มาตรการต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
1. บทนํา

บริ ษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ตระหนักดีว่าการคอร์ รัปชัน่ ส่งผลร้ าย
และเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เป็ นการกระทําที่ไม่ถกู ต้ องและสร้ างความไม่
เป็ นธรรมในทางธุรกิจ ส่งผลเสียทั้งด้ านจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขันของ
กิจการ และไม่เป็ นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งทําให้ ผ้ ทู ี่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย ขาดความเชื่อมั่นต่อองค์กร และยังถือว่าเป็ นความผิดตามกฎหมายอีก
ด้ วย บริ ษัทฯ จึงถือเป็ นหลักการที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรื อบุคคลที่
มีสว่ นร่ วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อนั ไม่พึงได้ รับ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมจากการใช้ อํานาจหน้ าที่โดย
มิชอบ

2. วัตถุประสงค์
มาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ นี ้เป็ นแนวทางให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานทุกระดับตระหนัก
ถึงการปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยจิตสํานึกในการยึดถือความซื่อสัตย์สจุ ริ ตในการปฏิบตั หิ น้ าที่ โดยปราศจากการทุจริ ต
และการคอร์ รัปชัน่ หรื อการแสวงหาผลประโยชน์ในหน้ าที่โดยมิชอบ ซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญที่ช่วยจรรโลงไว้ ซึ่ง
ชื่อเสียงและเกื ้อหนุนต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
3. คํานิยาม
บริษัทฯ หมายถึง
บริ ษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อ
คอร์ รัปชั่น หมายถึง
การกระทําใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบด้ วยกฎหมายสําหรับตนเองหรื อผู้อื่น การ
ใช้ อํานาจหน้ าที่โดยมิชอบ การยักยอก การฉ้ อโกง การเรี ยกร้ อง หรื อรับ การเสนอให้ การให้ คํามั่นสัญญา
การมอบให้ การสนับ สนุน ซึ่งเงิน หรื อ ทรั พ ย์ สิน หรื อ ประโยชน์ อื่น ใดกับ บุค คลหรื อหน่ วยงานภาครั ฐ หรื อ
หน่วยงานเอกชนทั้งทางตรงและทางอ้ อม เพื่อให้ กระทําหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อมีผลต่อการตัดสินใจ
เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมหรื อขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณของบริ ษัทฯ

การช่ วยเหลือทางการเมือง หมายถึง
การช่วยเหลือในนามบริ ษัทฯ ไม่ว่าจะเป็ นทางด้ านการเงิน หรื อรู ปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ทางการเมื อ ง การช่ ว ยเหลื อ ด้ า นการเงิน สามารถ รวมถึ ง การให้ ก้ ูเงิน ส่ ว นการช่ ว ยเหลื อ ในรู ป แบบอื่ น
(In-kind) เช่น การให้ สิ่งของหรื อบริ การ การโฆษณาส่งเสริ มหรื อสนับสนุนพรรคการเมือง การซื ้อบัตรเข้ าชม
งานที่จดั เพื่อระดมทุนหรื อบริ จาคให้ แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับพรรคการเมือง เป็ นต้ น ทั้งนี ้ เว้ นแต่
เป็ นการสนับสนุนกระบวนการทางประชาธิปไตยที่กระทําได้ ตามที่กฎหมายกําหนด
สินบน หมายถึง
ทรัพย์สนิ ที่มีมลู ค่าหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่ให้ แก่บคุ คล/กลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ เพื่อจูงใจให้ ผ้ นู ั้นกระทําหรื อ
ละเว้ นการกระทําสิ่งใดสิง่ หนึง่ ในตําแหน่ง ไม่วา่ การนั ้นชอบหรื อมิชอบด้ วยหน้ าที่เพื่อประโยชน์ตอ่ ตนเอง หรื อ
ต่อธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทฯ ในเครื อ
ของขวัญ ของกํานัล หมายถึง
สิ่งของมีค่าทั ้งที่เป็ นวัตถุ สินค้ า และบริ การ ไม่ว่าจะเป็ นการให้ หรื อรับโดยตรง หรื อให้ มีการซื ้อขาย
ในราคาพิเศษ รวมทั้งการออกค่าใช้ จ่ายในการรับบริ การ เช่น การเดินทาง ที่พกั เป็ นต้ น
การบริจาคเพื่อการกุศล หมายถึง
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตวั ตน ยกเว้ น การประกาศเกียรติคณ
ุ
ตามธรรมเนียมปฏิบตั ิทวั่ ไป เช่น การติดตราสัญลักษณ์ (Logo) การประกาศรายชื่อบริ ษัทฯ ณ สถานที่จัด
งาน หรื อในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น และเพื่อเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานด้ านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
การบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ หมายถึง
การใช้ จ่ายเงินเพื่ อโครงการ กิจกรรม เพื่ อให้ เกิ ดประโยชน์ แก่ชุมชน สังคม กลุ่มประชาชน โดย
บริ ษัทฯ อาจไม่ได้ รับผลตอบแทนที่มีตวั ตน
เงินสนับสนุน หมายถึง
เงินสนับสนุนที่จ่ายโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้ า หรื อชื่อเสียงของบริ ษัทฯ
พนักงาน หมายถึง
พนักงานประจํา พนักงานทดลอง พนักงานรายวัน พนักงานตามสัญญาจ้ างพิเศษ ซึ่งบริ ษัทฯตกลง
ว่าจ้ างโดยได้ รับค่าจ้ าง
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ตัวแทนทางธุรกิจ หมายถึง
นิติบุคคลอื่น หรื อ บุคคลธรรมดา ที่ไม่ใช่พนักงานของบริ ษัทฯ ในกลุ่ม ซึ่งบริ ษัทฯ ในกลุ่มได้ ว่าจ้ าง
หรื อตกลงให้ ทําธุรกรรมหรื อติดต่อกับบุคคลภายนอกในนามของบริ ษัทฯ ในกลุม่
คู่ค้า หมายถึง
บุคคลที่มีธุรกรรมกับบริ ษัทฯ เพื่อสนับสนุน หรื อส่งเสริ มให้ เกิดธุรกิจของบริ ษัทฯ
หน่ วยงานภาครั ฐ หมายถึง
- กระทรวง ทบวง กรม หรื อหน่วยงานของรัฐ (เช่น กรมสรรพากร กรมที่ดนิ ราชการส่วนท้ องถิ่น ฯลฯ)
- พรรคการเมือง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรื อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ข้ าราชการทางการเมือง
(ทั้งฝ่ ายรัฐบาลและฝ่ ายค้ าน) ผู้บริ หารท้ องถิ่น
- หน่วยงานที่ มีอํานาจกํ ากับ ดูแล (เช่น คณะกรรมการกํ ากับ หลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรั พ ย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ)
- รัฐวิสาหกิจ หรื อ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรื อ องค์กรอื่นๆ ที่รัฐ หรื อหน่วยงานของรัฐเป็ นเจ้ าของ
หรื อมีอํานาจควบคุม
4. บทบาทหน้ าที่และความรั บผิดชอบ
เพื่ อ ให้ ม าตรการต่อต้ านการคอร์ รัป ชั่น ของบริ ษั ท ฯ มี แนวทางการปฏิ บัติที่ชัด เจน จึงให้ กําหนด
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้ องไว้ ดงั นี ้
4.1 คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีหน้ าที่ดงั นี ้
- กําหนดและอนุมตั นิ โยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
- อนุมตั แิ ละทบทวนแนวทางปฏิบตั สิ ําหรับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
- กํากับดูแลให้ มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิทธิภาพ
4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่ดงั นี ้
- สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ
- สอบทานให้ มีการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริ หารและ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ มีหน้ าที่ดงั นี ้
- ส่งเสริ ม สนับสนุน และควบคุมดูแล เพื่อให้ มั่นใจว่าพนักงานและผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายมีการปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น มาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชั่นและระเบียบปฏิ บัติต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง พร้ อมทั้งสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
- ทบทวนความเหมาะสมของระบบงานและมาตรการต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ ข้ อบังคับ และข้ อกําหนดของกฎหมาย
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4.4 ผูบ้ ริ หารระดับผูอ้ ํานวยการฝ่ายขึ้นไป มีหน้ าที่ดงั นี ้
- ควบคุมและกํากับให้ มีการนํามาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชั่นไปปฏิบัติได้ จริ ง สามารถระบุความ
เสี่ยง ตรวจสอบ และบริ หารจัดการให้ มีมาตรการที่เพียงพอในการแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างเหมาะสม
รวดเร็ ว และทันเวลา
- สนับสนุนการพัฒนากระบวนการ รวมทั้งบุคลากรเพื่อให้ มาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ขององค์กร
บรรลุผล
4.5 พนักงาน มีหน้ าที่ดงั นี ้
- ทําความเข้ าใจและปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ รวมถึงมาตรการอื่นๆ (ถ้ ามี) และเข้ า
ร่วมการฝึ กอบรมตามที่บริ ษัทฯ กําหนด
- แจ้ งเบาะแสทัน ที เมื่ อ พบเห็ น หรื อสงสัยว่าจะมี การคอร์ รัป ชั่น ให้ ค วามร่ วมมื อในการสอบสวน
ข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้ องกับข้ อสงสัยในการกระทําการคอร์ รัปชัน่
- พนักงานต้ องไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับเรื่ องคอร์ รัปชัน่ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม และจะต้ องปฏิบตั ิตาม
มาตรการหรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯอย่างเคร่ งครัด โดยเฉพาะพนักงานที่เกี่ยวข้ องกับ
งานที่มีกระบวนการหลักซึ่งมีความเสี่ยงต่อการคอร์ รัปชัน่ เช่น งานจัดซื ้อจัดจ้ าง สินเชื่อ งานด้ าน
การขาย การพนักงาน งานสนับสนุน และงานด้ านการลงทุน
4.6 งานผูต้ รวจสอบภายใน มีหน้ าที่ดงั นี ้
- ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่างถูกต้ อง ตรงตามนโยบาย มาตรการ ระเบียบ
ปฏิบตั ิ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่หมาะสม และเพียงพอ
ต่อความเสี่ยงด้ านคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายงานผลการปฏิ บัติงานและปฏิ บัติ ห น้ าที่ อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ การต่อ ต้ านการคอร์ รัป ชั่น ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
4.7 งานกํ ากับดูแลการปฏิ บตั ิ งาน มีหน้ าที่ดงั นี ้
- ให้ คําปรึกษาและข้ อแนะนําเกี่ยวกับการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
- กํากับการปฏิบตั งิ านด้ านการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
- ประสานงานกับฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้ องในการเผยแพร่ให้ ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
4.8 งานพัฒนาระบบงาน มีหน้ าที่ดงั นี ้
- พัฒนาเครื่ องมือการประเมินความเสี่ยงด้ านคอร์ รัปชัน่ และจัดให้ หน่วยงานภายในองค์กรประเมิน
ความเสี่ยงด้ านคอร์ รัปชัน่
- ประสานงาน ให้ คําปรึกษา และรวบรวมข้ อมูลการประเมินความเสี่ยง มาตรการ วิธีการจัดการ และ
แนวทางควบคุมความเสี่ยงด้ านคอร์ รัปชัน่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ยง (RMC) พิจารณา
- สอบทานข้ อมูลผลการดําเนินงานความเสี่ยงด้ านคอร์ รัปชัน่ และจัดให้ มีการทบทวนความเสี่ยงด้ าน
คอร์ รัปชัน่
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4.9 งานทรัพยากรบุคคล มีหน้ าที่ดงั นี ้
- บริ หารทรัพยากรบุคคลให้ สอดคล้ องกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทฯ
- จัดให้ มีกระบวนการคัดเลือก การปฐมนิเทศ การฝึ กอบรม และบทลงโทษที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิด้าน
การต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
- ส่งเสริ มให้ เกิดวัฒนธรรมการปฏิบตั ิในแนวทางต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทําที่
อาจเข้ าข่ายคอร์ รัปชัน่
4.10 งานบัญชี และงบประมาณ และงานการเงิ น มีหน้ าที่ดงั นี ้
- ปฏิบตั ติ ามนโยบายของบริ ษัทฯ กฎหมาย และหลักการทางบัญชีและการรายงานทางการเงิน
- รวบรวมเอกสารที่ เกี่ ยวข้ องกับ การรั บ -จ่ายเงิน บัน ทึกบัญ ชี และเก็ บ รั กษาข้ อมูลและเอกสารที่
เกี่ยวข้ องกับรายการบัญชีรับจ่ายและภาษี โดยจะต้ องมีเอกสารแนบครบถ้ วนและได้ รับการอนุมตั ิ
อย่างถูกต้ อง
- ดําเนินขั้นตอนการปฏิบตั ิงานทางการเงินและบัญชีให้ สอดคล้ องกับหลักมาตรฐานการบัญชีที่ได้ รับ
รองทัว่ ไป
- ดําเนินการควบคุมการเบิกค่าใช้ จ่ายตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการเบิกค่าใช้ จ่าย คูม่ ือ
อนุมตั คิ า่ ใช้ จ่ายเพื่อการดําเนินงาน และสอดคล้ องกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
4.11 งานสือ่ สารองค์กรและงานประชาสัมพันธ์ มีหน้ าที่ดงั นี ้
- สื่อสาร เผยแพร่ นโยบายและมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชั่นและกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้ องเพื่ อสร้าง
จิตสํานึกในการปฏิบตั งิ านด้ วยความซื่อสัตย์ปราศจากการคอร์ รัปชัน่
- ให้ มีการสื่อสารและรายงานต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการต่อต้ านการคอรัปชัน่ ของบริ ษัทฯ
5. กรอบการควบคุม
5.1 ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษัทฯ ได้ มีการกํ าหนดระเบียบการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการจัดแบ่งภาระหน้ าที่ตามโครงสร้างการ
บังคับบัญชาและมีการอนุมตั ิดําเนินการอย่างมีขั้นตอน โดยกระบวนการปฏิบตั ิงานจะมีระบบควบคุม
ภายใน กระบวนการสอบทานและการควบคุมให้ สอดคล้ องกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น และ
ได้ รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน ซึง่ พนักงานทุกคนต้ องดําเนินงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับ
การปฏิบตั งิ านและข้ อกําหนดของบริ ษัทฯ
5.2 แนวทางปฏิบตั งิ านให้ สอดคล้ องกับนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
บริ ษั ท ฯ ได้ กํ าหนดขั้น ตอนและแนวทางป้อ งกัน ความเสี่ ยงต่อ การคอร์ รัป ชั่น ตามรู ป แบบการ
คอร์ รัปชัน่ หลักๆ ดังนี ้
5.2.1 การให้ และการรับสินบน
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5.2.1.1 ห้ ามกรรมการบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ ให้ หรื อรับสินบนในรู ปแบบ
ใดๆ ทั้งสิ ้น เพื่อตอบแทนการให้ ผลประโยชน์ทางธุรกิจ และห้ ามมอบหมายให้ ผ้ อู ื่น
ให้ หรื อรับสินบนแทนตนเอง
5.2.1.2 ห้ ามเป็ นตัวกลางในการเสนอให้ หรื อรับสินบนใดๆ กับผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทฯ
5.2.2 การให้ หรื อรับของขวัญ ของกํานัล การเลี ้ยงรับรอง หรื อผลประโยชน์อื่น
การให้ หรื อรับของขวัญ ของกํ านัล การเลี ้ยงรับรอง หรื อผลประโยชน์ อื่น กับลูกค้ า
คู่ค้า ตัวแทนทางธุรกิจ ให้ ปฏิบตั ิตามระเบียบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ หรื อรับของขวัญ
ของกํานัล การเลี ้ยงรับรอง หรื อผลประโยชน์อื่น ทั้งนี ้ ให้ ยึดหลักการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ และ
ต้ องใช้ จ่ายอย่างสมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได้
5.2.3 การช่วยเหลือทางการเมือง
บริ ษั ท ฯไม่ ช่ ว ยเหลื อ หรื อ ให้ ก ารสนับ สนุน ทางการเมื อ งแก่ พ รรคการเมื อ ง กลุ่ม
การเมือง หรื อนักการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม รวมถึงไม่ให้ ใช้ ทรัพย์สินใดๆ ของบริ ษัทฯ
เพื่อดําเนินการดังกล่าว
5.2.4 การบริ จาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และการให้ เงินสนับสนุน
5.2.4.1 การบริ จ าคเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ การกุ ศ ล การสาธารณประโยชน์ การให้เงิ น
สนับ สนุน ต้ อ งเป็ น ไปอย่ างโปร่ งใส ถูก ต้ อ งตามกฎหมาย และไม่ ขัด ต่อ ศี ล ธรรม
รวมทั้งไม่เป็ นการกระทําการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนร่วม
5.2.4.2 การให้ หรื อรับเงิน หรื อทรัพย์สินบริ จาคเพื่อการกุศลหรื อเงินสนับสนุนนั้น ต้ องไม่ได้
ถูกนําไปใช้ เพื่อเป็ นข้ ออ้ างในการติดสินบน
5.2.4.3 การเบิ ก ค่าใช้ จ่ ายเพื่ อ การกุศ ล และการให้ เงิน สนับ สนุน ให้ ป ฏิ บัติ ต ามระเบี ย บ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการเบิกค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของบริ ษัทฯ และคู่มืออํานาจ
อนุมัติค่าใช้ จ่ายเพื่ อการดําเนิ น งานที่ บ ริ ษั ท ฯกํ าหนด ทั้งนี ้ การเบิ กจ่ายต้ อ งระบุ
วัตถุประสงค์ที่ชดั เจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้
5.2.4.4 ในกรณี ที่ มี ข้ อ สงสัย ที่ อ าจส่งผลกระทบทางกฎหมาย ให้ ข อคํ า ปรึ ก ษาจากฝ่ าย
กฎหมายอย่างเป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษร หรื อ ในเรื่ อ งที่ มี ค วามสํ าคัญ อื่ น ๆ ให้ อ ยู่ใน
ดุลยพินิจของฝ่ ายจัดการ
6. แนวทางการแจ้ งเบาะแส / ข้ อร้ องเรี ยนการคอร์ รัปชั่น
6.1 พนักงานต้ องไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรื อทราบว่ามีการปฏิบตั ิงานที่ขดั แย้ งต่อระเบียบคําสัง่
ของบริ ษัทฯ หรื อเห็นการกระทําที่เข้ าข่ายหรื อเพียงแต่สงสัยว่าเป็ นการกระทําที่คอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับ
บริ ษัทฯ พนักงานต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบข้ อมูลดังกล่าว
ทั้งนี ้ หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถาม สามารถขอคําปรึ กษาผู้บงั คับบัญชา หรื อสอบถามจากฝ่ ายกํากับ
ดูแลกิจการ
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6.2 ผู้ที่พบเห็น หรื อสงสัยว่าจะมีการกระทําที่เข้ าข่ายการคอร์ รัปชั่น หรื อได้ รับผลกระทบอันเนื่องจากการ
ต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ สามารถแจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรี ยนโดยช่องทางใดทางหนึง่ ของบริ ษัทฯ ดังนี ้
6.2.1 ทาง E-mail
- คณะกรรมการตรวจสอบ
E-mail address : drpornsiri@yahoo.com, parniangtong@gmail.com, และ
phenjati_serm@yahoo.com
- ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
E-mail address : somkiat@patumrice.co.th
- งานผู้ตรวจสอบภายใน
E-mail address : ia@patumrice.co.th
6.2.2 ทางจดหมายถึงบุคคลดังกล่าวข้ างต้ น
บริ ษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน)
ชั้น 3 อาคารกลาสเฮ้ าส์ เลขที่ 1 ซอยสุขมุ วิท 25 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
6.3 พนักงานพึงต้ องให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบ และให้ ข้อเท็จจริ งต่างๆ ต่อกรณีพบเห็นการกระทําที่
เข้ าข่ายการคอร์ รัปชัน่
6.4 บริ ษัทฯจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่แจ้ งเบาะแส หรื อปฏิเสธการคอร์ รัปชั่นตามที่ได้
กําหนดไว้ ในนโยบายการแจ้ งเบาะแสหรื อเรื่ องร้ องเรี ยน
7. การบันทึกข้ อมูลทางธุรกิจและการเก็บรั กษาเอกสาร
การบันทึกข้ อมูลทางธุรกิจ การเงิน การบัญชี และการเก็บบันทึกข้ อมูล ต้ องมีการตรวจสอบความ
ถูกต้ องครบถ้ วนและมีการดําเนินการตามขั้นตอนปฏิบตั ติ ามระเบียบของบริ ษัทฯที่กําหนดไว้ และยึดตามหลัก
มาตรฐานทางการบัญชีของบริ ษัทฯ รวมทั้งการจัดทํารายงานทางการเงินและกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องให้
สอดคล้ องกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ และให้ มีการจัดเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้ ในที่ปลอดภัยตาม
ระเบียบการจัดเก็บเอกสารที่บริ ษัทฯกําหนด
8. บทลงโทษ
บริ ษั ทฯมี ความมุ่งมั่นในการส่งเสริ ม ให้ กรรมการ ผู้บ ริ หาร และพนักงานทุกระดับ ของบริ ษั ทฯ มี
จิตสํานึกการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความโปร่ งใส ซื่อสัตย์สจุ ริ ต และต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบทั ้งทางตรง
และทางอ้ อม และทําการสื่อสารเผยแพร่ นโยบายและมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชั่นฉบับนี ต้ ่อกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ และต่อสาธารณชน รวมทั้งส่งเสริ มพัฒ นาให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจเพื่อ
ยึดถือปฏิบตั อิ ย่างจริ งจัง
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ดังนั้น การละเว้ นไม่ปฏิบตั ติ ามถือเป็ นการกระทําที่ผิดวินยั ตามระเบียบของบริ ษัทฯ ซึง่ ต้ องได้ รับการ
พิจารณาโทษทางวินยั การไม่รับรู้กบั มาตรการนี ้ ไม่สามารถใช้ เป็ นข้ ออ้ างในการไม่ปฏิบตั ิตามได้ และในกรณี
ที่การคอร์ รัปชัน่ ส่งผลให้ มีความผิดตามกฎหมาย บริ ษัทฯมีสทิ ธิที่จะดําเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทําผิดนั้น
9. ข้ อแนะนําเกี่ยวกับมาตรการต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
หากกรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานมี ข้ อ สงสัย เกี่ ย วกับ การปฏิ บัติ ข องตนเองว่า ถูก ต้ อ งตาม
นโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ หรื อไม่ ขอให้ มีการพิจารณาก่อนการปฏิบตั หิ รื อตัดสินใจเรื่ องนั้นๆ ดังนี ้
9.1 เป็ นการกระทําที่ชอบด้ วยกฎหมาย หรื อ กฎระเบียบของทางราชการและของบริ ษัทฯ หรื อไม่
9.2 สังคมยอมรับการกระทํานั ้นหรื อไม่ สามารถเปิ ดเผยต่อสังคมได้ หรื อไม่
9.3 เป็ น การกระทํ าที่ ขัด ต่อ จริ ย ธรรม และอาจจะนํ าความเสื่ อ มเสีย มาให้ กับ ผู้ก ระทํ าหรื อผู้อื่ น หรื อ ต่อ
ชื่อเสียงของบริ ษัทฯ ในขณะนั้นหรื อในอนาคตหรื อไม่
หากไม่แน่ใจควรเสนอข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริ งของเรื่ องนั้นต่อผู้บงั คับบัญชาหรื อสอบถามงานกํากับ
ดูแลการปฏิบตั งิ าน เพื่อจะได้ ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และปฏิบตั ใิ ห้ ถกู ต้ องต่อไป
-------------------------------------------------------
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