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กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี (“กลุ่มบรษิทั”) ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจดว้ยความซือ่สัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม 

รับผดิชอบต่อสังคม และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีรวมทัง้ไม่ยอมรับการทุจรติ

คอรรั์ปชัน่ทกุรปูแบบ ทัง้ในทางตรง และทางออ้ม 

กลุ่มบรษัิทไดแ้สดงเจตนารมณ์เขา้ร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏบัิต ิ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน

การต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่น โดยไดร้่วมลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏบัิต ิ(Collective Action Coalition) ของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่น และก าหนดใหบุ้คลากรของกลุ่มบรษัิทตอ้งปฏบัิตติามนโยบายการต่อตา้นการ

ทจุรติคอรรั์ปชัน่ (Anti-Corruption Policy) ของกลุม่บรษัิทอยา่งจรงิจัง ตัง้แตปี่ 2557 กลุม่บรษัิทจะไมก่ระท าการอันใดใหเ้จา้หนา้ที่

ภาครัฐ และภาคเอกชน เพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบทางธุรกจิ หรอืไดม้าซึง่ธุรกจิโดยมชิอบ และจะต่อตา้นบรรดาผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการ

ทจุรติคอรรั์ปชัน่ โดยการเรยีก การเสนอ การรับสนิบน การกรรโชก การมปีระโยชนท์ับซอ้น การฟอกเงนิ การยักยอก คา่ของขวัญ คา่

รับรอง คา่เดนิทาง การบรจิาคเงนิ การอปุถัมภ ์การใชจ้่ายเพือ่อ านวยความสะดวก การสนับสนุน ทางการเมอืง การใชจ้่ายลงทุนทาง

สังคม และชมุชน การตดิต่อกับเจา้หนา้ทีข่องรัฐ การคา้ผ่านหุน้ส่วนธุรกจิ ตัวแทน และคนกลางอืน่ๆ กจิการร่วมคา้ การใชส้นิทรัพย์

ของกจิการ การควบรวมกจิการ รวมทัง้ส่วนของผูถ้อืหุน้ส่วนนอ้ย และไม่ยนิยอมใหเ้กดิพฤตกิรรมการทุจรติคอรรั์ปชั่นขึน้ในองคก์ร 

โดยองคก์รไดม้กีารประเมนิความเสีย่ง และก าหนดแนวปฏบัิตแิก่เจา้หนา้ทีทุ่กระดับทัง้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดับ 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย และหลักจรยิธรรม 

  เพือ่ใหบ้รรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว และมั่นใจว่ากลุ่มบรษัิทไดม้นีโยบายก าหนดบทบาทหนา้ที ่และความรับผดิชอบแนว

ทางการปฏบัิต ิและมาตรการในการด าเนนิการที่เหมาะสม เพือ่ป้องกันการทุจรติคอรรั์ปชั่นทีอ่าจเกดิจากการด าเนนิธุรกจิของกลุ่ม

บรษัิทในทกุรปูแบบ รวมทัง้เพือ่ใหก้ารตัดสนิใจด าเนนิการทางธุรกจิทีม่คีวามเสีย่งตอ่การเกดิการทจุรติคอรรั์ปชัน่ ไดร้ับการพจิารณา 

และปฏบัิตอิยา่งรอบคอบ กลุม่บรษัิทจงึไดจั้ดท านโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ (Anti-Corruption Policy) พรอ้มทัง้ก าหนด

บทบาทหนา้ที ่และความรับผดิชอบ แนวทางการปฏบัิต ิเพือ่ป้องกันและตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่เป็นลายลักษณ์อักษร เพือ่ใหเ้กดิ

ความชดัเจนในการปฏบัิต ิและน าพาองคก์รไปสูค่วามย่ังยนื 

 
วตัถปุระสงค ์
 

1. เพือ่แสดงเจตนารมณ์ของกลุม่บรษัิทในการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ทกุรปูแบบ ทัง้ในทางตรง และทางออ้ม 

2. เพือ่ก าหนดหลักเกณฑ ์และแนวทางปฏบัิต ิรวมถงึก าหนดขัน้ตอนกระบวนการสอบทาน และก ากับตดิตามการปฏบัิติ

ตามนโยบายฉบับนี ้

3. เพือ่สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และแนวทางการปฎบัิตเิรือ่งนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร 

และพนักงานทุกระดับ เกดิความตระหนัก และใหค้วามส าคัญในการต่อตา้นการคอรรั์ปชั่น รวมทัง้สนับสนุนใหเ้ฝ้าระวังและรายงาน

การพบเห็นการคอรรั์ปชัน่ ผา่นชอ่งทางการแจง้เบาะแสทีก่ าหนดไว ้

 
ขอบเขต 
 

1. นโยบายฉบับนี้มผีลบังคับใชก้ับกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบรษัิท โดยใหย้ดืถอืเป็นแนวทาง ใน

การปฏบัิตงิาน 

2. กลุ่มบรษัิทมุ่งหวังใหต้ัวแทน และหรือ/ตัวกลาง ที่มีความเกี่ยวขอ้งหรือกระท าการในนามบรษัิทมีแนวทางในการ

ปฏบัิตงิานตามนโยบายฉบับนีด้ว้ย 

 
ค านยิาม 
 
 การทุจรติคอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถงึ การปฏิบัต ิหรือละเวน้การปฏิบัตใินต าแหน่งหนา้ที ่หรือการใชอ้ านาจใน

ต าแหน่งหนา้ที ่โดยมชิอบในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให ้หรอืรับสนิบน การน าเสนอ   การใหค้ ามั่นสัญญา การยอมรับการชักจูง  

สูก่ารกระท าทีผ่ดิตอ่กฏหมาย หรอืท าลายความไวใ้จ การขอ หรอืการเรยีกรอ้ง ทัง้ทีเ่ป็นทรัพยส์นิ เงนิ สิง่ของ สทิธ ิหรอืผลประโยชน์

อืน่ใดทีเ่ป็นการขัดต่อศลีธรรม จรยิธรรม กฏหมาย กฎระเบยีบ และนโยบายต่อเจา้หนา้ทีข่องรัฐ หรอืบุคคลอืน่ใดทีด่ าเนนิธุรกจิกับ

กลุม่บรษัิทไมว่า่ในประเทศ หรอืตา่งประเทศ เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ประโยชนอ์ันมคิวรได ้ทัง้ตอ่องคก์ร ตนเอง หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
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 การชว่ยเหลอืทางการเมอืง (Political Contribution) หมายถงึ การใหท้รัพยส์นิ เงนิ สิง่ของ สทิธ ิหรอืผลประโยชนอ์ืน่ใด 

เพือ่เป็นการช่วยเหลอื หรอืสนับสนุน หรอืเพือ่ประโยชน์อืน่ใดแก่พรรคการเมอืง นักการเมอืง หรอืบุคคลทีม่หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้งทาง

การเมอืง ตลอดจนกจิกรรมทางการเมอืง ไมว่า่โดยทางตรง หรอืทางออ้ม 

 การบรจิาคเพือ่การกศุล หมายถงึ การใหเ้วลา เงนิ ทรัพยส์นิ หรอืบคุคลากร โดยสมัครใจแกอ่งคก์รหรอืบคุคลเพือ่สนับสนุน

กจิกรรมการกศุล โดยไมไ่ดค้าดหวังผลประโยชนต์อบแทนในเชงิพาณชิย ์

 เงนิสนับสนุน (Sponsorships) หมายถงึ เงนิอดุหนุน เงนิชว่ยเหลอื เงนิสมทบ โดยจะตอ้งเป็นไปอย่างโปรง่ใส มหีลักฐาน

อย่างถูกตอ้ง โดยจะตอ้งไม่เป็นการใหเ้งนิทีอ่าจมวัีตถุประสงคแ์อบแฝงเพือ่บรกิารหรอืผลประโยชน์ทีย่ากต่อการวัดผลและตดิตาม 

ซึง่อาจถกูเชือ่มโยงไปเกีย่วขอ้งกับการคอรรั์ปชนั หรอืการใหส้นิบน 

 ค่าอ านวยความสะดวก (Facilitation Payment) หมายถงึ ค่าใชจ้่ายจ านวนเล็กนอ้ยทีจ่่ายแกเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐอย่างไมเ่ป็น

ทางการ และเป็นการใหเ้พยีงเพือ่ใหม้ั่นใจว่าเจา้หนา้ทีข่องรัฐจะด าเนนิการตามกระบวนการ หรอืเป็นการกระตุน้ใหด้ าเนนิการรวดเร็ว

ขึน้ โดยกระบวนการนัน้ไมต่อ้งอาศัยดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และเป็นการกระท าอันชอบดว้ยหนา้ทีข่องเจา้หนา้ทีข่องรัฐผูนั้น้ รวมทัง้

เป็นสทิธทิีน่ติบิคุคลพงึจะไดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ 

 บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง หมายถงึ คู่สมรส บุตร บดิามารดา พีน่อ้ง ญาตสินทิของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดับของ

กลุม่บรษัิท รวมถงึนติบิคุคลใดๆ ทีจ่ะด าเนนิการจดทะเบยีนจัดตัง้ใหเ้ป็นบรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทรว่มของ บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจ ากัด 

(มหาชน) เพิม่เตมิตอ่ไปในภายหนา้ 

              หน่วยงานของรัฐ หมายถงึ สว่นราชการหรอืหน่วยงานทีอ่ยูใ่นก ากับดแูลของรัฐทกุระดับ ทัง้ในราชการสว่นกลาง ราชการ

สว่นภมูภิาค ราชการสว่นทอ้งถิน่ และรัฐวสิาหกจิ 

  เจา้หนา้ทีข่องรัฐ หมายถงึ “เจา้หนา้ทีข่องรัฐ” ตามความหมายทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปราม

การทจุรติ และใหร้วมถงึ ขา้ราชการ เจา้พนักงาน พนักงานรัฐวสิาหกจิ ลกูจา้ง ตัวแทน หรอืบคุคลอืน่ใด ทีเ่ป็นตัวแทนของหน่วยงาน

ดังตอ่ไปนี ้

 (1) กระทรวง ทบวง กรม หรอืหน่วยงานของรัฐ 

 (2) องคก์รระหวา่งประเทศ 

 (3) พรรคการเมอืง ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง หรอืผูส้มัครรับเลอืกตัง้ (ทัง้ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายคา้น) ผูบ้รหิาร

ทอ้งถิน่  

 (4) หน่วยงานทีม่อี านาจก ากับดแูล  

 (5) รัฐวสิาหกจิ หรอืบรษัิท หรอืองคก์รอืน่ๆ ทีร่ัฐ หรอืหน่วยงานของรัฐเป็นเจา้ของหรอืมอี านาจควบคมุ 

 
นโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 
       
 กลุ่มบริษัทมีนโยบายให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท ไม่กระท าหรือยอมรับการทุจรติ

คอรรั์ปชัน่ทกุรปูแบบ ไมว่า่กรณีใดๆ รวมถงึจะปฏบัิตติามนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่อยา่งเครง่ครัด โดยกลุม่บรษัิทจะจัด

ใหม้นีโยบายสอบทาน และทบทวนการปฏบัิตติามนโยบาย  ในเรือ่งนีอ้ยา่งสม ่าเสมอ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ 

ระเบยีบ ขอ้บังคับ และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

 
บทบาทหนา้ที ่และความรบัผดิชอบเกีย่วกบัการป้องกนัและการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 
 
  นอกเหนือจากการปฏบัิตติามนโยบาย และแนวทางการปฏบัิตติ่างๆ โดยเคร่งครัดแลว้ กลุ่มบรษัิทไดก้ าหนดบทบาท

หนา้ทีข่องกรรมการ ผูบ้รหิาร และบคุคลตา่งๆ ดังนี ้

 1. คณะกรรมการบรษัิท มบีทบาทหนา้ที ่และความรับผดิชอบในการพจิารณานโยบาย และแนวทางปฏบัิตกิารต่อตา้นการ

ทุจรติคอรรั์ปชั่น ก ากับดูแล ตดิตาม จัดใหม้รีะบบสนับสนุนการต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่นทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มอบหมายให ้

คณะกรรมการบรษัิท น านโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ดังกลา่วไปปฏบัิต ิพรอ้มทัง้กรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานการ

กระท าการทุจรติคอรรั์ปชั่นทีส่่งผลกระทบต่อบรษัิท คณะกรรมการบรษัิทมหีนา้ทีใ่หค้ าปรกึษา แนะน า พจิารณาบทลงโทษและ

ร่วมกันหาวิธีแกไ้ขปัญหากับประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ และคณะกรรมการบริหาร เพื่อใหม้ั่นใจว่า



นโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 
(Anti-Corruption Policy) 

 

101-013-000-SD-005 Rev.08 นโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่  หนา้ : 4/11 

 

คณะกรรมการบรษัิทไดต้ระหนัก ตลอดจนใหค้วามส าคัญกับการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ รวมถงึปลกูฝังจนเป็นวัฒนธรรมองคก์ร 

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ มบีทบาทหนา้ที ่และความรับผดิชอบในการสอบทานการด าเนนิกจิการของบรษัิทตามนโยบาย

ตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ ดังนี ้

  2.1 พจิารณานโยบายและแนวทางปฏบัิตกิารต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่น ทีไ่ดรั้บจากคณะกรรมการก ากับดูแล

กจิการใหม้คีวามเหมาะสมกับรูปแบบธุรกจิ สภาพแวดลอ้มของบรษัิท วัฒนธรรมองคก์ร และน าเสนอขออนุมัตติ่อคณะกรรมการ

บรษัิท 

  2.2 พจิารณาความเหมาะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบาย และแนวทางปฏบัิตกิารตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ ที่

ไดร้ับจากคณะกรรมการก ากับดแูลกจิการ และน าเสนอขออนุมัตติอ่คณะกรรมการบรษัิท 

  2.3 สอบทานรายงานการตรวจสอบ ระบบควบคมุภายใน และการประเมนิความเสีย่งเกีย่วกับการทจุรติคอรรั์ปชั่น 

เพือ่ใหม้ั่นใจวา่เป็นไปตามมาตรฐานสากลมคีวามรัดกมุเหมาะสม ทันสมัย และมปีระสทิธภิาพ โดยสง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงนิ และ

ผลการด าเนนิงานของกลุม่บรษัิทนอ้ยทีส่ดุ  

  2.4 รับเรือ่งแจง้เบาะแสการกระท าอันน าไปสูก่ารทจุรติคอรรั์ปชัน่ทีค่นในองคก์รมสี่วนเกีย่วขอ้ง รวมถงึตรวจสอบ

ขอ้เท็จจรงิตามทีไ่ดร้ับแจง้ และเสนอเรือ่งใหค้ณะกรรมการบรษัิทรว่มกันพจิารณาบทลงโทษ หรอืหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดังกลา่ว 

 3. ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหีนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ ดังนี้ 

  3.1 ตรวจสอบ และสอบทานการปฏบัิตงิานตามแผนการตรวจสอบภายในทีก่ าหนดไวว้่าเป็นไปอย่างถกูตอ้ง ตรง

ตามนโยบาย แนวทางปฏบัิต ิอ านาจด าเนนิการ ระเบยีบปฏบัิต ิและขอ้ก าหนดกฎหมาย เพือ่ใหม้ั่นใจว่ามรีะบบควบคุมทีเ่หมาะสม

เพยีงพอตอ่ความเสีย่งดา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ทีอ่าจเกดิขึน้ และน าเสนอรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

  3.2 ปฏบัิตงิานตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายในเรือ่งการตรวจสอบการทจุรติคอรรั์ปชั่นทีเ่กีย่วขอ้ง

กับกลุม่บรษัิท นอกเหนอืจากแผนการตรวจสอบภายในทีก่ าหนดไว ้

 4. ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ ่และฝ่ายจัดการ มหีนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบดังนี ้

  4.1 ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏบัิตกิารตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ รวมถงึใหก้ารสง่เสรมิตลอดจนสนับสนุน

นโยบายและแนวทางดังกลา่ว 

  4.2 สือ่สารกับบุคคลากรในองคก์ร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหไ้ดท้ราบถงึนโยบายและแนวทางปฏบัิตกิารต่อตา้นการ

ทจุรติคอรรั์ปชัน่ 

  4.3 ด าเนินมาตรการก ากับดูแลและควบคุมใหพ้นักงานปฏบัิตติามนโยบายและแนวทางปฏบัิตกิารต่อตา้นการ

ทจุรติคอรรั์ปชัน่รวมถงึการตรวจสอบ และพจิารณาบทลงโทษ 

  4.4 ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและความเหมาะสมของแนวทางในการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ ใหม้ี

ความเหมาะสมกับการเปลีย่นแปลงธุรกจิ หรอืขอ้ก าหนดของกฎหมาย เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

 
แนวทางการปฏบิตังิานตามนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 
 
 กลุ่มบรษัิทก าหนดใหก้รรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบรษัิท ปฏบัิตติามนโยบายการต่อตา้นการ

ทจุรติคอรรั์ปชัน่ ฉบับนีอ้ยา่งเครง่ครัด ดังนี ้

  1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดับ ตอ้งท าความเขา้ใจ และปฏบัิตติามนโยบายการต่อตา้นการทุจรติ

คอรรั์ปชัน่ โดยจะไมด่ าเนนิการ หรอืเขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกับการทจุรติคอรรั์ปชัน่ทกุรปูแบบ ทัง้ในทางตรง และทางออ้ม 

  2. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดับ ไม่พงึละเลย หรอืเพกิเฉยเมือ่พบเห็นการกระท าที่  เขา้ข่ายการ

ทุจรติคอรรั์ปชั่นทีเ่กีย่วขอ้งกับกลุ่มบรษัิท โดยจะตอ้งแจง้ใหผู้บั้งคับบัญชา หรอืหน่วยงาน/บุคคลซึง่มหีนา้ทีรั่บผดิชอบทราบทันท ี

และใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิต่างๆ หากมขีอ้สงสัย หรอืขอ้ซกัถามใหป้รกึษากับผูบั้งคับบัญชา หรอืบคุคลทีร่ะบุให ้

มหีนา้ทีรั่บผดิชอบเกีย่วกับการตดิตามการปฏบัิตติามจรรยาบรรณของกลุ่มบรษัิทผ่านชอ่งทางต่างๆ ตามทีก่ าหนดไว ้ในการนี้ กลุ่ม

บรษัิทจะใหค้วามเป็นธรรม และคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน ผูแ้จง้เบาะแส และผูท้ีใ่หค้วามรว่มมอืในการรายงานการทุจรติคอรรั์ปชัน่ทันท ี

           3. กลุม่บรษัิทจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงานทีป่ฏเิสธ หรอืแจง้เรือ่งทจุรติคอรรั์ปชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งแก่กลุ่ม

บรษัิท โดยคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน ผูแ้จง้เบาะแส หรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการรายงานการทจุรติคอรรั์ปชัน่ ตามทีบ่รษัิทก าหนดไวต้าม

แนวทางการคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่พนักงานทีแ่จง้ขอ้มูล หรอืใหเ้บาะแสเกีย่วกับการทุจรติคอรรั์ปชั่น หรอืไม่ปฏบัิตติาม
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กฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บังคับและจรรยาบรรณของบรษัิท 

4. กลุ่มบรษัิทสือ่สารนโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานทุกระดับของ กลุ่ม

บรษัิท โดยผ่านหลายช่องทาง เช่น อบรมพนักงานเขา้ใหม่ การสือ่สารภายในองคก์รประจ าปี เพือ่สรา้งความเขา้ใจในเรือ่งของ

ผลกระทบ และความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามนโยบายในเรือ่งนี้ รวมทัง้จะตอ้งจัดใหม้ซี ึง่ช่องทางทีเ่หมาะสมเพือ่ให ้

บคุคลสามารถแจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะ และขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกับการทจุรติคอรรั์ปชัน่ไดใ้นทันท ี

5.  กลุ่มบรษัิทจะเผยแพร่ใหค้วามรู ้แก่บุคคลภายนอกทีต่อ้งปฏบัิตหินา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกับ กลุ่มบรษัิท ใหเ้ป็นไป

ตามนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ ตามแนวปฏบัิตเิกีย่วกับการเผยแพรน่โยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ รวมถงึ แจง้

ชอ่งทางการแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนไปยังสาธารณชน คูค่า้ทางธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีผา่นชอ่งทางตา่งๆ เชน่ 

Website ของกลุม่บรษัิท และรายงานประจ าปี เป็นตน้ เพือ่สรา้งความเขา้ใจในเรือ่งของผลกระทบ และสามารถน านโยบายไปปฏบัิติ

จรงิ 

6. กลุ่มบรษัิทจัดใหม้กีลไกรายงานทางการเงนิทีม่คีวามโปร่งใส ถูกตอ้ง ภายใตม้าตรฐานการบัญชทีีไ่ดรั้บการ

ยอมรับในระดับสากล โดยการใชเ้งนิหรอืทรัพยส์นิของกลุม่บรษัิท ตอ้งระบชุือ่ในนามกลุ่มบรษัิทเท่านัน้ ทัง้นี ้การเบกิจ่ายตอ้งระบุ

วัตถุประสงคท์ีช่ดัเจน และมหีลักฐานทีต่รวจสอบได ้เพือ่ป้องกันไม่ใหม้กีารปฏบัิตงิานทีไ่ม่เหมาะสม และด าเนนิการผ่านขัน้ตอน

ตามระเบยีบของกลุม่บรษัิท เพือ่ใหม้ั่นใจวา่การบรจิาคเพือ่การกศุล และการใหเ้งนิสนับสนุนไมไ่ดเ้ป็นไปเพือ่การทจุรติคอรรั์ปชัน่ 

7. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุระดับ ไมพ่งึรับหรอืใหข้องขวัญ การเลีย้งรับรอง หรอืประโยชนอ์ืน่ใดทีเ่กนิ

ความจ าเป็น และไมเ่หมาะสมกับเจา้หนา้ทีข่องรัฐ หรอืบคุคลทีท่ าธุรกจิกับกลุม่บรษัิทอยา่งเครง่ครัด ทัง้นี ้กอ่นการรับของทีร่ะลกึควร

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดป้ฏบัิตถิูกตอ้งตามกฏหมาย และขอ้บังคับของกลุ่มบรษัิท โดยสิง่ของหรอืของขวัญทีใ่หแ้ก่กันในหนา้ทีก่าร

งานควรมลีักษณะไมเ่กนิสมควร หรอืฟุ่ มเฟือย สรุุย่สรุา่ย และเหมาะสมในแตล่ะโอกาส 

8. กลุม่บรษัิทจัดใหม้กีระบวนการควบคมุภายใน เพือ่ป้องกันมใิหม้กีารทจุรติคอรรั์ปชัน่ โดยกระบวนการดังกล่าง

ครอบคลุมดา้นการขาย การตลาด การจัดซือ้ การบรหิารทรัพยากรบุคคล การเงนิและบัญช ีการเก็บบันทกึขอ้มูล การปฏบัิตงิาน 

รวมถงึกระบวนการอืน่ภายในบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกับนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ ทัง้นี ้ตอ้งมกีารด าเนนิการตามกระบวนการ

ทีก่ าหนดอยา่งเครง่ครัด 

             9. นโยบายและแนวปฏบัิตฉิบับนี้ใหค้รอบคลุมไปถงึกระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคลทีค่รอบคลุมไปถงึกระบวนการ

บรหิารงานบุคคล ตัง้แต่การสรรหา คัดเลอืก เลือ่นต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมนิผลการปฏบัิตงิาน และการใหผ้ลตอบแทนโดยก าหนดให ้

ผูบั้งคับบัญชาทกุระดับสือ่สาร และท าความเขา้ใจกับพนักงาน เพือ่ใชใ้นกจิกรรมทางธุรกจิทีอ่ยู่ในความรับผดิชอบ และควบคุมดแูลการปฏบัิติ

ใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่สะทอ้นถงึความมุง่มั่นตอ่นโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ 

10. กลุ่มบริษัทจัดใหม้ีมาตรการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินธุรกิจในระดับ

หน่วยงานและองคก์ร ก าหนดระดับความส าคัญของความเสีย่ง รวมทัง้จะตอ้งด าเนนิการทบทวนมาตรการจัดการความเสีย่ง พรอ้มทัง้

ตดิตามความคบืหนา้ของการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ป้องกันการทจุรติคอรรั์ปชั่นอย่างสม ่าเสมอ และประเมนิระดับความเสีย่งจากการ

ด าเนนิงานทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการทจุรติคอรรั์ปชัน่ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

11. กลุม่บรษัิทจัดใหม้กีารตรวจสอบภายในเพือ่ใหม้ั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน และการบรหิารความเสีย่ง ที่

ก าหนดขึน้มปีระสทิธภิาพ และชว่ยใหบ้รษัิทบรรลุเป้าหมายทีว่างไวไ้ด ้รวมทัง้ตรวจสอบการปฏบัิตงิานภายในกลุ่มบรษัิทใหเ้ป็นไป

ตามขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ 

 
แนวทางปฏบิตัใินกระบวนการจดัเก็บขอ้มลู และการส ารองขอ้มลูทางการเงนิ 
 

เพือ่ใหบ้รรลุถงึความมุ่งมั่นดังกล่าวภายใตจ้รรยาบรรณธุรกจิ และนโยบายการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีกลุ่มบรษัิทจงึมแีนว

ปฏบัิตใินการจัดเก็บ เขา้ถงึ บันทกึ รักษา และการส ารองขอ้มลูทางการเงนิ ตามรายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

  1. กลุม่บรษัิทมนีโยบายทีจ่ะปฏบัิตติามมาตรฐาน หลักการ รวมทัง้กฎหมายทีบั่งคับใชเ้กีย่วกับการรายงาน ขอ้มลู

ทางบัญชแีละการเงนิ 

  2. เอกสารและขอ้มลูทางการเงนิทีจั่ดเก็บ มรีะบบจัดเก็บ และมกีารรักษาขอ้มลู โดยมรีะบบรักษาความปลอดภัย

ทางดา้นเทคโนโยลสีารสนเทศ เพือ่ป้องกันบคุคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้งสามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้

  3. การด าเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งกับระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สาร ตอ้งปฏบัิตติามแนวนโยบาย และ
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แนวปฏบัิตใินการเขา้ถงึ หรอืควบคมุการใชง้านสารสนเทศ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดา้นสารสนเทศของกลุม่บรษัิท 

4. ประเมนิความเสี่ยงและมาตรการควบคุมความเสี่ยงใหเ้หมาะสมต่อสภาวะแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงไปให ้

ทันสมัยอยูต่ลอดเวลา 

  5. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดับตอ้งรักษาบัญชชีือ่ผูใ้ชง้าน และรหัสผ่านหา้มใชร้่วมกับผูอ้ ืน่ หา้ม

เผยแพร ่แจกจ่าย หรอืท าใหผู้อ้ ืน่ลว่งรูโ้ดยไมไ่ดร้ับอนุญาต 

  6. กลุ่มบรษัิทไม่อนุญาตบันทกึขอ้มลูทีเ่ป็นเท็จ ผดิหลักการ ไม่สมบูรณ์ถูกตอ้ง หรอืท าการตกแต่งบัญชรีวมทัง้

จะตอ้งไมม่บัีญชนีอกงบการเงนิ เพือ่ใชส้นับสนุน หรอืปกปิดคา่ใชจ้่ายทีไ่มเ่หมาะสม 

 
แนวปฏบิตักิารเปิดเผยขอ้มลูและการรกัษาความลบั 
 
 กลุ่มบรษัิท มกีารเปิดเผยขอ้มูลทีจ่ าเป็นใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ ผูม้สี่วนไดเ้สยี อย่างถูกตอ้ง 

ครบถว้น ทันเวลา โปรง่ใส มคีวามเทา่เทยีม และน่าเชือ่ถอื ตามการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีในรปูแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-

1) และรายงานประจ าปี (56-2) ของกลุม่บรษัิท รวมถงึเผยแพรผ่า่นทาง Website ของกลุม่บรษัิท เป็นตน้  

 แนวปฏบัิตใินการเปิดเผยขอ้มลูและรักษาความลับ มดีังนี ้  

  1. กลุ่มบรษัิทมกีารจัดเก็บเอกสาร ส าเนาเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกรรมทีเ่ป็นความลับไวอ้ย่างปลอดภัย 

และท าลายทิง้เมือ่ไมจ่ าเป็น โดยจ ากัดการเขา้ถงึใหเ้ฉพาะพนักงานทีร่ับผดิชอบเทา่นัน้  

  2. ปลกูฝังใหเ้ป็นวัฒนธรรมองคก์ร ผา่นการสือ่สารอย่างสม ่าเสมอ เพือ่ใหพ้นักงานทกุระดับตระหนักถงึหนา้ทีใ่น

การรักษาความลับ  

  3. จัดใหม้กีารทบทวนประจ าปี เพือ่ใหก้ารจัดเก็บและควบคมุเอกสารขอ้มลูเป็นปัจจุบัน และ มคีวามปลอดภัย 

 
แนวปฏบิตัใินการด าเนนิการเกีย่วกบัการใหห้รอืรบัของขวญั คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ หรอืประโยชนอ์ืน่ใด 
 
 กลุ่มบรษัิทก าหนดให ้การรับ การใหข้องขวัญ ของก านัล การเลีย้งรับรอง ทรัพยส์นิ หรอืผลประโยชน์อืน่ใด จะตอ้งถอื

ปฏิบัตใิหเ้ป็นไปตามรายละเอียดที่ถูกก าหนดไวใ้นนโยบายการให ้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใด อย่าง

เครง่ครัด โดยกลุม่บรษัิทจัดใหม้รีะเบยีบการเบกิจ่ายเงนิ ของขวัญ หรอืทรัพยส์นิไว ้โดยก าหนดวงเงนิ และหลักเกณฑอ์ านาจอนุมัต ิ

ซึง่จะตอ้งมเีอกสารหลักฐานทีช่ัดเจนประกอบการเบกิจ่าย ทัง้นี้ เพือ่ใหเ้กดิความมั่นใจว่า การเบกิจ่ายเงนิ ของขวัญ หรอืทรัพยส์นิ

ดังกล่าวไม่ไดก้ระท าไปเพือ่การทุจรติคอรรั์ปชั่น หรอืเพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืในทางการเมอืงแก่บุคคลใดๆ โดยก าหนดใหต้อ้งมกีาร

ตรวจสอบขอ้มลู และรายละเอยีดดังกล่าวจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และขัน้ตอนทีก่ าหนดไว ้โดยมี

รายละเอยีดดังนี ้

  1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดับ จะตอ้งไม่เรยีกรอ้งรับ หรอืใหข้องขวัญ ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ หรอืประโยชน์อืน่ใด

จากลกูคา้ คูค่า้ หรอืผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกับธุรกจิของกลุม่บรษัิทไมว่า่กรณีใดอันจะมผีลตอ่การตัดสนิใจเชงิธุรกจิใดๆ ของผูรั้บ 

 2. หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุระดับ รับหรอืสัญญาว่าจะรับ หรอืใหเ้งนิ ทรัพยส์นิ สิง่ของ หรอืประโยชน์อืน่ใด

กับผูใ้ดผูห้นึง่ทีม่เีจตนาจูงใจใหป้ฏบัิต ิหรอืละเวน้การปฏบัิตริวมถงึการกระท าใดๆที ่ไมถ่กูตอ้ง ไมส่จุรติทัง้ตอ่หา้มและลับหลัง 

3. หากมกีารรับของขวัญ หรอืค่าตอบแทน หรอืผลประโยชน์อืน่ๆ ทีม่มีูลค่าเกนิกว่า 3,000 บาท หรอืของขวัญทีเ่ป็น เงนิ

สด หรอืเทยีบเทา่เงนิสด เชน่ บัตรของขวัญ บัตรก านัล เป็นตน้ ตอ้งใหพ้นักงาน หรอืผูท้ีร่ับของขวัญรายงานผูบั้งคับบัญชาตามล าดับ

ชัน้ และสง่มอบของขวัญดังกลา่วใหก้ับฝ่ายทรัพยากรบคุคล และรายงานใหผู้บั้งคับบัญชารับทราบ โดยใหถ้อืเป็นสนิทรัพยส์ว่นกลาง

ของบรษัิทตอ่ไป 

4. เก็บรักษาหลักฐานการใชจ้่ายเงนิทีแ่สดงมลูค่าของขวัญฯ หรอืประโยชนอ์ืน่ใด เพือ่การตรวจสอบไดใ้นภายหลัง 

5. การปฏิบัตติามแนวทางดังกล่าวจะตอ้งไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติคอร์รัปชั่น

แหง่ชาต ิวา่ดว้ยเรือ่งหลักเกณฑก์ารรับทรัพยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใด รวมถงึตอ้งพจิารณาคา่ใชจ้่ายและรายละเอยีด ใหแ้น่ใจวา่ไม่ใช่

ค่าใชจ้่ายเพือ่จูงใจใหเ้จา้หนา้ทีรั่ฐหรอืบุคคลทีท่ าธุรกจิกับกลุ่มบรษัิท การกระท าอันมชิอบดว้ยหนา้ที ่หรอืการตัดสนิใจใดๆ เพือ่

ประโยชนท์างธุรกจิของกลุม่บรษัิท 

6. ประชาสัมพันธใ์หก้รรมการ ผูบ้รหิาร แลพนักงานทุกระดับทราบถงึแนวปฏบัิตเิกยีวกับการด าเนนิการเกีย่วกับของขวัญ 

คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ หรอืประโยชนอ์ืน่ใด ทีก่ลุม่บรษัิทมอียู ่
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7. ประชาสัมพันธ ์หรอืแจง้ใหลู้กคา้ คู่คา้ หรอืบุคคลทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกับธุรกจิของกลุ่มบรษัิททราบถงึนโยบายและแนว

ปฏบัิตเิกยีวกับการด าเนนิการเกีย่วกับของขวัญ ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ หรอืประโยชน์อืน่ใด ของกลุ่มบรษัิทผ่านแผ่นพับทีใ่ชป้ระชาสัมพันธ์

เกีย่งกับนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ของกลุม่บรษัิท และ/หรอืเว็บไซตข์องกลุม่บรษัิท 

 
แนวปฏบิตักิารเลีย้งรบัรอง 
 
 กลุม่บรษัิทมแีนวปฏบัิตกิารเลีย้งรับรอง ดังนี ้

1. ตอ้งเป็นไปตามประเพณีนยิม  

2. ตอ้งไมข่ัดตอ่กฏหมาย และเป็นไปตามนโยบายการก ากับดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธุรกจิ 

3. เก็บรักษาหลักฐานทีร่ะบุถงึบุคคลหน่วยงานของคู่คา้ และชือ่พนักงานของกลุ่มบรษัิททีเ่ขา้ร่วมการเลีย้ง

รับรองทีช่ดัเจน เพือ่การตรวจสอบไดใ้นภายหลัง 

 
แนวปฏบิตักิารใหห้รอืรบับรจิาคเพือ่การกศุล 
 
 การใหห้รอืรับบรจิาคเพือ่การกุศลทัง้ในรูปแบบของการช่วยเหลอืทางการเงนิ หรอืรูปแบบอืน่ๆ เช่น การใหค้วามรู ้การ

บรจิาคเพือ่การสาธารณะ เป็นตน้ กลุ่มบรษัิทสามารถกระท าได ้เพือ่เป็นส่วนหนึ่งในกจิกรรมเพือ่สังคม CSR (Corporate Social 

Responsibility ; CSR) โดยกลุม่บรษัิทมนีโยบายทีจ่ะควบคมุดูแลการใหห้รอืรับบรจิาคเพือ่การกุศล ในรปูแบบต่างๆ เพือ่ใหม้ั่นใจว่า

การด าเนินกจิกรรมดังกล่าวไม่ไดมุ้่งหวังผลตอบแทนทางธุรกจิ และจะไม่เป็นชอ่งทางใหเ้กดิการทุจรติคอรร์ัปชั่น โดยจะก าหนด

ขัน้ตอน และการควบคุมที่ชัดเจน รัดกุม และมีประสทิธภิาพ ตลอดจนสามารถสอบทาน และตดิตามเอกสารหลักฐานต่างๆ ได ้

ตลอดเวลา โดยมรีายละอยีดดังนี ้

1. การใหห้รือรับบริจาคตอ้งเป็นไปเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือมีวัตุประสงค์ที่ชัดเจน ไม่ใช่การใหส้ินบน หรือเพื่อ

ผลประโยชน ์แอบแฝง โดยตอ้งด าเนนิการอยา่งโปรง่ใส และเป็นไปตามกฏหมายทีใ่ชบั้งคับ 

2. สามารถพสิจูนไ์ดว้า่กจิกรรมทีบ่รจิาคดังกล่าวเป็นไปเพือ่การกุศล ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนใหก้ับ

บคุคลใดหรอืหน่วยงานใด ยกเวน้ การประกาศเกยีรตคิณุตามธรรมเนยีมปฏบัิตทิั่วไป 

3. ตอ้งไดร้ับการอนุมัตจิากผูม้ีอ านาจตามระเบียบของบรษัิท และอยู่ภายใตน้โยบายการก ากับดูแลกจิการที่ดี และ

จรรยาบรรณธุรกจิ 

4. เก็บรักษาหลักฐานทีแ่สดงถงึมลูคา่การบรจิาค และระบชุือ่บคุคล หน่วยงานทีใ่หห้รอืรับบรจิาคใหช้ดัเจน เพือ่ใหส้ามารถ

ตรวจสอบไดใ้นภายหลัง 

 

แนวปฏบิตักิารให ้หรอืรบัเงนิสนบัสนนุ 
 
 กลุ่มบรษัิทมีนโยบายที่จะควบคุมดูแลการใหห้รือรับเงินสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อใหม้ั่นใจว่าการด าเนินกจิกรรม

ดังกล่าวจะไม่เป็นชอ่งทางใหเ้กดิการทุจรติคอรร์ัปชั่น โดยจะก าหนดขัน้ตอน และการควบคุมทีช่ัดเจน รัดกุม และมปีระสทิธภิาพ 

ตลอดจนสามารถสอบทาน และตดิตามเอกสารหลักฐานตา่งๆ ไดต้ลอดเวลา โดยมรีายละเอยีดดังนี ้

  การใหห้รอืรับเงนิสนับสนุนตอ้งเป็นไปเพือ่การสนับสนุน หรอืมวัีตุประสงคท์ีช่ัดเจน ไม่ใชก่ารใหส้นิบน หรอืเพือ่

ผลประโยชนแ์อบแฝง โดยตอ้งด าเนนิการอยา่งโปรง่ใส และเป็นไปตามกฏหมายทีใ่ชบั้งคับ 

  1. การใหห้รือรับเงินสนับสนุน ตอ้งจัดท าเป็นบันทกึภายในและระบุวัตถุประสงค์ใหช้ัดเจน โดยการใหห้รอืรับเงิน

สนับสนุน จะตอ้งน าไปใชเ้พือ่การสนับสนุนการด าเนนิธุรกจิ การส่งเสรมิตราผลติภัณฑ ์หรอื ชือ่เสยีงของบรษัิท อันเป็น ประโยชน์ต่อการ

สรา้งความน่าเชือ่ถอืทางการคา้ ชว่ยกระชับความสัมพันธท์างธุรกจิ และเหมาะสม สอดคลอ้งตามคู่มอืจรยิธรรมและจรรยาบรรณธุรกจิของ

กลุ่มบริษัทฯ (Code of Conduct) ที่มุ่งเนน้ความถูกตอ้ง ความโปร่งใส และนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 

Governance) ไมม่วัีตถปุระสงคแ์อบแฝงทีไ่มเ่หมาะสม  

     2. ตอ้งผา่นการพจิารณาตามขัน้ตอนการขออนุมัต ิทีร่ะบใุนหลักเกณฑอ์ านาจอนุมัตทิกุประการ 

3. มกีารประเมนิผลและตดิตามการใหห้รอืรับเงนิสนับสนุนไดต้ามกรอบเวลาทีร่ะบุเวลาเริม่ตน้ และสิน้สุดของ

กจิกรรมนัน้ๆ อยา่งชดัเจน 
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4. มกีารระบุสถานทีข่องกจิกรรมทีม่กีารน าเงนิสนับสนุนไปใชอ้ย่างชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้โดยมหีลักฐาน

การรับเงนิ หรอืเอกสารยนืยันจากหน่วยงานอย่างเป็นทางการ ในการขอรับเงนิหรอืรับเงนิสนับสนุน ทัง้จากภาครัฐและภาคเอกชน 

เพือ่ใชป้ระกอบการท าเบกิจ่าย และควบคมุค่าใชจ้่ายนัน้ใหอ้ยูภ่ายใตง้บประมาณทีก่ าหนดไวอ้ย่างเครง่ครัด และเกดิประโยชน์สูงสุด

ตอ่บรษัิท 

5. มกีารมอบหมายใหม้บีุคลากรผูรั้บผดิชอบในกจิกรรมทีต่อ้งการขอรับเงนิสนับสนุนอย่างชัดเจน มกีารตดิตาม 

และรายงานผลใหผู้บั้งคับบัญชาทราบเป็นประจ าสม ่าเสมอ และสามารถตรวจสอบได ้

  6. การระบปุระโยชนท์ีค่าดว่าจะไดรั้บ ควรระบไุดอ้ย่างชดัเจน โดยเป็นผลประโยชนท์ัง้ทางตรงและทางออ้มและระบุ

ประโยชนท์ีจ่ะไดร้ับทัง้ในเชงิปรมิาณ และเชงิคณุภาพ 

                     7. การรวบรวมขอ้มลูการใหเ้งนิสนับสนุนตามความเป็นจรงิ เพือ่ประโยชนใ์นการวเิคราะห ์การวางแผน และเป็นขอ้มูล

ภายในใชป้ระกอบการพจิารณาการใหเ้งนิสนับสนุนหรอืไมใ่นอนาคตได ้

 
แนวปฏบิตักิารใหค้วามชว่ยเหลอื หรอืสนบัสนนุทางการเมอืงภายใตก้รอบรฐัธรรมนญู 
 
 กลุ่มบรษัิทมนีโยบายเป็นกลางทางการเมอืง โดยจะไม่ใหก้ารสนับสนุน หรอืการกระท าอันเป็นการ ฝักใฝ่พรรคการเมอืง ทัง้

ในทางตรง และทางออ้ม ซึง่รวมถงึการใชท้รัพยากรของกลุ่มบรษัิทในกจิกรรมทีจ่ะท าใหก้ลุม่บรษัิทสูญเสยีความเป็นกลางทางการเมอืง 

และ/หรอืไดรั้บความเสยีหายจากการเขา้ไปมสี่วนเกีย่วขอ้งในกจิกรรมดังกลา่ว โดยมขีอ้ก าหนดดังนี ้

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานยอ่มมสีทิธทิางการเมอืงตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในการมสี่วนร่วม สนับสนุนกจิกรรม

ทางการมอืงตา่งๆ ไดเ้ป็นการสว่นตัวโดยกระท านอกเวลาท าการ และไมใ่ชใ่นนามบรษัิท 

2. หา้มใชอ้ านาจเจา้หนา้ทีเ่พือ่ชีช้วน กดดัน บังคับใหเ้พือ่นร่วมงาน และผูใ้ตบั้งคับบัญชาใหส้นันสนุนกจิกรรมใดๆ 

ทางการเมอืงของพรรคการเมอืง กลุม่การเมอืงหรอืนักการเมอืงไม่วา่ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

 
แนวปฏบิตักิารจา้งพนกังานรฐั 
 
 เพือ่ใหม้ั่นใจวา่กลุม่บรษัิทจะมกีารคัดเลอืกบคุลากรทีเ่ป็นพนักงานของรัฐเป็นไปอย่างโปรง่ใส เป็นธรรม ไมก่อ่ใหเ้กดิความ

ขัดแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถงึมใิช่เป็นการตอบแทนการไดม้าซึง่ผลประโยชน์ใดๆ โดยหลีกเลี่ยงการเขา้ไปเกีย่วขอ้งกับการ

ด าเนนิงานใดๆ ของกลุม่บรษัิท ซึง่ตนเองหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งเคยมสีว่นรว่มอยา่งมนัียส าคัญขณะทียั่งเป็นพนักงานของรัฐ 

 กลุม่บรษัิทจะจัดใหม้กีารด าเนนิการทีเ่หมาะสม เพือ่ใหพ้นักงานซึง่เคยเป็นพนักงานของรัฐ ไมน่ าขอ้มลูใดๆทีเ่ป็นความลับ

ของรัฐมาใชป้ระโยชน์ ซึง่จะท าใหก้ลุ่มบรษัิทไดรั้บผลประโยชน์อย่างไม่ชอบธรรมในการจัดซือ้จัดจา้ง การประมูลงาน หรอืการ

กระท าอืน่ใดในลักษณะเดยีวกัน 

 ทัง้นี้ กลุ่มบรษัิทจะจัดใหม้มีาตรการการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับการจา้งพนักงานของรัฐในต าแหน่งงานทีม่นัียส าคัญให ้

สาธารณชนไดร้ับทราบ เพือ่ความโปรง่ใส และตรวจสอบได ้

 
กระบวนการการตรวจสอบ และการควบคมุภายใน 
 
 การตรวจสอบและการควบคมุภายในของกลุม่บรษัิท เป็นกระบวนการปฏบัิตงิานทีเ่ป็นการก าหนดรว่มกัน โดยคณะกรรมการ

บรษัิท ผูบ้รหิาร ตลอดจนพนักงานในทกุหน่วยงาน เพือ่ใหเ้กดิความมั่นใจว่าขัน้ตอน หรอืกระบวนการปฏบัิตงิานตามทีก่ าหนดไวจ้ะ

ช่วยให ้องคก์รบรรลุวัตถุประสงค ์และเป็นเครือ่งมอื  ในการป้องกันการทุจรติในกระบวนการปฏบัิตงิานของทุกหน่วยงาน โดยมี

รายละเอยีดดังนี ้

1. ทุกหน่วยงานไดม้กีารออกแบบการควบคุมภายใน และจัดท าขัน้ตอนการปฏบัิตงิาน หรอืกระบวนการท างาน

อยา่งเป็นลายลักษณ์อักษร เพือ่ใหฝ่้ายจัดการในแต่ละหน่วยงานสอบทาน และคณะกรรมการบรษัิทพจิารณาอนุมัต ิใหม้ผีลบังคับใช ้

โดยมกีารก าหนดหนา้ที่และความรับผดิชอบของพนักงานอย่างชัดเจน รวมทัง้จัดเก็บเอกสารดังกล่าวไวใ้นช่องทางที่พนักงาน

สามารถเขา้ถงึได ้
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  2. ฝ่ายจัดการในแต่ละหน่วยงานจะมกีารทบทวนขัน้ตอนปฏบัิตงิาน หรอืกระบวนการปฏบัิตงิานเป็นประจ าอย่าง

นอ้ยทุก 1 ปี หรอืเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงทีม่ผีลกระทบต่อการปฏบัิตงิานอย่างมนัียส าคัญเพือ่ใหก้ลุ่มบรษัิทมนีโยบายทีส่อดคลอ้งกับ

หลักการควบคุมทีด่ ีและการปฏบัิตงิานในปัจจุบัน และมกีารตรวจสอบการปฏบัิตงิานของทุกหน่วยงานเพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด 

กฎระเบยีบ และชว่ยคน้หาขอ้บกพร่อง รวมถงึใหค้ าแนะน าในการพัฒนาระบบการปฏบัิตงิานใหม้ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลตาม

นโยบายการก ากับดแูลกจิการทีด่ ี

3. กลุ่มบรษัิทจัดใหม้รีะบบควบคุมภายใน ซึง่ครอบคลุมทัง้ดา้นการเงิน การบัญช ีการเก็บบันทกึขอ้มูล โดยมี

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหนา้ทีใ่นการตรวจสอบการปฏบัิตติามระบบการควบคุมภายใน พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะ และแนวทางแกไ้ข 

เพือ่น ามาปรับปรุง และพัฒนาการควบคุมภายในใหม้ปีระสทิธภิาพ และสามารถป้องกันการตรวจพบความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ รวมถงึ

การสอบทานการปฏิบัติตามกระบวนการนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอร์รัปชั่น และเมื่อตรวจพบขอ้บกพร่อง จะมีการรายงานต่อ 

คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยฝ่ายจัดการของแต่ละหน่วยจะท าหนา้ทีใ่นการปรับปรุง และพัฒนา

ตอ่ไป 

4. คณะกรรมการตรวจสอบมหีนา้ทีก่ ากับดแูลกระบวนการจัดท ารายงานทางการเงนิ ระบบการควบคมุภายใน การ

ตรวจสอบภายใน การปฏบัิตติามขอ้ก าหนด กฏหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกับนโยบายการต่อตา้นการทจุรติ

คอรรั์ปชัน่ อกีทัง้พจิารณาเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบัญช ีและก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบัญชตีามความเหมาะสม          

 
การตดิตามและการทบทวน 
 
 กลุม่บรษัิทก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุระดับตอ้งรับทราบ ท าความเขา้ใจ ปฏบัิตติามนโยบาย และขอ้ปฏบัิติ

ต่างๆทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่นนี้อย่างเคร่งครัด โดยผูบ้รหิารทุกระดับในกลุ่มบรษัิท มหีนา้ทีต่ดิตามดูแล

รับผดิชอบในการปฏบัิตติาม และถอืเป็นภารกจิส าคัญทีจ่ะด าเนินการใหพ้นักงานภายใตส้ายบังคับบัญชาของทุกหน่วยงานรับทราบ 

เขา้ใจ และปฏบัิตติามนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่นอย่างจรงิจัง หากกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานผูใ้ดกระท าความผดิตามที่

ก าหนดไว ้จะไดร้ับโทษทางวนัิยอยา่งเครง่ครัด และหากมกีารกระท าทีเ่ชือ่ไดว้่าผดิกฏหมาย กฎเกณฑ ์ระเบยีบ และขอ้บังคับของภาครัฐ 

กลุม่บรษัิทจะตอ้งสง่เรือ่งใหเ้จา้หนา้ทีภ่าครัฐด าเนนิการตามความยตุธิรรมทางความผดิตอ่ไป 

 รวมทัง้คณะกรรมการบรษัิท ก าหนดใหท้กุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งตามโครงสรา้งหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ ตอ้งมกีารตดิตาม และทบทวน

การปฏบัิตงิานของตนเอง หากมขีอ้สงสัยว่ากจิกรรมทีท่ าหรอืรายการธุรกจิใดๆ อาจละเมดินโยบาย หรอืละเมดิกฏหมาย หรอืขอ้ก าหนด

ตา่งๆ ตอ้งรายงานขอ้มลูดังกลา่วตามชอ่งทางการรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้

ทัง้นี ้กลุม่บรษัิทก าหนดใหม้กีารตดิตามและการทบทวนนโยบาย และแนวทางปฏบัิตอิย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทกุปีหรอืเมือ่มี

การเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญซึง่กระทบต่อการบรหิารจัดการความเสี่ยง ดา้นการทุจรติคอร์รัปชั่น ทัง้นิ้ เพือ่ใหม้ั่นใจว่านโยบายดังกล่าว

สอดคลอ้งกับนโยบายการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีและคูม่อืจรรยาบรรณธุรกจิของกลุ่มบรษัิท รวมทัง้เป็นไปตามขอ้บังคับ และกฏหมายอืน่ๆ

ทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนีก้ารปรับปรงุตอ้งไดร้ับการพจิารณาอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิท และมกีารสือ่สารนโยบายทีป่รับปรุงนัน้ใหท้ราบ

โดยทั่วทัง้กลุม่บรษัิท 

 นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผูก้ ากับดูแลการปฏบัิตนิโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่น โดยการสอบทาน

นโยบาย และการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเหมาะสม และใหค้ าแนะน าตอ่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ไดร้ับทราบเป็นปัจจุบันอยูเ่สมอ 

 
แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการปกครองและรกัษาความลบั 
 
 เป็นการคุม้ครองสทิธขิองผูร้อ้งเรยีน และผูใ้หข้อ้มูลทีก่ระท าโดยเจตนาสุจรติ กลุ่มบรษัิทจะปกปิดชือ่ ทีอ่ยู่ หรอืขอ้มูลใดๆ ที่

สามารถระบตุัวผูร้อ้งเรยีน และ/หรอืผูใ้หข้อ้มูลได ้และเก็บรักษาขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นความลับ โดยจ ากัดเฉพาะผูม้ี

หนา้ทีร่ับผดิชอบในการด าเนนิการตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีนเทา่นัน้ ทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูดังกลา่วได ้

 ในกรณีที่มีการรอ้งเรียน ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหนา้ที่ในการ

คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน พยาน และบุคคลทีใ่หข้อ้มูลในการสบืสวนหาขอ้เท็จจรงิ ไม่ใหไ้ดรั้บความเดอืดรอ้น อันตรายใด 

หรอืความไม่ชอบธรรม อันเกดิมาจากการแจง้เบาะแส รอ้งเรยีน การเป็นพยานหรอืการใหข้อ้มูลโดยขอใหผู้ร้อ้งเรยีนส่งเรือ่งรอ้งเรยีน
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มายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

 ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ มหีนา้ทีใ่นการใชดุ้ลยพนิจิสั่งการตามทีเ่ห็นสมควร เพือ่คุม้ครองผูแ้จง้

เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน พยาน และบุคคลทีใ่หข้อ้มูลในการสบืสวนหาขอ้เท็จจรงิ ไม่ใหไ้ดรั้บความเดอืดรอ้น อันตรายใด หรอืความไม่

ชอบธรรม อันเกดิมาจากการแจง้เบาะแส รอ้งเรยีน การเป็นพยาน หรอืการใหข้อ้มลู  

 ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ สามารถมอบหมายงานใหก้ับผูบ้รหิารคนใดคนหนึง่ ท าหนา้ทีแ่ทนในการ

ใชดุ้ลยพนิิจสั่งการคุม้ครองความปลอดภัยของผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน พยาน และบุคคลที่ใหข้อ้มูลได ้โดยผูบ้รหิารที่ไดร้ับ

มอบหมาย ตอ้งไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งกับเรื่องที่ไดรั้บแจง้เบาะแส หรือรอ้งเรียน ทัง้ทางตรง หรือทางออ้ม (เช่น ผูถู้กกล่าวหา  เป็น

ผูใ้ตบั้งคับบัญชาของตนโดยตรง) 

 ทัง้นี้ ผูไ้ดร้ับขอ้มูลจากการปฏิบัตหินา้ที่ที่เกี่ยวขอ้งกับเรื่องรอ้งเรียน มีหนา้ที่เก็บรักษาขอ้มูล ขอ้รอ้งเรียน และเอกสาร

หลักฐานของผูร้อ้งเรยีน และผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลับ หา้มเปิดเผยขอ้มลูแกบ่คุคลอืน่ทีไ่มม่หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้ง เวน้แตเ่ป็นการเปิดเผยตาม

หนา้ทีท่ีก่ฏหมายก าหนด 

 
แนวปฏบิตักิารด าเนนิการสบืสวนและบทลงโทษ 
 
 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดับของบรษัิทซึง่ฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏบัิตติามนโยบายนี้ จะมโีทษตามกฎหมาย และ

ระเบยีบของกลุม่บรษัิท แตท่ัง้นี ้กลุม่บรษัิทจะไมล่ดต าแหน่ง ลงโทษ หรอืใหผ้ลทางลบตอ่ผูท้ีป่ฏเิสธการกระท าทจุรติคอรรั์ปชัน่ แมว้า่

การกระท านัน้จะท าใหก้ลุม่บรษัิทตอ้งสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิก็ตาม โดยมรีายละอยีดดังนี ้

        1. เมือ่ไดร้ับการแจง้เบาะแส ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ หรอืคณะกรรมการตรวจสอบจะ

เป็นผูก้ลั่นกรอง สบืสวนขอ้เท็จจรงิ 

        2. หากการสบืสวนขอ้เท็จจรงิแลว้พบว่า ขอ้มลูหรอืหลักฐานทีม่ ีมเีหตอุันควรเชือ่ไดว้่าผูท้ีถ่กูกล่าวหาไดก้ระท า

การทจุรติคอรรั์ปชัน่จรงิ กลุม่บรษัิท จะใหส้ทิธผิูถ้กูกลา่วหาไดรั้บทราบขอ้กลา่วหาและใหส้ทิธผิูถ้กูกลา่วหาพสิจูนต์นเอง โดยการหา

ขอ้มลูหรอืหลักฐานเพิม่เตมิทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ตนเองไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับการกระท าอันทจุรติคอรรั์ปชัน่ ตามทีไ่ดถ้กูกลา่วหา 

            3. ในกรณีทีพ่บว่าผูถู้กกล่าวหาไดก้ระท าการทุจรติคอรรั์ปชั่นจรงิ ซึง่ถอืว่าเป็นการกระท าผดิต่อแนวปฏบัิตกิาร

ต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่น จรรยาบรรณทางธุรกจิของกลุ่มบรษัิท กลุ่มบรษัิทมีบทลงโทษซึง่จะพจิารณาตามขอ้เท็จจรงิ และ

สถานการณ์แวดลอ้ม ตามกฏระเบยีบของบรษัิท โดยจะใชร้ะบบสือ่สารภายในองคก์ร เพือ่ประชาสัมพันธบ์ทลงโทษ ในกรณีทีพ่บวา่

ไมป่ฏบัิตติามนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่  

 

การน านโยบายไปปฏบิตัโิดยบรษิทัและบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง     
 
  1. กลุม่บรษัิทจะแจง้และสนับสนุนใหบ้รษัิทยอ่ยน านโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ไปปฏบัิต ิ

  2. พนักงาน ตัวแทนหรือตัวกลางทางธุรกจิใดๆ ตอ้งไม่ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระท าการทุจรติ

คอรรั์ปชัน่ 

การเผยแพรแ่นวปฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 
 
 กลุ่มบรษัิทจะสือ่สารนโยบาย การต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่น รวมทัง้ชอ่งทางต่าง  ๆในการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรยีน หรอืขอ้เสนอแนะ

ภายในบรษัิท ผา่นวธิกีารตา่ง  ๆเชน่ การปฐมนเิทศกรรมการ และพนักงาน และ Website ของบรษัิท www.ptgenergy.co.th หรอืชอ่งทางอืน่  ๆ

ตามความเหมาะสม เป็นตน้ เพือ่สรา้งความรู ้และความเขา้ใจในการน านโยบายนี้ไปปฏบัิตใิหเ้กดิเป็นรปูธรรม โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

1. กลุ่มบรษัิทจะตดิประกาศเกีย่วกับนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่นในสถานทีท่ีส่ามารถมองเห็นได ้

ชดัเจน เพือ่ใหท้กุคนในองคก์รสามารถรับทราบไดอ้ยา่งสะดวก 

2. กลุ่มบรษัิทจะเผยแพร่นโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่นผ่านชอ่งทางสือ่สารของบรษัิท เชน่ เว็บไซต์

ของบรษัิท ระบบอนิทราเน็ต อเีมล ์เป็นตน้  

          3. กลุม่บรษัิทจะจัดใหม้กีารอบรมเกีย่วกับนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่แกพ่นักงานใหมท่กุคน 
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ชอ่งทางการรบัแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนการทจุรติคอรร์ปัช ัน่    
 
    กลุ่มบรษัิทไดจั้ดใหม้ชีอ่งทางในแจง้เบาะแส และการรอ้งเรยีนการกระท าผดิทางกฏหมาย หรอืจรรยาบรรณรายงานทางการเงนิ ไม่

ถูกตอ้ง หรอืระบบการควบคุมภายในทีบ่กพร่อง เพือ่ใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีมสี่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มบรษัิท ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ โดยกลุม่บรษัิท ไดก้ าหนดชอ่งทางในการแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนจากผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ในชอ่งทาง ดังนี ้

จดหมายอเิล็กทรอนกิส ์ E-mail : whistleblower@pt.co.th 

จดหมายธรรมดา สง่ถงึ เลขานุการคณะกรรมการบรษัิท 

บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจ ากัด (มหาชน) 

เลขที ่90 อาคารซดัีบเบิล้ย ูทาวเวอร ์เอ ชัน้ที ่33 ถนนรัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 

กรงุเทพมหานคร 10310 

โดยเรือ่งทีรั่บแจง้เบาะแสะ ขอ้รอ้งเรยีนการทจุรติคอรรั์ปชัน่ ประกอบดว้ย 

1. เมือ่พบเห็นการกระท าทจุรติคอรรั์ปชัน่ ผดิกฏหมาย กฏระเบยีบ ขอ้บังคับ ผดิศลีธรรม จรรยาบรรณทาง

ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกับกลุม่บรษัิท 

2. เมือ่พบเห็นการกระท าทีผ่ดิขัน้ตอนตามกฏระเบยีบปฏบัิตขิองกลุม่บรษัิท หรอื มผีลตอ่ระบบการควบคุม

ภายในของกลุม่บรษัิทจนท าใหส้งสัยไดว้า่อาจเป็นชอ่งทางในการทจุรติคอรรั์ปชัน่ และอาจท าใหบ้รษัิทเสยีผลประโยชน ์หรอืกระทบ

ตอ่ชือ่เสยีงของกลุม่บรษัิท 

 
ทัง้นี้ กลุ่มบรษัิท จะด าเนินการตรวจสอบตามขัน้ตอนและบันทกึการสอบสวนไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่เปิดเผยชือ่ผูแ้จง้

เบาะแส รวมทัง้ด าเนนิการจัดเก็บขอ้มลูการรอ้งเรยีนเป็นความลับ ตลอดจนมแีนวทาง เพือ่คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสอยา่งชดัเจน 

 
*** หากมขีอ้สงสัยเพิม่เตมิ สามารถสอบถามขอ้มูลหรอืค าแนะน าเกีย่วกับการปฏบัิตติามนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่น 

สามารถตดิตอ่ไดท้ีฝ่่ายก ากับดแูลกจิการ # Email : cg@pt.co.th 

 
 อนึง่ กลุม่บรษัิทจะท าการทบทวนรายละเอยีด และการปฏบัิตติามนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ อยา่งนอ้ยปีละ 1 

ครัง้ เพือ่จะใหม้คีวามเหมาะสมกับการด าเนนิธุรกจิของกลุม่บรษัิท และเพือ่เป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ฎหมายจะไดก้ าหนดไวใ้นแต่ละ

ชว่งระยะเวลา 

mailto:whistleblower@pt.co.th

