
 
 

  

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

 

1. บทนํา 

บริษัท ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนกัดีว่าการคอร์รัปชัน่สง่ผลร้าย

และเป็นอปุสรรคตอ่การพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการกระทําท่ีไม่ถกูต้องและสร้างความไม่

เป็นธรรมในทางธุรกิจ ส่งผลเสียทัง้ด้านจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขันของ

กิจการ และไม่เป็นท่ียอมรับทัง้ภายในและต่างประเทศ รวมทัง้ทําให้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น    

ผู้ลงทุน และผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ขาดความเช่ือมั่นต่อองค์กร และยงัถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายอีก

ด้วย บริษัทฯ จึงถือเป็นหลกัการท่ีสําคญัในการดําเนินธุรกิจท่ีจะไม่สนบัสนนุกิจการ กลุ่มบคุคล หรือบคุคลท่ี

มีสว่นร่วมกบัการแสวงหาผลประโยชน์อนัไม่พึงได้รับ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้อํานาจหน้าท่ีโดย

มิชอบ 

 

2. วัตถุประสงค์ 

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่นีเ้ป็นแนวทางให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัตระหนกั

ถึงการปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยจิตสํานกึในการยดึถือความซ่ือสตัย์สจุริตในการปฏิบตัหิน้าท่ี โดยปราศจากการทจุริต

และการคอร์รัปชัน่ หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในหน้าท่ีโดยมิชอบ ซึ่งเป็นปัจจยัสําคญัท่ีช่วยจรรโลงไว้ซึ่ง

ช่ือเสียงและเกือ้หนนุตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ   

 

3. คาํนิยาม 

บริษัทฯ  หมายถงึ  

บริษัท ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

 

คอร์รัปช่ัน  หมายถงึ   

  การกระทําใดๆ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน การ

ใช้อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ การยกัยอก การฉ้อโกง การเรียกร้อง หรือรับ การเสนอให้ การให้คํามั่นสญัญา 

การมอบให้ การสนับสนุน ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดกับบุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐหรือ 

หน่วยงานเอกชนทัง้ทางตรงและทางอ้อม เพ่ือให้กระทําหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ีหรือมีผลตอ่การตดัสินใจ 

เพ่ือให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสมหรือขดัตอ่กฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

จริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัทฯ 

  

 

 

 
 



การช่วยเหลือทางการเมือง  หมายถงึ  

การช่วยเหลือในนามบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน หรือรูปแบบอ่ืน เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม

ทางการเมือง การช่วยเหลือด้านการเงินสามารถ รวมถึงการให้กู้ เงิน ส่วนการช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืน          

(In-kind) เช่น การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาสง่เสริมหรือสนบัสนนุพรรคการเมือง การซือ้บตัรเข้าชม

งานท่ีจดัเพ่ือระดมทนุหรือบริจาคให้แก่องค์กรท่ีมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัพรรคการเมือง เป็นต้น ทัง้นี ้เว้นแต่

เป็นการสนบัสนนุกระบวนการทางประชาธิปไตยท่ีกระทําได้ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

สินบน  หมายถงึ  

ทรัพย์สนิท่ีมีมลูคา่หรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีให้แก่บคุคล/กลุม่ใดกลุม่หนึง่เพ่ือจงูใจให้ผู้นัน้กระทําหรือ

ละเว้นการกระทําสิ่งใดสิง่หนึง่ในตําแหน่ง ไม่วา่การนัน้ชอบหรือมิชอบด้วยหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ตอ่ตนเอง หรือ

ตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ในเครือ 

 

 ของขวัญ ของกาํนัล หมายถงึ 

  สิ่งของมีค่าทัง้ท่ีเป็นวตัถ ุสินค้า และบริการ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับโดยตรง หรือให้มีการซือ้ขาย

ในราคาพิเศษ รวมทัง้การออกคา่ใช้จ่ายในการรับบริการ เช่น การเดนิทาง ท่ีพกั เป็นต้น 

 

การบริจาคเพ่ือการกุศล หมายถงึ  

  กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนท่ีมีตวัตน ยกเว้น การประกาศเกียรติคณุ

ตามธรรมเนียมปฏิบตัิทัว่ไป เช่น การติดตราสญัลกัษณ์ (Logo) การประกาศรายช่ือบริษัทฯ ณ สถานท่ีจัด

งาน หรือในส่ือเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น และเพ่ือเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการดําเนินงานด้านความ

รับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

 

 การบริจาคเพ่ือสาธารณประโยชน์ หมายถงึ 

 การใช้จ่ายเงินเพ่ือโครงการ กิจกรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม กลุ่มประชาชน   โดย

บริษัทฯ อาจไม่ได้รับผลตอบแทนท่ีมีตวัตน 

 

 เงนิสนับสนุน  หมายถงึ 

  เงินสนบัสนนุท่ีจ่ายโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือธุรกิจ ตราสนิค้า หรือช่ือเสียงของบริษัทฯ 

 

 พนักงาน หมายถงึ 

 พนกังานประจํา พนกังานทดลอง พนกังานรายวนั พนกังานตามสญัญาจ้างพิเศษ ซึ่งบริษัทฯตกลง

วา่จ้างโดยได้รับคา่จ้าง 
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 ตัวแทนทางธุรกจิ หมายถงึ 

  นิติบุคคลอ่ืน หรือ บุคคลธรรมดา ท่ีไม่ใช่พนกังานของบริษัทฯ ในกลุ่ม ซึ่งบริษัทฯ ในกลุ่มได้ว่าจ้าง

หรือตกลงให้ทําธุรกรรมหรือตดิตอ่กบับคุคลภายนอกในนามของบริษัทฯ ในกลุม่ 

 

 คู่ค้า หมายถงึ 

  บคุคลท่ีมีธุรกรรมกบับริษัทฯ เพ่ือสนบัสนนุ หรือสง่เสริมให้เกิดธุรกิจของบริษัทฯ 

 

 หน่วยงานภาครัฐ หมายถงึ 

- กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ (เช่น กรมสรรพากร กรมท่ีดนิ ราชการสว่นท้องถ่ิน ฯลฯ) 

- พรรคการเมือง ผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตัง้ ข้าราชการทางการเมือง 

(ทัง้ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน) ผู้บริหารท้องถ่ิน 

- หน่วยงานท่ีมีอํานาจกํากับดูแล (เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ฯลฯ) 

- รัฐวิสาหกิจ หรือ กิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ หรือ องค์กรอ่ืนๆ ท่ีรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของ

หรือมีอํานาจควบคมุ 

 

4. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

เพ่ือให้มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจน จึงให้กําหนด

บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ เก่ียวข้องไว้ดงันี ้

4.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีดงันี ้

- กําหนดและอนมุตันิโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

- อนมุตัแิละทบทวนแนวทางปฏิบตัสํิาหรับมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

- กํากบัดแูลให้มีระบบท่ีสนบัสนนุการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสทิธิภาพ 

4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีดงันี ้

- สอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคมุภายในอยา่งเพียงพอ 

- สอบทานให้มีการปฏิบตัติามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่อยา่งมีประสทิธิภาพ 

4.3 ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารและ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มีหน้าท่ีดงันี ้

- ส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมดแูล เพ่ือให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีการปฏิบัติ

ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้อง พร้อมทัง้ส่ือสารไปยงัพนกังานและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

- ทบทวนความเหมาะสมของระบบงานและมาตรการต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ ข้อบงัคบั และข้อกําหนดของกฎหมาย 
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4.4 ผูบ้ริหารระดบัผูอํ้านวยการฝ่ายข้ึนไป มีหน้าท่ีดงันี ้

- ควบคมุและกํากับให้มีการนํามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติได้จริง สามารถระบุความ

เส่ียง ตรวจสอบ และบริหารจดัการให้มีมาตรการท่ีเพียงพอในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

รวดเร็ว และทนัเวลา 

- สนบัสนนุการพฒันากระบวนการ รวมทัง้บคุลากรเพ่ือให้มาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ขององค์กร

บรรลผุล 

4.5 พนกังาน มีหน้าท่ีดงันี ้

- ทําความเข้าใจและปฏิบตัติามมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ รวมถึงมาตรการอ่ืนๆ (ถ้ามี) และเข้า

ร่วมการฝึกอบรมตามท่ีบริษัทฯ กําหนด 

- แจ้งเบาะแสทันทีเม่ือพบเห็น หรือสงสัยว่าจะมีการคอร์รัปชั่น ให้ความร่วมมือในการสอบสวน

ข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องกบัข้อสงสยัในการกระทําการคอร์รัปชัน่ 

- พนกังานต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องปฏิบตัิตาม

มาตรการหรือขัน้ตอนการปฏิบตัิงานของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะพนกังานท่ีเก่ียวข้องกับ

งานท่ีมีกระบวนการหลกัซึ่งมีความเส่ียงต่อการคอร์รัปชัน่ เช่น งานจดัซือ้จดัจ้าง สินเช่ือ งานด้าน

การขาย การพนกังาน งานสนบัสนนุ และงานด้านการลงทนุ 

4.6 งานผูต้รวจสอบภายใน มีหน้าท่ีดงันี ้                                    

- ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานว่าเป็นไปอย่างถกูต้อง ตรงตามนโยบาย มาตรการ ระเบียบ

ปฏิบตัิ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีระบบการควบคมุภายในท่ีหมาะสม และเพียงพอ

ตอ่ความเส่ียงด้านคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

- รายงานผลการปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

4.7 งานกํากบัดูแลการปฏิบติังาน มีหน้าท่ีดงันี ้                                            

- ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําเก่ียวกบัการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ 

- กํากบัการปฏิบตังิานด้านการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ 

- ประสานงานกบัฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องในการเผยแพร่ให้ความรู้เก่ียวกบัการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ 

4.8 งานพฒันาระบบงาน  มีหน้าท่ีดงันี ้                                      

- พฒันาเคร่ืองมือการประเมินความเส่ียงด้านคอร์รัปชัน่ และจดัให้หน่วยงานภายในองค์กรประเมิน

ความเส่ียงด้านคอร์รัปชัน่ 

- ประสานงาน ให้คําปรึกษา และรวบรวมข้อมลูการประเมินความเส่ียง มาตรการ วิธีการจดัการ และ

แนวทางควบคมุความเส่ียงด้านคอร์รัปชัน่ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนําเสนอตอ่คณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง (RMC) พิจารณา  

- สอบทานข้อมลูผลการดําเนินงานความเส่ียงด้านคอร์รัปชัน่ และจดัให้มีการทบทวนความเส่ียงด้าน

คอร์รัปชัน่  
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4.9 งานทรพัยากรบคุคล มีหน้าท่ีดงันี ้ 

- บริหารทรัพยากรบคุคลให้สอดคล้องกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ 

- จดัให้มีกระบวนการคดัเลือก การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และบทลงโทษท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัิด้าน

การตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ 

- สง่เสริมให้เกิดวฒันธรรมการปฏิบตัิในแนวทางตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ รวมทัง้หลีกเล่ียงการกระทําท่ี

อาจเข้าขา่ยคอร์รัปชัน่ 

4.10  งานบญัชีและงบประมาณ และงานการเงิน มีหน้าท่ีดงันี ้                        

- ปฏิบตัติามนโยบายของบริษัทฯ กฎหมาย และหลกัการทางบญัชีและการรายงานทางการเงิน 

- รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการรับ-จ่ายเงิน บันทึกบัญชี และเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารท่ี

เก่ียวข้องกับรายการบญัชีรับจ่ายและภาษี โดยจะต้องมีเอกสารแนบครบถ้วนและได้รับการอนมุตัิ

อยา่งถกูต้อง 

- ดําเนินขัน้ตอนการปฏิบตัิงานทางการเงินและบญัชีให้สอดคล้องกบัหลกัมาตรฐานการบญัชีท่ีได้รับ

รองทัว่ไป 

- ดําเนินการควบคมุการเบิกคา่ใช้จ่ายตามระเบียบและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานการเบิกคา่ใช้จ่าย คูมื่อ

อนมุตัคิา่ใช้จ่ายเพ่ือการดําเนินงาน และสอดคล้องกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

4.11 งานสือ่สารองค์กรและงานประชาสมัพนัธ์ มีหน้าท่ีดงันี ้                                                

- ส่ือสาร เผยแพร่ นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสร้าง

จิตสํานกึในการปฏิบตังิานด้วยความซ่ือสตัย์ปราศจากการคอร์รัปชัน่ 

- ให้มีการส่ือสารและรายงานตอ่สาธารณชนเก่ียวกบัการตอ่ต้านการคอรัปชัน่ของบริษัทฯ 

 

5. กรอบการควบคุม 

5.1 ระบบการควบคมุภายใน                                                             

บริษัทฯ ได้มีการกําหนดระเบียบการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการจัดแบ่งภาระหน้าท่ีตามโครงสร้างการ

บงัคบับญัชาและมีการอนมุตัิดําเนินการอย่างมีขัน้ตอน โดยกระบวนการปฏิบตัิงานจะมีระบบควบคมุ

ภายใน กระบวนการสอบทานและการควบคุมให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และ

ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน ซึง่พนกังานทกุคนต้องดําเนินงานตามระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบั

การปฏิบตังิานและข้อกําหนดของบริษัทฯ 

5.2 แนวทางปฏิบตังิานให้สอดคล้องกบันโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่   

บริษัทฯ ได้กําหนดขัน้ตอนและแนวทางป้องกันความเส่ียงต่อการคอร์รัปชั่นตามรูปแบบการ

คอร์รัปชัน่หลกัๆ ดงันี ้

5.2.1 การให้และการรับสนิบน 
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5.2.1.1 ห้ามกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดบั ให้หรือรับสินบนในรูปแบบ

ใดๆ ทัง้สิน้ เพ่ือตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ และห้ามมอบหมายให้ผู้ อ่ืน

ให้หรือรับสนิบนแทนตนเอง 

5.2.1.2 ห้ามเป็นตวักลางในการเสนอให้หรือรับสินบนใดๆ กับผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ 

5.2.2 การให้หรือรับของขวญั ของกํานลั การเลีย้งรับรอง หรือผลประโยชน์อ่ืน 

การให้หรือรับของขวญั ของกํานัล การเลีย้งรับรอง หรือผลประโยชน์อ่ืน กับลกูค้า   

คู่ค้า ตวัแทนทางธุรกิจ ให้ปฏิบตัิตามระเบียบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการให้ หรือรับของขวญั 

ของกํานลั การเลีย้งรับรอง หรือผลประโยชน์อ่ืน ทัง้นี ้ให้ยึดหลกัการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ และ

ต้องใช้จ่ายอยา่งสมเหตสุมผล และสามารถตรวจสอบได้ 

5.2.3 การช่วยเหลือทางการเมือง 

บริษัทฯไม่ช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนทางการเมืองแก่พรรคการเมือง กลุ่ม

การเมือง หรือนกัการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงไม่ให้ใช้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ

เพ่ือดําเนินการดงักลา่ว 

5.2.4 การบริจาคเพ่ือการกศุล การสาธารณประโยชน์ และการให้เงินสนบัสนนุ 

5.2.4.1 การบริจาคเงิน หรือทรัพย์สินเพ่ือการกุศล การสาธารณประโยชน์ การให้เงิน

สนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม 

รวมทัง้ไม่เป็นการกระทําการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายตอ่สงัคมสว่นร่วม 

5.2.4.2 การให้หรือรับเงิน หรือทรัพย์สินบริจาคเพ่ือการกศุลหรือเงินสนบัสนนุนัน้ ต้องไม่ได้

ถกูนําไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการตดิสนิบน 

5.2.4.3 การเบิกค่าใช้จ่ายเพ่ือการกุศล และการให้เงินสนับสนุน ให้ปฏิบัติตามระเบียบ

ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ และคู่มืออํานาจ

อนุมัติค่าใช้จ่ายเพ่ือการดําเนินงานท่ีบริษัทฯกําหนด ทัง้นี ้การเบิกจ่ายต้องระบุ

วตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน และมีหลกัฐานท่ีตรวจสอบได้ 

5.2.4.4 ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยท่ีอาจส่งผลกระทบทางกฎหมาย ให้ขอคําปรึกษาจากฝ่าย

กฎหมายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร หรือในเร่ืองท่ีมีความสําคัญอ่ืนๆ ให้อยู่ใน    

ดลุยพินิจของฝ่ายจดัการ 

 

6. แนวทางการแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียนการคอร์รัปช่ัน                              

6.1 พนกังานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นหรือทราบว่ามีการปฏิบตัิงานท่ีขดัแย้งต่อระเบียบคําสัง่

ของบริษัทฯ หรือเห็นการกระทําท่ีเข้าข่ายหรือเพียงแตส่งสยัว่าเป็นการกระทําท่ีคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบั

บริษัทฯ พนกังานต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาหรือบคุคลท่ีรับผิดชอบทราบข้อมลูดงักลา่ว  

ทัง้นี ้หากมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถาม สามารถขอคําปรึกษาผู้บงัคบับญัชา หรือสอบถามจากฝ่ายกํากับ

ดแูลกิจการ 
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6.2 ผู้ ท่ีพบเห็น หรือสงสยัว่าจะมีการกระทําท่ีเข้าข่ายการคอร์รัปชั่น หรือได้รับผลกระทบอันเน่ืองจากการ

ตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ สามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนโดยช่องทางใดทางหนึง่ของบริษัทฯ  ดงันี ้

6.2.1 ทาง E-mail 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 

        E-mail address : drpornsiri@yahoo.com, parniangtong@gmail.com, และ   

     phenjati_serm@yahoo.com 

- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 E-mail address : somkiat@patumrice.co.th 

- งานผู้ตรวจสอบภายใน 

 E-mail address : ia@patumrice.co.th 

6.2.2 ทางจดหมายถึงบคุคลดงักลา่วข้างต้น 

บริษัท ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากดั (มหาชน) 

ชัน้ 3 อาคารกลาสเฮ้าส์ เลขท่ี 1  ซอยสขุมุวิท 25  ถนนสขุมุวิท  

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

6.3 พนกังานพึงต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ และให้ข้อเท็จจริงต่างๆ ต่อกรณีพบเห็นการกระทําท่ี

เข้าขา่ยการคอร์รัปชัน่ 

6.4 บริษัทฯจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานท่ีแจ้งเบาะแส หรือปฏิเสธการคอร์รัปชั่นตามท่ีได้

กําหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือเร่ืองร้องเรียน  

 

7. การบันทกึข้อมูลทางธุรกจิและการเกบ็รักษาเอกสาร   

การบนัทึกข้อมูลทางธุรกิจ การเงิน การบญัชี และการเก็บบนัทึกข้อมูล ต้องมีการตรวจสอบความ

ถกูต้องครบถ้วนและมีการดําเนินการตามขัน้ตอนปฏิบตัติามระเบียบของบริษัทฯท่ีกําหนดไว้และยดึตามหลกั

มาตรฐานทางการบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้การจดัทํารายงานทางการเงินและกระบวนการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องให้

สอดคล้องกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่และให้มีการจดัเก็บรักษาเอกสารดงักล่าวไว้ในท่ีปลอดภยัตาม

ระเบียบการจดัเก็บเอกสารท่ีบริษัทฯกําหนด 

 

8. บทลงโทษ   

บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ มี

จิตสํานึกการปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส ซ่ือสตัย์สจุริต และต่อต้านการคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบทัง้ทางตรง

และทางอ้อม และทําการส่ือสารเผยแพร่นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนีต้่อกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดบั และต่อสาธารณชน รวมทัง้ส่งเสริมพัฒนาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเพ่ือ

ยดึถือปฏิบตัอิยา่งจริงจงั 
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 ดงันัน้ การละเว้นไม่ปฏิบตัติามถือเป็นการกระทําท่ีผิดวินยัตามระเบียบของบริษัทฯ ซึง่ต้องได้รับการ

พิจารณาโทษทางวินยั การไม่รับรู้กบัมาตรการนี ้ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบตัิตามได้ และในกรณี

ท่ีการคอร์รัปชัน่สง่ผลให้มีความผิดตามกฎหมาย บริษัทฯมีสทิธิท่ีจะดําเนินการตามกฎหมายตอ่ผู้กระทําผิดนัน้ 

 

9. ข้อแนะนําเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

หากกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานมีข้อสงสัยเก่ียวกับการปฏิบัติของตนเองว่าถูกต้องตาม

นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่หรือไม่  ขอให้มีการพิจารณาก่อนการปฏิบตัหิรือตดัสนิใจเร่ืองนัน้ๆ ดงันี ้

9.1 เป็นการกระทําท่ีชอบด้วยกฎหมาย หรือ กฎระเบียบของทางราชการและของบริษัทฯ หรือไม ่

9.2 สงัคมยอมรับการกระทํานัน้หรือไม่ สามารถเปิดเผยตอ่สงัคมได้หรือไม ่

9.3 เป็นการกระทําท่ีขัดต่อจริยธรรม และอาจจะนําความเส่ือมเสียมาให้กับผู้ กระทําหรือผู้ อ่ืน หรือต่อ

ช่ือเสียงของบริษัทฯ ในขณะนัน้หรือในอนาคตหรือไม ่

หากไม่แน่ใจควรเสนอข้อมลูหรือข้อเท็จจริงของเร่ืองนัน้ตอ่ผู้บงัคบับญัชาหรือสอบถามงานกํากบั

ดแูลการปฏิบตังิาน  เพ่ือจะได้ร่วมกนัพิจารณาหลกัเกณฑ์ แนวทาง และปฏิบตัใิห้ถกูต้องตอ่ไป 
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