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บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) 

คู่มือประกอบ 

นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 

1.  บทนํา 
 

1.1 บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) ยึดมัน่การดาํเนินกิจการดว้ยความซ่ือสตัยแ์ละเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี โดยใชก้ลยทุธ์ในการแข่งขนัทางธุรกิจอยา่งเป็นธรรมโปร่งใสยึดมัน่มาตรฐานการบริการ และคุณภาพ

ท่ีดีของโรงแรมและภตัตาคารเป็นสาํคญั และปฏิบติัตนตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด   ดว้ยตระหนกัดีวา่ 

การใหสิ้นบนและการทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นภยัร้ายแรงท่ีจะทาํลายการแข่งขนัอยา่งเสรีเป็นธรรม รวมทั้งก่อใหเ้กิด

ความเสียหายต่อการพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมของประเทศ บริษทัจึงมีนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่  โดย

ไม่ยินยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน่ใดๆ ทั้งส้ิน และกาํหนดใหบ้ริษทัฯ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัอ่ืน ท่ีบริษทัมีอาํนาจ

ในการควบคุม รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ ดาํเนินการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริต

คอร์รัปชัน่ดงักล่าว ซ่ึงครอบคลุมใหมี้การปฏิบติัตามในทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั 

1.2 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการใหสิ้นบนและทุจริตคอร์รัปชัน่” 

(Collective Action Coalition “CAC”)  เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจท่ีซ่ือสัตย ์ เพ่ือประโยชนท์ั้ง

ในองคก์รและนอกองคก์ร 

1.3 นโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ (“นโยบาย”)  ฉบบัน้ีถือเป็นส่วนเพ่ิมเติมของนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของ

บริษทั และไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
 

2. วตัถุประสงค์ 

 นโยบายฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ  

1. แสดงออกถึงจุดยืนของบริษทัในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งส้ินเชิง 
2. กาํหนดเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเพ่ือป้องกนัมิใหบ้ริษทัและพนกังานฝ่าฝืนกฎหมายต่อตา้นการใหสิ้นบนและทุจริต

คอร์รัปชัน่ 
3. กาํหนดขั้นตอนการสอบทานและกาํกบัติดตาม เพ่ือใหม้ัน่ใจว่ามีการปฏิบติัตามนโยบายฉบบัน้ี 
4. สนบัสนุนใหพ้นกังานเฝ้าระวงั และรายงานการพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ผา่นช่องทางการส่ือสารท่ีปลอดภยั 
5. สนบัสนุนใหบ้ริษทัยอ่ย บริษทัอ่ืนๆ ท่ีบริษทัมีอาํนาจในการควบคุม รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ

กบับริษทัต่อตา้นการใหสิ้นบนและทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 

3. ขอบเขต 

       - นโยบายฉบบัน้ีบงัคบัใชก้บักรรมการ  ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน (รวมเรียกวา่ “พนกังาน”)  ของบริษทั 

       - บริษทัคาดหวงัใหบ้ริษทัยอ่ย บริษทัอ่ืนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทั  ปฏิบติัตามนโยบายฉบบัน้ี 
 

 

4. คํานิยาม 

 ขอ้ความหรือคาํใดๆ ท่ีใชใ้นนโยบายฉบบัน้ี ใหมี้ความหมายดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ขอ้ความดงักล่าวจะแสดงหรือ

อธิบายไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  
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 การทุจริตคอร์รัปชัน่  หมายถึง การใหสิ้นบน การเรียก การรับ การเสนอให ้การใชต้าํแหน่งหนา้ท่ี และการใชข้อ้มลู

ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีการงานของบริษทั ไปกระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการเอ้ือประโยชนใ์หก้บัตนเอง พวกพอ้ง หรือผูอ่ื้น 

เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นผลประโยชนอ่ื์นใด ท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ  หรือผลประโยชนใ์ดโดยมิชอบ  แก่ตนเองทั้งทางตรง

และทางออ้ม รวมถึงการกระทาํใดๆ ท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย ขดัต่อจริยธรรมธุรกิจของบริษทั หรือขดัต่อจารีตทางการคา้ 

 ทุจริตคอร์รัปชัน่อาจกระทาํไดใ้นหลายรูปแบบ เช่น  

1. การสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง (Political Contributions) 

2. การบริจาคเพ่ือการกศุลและการเป็นผูส้นบัสนุน (Charitable Contributions and Sponsorships) 

3. ของขวญัและค่าใชจ่้ายในการเล้ียงรับรอง (Gifts and Hospitality) 
 

5. หน้าที่ความรับผดิชอบ 

 5.1 คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลนโยบายและมาตรการ

ต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่  เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่  บริษทัไดป้ฏิบติัตามภาระหนา้ท่ี  ตามกฎหมายและจริยธรรมท่ีกาํหนดไว ้ 

 5.2 ผูบ้ริหารทุกคนมีหนา้ท่ีหลกัในการนาํนโยบายฉบบัน้ีไปปฏิบติั รวมทั้งติดตามประสิทธิผลของนโยบายฉบบั

น้ี และกรรมการผูจ้ดัการมีหนา้ท่ีช้ีแจง ตอบขอ้ซกัถาม และตีความในกรณีท่ีมีขอ้สงสยั 

 5.3 ผูบ้ริหารทุกคนมีหนา้ท่ีส่ือสารใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนไดต้ระหนกัถึง และมีความเขา้ใจนโยบายฉบบัน้ี 

และไดรั้บการอบรมอยา่งพอเพียงและสมํ่าเสมอ 

 5.4 พนกังานจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหส้อดคลอ้งกบันโยบายฉบบัน้ี  กรณีมีขอ้สงสยั หรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบาย

ฉบบัน้ี จะตอ้งรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา  หรือผา่นช่องทางการรายงานท่ีกาํหนดไว ้  ตามนโยบายการแจง้เบาะแสและ

คุม้ครองผูร้้องเรียน 
 

6.  นโยบายและแนวทางปฏิบัติ 

 6.1 บททั่วไป 

6.1.1   บริษทัมีนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งส้ินเชิง (Zero - Tolerance Policy)  และถือ

ปฏิบติัตามกฎหมายทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ในประเทศไทย 

6.1.2   บริษทัจะไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชัน่ ทั้งตรงและทางออ้ม และมุ่งมัน่ท่ีจะนาํ

ระบบท่ีมีประสิทธิผลมาใชใ้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

  6.1.3   พนกังานบริษทัตอ้งไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชัน่ การให/้รับสินบน แก่/จาก- 

 เจา้หนา้ท่ีของรัฐและเอกชน เช่น บุคลากรของบริษทัต่างๆ ท่ีมีธุรกรรมร่วมกบับริษทั ทั้งทางตรงและทางออ้ม

 เพ่ือใหไ้ดม้า  เพ่ือคงไวซ่ึ้งธุรกิจ หรือขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
 

 6.2 บริษทัและบุคคลที่มคีวามเกีย่วข้อง 

  6.2.1   บริษทัยอ่ยและบริษทัในเครือท่ีบริษทัมีอาํนาจในการควบคุม  

  บริษทัจะแจง้และสนบัสนุนใหบ้ริษทัยอ่ยในเครือท่ีบริษทัมีอาํนาจในการควบคุม ปฏิบติัตาม 

 นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

  6.2.2   ตวัแทนและตวักลางทางธุรกิจ  

   หา้มมิใหบ้ริษทัหรือพนกังาน วา่จา้งตวัแทน หรือตวักลางทางธุรกิจใดๆ โดยมีวตัถุประสงค ์

 เพ่ือกระทาํการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

  6.2.3   ผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้/ใหบ้ริการและผูรั้บเหมา  
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  บริษทัจะจดัใหมี้การจดัซ้ือ จดัหาสินคา้/บริการ ดว้ยความเป็นธรรมและโปร่งใส  รวมทั้งจะดาํเนินการ

 ประเมิน เพ่ือคดัเลือกผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้/ใหบ้ริการ  และผูรั้บเหมาดว้ยความรอบคอบ  ทั้งน้ีบริษทัจะแจง้ใหผู้จ้ดั

 จาํหน่ายสินคา้/ใหบ้ริการ และผูรั้บเหมา รับทราบนโยบายฉบบัน้ี   และบริษทัสงวนสิทธ์ิท่ีจะบอกเลิก การจดัซ้ือ

 และวา่จา้ง หากพบวา่ ผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้/ใหบ้ริการ และรับเหมาเป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง หรือไดก้ระทาํ การทุจริต 

คอร์รัปชัน่หรือใหสิ้นบน 
 

 6.3 ของขวญัและค่าใช้จ่ายเลีย้งรับรอง 

  6.3.1  บริษทัตระหนกัดีวา่  การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ เป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะนาํมาซ่ึง

  ความสาํเร็จอยา่งต่อเน่ืองของบริษทั 

  6.3.2  การให ้ มอบ  หรือรับของขวญั  การเล้ียงรับรอง  หรือผลประโยชนใ์ดๆ กบัลกูคา้  คู่คา้ หรือผูมี้

 ส่วนเก่ียวขอ้ง   ใหป้ฏิบติัตามระเบียบการให/้รับ ของขวญั ของกาํนลั    
 

 6.4  การบริจาคเพือ่การกศุลและการเป็นผู้ให้การสนับสนุน 

  6.4.1 บริษทับริจาคเพ่ือการกศุล ทั้งในรูปแบบของการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน  หรือในรูปแบบ

 อ่ืนๆ  (เช่น  ใหค้วามรู้ หรือสละเวลา) เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมตอบแทนสังคม  ตลอดจนประชาสมัพนัธ์ 

 และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่บริษทั  โดยไม่ไดมุ่้งหวงัผลทางธุรกิจเป็นการตอบแทน 

  6.4.2 การเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน เป็นวิธีการประชาสมัพนัธ์ธุรกิจของบริษทัวิธีหน่ึง ซ่ึงแตกต่างจากการ

 บริจาคเพ่ือการกศุล  โดยอาจกระทาํไดห้ลายรูปแบบ เช่น การสนบัสนุนกิจกรรมทางศิลปะ วฒันธรรม และ 

 การศึกษา เป็นตน้ 

   6.4.3 พนกังานตอ้งมีความระมดัระวงั เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่  การบริจาคเพ่ือการกศุล และการเป็นผูใ้ห้

 การสนบัสนุน  จะไม่ถกูนาํไปใชเ้ป็นวิธีการหลีกเล่ียงในการใหสิ้นบน  ตลอดจนตอ้งดาํเนินการอยา่ง  

 โปร่งใส  และเป็นไปตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 

  6.4.4 ในการบริจาคเพ่ือการกศุล หรือเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน  จะตอ้งจดัทาํ ใบบนัทึกคาํขอ ระบุช่ือ   

 ผูรั้บบริจาค/ผูรั้บการสนบัสนุน  และวตัถุประสงคข์องการบริจาค/สนบัสนุน   พร้อมแนบเอกสารประกอบ

 ทั้งหมด  เสนอใหผู้มี้อาํนาจอนุมติัของบริษทั พิจารณาอนุมติัตามระเบียบของบริษทั 
 

7.  การควบคุมภายใน  

 7.1. บริษทัจะรักษาระบบการควบคุมภายในใหมี้ประสิทธิผล    เพ่ือต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่  

ซ่ึงครอบคลุมถึงการตรวจสอบระหวา่งกนั ดา้นบญัชี การจดัเก็บขอ้มลู รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

นโยบายฉบบัน้ี 

 7.2  ระบบการควบคุมภายใน จะประกอบดว้ย การควบคุมทัว่ทั้งองคก์ร รวมถึงการควบคุม และขั้นตอนการ

ปฏิบติัท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งเฉพาะเจาะจง ซ่ึงออกแบบมาเพ่ือจดัการความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ ท่ีอาจเกิดข้ึน 

 7.3  การควบคุมทัว่ทั้งองคก์ร ประกอบดว้ย      นโยบายกาํกบัดูแลกิจการ     คาํแถลงต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ของ

ฝ่ายบริหาร    การสอบทานของสาํนกัตรวจสอบภายใน   นโยบายดา้นทรัพยากรบุคคล    ขอ้บงัคบัของบริษทั การมอบอาํนาจ

และการแบ่งแยกหนา้ท่ีงานอยา่งเหมาะสม    การบนัทึกและรายงานขอ้มลูทางบญัชีและการเงินอยา่งถูกตอ้งและเป็นจริง  การ

ดูแลจดัการกบัรายงาน การพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
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8. การจดัเกบ็รักษาข้อมูล 

 8.1  บริษทัมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัตามมาตรฐาน  หลกัการ  รวมทั้งกฎหมาย  ท่ีบงัคบัใชเ้ก่ียวกบัการรายงานขอ้มลู

ทาง  บญัชีและการเงิน 

 8.2  ค่าใชจ่้ายทุกประเภทจะตอ้งมีเอกสารประกอบ  รวมทั้งการจดัเกบ็และรักษาขอ้มลูของบริษทั จะตอ้งเป็นไป

ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 8.3  บริษทัไม่อนุญาตใหมี้การบนัทึกขอ้มลูท่ีเป็นเทจ็ ผิดหลกัการ   ไม่สมบูรณ์   ไม่ถกูตอ้ง    หรือบริษทัจะไม่ทาํ 

การตกแต่งบญัชี รวมทั้งจะตอ้งไม่มีบญัชีนอกงบการเงิน   เพ่ือใชส้นบัสนุนหรือปกปิดการรับเงินหรือจ่ายเงินท่ีไม่

เหมาะสม 
 
9. การอบรมและการส่ือสาร 

 9.1  พนักงาน 

 พนกังานทุกคนไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่ง สมํ่าเสมอ เพ่ือใหต้ระหนกัถึง 

นโยบายฉบบัน้ี  โดยเฉพาะรูปแบบต่างๆ  ของการทุจริต  ความเส่ียงจากการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

ตลอดจนวิธีการรายงานกรณีพบเห็น  หรือสงสยัวา่มีการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 พนกังานทุกคนจะไดรั้บสาํเนานโยบายฉบบัน้ี เพ่ือช่วยใหม้ัน่ใจวา่  ไดรั้บทราบ และเขา้ใจถึงนโยบายของบริษทั

ในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ นอกจากน้ียงัสามารถอ่านนโยบาย รวมทั้งขอ้มลูท่ีปรับปรุงแกไ้ขได ้

จากเวบ็ไซตข์องบริษทั  www.asiahotel.co.th บริษทัจะแจง้ใหพ้นกังานทราบ หากมีการเปล่ียนแปลงขอ้มลูท่ีสาํคญั  

 การอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบันโยบายฉบบัน้ี จะเป็นส่วนหน่ึงของการปฐมนิเทศ หรือก่อนการเขา้รับตาํแหน่งของ

พนกังานใหม่ทุกคนของบริษทั 
 

 9.2 บุคคลภายนอก  

 บริษทัจะส่ือสารนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งส้ินเชิง ใหแ้ก่ตวัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผูจ้ดั 

จาํหน่ายสินคา้/ใหบ้ริการ และรับเหมาทราบ ตั้งแต่เร่ิมตน้ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ  และในภายหลงั   ตามความเหมาะสม 

 ทั้งน้ี บริษทัสนบัสนุนใหต้วัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้/ใหบ้ริการ และผูรั้บเหมายึดมัน่ 

ในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสงัคมเช่นเดียวกนักบับริษทั 
 

10. การรายงานการพบเห็นการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 หากพนกังานมีขอ้สงสยั หรือมีหลกัฐานวา่  มีพนกังานหรือบุคคลซ่ึงกระทาํการในนามบริษทั ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วม

ในการทุจริตคอร์รัปชัน่ จะตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยทนัที หรือรายงานผา่นช่องทางการรายงานตาม 

“นโยบายการแจง้เบาะแส และคุม้ครองผูร้้องเรียน”  เม่ือบริษทัไดรั้บการรายงานแลว้ จะดาํเนินการอยา่งจริงจงั และจะไม่

ดาํเนินการลงโทษใดๆ กบัพนกังานท่ีใหข้อ้มูลดว้ยเจตนาสุจริต 
 

11. การปกป้องดูแลพนักงาน 

11.1 บริษทัใหค้วามมัน่ใจกบัพนกังานวา่  จะไม่มีพนกังานคนใดถกูลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือไดรั้บผลกระทบ 

จากการปฎิเสธการใหสิ้นบน  ถึงแมว้า่การปฎิเสธดงักล่าวจะทาํใหบ้ริษทัสูญเสียธุรกิจ หรือพลาดโอกาสไดธุ้รกิจใหม่ 

บริษทัเช่ือวา่นโยบายไม่ยอมรับการใหสิ้นบนและทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งส้ินเชิง จะช่วยสร้างคุณค่าใหแ้ก่บริษทั   นอกจากน้ี

บริษทัไม่ยินยอมใหผู้ใ้ดมากระทาํการข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหน่ียวพนกังาน ท่ีตั้งใจปฏิบติัตามนโยบายฉบบัน้ี  
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11.2 หากพนกังานเช่ือวา่ตนเองถกูข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหน่ียว ใหร้ายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง หรือ 

ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลโดยทนัที และหากวา่ยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข ใหร้ายงานผา่นช่องทางการรายงานตาม  “นโยบายการแจง้

เบาะแส และคุม้ครองผูร้้องเรียน” ของบริษทั 
 

12. การฝ่าฝืนนโยบาย 

12.1 บริษทัจะดาํเนินการลงโทษทางวินยัแก่พนกังานผูฝ่้าฝืนการปฏิบติัตามนโยบายน้ี รวมถึงผูบ้งัคบับญัชา 

โดยตรง ท่ีเพิกเฉยต่อการกระทาํผิด หรือรับทราบวา่มีการกระทาํผิดแต่ไม่ดาํเนินการใหถู้กตอ้ง ซ่ึงวิธีการลงโทษจะข้ึนอยู่

กบัขอ้เทจ็จริง สถานการณ์แวดลอ้ม และลกัษณะของการกระทาํความผิด โดยไดมี้การกาํหนดระเบียบลงโทษพนกังานท่ีฝ่า

ฝืนนโยบาย  

                      การไม่ไดรั้บรู้ถึงนโยบายฉบบัน้ี และ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่สามารถเป็นขอ้อา้งในการไม่ปฏิบติัตามได ้ 

12.2 ตวัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้/ใหบ้ริการ  หรือผูรั้บเหมาใดๆ ของบริษทัอาจถกูบอกเลิก 

สญัญาได ้ หากฝ่าฝืนหลกัเกณฑต์ามนโยบายฉบบัน้ี หรือรับทราบถึงการกระทาํท่ีขดัต่อนโยบายฉบบัน้ี แต่ไม่ไดร้ายงาน

ใหฝ่้ายบริหารของบริษทัทราบ หรือใหข้อ้มลูท่ีไม่ถูกตอ้ง เม่ือเจา้หนา้ท่ีสอบสวนของบริษทั ไดส้อบถามขอ้มลูท่ีเก่ียวกบั

การกระทาํท่ีอาจขดัต่อนโยบายฉบบัน้ี  
 

13. นโยบาย  แบบรายงานและใบบันทึกที่เกีย่วข้อง 

  พนกังานควรอ่านทาํความเขา้ใจนโยบายน้ี ร่วมกบันโยบายและคู่มืออ่ืนๆ ของบริษทั  ดงัน้ี 

  13.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

  13.2 นโยบายการแจง้เบาะแส และคุม้ครองผูร้้องเรียน 

  13.3 ขอ้บงัคบัพนกังาน 

  13.4 ระเบียบการรับ/ใหข้องขวญั ของกาํนลั 

 บนัทึกท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่  

  13.5 ใบบนัทึกคาํขอบริจาค หรือขอสนบัสนุน 

  13.6 แบบรายงานการรับของขวญั 
 

14. การกาํกบัตดิตามและสอบสวน 

 14.1  ผูบ้ริหารตอ้งทบทวนนโยบายฉบบัน้ีเป็นประจาํทุกปี และเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั  หากมีการเปล่ียนแปลง รวมทั้งกาํกบัและติดตามการนาํนโยบายฉบบัน้ี ไปปฏิบติัและ

ใหค้าํแนะนาํต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง  ทั้งน้ีหากตอ้งมีการปรับปรุงใดๆ ตอ้งดาํเนินการโดยเร็วท่ีสุด  

 14.2  ฝ่ายตรวจสอบภายในจะตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบติังานตามนโยบายอยา่งสมํ่าเสมอ

เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผล ในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ ทั้งน้ีจะหารือผลการตรวจสอบ

ร่วมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง   เพ่ือหาแนวทางการแกไ้ขท่ีเหมาะสม และจะรายงานใหฝ่้ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ 

ไดรั้บทราบเป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอ  

 

 


