบร>ษัท ท้ังนี้ หากบร>ษัทมีการ

พHจารณาและเห็นควรจะสนับสนุนทางการเง>นในกรณีใดก็ตาม จะตองไดรับการพHจารณา

อนุมัติโดยคณะกรรมการบร>ษัท เพb่อพHจารณาในเรN่องความขัดแยงทางผลประโยชน และ

ความเสี่ยงที่อาจพHจารณาไดวาเขาขายการทุจร>ตหรNอคอรรัปชั่นหรNอไม รวมทั้งในการ
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ดําเนินการดังกลาวตองกระทําโดยเปดเผย โปรงใส และตรวจสอบได รวมทั้งระบุเหตผุล

อยางชัดเจน ท้ังน้ี การปฎิบัติงานดังกลาวตองเปนไปตามกฎหมาย               ท่ีเก่ียวของ 

6.1.6   กรณีการขัดแยงทางผลประโยชน 

บร>ษัทมีนโยบายการปองกันและการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชนที่กําหนดให

กรรมการ ผูบร>หาร และพนักงานทุกคน ตองถือปฎิบัติตามอยางเครงครัด 

6.1.7   กรณีการจายเง>นเพb่ออํานวยความสะดวก 

บร>ษัทมีนโยบายหามจายเง>นเพb่ออํานวยความสะดวกสําหรับการเรงดําเนินการ หรNอ 

เพb่อความคลองตัวในการดําเนินการ ที ่นอกเหนือจากการบร>การโดยทั่วไป ยกเวน                

การจายเง>นเพb่ออํานวยความสะดวกตามระเบียบของผูใหบร>การ ทั ้งนี ้ รวมถึงการ                

หามให รับสินบน จากเจาหนาที่ของรัฐ เอกชน โดยการเสนอใหเง>น บัตรกํานัล เช็ค หุน 

ของขวัญหรNอของมีคาอื่นใด ทั้งทางตรงและทางออม เพb่อใหไดมาหรNอคงไวซึ่งธุรกิจหรNอ

ขอไดเปรQยบทางการแขงขัน 

6.2 บร>ษัทตองใหความเปนธรรมและคุมครองกรรมการ ผูบร>หาร และพนักงานทุกคนที่ปฏิเสธ         

การคอรรัปชั่นหรNอแจงขอมูลหรNอเบาะแสการคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบร>ษัท และพนักงาน และ           

ผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการคอรรัปชั่น ตามนโยบายการแจงเบาะแสหรNอขอรองเรQยน     

ที่กําหนด    โดยบร>ษัทจะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรNอใหผลทางลบตอผูบร>หารหรNอพนักงานทุกคน 

ท่ีปฏิเสธการคอรรัปชั่น แมวาการกระทําน้ันจะทําใหบร>ษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

6.3 บร>ษัทกําหนดใหมีการสื่อสารนโยบายและมาตรการตอตานคอรรัปชั่น รวมถึงชองทางการ          

แจงเบาะแส หรNอขอรองเรQยนไปยังสาธารณชน บร>ษัทยอย บร>ษัทรวม ตัวแทนทางธุรกิจ คูคา       

ผานทางเว็บไซตของบร>ษัทและรายงานประจําป ในสวนของการสื่อสารภายในบร>ษัทจะจัดใหมี

การสื่อสารผานหลายชองทาง เชน Intranet หลักสูตรการปฐมนิเทศ การสัมมนาและการอบรม

ตางๆ ของบร>ษัท พรอมทั้งใหกรรมการ ผูบร>หาร และพนักงานทุกคนลงนามรับทราบนโยบาย

ตอตานการคอรรัปชั่น เพb่อใหมั่นใจวา กรรมการ ผูบร>หาร และพนักงานทุกคน รับทราบ เขาใจ 

และพรอมจะนํานโยบายและมาตรการดังกลาวไปปฏิบัติอยางจร>งจัง 

6.4 บร>ษัทจัดใหมีระเบียบการเบิกจายเง>นโดยกําหนดตารางอํานาจอนุมัติและวงเง>นในการอนุมัติ           

ซึ่งการเบิกจายตองมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน เพb่อใหมั่นใจวาการบร>จาคเพb่อการกุศลไมได

เปนไปเพb่อการคอรรัปชั่น และเง>นสนับสนุนตางๆ ไมถูกใชเปนขออางสําหรับการคอรรัปชั่น 

6.5 บร>ษัทจะจัดใหมีการจัดซื้อสินคาและบร>การดวยความเปนธรรมและโปรงใส รวมทั้งจะทําการ

ประเมินเพb่อคัดเลือกผูขาย ผูใหบร>การ และผูรับเหมา ตามระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจาง     

อยางเครงครัด ทั ้งนี ้ บร>ษัทจะแจงใหผู ขาย ผู ใหบร>การ และผู รับเหมารับทราบนโยบาย                         

และมาตรการตอตานการคอรรัปชั่นของบร>ษัทดวย อยางไรก็ดี บร>ษัทสงวนสิทธิ์ท่ีจะยกเลิกการ

จัดซื้อหรNอจัดจาง หากพบวามีการกระทําหรNอเคยมีประวัติการดําเนินการในการใหสินบน หรNอ

การคอรรัปชั่น 

6.6 บร>ษัทจัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอเพb่อปองกันมิใหมี        

การคอรรัปชั่น โดยการตรวจสอบดังกลาวครอบคลุมดานงานการตลาด การจัดซื้อ การเง>น 

การบัญชี และการเก็บบันทึกขอมูล รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ภายในบร>ษัทที่เกี ่ยวของกับ

มาตรการตอตานการคอรร ัปชั ่น พรอมทั ้งรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบทุกคร้ัง 
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7.7.7.7. การบร>หารและประเมินความเสี่ยงการบร>หารและประเมินความเสี่ยงการบร>หารและประเมินความเสี่ยงการบร>หารและประเมินความเสี่ยง 
 

บร>ษัทจะจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการทํางานที่อาจมีความเสี่ยงหรNอโอกาสที่อาจจะ

เกิดการคอรรัปชั่น ผลกระทบที่อาจเกิดขa้น มาตรการที่ตองปฏิบัติ ว>ธีวัดความสําเร็จ และทรัพยากรที่ตองใช

เพb่อลดความเสี่ยงดังกลาว โดยจะดําเนินการประเมินความเสี่ยงอยางสมํ่าเสมออยางนอยปละ 1 คร้ัง                    

และดําเนินการทบทวนมาตรการการจัดความเสี่ยงท่ีกําหนดและใชอยูในปจจwบันเพb่อใหมีความเหมาะสมและอยู

ในระดับท่ียอมรับได 

 

8.8.8.8. การบร>หารทรัพยากรบุคคลการบร>หารทรัพยากรบุคคลการบร>หารทรัพยากรบุคคลการบร>หารทรัพยากรบุคคล 
8.1 กระบวนการสรรหา การคัดเลือกบุคลากร เพb ่อรับเขาทํางาน จะตองไมเคยมีประวัติการ

ปฏิบัติงาน หรNอละเวนการปฏิบัติหนาท่ี หรNอใชอํานาจหรNอตําแหนงหนาท่ีโดยมิชอบหรNอแสวงหา

ผลประโยชนอันมิควรได โดยการรับหรNอใหสินบนหรNอการคอรรัปชั่น ไมวาในรูปแบบใดก็ตาม 

รวมท้ังตองไมเคยมีประวัติหรNอเก่ียวของกับการถูกลงโทษอันเน่ืองจากการทุจร>ต คอรรัปชั่น และ

การใหหรNอรับสินบน 

8.2 บร>ษัทมีนโยบายไมวาจางพนักงานรัฐที่ยังอยูในตําแหนงซึ่งมีความเกี่ยวของกับการกํากับดูแล

หรNอการดําเนินงานของบร>ษัทมาเปนพนักงาน กรรมการ หรNอเปนที่ปรaกษา เวนแตกรรมการ

บร>ษัทที ่มาจากภาครัฐ ซึ ่งตองเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาชนและกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งสัญญาซื้อขายลวงหนา ประกาศของคณะกรรมการ

ตลาดทุน และประกาศที่ออกโดยสํานักงาน ก.ล.ต. และประกาศ ขอบังคับ และ/หรNอระเบียบ                 

ท่ีเก่ียวของ 

8.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน เชน การปรับขa้นเง>นเดือน การใหโบนัส และการเลื่อนตําแหนงของ

พนักงาน เปนตน บร>ษัทจะนําขอมูลที่เกี่ยวกับการตอตานการทุจร>ตคอรรัปชั่น การใหหรNอรับ

สินบนมาพHจารณาดวย เชน กรณีท่ีผูบร>หาร หรNอพนักงานเขาไปมีสวนเก่ียวของในเรN่องดังกลาว

จะถูกลงโทษ เชน ไมไดรับการขa้นเง>นเดือน ไมไดรับโบนัส ไมไดรับการเลื่อนตําแหนง หรNอเลิกจาง    

เปนตน ในขณะที่พนักงานที่แจงเบาะแสหรNอใหขอมูลในเรN ่องดังกลาวจะไดรับความคุมครอง                

และยกยอง เปนตน 

8.4 การปฐมนิเทศพนักงานใหมจะมีการใหความรูเกี่ยวกับนโยบายการตอตานการคอรรัปชั่น 

ตลอดจนมีการจัดฝกอบรมและใหความรูในเรN ่องดังกลาวอยางตอเนื ่อง เพb ่อใหพนักงาน 

ผูบร>หาร และกรรมการ ตระหนักถึงความสําคัญในเรN ่องดังกลาว และเพb่อสรางวัฒนธรรม

องคกร 

 

9.9.9.9. การควบคุมภายในและการรายงานการควบคุมภายในและการรายงานการควบคุมภายในและการรายงานการควบคุมภายในและการรายงาน 
 

9.1 บร>ษัทมีระบบการควบคุมภายในเพb ่อใหการดําเนินงานของบร>ษัทเปนไปอยางเหมาะสม                            

มีประสิทธิภาพและเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับของทางการ เพb่อเปนการลดความเสี่ยงดาน     

การคอรรัปชั่น จaงไดจัดใหมีการตรวจสอบภายในเพb่อใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา 

ระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูสามารถชวยใหบร>ษัทบรรลุเปาหมายตามท่ีวางไวได 

9.2 บร>ษัทกําหนดใหฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และฝายตรวจสอบภายใน จัดทําแผนการ

ตรวจสอบอยางนอยปละ 1 ครั ้ง โดยแผนการตรวจสอบจะผานการพHจารณาอนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบร>ษัท โดยจะมีการพHจารณาแผนงานตามความ

เสี่ยงท่ีอาจจะเกิดการคอรรัปชั่น 
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9.3 บร>ษัทกําหนดข้ันตอนการรายงานผลการตรวจสอบและการรายงานประเด็นเรงดวน ดังน้ี 

9.3.1 ฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และฝายตรวจสอบภายใน จะรายงานผลการตรวจสอบ

ตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบร>ษัท เปนรายเดือน และรายงานคูขนาน

ตอประธานเจาหนาที่บร>หาร โดยจะสรุปผลการกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ทุกเรN่องตามแผนงานท่ีกําหนดเปนประจําทุกป เพb่อใหพHจารณาในภาพรวมอีกคร้ัง 

9.3.2  กรณีพบวามีประเด็นเรงดวน ผูบร>หารฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และผูบร>หารฝาย

ตรวจสอบภายใน จะดําเนินการแจงคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานคูขนาน                 

ใหประธานเจาหนาที ่บร>หารทราบทันที เพb ่อพHจารณาและสั ่งการ รวมทั ้งกําหนด                    

แนวทางการควบคุมและปรับปรุงแกไขในประเด็นขอสังเกตดังกลาว 

10.10.10.10. การจัดเก็บขอมูลการจัดเก็บขอมูลการจัดเก็บขอมูลการจัดเก็บขอมูล 

10.1 บร>ษัทมีนโยบายที ่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน หลักการ รวมทั ้งกฎหมายที ่บังคับใชเกี ่ยวกับ                

การรายงานขอมูลทางบัญชีและการเง>น 

10.2 คาใชจายทุกประเภทตองมีเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจาย มีการอนุมัติตามอํานาจอนุมัติ 

รวมท้ังการจัดเก็บและรักษาขอมูลของบร>ษัทจะตองเปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

10.3 บร>ษัทไมอนุญาตใหมีการบันทึกขอมูลที่เปนเท็จ ผิดหลักการ ไมสมบูรณ ไมถูกตอง หรNอทําการ

ตกแตงบัญชี รวมทั้งจะตองไมมีบัญชีนอกงบการเง>นเพb่อใชสนับสนุนหรNอปกปดการจายเง>นท่ี              

ไมเหมาะสม 

11.11.11.11. การพHจารณาการพHจารณาการพHจารณาการพHจารณาลงลงลงลงโทษหากมีการฝาฝโทษหากมีการฝาฝโทษหากมีการฝาฝโทษหากมีการฝาฝนหรNอไมปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นนหรNอไมปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นนหรNอไมปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นนหรNอไมปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น 

11.1 หากกรรมการบร>ษัทฝาฝนหรNอไมปฏิบัติตามนโยบายนี ้ บร>ษัทจะตั ้งคณะกรรมการเพb่อ

ดําเนินการสอบสวนขอเท็จจร>งเกี่ยวกับการกระทําดังกลาวโดยไมชักชา ซึ่งจะประกอบดวย

กรรมการอิสระทั้งหมดของบร>ษัท ในกรณีที ่การพHจารณาสอบสวนขอเท็จจร>งพHสูจนไดวา 

กรรมการดังกลาวฝาฝนหรNอไมปฏิบัติตามนโยบายน้ี ใหคณะกรรมการสอบสวนรวบรวม

หลักฐานขอเท็จจร>ง เพb่อเสนอใหคณะกรรมการบร>ษัทพHจารณาลงโทษตามความเหมาะสม              

ในแตละกรณี (กรรมการผูเขารวมประชุมจะยกเวนกรรมการที่ฝาฝนหรNอไมปฏิบัติตามนโยบาย

ตอตานการคอรรัปชั่น) 

11.2 หากผูบร>หาร หรNอพนักงานของบร>ษัท ฝาฝนหรNอไมปฏิบัติตามนโยบายนี้ บร>ษัทจะจัดต้ัง

คณะกรรมการพHจารณาลงโทษ เพb่อทําหนาที่สอบสวนขอเท็จจร>ง และพHจารณาลงโทษตาม

ความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจาง หรNอการใหชดเชยความเสียหาย ทั้งนี้ จะรายงาน               

ใหคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบร>ษัทรับทราบดวย ทั้งน้ี บร>ษัทไมมีนโยบาย              

ลดตําแหนง ลงโทษ หรNอใหผลทางลบตอผูบร>หาร และพนักงานที่ปฏิเสธการคอรรัปชั่น แมวา         

การกระทําน้ันจะทําใหบร>ษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 
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12.12.12.12. มาตรการในการแจงเบาะแสมาตรการในการแจงเบาะแสมาตรการในการแจงเบาะแสมาตรการในการแจงเบาะแสหหหหรNอขอรองเรQยนรNอขอรองเรQยนรNอขอรองเรQยนรNอขอรองเรQยน 

บร>ษัทไดจัดใหมีมาตรการในการแจงเบาะแสหรNอขอรองเรQยนการกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรNอ

การมีพฤติกรรมที่อาจจะสอถึงการทุจร>ตหรNอการประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกร รวมทั้งพนักงาน                

และผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ซึ่งการกระทําดังกลาวรวมถึงการรายงานทางการเง>นที่ไมถูกตอง หรNอระบบ

ควบคุมภายในที่บกพรอง ทั้งน้ี บร>ษัทจัดใหมีมาตรการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน                 

ผูแจงเบาะแสผูรองเรQยน หรNอผูท่ีใหความรวมมือในการรายงานดังกลาว เพb่อใหมาตรการการแจงเบาะแสหรNอ

ขอรองเรQยนมีประสิทธิผลยิjงขa้น 

13.13.13.13. การเผยแพรนโยบายการเผยแพรนโยบายการเผยแพรนโยบายการเผยแพรนโยบายและและและและมาตรมาตรมาตรมาตรการตอตานการคอรรัปชั่นการตอตานการคอรรัปชั่นการตอตานการคอรรัปชั่นการตอตานการคอรรัปชั่น 

13.1 บร>ษ ัทจะติดประกาศนโยบายตอตานการคอรร ัปช ั ่น และนโยบายการแจงเบาะแสหรNอ                          

ขอรองเรQยน ในสถานที ่เดนชัด ใน Intranet เพb ่อใหผู บร>หารและพนักงานทุกคนของบร>ษัท

รับทราบ 

13.2 บร>ษัทจะเผยแพรนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น และนโยบายการแจงเบาะแสหรNอขอรองเรQยน 

ผานชองทางการสื่อสารของบร>ษัท เชน เว็บไซตของบร>ษัท และรายงานประจําป เพb่อใหบร>ษัทยอย 

บร>ษัทรวม ตัวแทนทางธุรกิจ คูคา และสาธารณชนรับทราบและปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

14.14.14.14. การติดตามดูแลการติดตามดูแลการติดตามดูแลการติดตามดูแลและการทบทวนนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นและการทบทวนนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นและการทบทวนนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นและการทบทวนนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น    

บร>ษัทมีการติดตามดูแลและทบทวนความเหมาะสม ความเพnยงพอ และประสิทธิภาพ ของระเบียบปฎิบัติ

เปนระยะ และการดําเนินการปรับปรุงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบหรNอคณะกรรมการ

บร>ษัทจะประเมินความพอเพnยงของมาตรการอยางเปนอิสระและเปดเผยการตรวจสอบน้ันในรายงานประจําป

เพb่อใหผูถือหุนทราบ และมีการทบทวนนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกป หรNอเม่ือ

มีการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญ 

15.15.15.15. ขอแนะขอแนะขอแนะขอแนะนําเกี่ยวกับมาตรการตอตานคอรรัปชั่นนําเกี่ยวกับมาตรการตอตานคอรรัปชั่นนําเกี่ยวกับมาตรการตอตานคอรรัปชั่นนําเกี่ยวกับมาตรการตอตานคอรรัปชั่น     

กรณีกรรมการ ผูบร>หาร และพนักงานมีขอสงสัยวาการกระทําใดอาจเขาขายการคอรรัปชั่น หรNอฝาฝน

นโยบายตอตานการคอรรัปชั่น ขอใหมีการพHจารณากอนการปฏิบัติหรNอตัดสินใจเรN่องน้ันๆ ดังน้ี  

(1) เปนการกระทําท่ีถูกกฎหมายหรNอกฎระเบียบของทางการและของบร>ษัทหรNอไม 

(2) สังคมยอมรับการกระทําน้ันหรNอไม สามารถเปดเผยตอสังคมไดหรNอไม 

(3) เปนการกระทําที ่ขัดตอจร>ยธรรม และอาจจะนําความเสื ่อมเสียมาใหกับผู กระทําหรNอผู  อ่ืน                    

หรNอตอชื่อเสียงของบร>ษัทในขณะน้ันหรNอในอนาคตหรNอไม  

หากไมแนใจในการพHจารณาดวยตนเอง ใหแจงขอมูลหรNอขอเท็จจร>งของเรN่องนั้นๆ ตอผูบังคับบัญชา

พHจารณา หรNอสามารถสอบถามฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงานในการรวมพHจารณาเพb่อดําเนินการใหถูกตอง

ตอไป 
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16.16.16.16. การบังคับใชการบังคับใชการบังคับใชการบังคับใช 

 ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 15 มิถุนายน 2564 เปนตนไป 
 

        
         (นายชวงชัย นะวงศ) 

      ประธานเจาหนาท่ีบร>หาร 

 

อนุมัติโดยคณะกรรมการบร>ษัท 

คร้ังท่ี 6/2564 เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2564 


