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บทนํา 

บรษิทั ซเีอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน) เป็นผูบุ้กเบกิธุรกจิหนงัสอืเชงิวชิาการประเภท How-to และมภีาพพจน์ที�
ด ีในฐานะผูนํ้าทางดา้นหนงัสอืและวารสารเชงิวชิาการดา้นเทคโนโลยรีายใหญ่ของประเทศ จงึทาํใหก้ารดาํเนินงานใน
สว่นอื�นๆ  ของบรษิทั ไดร้บัความน่าเชื�อถอืตามไปดว้ย และมโีอกาสประสบความสาํเรจ็สงูขึ=น 

ภารกจิของซเีอด็ คอื ซเีอด็จะดาํเนินธุรกจิที�เอื=ออาํนวยต่อการศกึษาหาความรู ้ในสาขาที�จาํเป็นต่อการพฒันา
ประเทศ จะดาํเนินธุรกจิที�จะทาํให ้“คนไทยเก่งขึ=น” โดยพฒันาขึ=นเป็นธุรกจิที�ยั �งยนื มกีารเตบิโตต่อเนื�องที�สงูกว่า
ค่าเฉลี�ยของอุตสาหกรรม เป็นบรษิทัตวัอย่างที�ด ีสามารถสรา้งสรรคผ์ลงานที�เป็นประโยชน์ และเป็นที�ยอมรบัในวง
กวา้ง พนกังานมคีวามสขุ และสามารถใหผ้ลตอบแทนการลงทุนที�น่าพงึพอใจในระยะยาว 

ดงันั =น คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึใหค้วามสาํคญักบัการปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีและการมี
จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิขององคก์ร ซึ�งถอืเป็นรากฐานสาํคญัในการพฒันาและสรา้งความเจรญิเตบิโตอย่าง
ยั �งยนืใหก้บัองคก์ร โดยมคีวามมุ่งมนัที�จะดาํเนินธุรกจิที�มคีวามโปร่งใส คาํนึงถงึความรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุก
ฝา่ย ตลอดจนใหค้วามสาํคญัต่อการปฏบิตัติามขอ้กาํหนดของกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชั �น 
พรอ้มทั =งใหค้าํมั �นว่าบรษิทัฯ จะไม่สนบัสนุนการคอรร์ปัชั �นในทกุรปูแบบ 
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นโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชั �น 

บรษิทั ซเีอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน) มคีวามมุ่งมั �นที�จะดาํเนินธรุกจิที�มคีวามโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย เป็น
ตวัอย่างที�ดใีนสงัคม พรอ้มทั .งใหค้าํมั �นว่าบรษิทัฯ จะไม่สนบัสนุนการคอรร์ปัชั �นในทุกรปูแบบ เพื�อใหก้ารดาํเนินงานของ
บรษิทัฯ เป็นไปตามหลกับรรษทัภบิาล (CG: Corporate Governance) ที�ด ีนอกจากนี.บรษิทัฯ ยงัมนีโยบายที�จะ
สนบัสนุนใหท้ั .งพนกังาน ดาํรงตนตามกฎหมายในฐานะพลเมอืงที�ดขีองประเทศชาต ิตลอดจนสง่เสรมิใหคู้่คา้ของบรษิทั
ฯ ดาํเนินธุรกจิที�ถูกตอ้งตามกฎหมายดว้ยความโปร่งใส โดยพยายามอย่างเตม็ความสามารถในการสรา้งเครอืขา่ยความ
ร่วมมอืในระดบัอุตสาหกรรมเพื�อพฒันากระบวนการทางธุรกจิรว่มกนัใหม้คีวามโปร่งใส ปราศจากการคอรร์ปัชั �น 
เนื�องจากบรษิทัฯ ไดต้ระหนกัดวีา่การคอรร์ปัชั �นเป็นภยัอย่างรา้ยแรงต่อการพฒันาประเทศ และเป็นอุปสรรคสาํคญัต่อ
ความยั �งยนืของชาต ิบรษิทัฯ จงึไดจ้ดัทาํ “นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั �น” เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึ.นเพื�อเป็นแนว
ทางการปฏบิตัทิี�ชดัเจนในการดาํเนินธุรกจิ 

คาํนิยาม 

“คอรร์ปัชั �น (Corruption)” หมายถงึ การกระทาํที�มกีารใชอ้าํนาจ หรอืการใหส้นิบนไม่ว่าจะอยูใ่นรปูแบบใดๆ 
เช่น การนําเสนอ (offering) การใหค้าํมั �นสญัญา (promising) การขอ (soliciting) การเรยีกรอ้ง (demanding) การให้
หรอืรบัสนิบน (giving or accepting bribes) ซึ�งเงนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื�นใดที�ไม่เหมาะสม กบัเจา้หน้าที�ของรฐั 
หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชน หรอืผูม้หีน้าที� ไมว่่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เพื�อใหบุ้คคลดงักล่าวกระทาํ 
หรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าที� อนัเป็นการใหไ้ดม้า หรอืรกัษาไวซ้ึ�งผลประโยชน์ทางธุรกจิที�ไม่เหมาะสมทางธุรกจิ หรอื
เป็นการกระทาํใดๆ ที�ยงัผลทาํใหป้ระเทศชาตเิสยีผลประโยชน์ หรอืไดร้บัความเสยีหาย เวน้แต่เป็นกรณีที�กฎหมาย 
ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม ประเพณีของทอ้งถิ�น หรอืจารตีทางการคา้ ใหก้ระทาํได ้

นโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชั �น 

หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ เรยีกรอ้ง ดาํเนินการ หรอืยอมรบัการคอรร์ปัชั �นในทุกรปูแบบ 
ในทุกกจิกรรมของการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้ม ในกรณีที�บรษิทัฯ มคีวามจาํเป็นที�จะตอ้ง
บรจิาคเพื�อการกุศล หรอืใหข้องขวญัทางธุรกจิ หรอืการสปอนเซอรใ์นกจิกรรมใดๆ จะตอ้งดาํเนินดว้ยความโปร่งใส ไม่
มเีจตนาในการแลกเปลี�ยนผลประโยชน์ต่างตอบแทน หรอืโน้มน้าวใหเ้จา้หน้าที�หน่วยงานของรฐั หรอืหน่วยงานของ
เอกชน ดาํเนินการที�ไม่เหมาะสม พรอ้มกนันี. บรษิทัฯ ไดก้าํหนดขั .นตอนเพื�อต่อตา้นการคอรร์ปัชั �นอย่างละเอยีด และให้
มกีารสอบทานขั .นตอนการปฏบิตันีิ.อย่างสมํ�าเสมอ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
และขอ้กาํหนดของกฎหมาย 
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โครงสร้างองคก์ร บริษทั ซีเอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน) 
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หน้าที�และความรบัผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าที� และความรบัผดิชอบในการกาํหนดนโยบาย และกาํกบัดแูลใหม้รีะบบที�สนบัสนุนการ
ต่อตา้นการคอรร์ปัชั �นที�มปีระสทิธภิาพ เพื�อใหม้ั �นใจว่าฝา่ยบรหิารไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญักบัการต่อตา้นการ
คอรร์ปัชั �น จนมั �นใจว่าการต่อตา้นการคอรร์ปัชั �นนั 5นเป็นค่านิยมร่วมขององคก์รที�มคีวามยั �งยนื อกีทั 5ง คณะกรรมการ
บรษิทั ตอ้งปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั �นนี5โดยมบีทลงโทษเมื�อไม่ปฏบิตัติาม 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าที� และความรบัผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงนิและบญัช ีระบบ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบรหิารความเสี�ยง รวมทั 5งกาํกบัดแูลการปฏบิตัติามมาตรการ
ต่อตา้นการคอรร์ปัชั �น เพื�อใหม้ั �นใจว่ามาตรการดงักล่าวมคีวามเพยีงพอและมปีระสทิธผิล 

3. กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิาร มหีน้าที� และความรบัผดิชอบในการกาํหนดระบบการปฏบิตังิานภายในบรษิทัฯ ให้
ทุกๆ กระบวนการนั 5นมกีลไกและมาตรการในการป้องกนัการคอรร์ปัชั �น และใหก้ารสง่เสรมิและสนบัสนุนนโยบาย
การต่อตา้นคอรร์ปัชั �นใหเ้กดิผลสมัฤทธิ >ในทางปฏบิตั ิอย่างเป็นรปูธรรม โดยมกีารสื�อสารเน้นยํ5าไปยงัพนกังาน และ
ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งทุกฝา่ย รวมทั 5งมกีารทบทวนความเหมาะสมของระบบ กลไก และมาตรการต่างๆ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบั
การเปลี�ยนแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

4. แผนกตรวจสอบภายใน มหีน้าที� และความรบัผดิชอบในการตรวจสอบ และสอบทานการปฏบิตังิานอย่าง
ตรงไปตรงมา เพื�อยนืยนัว่าการปฏบิตังิานภายในองคก์ร นั 5นมคีวามถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบันโยบายการต่อตา้น
คอรร์ปัชั �น และเพื�อใหม้ั �นใจว่าระบบ มาตรการ และกลไกต่างๆ ของบรษิทัฯ นั 5นยงัคงมคีวามเหมาะสม และมี
ประสทิธภิาพในการป้องกนัความเสี�ยงดา้นคอรร์ปัชั �นที�อาจจะเกดิขึ5น โดยใหแ้ผนกตรวจสอบภายในรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

5. พนกังาน จะตอ้งปฏบิตัหิน้าที�ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย กรณีที�มขีอ้สงสยัอนัมหีลกัฐานที�น่าเชื�อถอืเพยีงพอว่ามกีาร
คอรร์ปัชั �นเกดิขึ5น หรอืพบเหน็การฝา่ฝืนนโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชั �น พนกังานจะตอ้งรายงานต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา หรอืผูบ้งัคบับญัชาในระดบัที�สงูขึ5นไป หรอืแผนกตรวจสอบภายใน โดยบรษิทัฯ ใหค้าํมั �นว่าพนกังาน
จะไดร้บัความคุม้ครอง และบรษิทัฯ จะมกีารมอบหมาย หรอืแต่งตั 5งเจา้หน้าที�เพื�อดาํเนินการสอบสวนทุกเบาะแสที�มี
การแจง้เขา้มา เพื�อใหเ้กดิความชดัเจน และใหค้วามเป็นธรรมกบัทุกๆ ฝา่ย 
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แนวทางการปฏิบติั 

1. กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบั ตอ้งปฏบิตัตินตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั �น โดยจะตอ้งไม่
เขา้ไปเกี�ยวขอ้งกบัเรื�องคอรร์ปัชั �นใดๆ ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม ทั 3งนี3นโยบายจะตอ้งถูกประกาศ และเผยแพร่
ภายในองคก์รอย่างทั �วถงึ เพื�อเป็นแนวทางใหผู้บ้รหิาร และพนกังานทุกคนปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั 

2. พนกังาน จะตอ้งไม่เพกิเฉยเมื�อพบเหน็การกระทาํของหน่วยงานใดของบรษิทัฯ ที�กระทาํการเขา้ขา่ยการคอรร์ปัชั �น 
โดยพนกังานจะตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรอืผูบ้งัคบับญัชาในระดบัที�สงูขึ3นไป หรอืแผนกตรวจสอบภายใน 
รบัทราบ และใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบ สบืสวน และสอบสวน ขอ้เทจ็จรงิต่างๆ 

3. บรษิทัฯ มกีระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคล ที�สะทอ้นถงึความมุ่งมั �นต่อมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั �น และมี
นโยบายที�จะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรอืใหผ้ลทางลบต่อพนกังานที�ปฏเิสธการคอรร์ปัชั �น แมว้่าการกระทาํนั 3นจะทาํ
ใหบ้รษิทัฯ สญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ โดยบรษิทัฯ มกีระบวนการสื�อสารอย่างชดัเจนเกี�ยวกบันโยบายดงักล่าว อกีทั 3ง 
บรษิทัฯ จะใหค้วามเป็นธรรม และคุม้ครองพนกังานที�ปฏเิสธการเขา้ไปมสีว่นร่วมกบัการคอรร์ปัชั �น หรอืแจง้เรื�อง
คอรร์ปัชั �นใหก้บับรษิทัฯ ทราบ 

4. บรษิทัฯ มกีระบวนการอย่างเหมาะสมในการลงโทษผูบ้รหิารและพนกังานที�ไมป่ฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการ
คอรร์ปัชั �น ซึ�งการลงโทษนี3รวมถงึการเลกิจา้งงาน ในกรณีที�บรษิทัฯ เหน็ว่าจาํเป็น ทั 3งนี3 การกระทาํใดๆ ที�ฝา่ฝืน
หรอืไม่เป็นไปตามนโยบายนี3 ไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้ม จะไดร้บัการพจิารณาทางวนิยัตามระเบยีบที�บรษิทัฯ 
กาํหนดไว ้นอกจากนี3หากการกระทาํดงักล่าว ยงัผลใหผู้บ้รหิารและพนกังานตอ้งไดร้บัโทษตามกฎหมาย บรษิทัฯ 
จะใหค้วามร่วมมอืกบัเจา้หน้าที�ภาครฐัในการสบืสวน สอบสวน เพื�อเอาผดิทางกฎหมายกบัผูบ้รหิารและพนกังานที�
กระทาํการ อย่างเตม็ความสามารถ 

5. บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู ้และทาํความเขา้ใจกบับุคคล และนิตบิคุคลใดๆ ที�ตอ้ง
ปฏบิตัหิน้าที�ที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัฯ ใหบุ้คคล และนิตบิุคคลนั 3นๆ เขา้ใจแนวทางที�ตอ้งปฏบิตังิานร่วมกบับรษิทัฯ ให้
สอดคลอ้งกบันโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชั �นนี3 รวมถงึ บรษิทัฯ มนีโยบายในการแจง้ใหบ้รษิทัย่อย และบรษิทัร่วม 
นํามาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั �นนี3ไปปฏบิตัดิว้ยเช่นกนั 

6. บรษิทัฯ มุ่งมั �นที�จะสรา้ง และรกัษาวฒันธรรมองคก์รที�ยดึมั �นว่าการคอรร์ปัชั �นเป็นสิ�งที�ไม่สามารถยอมรบัได ้ไม่
สามารถประนีประนอมได ้ทั 3งการทาํธุรกรรมกบัภาครฐั และการปฏบิตังิานร่วมกนักบัภาคเอกชน 
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ข้อกาํหนดในการดาํเนินการ 

1. นโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชั �น ใหค้รอบคลุมไปถงึกระบวนการภายในทุกกระบวนการของ
บรษิทัฯ โดยกําหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบัสื�อสารใหพ้นกังานมคีวามเขา้ใจ และตระหนกัถงึ
ความสาํคญัของนโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชั �น พรอ้มทั 7งควบคุม ดแูลการปฏบิตังิาน ใหร้ะบบ กลไก 
และมาตรการการต่อตา้นการคอรร์ปัชั �น ไดร้บัการดาํเนินการอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. เพื�อความชดัเจนในการดําเนินการในเรื�องที�มคีวามเสี�ยงสงูกบัการเกดิคอรร์ปัชั �น กรรมการ
บรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบั ตอ้งปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงัในเรื�องดงัต่อไปนี7 

2.1 ของขวญั และค่าใช้จ่ายการรบัรอง 

พนกังานพงึหลกีเลี�ยงการเลี7ยงรบัรอง และการใหห้รอืรบัของขวญั ที�มมีลูค่าสงูเกนิสมควร
หรอืถี�เกนิสมควร เวน้แต่เป็นการเลี7ยงรบัรองเพื�อวตัถุประสงคท์างธุรกจิ และเป็นการ
รกัษาสมัพนัธภาพอนัดซีึ�งถอืเป็นส่วนสาํคญัในการประกอบธุรกจิ 

พนกังานสามารถใหห้รอืรบัของขวญั หากเขา้เงื�อนไขทุกขอ้ดงัต่อไปนี7 

(1) ไมเ่ป็นการกระทาํโดยตั 7งใจเพื�อครอบงาํ ชกันํา หรอืตอบแทนบุคคลใดๆ เพื�อใหไ้ดม้า
ซึ�งความไดเ้ปรยีบใดๆ ผ่านการกระทําที�ไมเ่หมาะสม หรอืเป็นการแลกเปลี�ยนอยา่ง
ชดัเจนหรอืแอบแฝง เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งการช่วยเหลอืหรอืผลประโยชน์ 

(2) เป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

(3) เป็นการใหใ้นนามบรษิทั ไม่ใช่ในนามของพนกังาน และเป็นการใหอ้ยา่งเปิดเผย ไม่
ปกปิด 

(4) เหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น การใหข้องขวญัเลก็ๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสาํคญั 
เช่น สงกรานต ์ตรษุจนี ปีใหม ่เป็นตน้ ซึ�งถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัปิกต ิ

(5) ประเภทและมลูค่ามคีวามเหมาะสม และมอบใหถู้กตอ้งตามกาลเทศะ เช่น ในกรณทีี�
บรษิทัอยูร่ะหว่างจดัใหม้กีารประกวดราคา พนกังานจะตอ้งไมร่บัของขวญัหรอืการ
เลี7ยงรบัรองจากบรษิทัที�เขา้รว่มประกวดราคานั 7นๆ 

2.2 การบริจาคเพื�อการกศุล 

การบรจิาคเพื�อการกุศล จะตอ้งกระทาํในนามบรษิทั แก่องคก์รใดๆ ที�มวีตัถุประสงคเ์พื�อ
ประโยชน์ต่อสงัคม โดยตอ้งเป็นองคก์รที�เชื�อถอืได ้มใีบรบัรอง และตอ้งดาํเนินการดว้ย
ความโปรง่ใส ผ่านขั 7นตอนตามระเบยีบของบรษิทัที�กําหนดไวแ้ละถูกตอ้งตามกฎหมาย 
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ตลอดจนมกีารตดิตามและตรวจสอบ เพื�อใหม้ั �นใจว่าเงนิบรจิาคไมไ่ดถู้กนําไปใชเ้ป็น
ขอ้อา้งในการตดิสนิบน 

2.3 การให้การสนับสนุน 

การใหก้ารสนับสนุน ไมว่่าจะเป็นเงนิ วตัถุหรอืทรพัยส์นิ แก่กจิกรรมหรอืโครงการใดๆ 
ตอ้งมกีารระบุชื�อบรษิทั โดยการสนับสนุนนั 7นตอ้งมวีตัถุประสงคเ์พื�อส่งเสรมิภาพลกัษณ์ที�
ดขีองบรษิทั และตอ้งดาํเนินการดว้ยความโปรง่ใส ผ่านขั 7นตอนตามระเบยีบของบรษิทัที�
กําหนดไว ้และถูกตอ้งตามกฎหมาย 

2.4 ค่าอาํนวยความสะดวก 

ค่าอํานวยความสะดวก หรอื “ค่าหยอดนํ7ามนัหล่อลื�น” คอืสนิบนจาํนวนเลก็น้อย ซึ�งจา่ย
ใหแ้ก่เจา้หน้าที�ของรฐัเพื�อเร่งประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานประจาํวนัหรอืการปฏบิตังิาน
ที�จาํเป็น ซึ�งเจา้หน้าที�มหีน้าที�ตอ้งปฏบิตัอิยูแ่ลว้ 

บรษิทัไม่มนีโยบายจา่ยค่าอํานวยความสะดวก พนกังานควรหลกีเลี�ยงกจิกรรมใดๆ ที�อาจ
ถูกรอ้งขอใหจ้า่ยค่าอํานวยความสะดวก หากพนกังานงานมขีอ้สงสยั ขอ้กงัวล หรอื
คาํถามใดๆ เกี�ยวกบัการจา่ยค่าอํานวยความสะดวก ควรแจง้ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงาน
ทราบ 

2.5 การช่วยเหลือทางการเมือง 

การช่วยเหลอืทางการเมอืง คอืการช่วยเหลอืไมว่่าจะเป็นทางดา้นการเงนิหรอืรปูอื�นแก่
พรรคการเมอืง นกัการเมอืง หรอืผูล้งสมคัรรบัเลอืกตั 7งทางการเมอืง เพื�อสนบัสนุน
กจิกรรมทางการเมอืง เช่น การใหส้ิ�งของหรอืบรกิาร การโฆษณาส่งเสรมิหรอืสนบัสนุน
พรรคการเมอืง หรอืการซื7อบตัรเขา้รว่มงานที�จดัขึ7นเพื�อระดมทุนหรอืบรจิาคเงนิใหแ้ก่
องคก์รที�มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งใกลช้ดิกบัพรรคการเมอืง เป็นตน้ 

บรษิทัมนีโยบายเป็นกลางทางการเมอืง โดยจะไมใ่หก้ารสนบัสนุน หรอืกระทําการอนัเป็น
การฝกัใฝพ่รรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึ�ง รวมทั 7งไมใ่หก้ารสนบัสนุนหรอืช่วยเหลอื
ผูส้มคัรรบัเลอืกตั 7งทางการเมอืงคนใดโดยเฉพาะไมว่่าทั 7งทางตรงหรอืทางออ้ม    

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั มสีทิธเิสรภีาพที�จะเขา้รว่มหรอืสนบัสนุน
กจิกรรมทางการเมอืงต่างๆ ไดอ้ยา่งอสิระเป็นการส่วนตวั ภายใตบ้ทบญัญตัแิห่ง
รฐัธรรมนูญ แต่จะตอ้งไมแ่อบอา้งความเป็นพนกังาน หรอืนําทรพัยส์นิ อุปกรณ์ เครื�องมอื
ใดๆ ของบรษิทัไปใช ้เพื�อประโยชน์ในการดาํเนินการใดๆ ทางการเมอืง โดยจะตอ้ง
กระทํานอกเวลาทําการ  ทั 7งนี7 หากพนกังานใดเขา้รว่ม จะตอ้งพงึระมดัระวงัดําเนินการ
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ใดๆ ที�อาจทาํใหเ้กดิความเขา้ใจผดิว่า บรษิทัไดใ้หก้ารสนบัสนุนหรอืฝกัใฝใ่น  พรรค
การเมอืงใด พรรคการเมอืงหนึ�ง 

2.6 ความสมัพนัธท์างธรุกิจและการจดัซื'อจดัจ้าง 

การตดิต่องานกบัภาครฐัหรอืเจา้หน้าที�ภาครฐั หรอืเอกชน จะตอ้งเป็นไปดว้ยความ
โปรง่ใส ซื�อสตัย ์และตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

การจดัหา/จดัซื7อตอ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑห์รอืขั 7นตอนที�กําหนดไวใ้นระเบยีบการ
จดัหา/จดัซื7อและสอดคลอ้งกบัอํานาจดําเนินการ มคีวามเป็นธรรมและโปรง่ใสต่อผูม้สี่วน
เกี�ยวขอ้ง  ในการตดัสนิใจ ตอ้งคาํนึงถงึความสมเหตุสมผลดา้นราคา คุณภาพและบรกิาร
ที�ไดร้บั รวมทั 7งคาํนึงถงึมาตรฐานต่างๆ ที�ผูข้ายสนิคา้หรอืบรกิารพงึม ีเช่น มาตรฐาน
สิ�งแวดลอ้ม มาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

นอกจากนี7 ผูจ้ดัหา/จดัซื7อ จะตอ้งไมป่ระกอบธุรกจิ ซึ�งอาจนําผลประโยชน์มาเป็นของส่วน
ตนโดยอาศยัตําแหน่งหน้าที�ในการจดัหา/จดัซื7อ ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม รวมทั 7งไม่
ใชข้อ้มลูที�ไดร้บัทราบอนัเนื�องจากการจดัหา/จดัซื7อเพื�อประโยชน์ส่วนตนหรอืผูอ้ื�น 
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ของขวญั และค่าใช้จ่ายในการรบัรอง 

เมื�อบรษิทัหรอืหน่วยงานใดมคีวามประสงคจ์ะใหข้องขวญั หรอืใหก้ารรบัรองแกผู้ใ้ดหรอืหน่วยงานภายนอก ซึ�ง
เป็นไปตามประเพณีทางธุรกจิ เป็นการรกัษาสมัพนัธท์ี�ดต่ีอกนั และไม่ขดัต่อกฎหมาย สามารถดาํเนินการไดโ้ดยให้
ปฏบิตัติามขั 8นตอนดงันี8 

1. หน่วยงานที�เสนอเรื�องพจิารณาความเหมาะสมดา้นปรมิาณ และจาํนวนเงนิ โดยผ่านตั 8งแต่ระดบัผูจ้ดัการ
ฝา่ยขึ8นไป พรอ้มทั 8งเหตุผลประกอบ กรณีที�มกีารเลี8ยงรบัรองควรมกีารระบุชื�อผูร้บัการรบัรอง และ
วตัถุประสงคข์องการรบัรอง 

2. หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งนําเสนอเรื�องเพื�อขออนุมตัจิากผูอ้าํนวยการของสายงานที�เกี�ยวขอ้งตามอาํนาจอนุมตัิ
ของบรษิทัฯ 

3. ฝา่ยบญัชตีรวจสอบเอกสารประกอบการทาํใบสาํคญัจ่าย 
4. ฝา่ยการเงนิทาํจ่ายใหก้บัผูร้บัเงนิ 
5. ฝา่ยบญัชจีดัเกบ็เอกสารที�เกี�ยวขอ้งทั 8งหมดเขา้แฟ้มเอกสาร เพื�อสามารถสบืคน้และตรวจสอบขอ้มลูได ้
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การบริจาคเพื�อการกศุล 

 เมื�อบรษิทัหรอืหน่วยงานใดมคีวามประสงคจ์ะจ่ายเงนิบรจิาคเพื�อการกุศล ตอ้งกระทาํในนามของบรษิทั มี
วตัถุประสงคเ์พื�อประโยชน์ต่อสงัคม โดยเป็นองคก์รที�เชื�อถอืได ้มใีบรบัรองและตอ้งดาํเนินการดว้ยความโปร่งใส เพื�อให้
มั �นใจว่าเงนิบรจิาคไม่ไดถู้กนําไปใชเ้ป็นขอ้อา้งในการตดิสนิบน มวีธิแีละขั 3นตอนในการขอการสนบัสนุน ดงันี3 

1. หน่วยงานที�เสนอเรื�องพจิารณาความเหมาะสมดา้นจาํนวนเงนิ โดยผ่านตั 3งแต่ระดบัผูจ้ดัการฝา่ยขึ3นไป ระบุ
ชื�อหน่วยงาน  และผูร้บัผดิชอบที�จะรบับรจิาคใหช้ดัเจน  พรอ้มดว้ยวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลประกอบ   

2. หน่วยงานที�มสีว่นเกี�ยวขอ้งพจิารณาว่าการบรจิาคเป็นไปตามระเบยีบบรษิทั และนําเสนอเรื�องเพื�อขออนุมตัิ
จากผูอ้าํนวยการของสายงานที�เกี�ยวขอ้งตามอาํนาจอนุมตัขิองบรษิทัฯ 

3. ฝา่ยบญัชตีรวจสอบเอกสารประกอบการทาํใบสาํคญัจ่าย  
4. ฝา่ยการเงนิไดส้ง่เอกสารการจ่ายใหผู้ม้อีาํนาจลงนาม ทาํจ่ายใหก้บัผูร้บัเงนิ และตดิตามหลกัฐานการรบัเงนิ

ที�ถูกตอ้ง  
5. ฝา่ยบญัชจีดัเกบ็เอกสารที�เกี�ยวขอ้งทั 3งหมดเขา้แฟ้มเอกสาร เพื�อสามารถสบืคน้และตรวจสอบขอ้มลูได ้
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การให้การสนับสนุน 

 เมื�อบรษิทัหรอืหน่วยงานใดมคีวามประสงคจ์ะจ่ายเงนิหรอืทรพัยส์นิเพื�อสนบัสนุนหรอืกจิกรรมใดๆ เพื�อ
สง่เสรมิภาพลกัษณ์ที�ดขีองบรษิทั และตอ้งดาํเนินการดว้ยความโปร่งใส ผ่านขั 2นตอนตามระเบยีบบรษิทัที�กาํหนดไว ้
และถูกตอ้งตามกฎหมาย มวีธิแีละขั 2นตอนในการขอการสนบัสนุน ดงันี2 

1. หน่วยงานที�เสนอเรื�องพจิารณาความเหมาะสมดา้นปรมิาณ และจาํนวนเงนิ โดยผ่านตั 2งแต่ระดบัผูจ้ดัการ
ฝา่ยขึ2นไป ระบุชื�อหน่วยงาน  และผูร้บัผดิชอบที�จะรบัการสนบัสนุนใหช้ดัเจน  พรอ้มดว้ยวตัถุประสงคแ์ละ
เหตุผลประกอบ   

2. พจิารณาว่าการสนบัสนุนเป็นไปตามปกตติามระเบยีบบรษิทั และนําเสนอเรื�องเพื�อขออนุมตัจิาก
ผูอ้าํนวยการของสายงานที�เกี�ยวขอ้งตามอาํนาจอนุมตัขิองบรษิทัฯ 

3. ฝา่ยบญัชตีรวจสอบเอกสารประกอบการทาํใบสาํคญัจ่าย และการโอนทรพัยส์นิ 
4. ฝา่ยการเงนิไดส้ง่เอกสารใหผู้ม้อีาํนาจลงนาม ทาํจ่ายใหก้บัผูร้บัเงนิ และตดิตามหลกัฐานการรบัเงนิที�ถูกตอ้ง 

กรณีเป็นการสนบัสนุนดว้ยทรพัยส์นิ ฝา่ยทะเบยีนทรพัยส์นิเป็นผูส้ง่มอบและตดิตามหลกัฐานการรบั
ทรพัยส์นินั 2นๆ 

5. ฝา่ยบญัชจีดัเกบ็เอกสารที�เกี�ยวขอ้งทั 2งหมดเขา้แฟ้มเอกสาร เพื�อสามารถสบืคน้และตรวจสอบขอ้มลูได ้
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ค่าอาํนวยความสะดวก 

ค่าอาํนวยความสะดวก หรอื “ค่าหยอดนํ)ามนัหล่อลื�น” คอืสนิบนจาํนวนเลก็น้อย ซึ�งจ่ายใหแ้ก่เจา้หน้าที�ของรฐั
เพื�อเร่งประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานประจาํวนัหรอืการปฏบิตังิานที�จาํเป็น ซึ�งเจา้หน้าที�มหีน้าที�ตอ้งปฏบิตัอิยูแ่ลว้ 

บรษิทัไม่มนีโยบายจ่ายค่าอาํนวยความสะดวก พนกังานควรหลกีเลี�ยงกจิกรรมใดๆ ที�อาจถูกรอ้งขอใหจ้่ายค่า
อาํนวยความสะดวก หากพนกังานงานมขีอ้สงสยั ขอ้กงัวล หรอืคาํถามใดๆ เกี�ยวกบัการจ่ายค่าอาํนวยความสะดวก 
ควรแจง้ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานทราบ 
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การช่วยเหลือทางการเมือง 

 การช่วยเหลอืทางการเมอืง คอื การช่วยเหลอืไม่วา่จะเป็นทางดา้นการเงนิหรอืรปูอื�นแก่พรรคการเมอืง 
นกัการเมอืง หรอืผูล้งสมคัรรบัเลอืกตั .งทางการเมอืง เพื�อสนบัสนุนกจิกรรมทางการเมอืง เช่น การใหส้ิ�งของหรอืบรกิาร 
การโฆษณาสง่เสรมิหรอืสนบัสนุนพรรคการเมอืง หรอืการซื.อบตัรเขา้ร่วมงานที�จดัขึ.นเพื�อระดมทนุหรอืบรจิาคเงนิใหแ้ก่
องคก์รที�มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งใกลช้ดิกบัพรรคการเมอืง เป็นตน้ 

 บรษิทัมนีโยบายเป็นกลางทางการเมอืง โดยจะไม่ใหก้ารสนบัสนุน หรอืกระทาํการอนัเป็นการฝกัใฝพ่รรค
การเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึ�ง รวมทั .งไมใ่หก้ารสนบัสนุนหรอืชว่ยเหลอืผูส้มคัรรบัเลอืกตั .งทางการเมอืงคนใด
โดยเฉพาะไม่ว่าทั .งทางตรงหรอืทางออ้ม    

 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั มสีทิธเิสรภีาพที�จะเขา้ร่วมหรอืสนบัสนุนกจิกรรมทางการเมอืง
ต่างๆ ไดอ้ย่างอสิระเป็นการสว่นตวั ภายใตบ้ทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญ แต่จะตอ้งไม่แอบอา้งความเป็นพนกังาน หรอืนํา
ทรพัยส์นิ อุปกรณ์ เครื�องมอืใดๆ ของบรษิทัไปใช ้เพื�อประโยชน์ในการดาํเนินการใดๆ ทางการเมอืง โดยจะตอ้งกระทาํ
นอกเวลาทาํการ  ทั .งนี. หากพนกังานใดเขา้ร่วม จะตอ้งพงึระมดัระวงัดาํเนินการใดๆ ที�อาจทาํใหเ้กดิความเขา้ใจผดิว่า 
บรษิทัไดใ้หก้ารสนบัสนุนหรอืฝกัใฝใ่น  พรรคการเมอืงใด พรรคการเมอืงหนึ�ง 
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ความสมัพนัธท์างธรุกิจและการจดัซื�อจดัจ้าง 

การตดิต่องานกบัภาครฐัหรอืเจา้หน้าที�ภาครฐั หรอืเอกชน จะตอ้งเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ซื�อสตัย ์และตอ้ง
ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

การจดัหา/จดัซื3อ ตอ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑห์รอืขั 3นตอนที�กาํหนดไวใ้นระเบยีบการจดัหา/จดัซื3อ และ
สอดคลอ้งกบัอาํนาจดาํเนินการ มคีวามเป็นธรรมและโปร่งใสต่อผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้ง ในการตดัสนิใจ ตอ้งคาํนึงถงึความ
สมเหตุสมผลดา้นราคา คุณภาพและบรกิารที�ไดร้บั รวมทั 3งคาํนึงถงึมาตรฐานต่างๆ ที�ผูข้ายสนิคา้หรอืบรกิารพงึม ีเช่น 
มาตรฐานสิ�งแวดลอ้ม มาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

นอกจากนี3 ผูจ้ดัหา/จดัซื3อ จะตอ้งไม่ประกอบธุรกจิ ซึ�งอาจนําผลประโยชน์มาเป็นของสว่นตนโดยอาศยัตําแหน่ง
หน้าที�ในการจดัหา/จดัซื3อ ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม รวมทั 3งไมใ่ชข้อ้มลูที�ไดร้บัทราบอนัเนื�องจากการจดัหา/จดัซื3อ
เพื�อประโยชน์สว่นตนหรอืผูอ้ื�น 

หลกัเกณฑก์ารจดัซื�อ 
Right Quality ซื3อสนิคา้ใหไ้ดคุ้ณภาพ 
Right Quantity ซื3อสนิคา้ใหไ้ดต้ามจาํนวน, ปรมิาณที�ตอ้งการ 
Right Time ตดิตามการจดัสง่สนิคา้ของผูข้ายใหไ้ดใ้นเวลาที�ตอ้งการ 
Right Price ซื3อสนิคา้ใหใ้นราคายุตธิรรม 
Right Place สามารถจดัสง่สนิคา้ใหไ้ดต้ามสถานที�ตอ้งการ 
Right Source ซื3อสนิคา้จากแหล่งขายที�เชื�อถอืได ้

ขั �นตอนการจดัซื�อ 
1. หน่วยงานที�เสนอเรื�องพจิารณาความเหมาะสมดา้นปรมิาณ และจาํนวนเงนิ โดยผ่านตั 3งแต่ระดบัผูจ้ดัการ

ฝา่ยขึ3นไป มวีตัถุประสงคช์ดัเจนพรอ้มทั 3งเหตุผลประกอบ 
2. หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเสาะหาผูข้ายเพื�อเปรยีบเทยีบราคาและเจรจาต่อรอง ทั 3งนี3ทั 3งการเลอืกซื3อกบัผูข้าย

รายใดตอ้งพจิารณาที�คุณภาพสนิคา้ ราคา การบรกิารหลงัการขาย เงื�อนไขการสง่สนิคา้ รอบระยะเวลาของ
การชาํระเงนิ และปจัจยัอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

3. หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ออกเอกสารใบสั �งซื3อ (PO) นําเสนอต่อผูม้อีาํนาจตามระดบัขั 3นเพื�ออนุมตั ิ 
4. หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งจดัสง่เอกสารใบสั �งซื3อใหก้บัผูข้าย 
5. หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งตดิตามการสง่สนิคา้เพื�อใหไ้ดร้บัสนิคา้ตามกาํหนด 
6. ฝา่ยบญัชตีรวจสอบเอกสารประกอบการทาํใบสาํคญัจ่าย และการโอนทรพัยส์นิ 
7. ฝา่ยการเงนิสง่เอกสารใหผู้ม้อีาํนาจลงนาม ทาํจ่ายใหก้บัผูร้บัเงนิ และตดิตามหลกัฐานการรบัเงนิที�ถูกตอ้ง 
8. ฝา่ยบญัชจีดัเกบ็เอกสารที�เกี�ยวขอ้งทั 3งหมดเขา้แฟ้มเอกสาร เพื�อสามารถสบืคน้และตรวจสอบขอ้มลูได ้
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การปฏิบติังาน  งานทรพัยากรบคุคล 

บรษิทั ซเีอด็ยเูคชั �นจาํกดั (มหาชน) ไดก้าํหนดขั 'นตอนการดาํเนินการงานทรพัยากรบุคคล เริ�มตั 'งแต่การสรรหา 
การตรวจสอบประวตักิารทาํงาน การจา้งงาน การปฐมนิเทศ การฝึกอบรมเพื�อพฒันาบุคลากร การประเมนิผล การ
สอบสวน การลงโทษพนกังาน ฯลฯ ไวใ้นระเบยีบปฏบิตั ิงานทรพัยากรบุคคล และคู่มอืพนกังาน 

บรษิทั ซเีอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน) มขีอ้กาํหนดในการดาํเนินงานและแนวปฏบิตัไิวอ้ย่างชดัเจน รวมถงึการไม่
เรยีกรบั หรอืรบัผลประโยชน์หรอืผลตอบแทนไม่ว่าในรปูแบบใด ๆ จากผูส้มคัรหรอืผูเ้กี�ยวขอ้งกบัการสมคัร ทั 'งในชว่ง
การสมคัรงาน และช่วงประเมนิผลทดลองงาน เพื�อใหม้กีารบรรจุเป็นพนกังาน 
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การอบรมและการสื�อสาร 

1. พนกังานทุกคนจะไดร้บัการเน้นยํ*าผ่านการปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และการประชุมต่างๆ ภายในบรษิทัฯ 
อย่างสมํ�าเสมอ เกี�ยวกบัการต่อตา้นการคอรร์ปัชั �น ตลอดจนไดร้บัการซกัซอ้มวธิกีารรายงาน กรณีที�พบเหน็ หรอืมี
หลกัฐานเพยีงพอที�จะสงสยัไดว้า่ มกีารคอรร์ปัชั �นเกดิขึ*น เพื�อใหม้ั �นใจว่าพนกังานทุกคนตระหนกัถงึความมุ่งมั �นของ
บรษิทัฯ และความสาํคญัของบทบาทของพนกังานในการต่อตา้นคอรร์ปัชั �น นอกจากนี*การบม่เพาะใหพ้นกังานมเีจตคติ
ที�เชื�อมั �นว่า การคอรร์ปัชั �นนั *นเป็นสิ�งที�ไม่อาจยอมรบั หรอืเพกิเฉยได ้หากพบว่ามกีารคอรร์ปัชั �นเกดิขึ*น พนกังาน
จะตอ้งรายงานใหก้บับรษิทัฯ ทราบโดยไม่ล่าชา้ จะเป็นกลไกที�ทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถระงบัยบัยั *งการคอรร์ปัชั �นที�เกดิขึ*น
ไดอ้ย่างรวดเรว็ ไม่ใหป้ญัหาการคอรร์ปัชั �นที�เกดิขึ*นลุกลามบานปลาย 

2. บรษิทัฯ พรอ้มที�จะแลกเปลี�ยนประสบการณ์ แนวทางการปฏบิตัทิี�ด ีและแนวทางความสาํเรจ็ในการ
สนบัสนุนใหเ้กดิการต่อตา้นการคอรร์ปัชั �น กบัคู่คา้ และองคก์รต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื�อใหเ้กดิการแลกเปลี�ยนเรยีนรู้
ระหว่างองคก์ร ในการปรบัปรุง และพฒันาระบบ มาตรการ และกลไก ในการป้องกนั ควบคุม และต่อตา้นการ
คอรร์ปัชั �นอย่างต่อเนื�อง 

3. บรษิทัฯ จะร่วมมอืกบับรษิทัต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั คู่คา้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มอื�นๆ ตามความ
เหมาะสม ในการสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืในการสง่เสรมิการดาํเนินธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม ถกูตอ้งตามกฎหมาย 
โปร่งใส ประสานความร่วมมอืกนัในการต่อตา้นการคอรร์ปัชั �นอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
แนวทางการเปิดเผยและสื�อสารให้ผูที้�เกี�ยวข้องทราบ 

1. แจง้ใหผู้ท้ี�เกี�ยวขอ้งทราบโดยทั �วกนั ไดแ้ก่ การประชาสมัพนัธบ์นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

2. แจง้ใหล้กูคา้และคู่คา้ทราบ ไดแ้ก่ การนํานโยบายการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชั �นสง่เป็นเอกสารแนบทา้ยในสญัญา
ธุรกจิระหว่างบรษิทักบัคู่สญัญาหรอืลกูคา้ เพื�อเป็นการแจง้ใหล้กูคา้หรอืคู่คา้ทราบตั *งแต่เริ�มทาํธุรกจิร่วมกนั 

3. สื�อสารใหก้บับรษิทัฯ ย่อยทราบ 

3.1 เผยแพร่ นโยบายฯ และคู่มอืมาตรการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชั �นของบรษิทัฯ ใหบ้รษิทัย่อยไดร้บัทราบ 

3.2 ขอความร่วมมอืใหบ้รษิทัย่อย พจิารณาจดัทาํนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั �นเพื�อใชภ้ายในองคก์ร 

4. สื�อสารใหพ้นกังานทราบ 

4.1 เผยแพร่ นโยบายฯ และคู่มอืมาตรการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชั �น ผ่านช่องทาง e-mail ขององคก์ร 

4.2 ตดิประกาศนโยบายฯ และคูม่อืมาตรการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชั �น ที�บอรด์ประชาสมัพนัธข์องบรษิทัฯ เพื�อให้
พนกังานไดท้ราบ  และปฏบิตัใินแนวทางที�ถูกตอ้งตรงกนั 

4.3 การฝึกอบรม หวัขอ้นโยบายต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชั �น ใหก้บัพนกังานที�เขา้ใหม ่
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ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผูร้ายงาน 

  บรษิทัฯ มกีระบวนการในการจดัการกบัเรื�องที�พนกังานรอ้งเรยีนโดยพนกังานสามารถแจง้เบาะแสการทุจรติ
การคอรร์ปัชั �น การกระทาํผดิกฎหมาย การกระทาํผดิจรรยาบรรณของบรษิทัฯ การกระทาํผดินโยบายของบรษิทัฯ การ
รอ้งเรยีน การถูกละเมดิสทิธ ิหรอืเสนอความคดิเหน็เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ โดยเบาะแส ขอ้รอ้งเรยีน และ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ จะไดร้บัการพจิารณา และดาํเนินการตามความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป ซึ�งหน่วยงานที�รบัแจง้จะ
เกบ็ขอ้มลูผูแ้จง้เบาะแสเป็นความลบั และมมีาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสเพื�อใหผู้แ้จง้เบาะแส และผูร้อ้งเรยีนมั �นใจว่า
จะไมไ่ดร้บัผลกระทบ และจะรวบรวมขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัฯ 
เพื�อพจิารณาตามลาํดบั 

1. วตัถปุระสงค ์

1.1 เพื�อสง่เสรมิใหผู้บ้รหิารและพนกังาน ดาํเนินธุรกจิอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส ยุตธิรรม และสามารถตรวจสอบได ้
โดยสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีและจรรยาบรรณของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ คาดหวงัใหทุ้กคน
รายงานโดยสจุรติถงึการปฏบิตัทิี�ขดั หรอืสงสยัว่าจะขดัต่อเรื�องดงักล่าวใหบ้รษิทัฯ รบัทราบ ทางบรษิทัฯ จะ
ไดป้รบัปรุงแกไ้ข หรอืดาํเนินการใหเ้กดิความถูกตอ้ง เหมาะสม โปร่งใส ยุตธิรรม และเป็นไปตามกฎหมาย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ที�มกีารใหค้วามคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูโดยสจุรติ ซึ�งเป็น
หลกัการที�บรษิทัฯ นํามาใชป้ฏบิตั ิ

1.2 เพื�อใหม้ั �นใจว่า ผูบ้งัคบับญัชา และฝา่ยทรพัยากรบุคคลของบรษิทั ซเีอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน) ทาํหน้าที�
ดแูล และใหค้าํแนะนํา ตลอดจนสอดสอ่งพฤตกิรรม ความประพฤต ิและการกระทาํต่าง ๆ ของพนกังานให้
เป็นไปโดยถูกตอ้ง และผูแ้จง้เรื�องดงักล่าวจะไดร้บัความคุม้ครองหากเป็นการกระทาํดว้ยความสจุรติใจ 

2. ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรอืข้อรอ้งเรียน 

เมื�อมขีอ้สงสยั หรอืพบเหน็การกระทาํน่าสงสยัว่าฝา่ฝืนหลกัปฏบิตัทิี�ด ีดงัเรื�องต่อไปนี?  
• การฝา่ฝืนการปฏบิตัติามหลกัการและแนวปฏบิตัขิองนโยบายการกาํกบัดแูละกจิการที�ด ี
• การฝา่ฝืนตามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
• การไดร้บัความไม่เป็นธรรมในการปฏบิตังิาน 
• การกระทาํทุจรติ 

3. ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรอืรอ้งเรียน 

บรษิทัฯ จดัใหม้ชี่องทางในการรบัแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแส หรอืหากพนกังานตอ้งการคาํแนะนําเกี�ยวกบัการปฏบิตัิ
ตามมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั �น โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดงันี? 

จดหมายลงทะเบยีน  กรรมการอสิระ บรษิทั ซเีอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน) 
    1858/87-90 อาคารอนิเตอรล์งิคท์าวเวอร ์ชั ?น 19 
    ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

อเีมล   id@se-ed.com 
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หรอื   •  รายงานโดยตรงต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัขั ?น  
    •  เลขานุการบรษิทัฯ 

    •  แผนกตรวจสอบภายในและนกัลงทุนสมัพนัธ ์   

4. เงื*อนไขและการพิจารณาเบาะแสหรอืข้อรอ้งเรียน 

4.1 รายละเอยีดของเบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน ตอ้งเป็นความจรงิ มคีวามชดัเจน หรอืพอที�จะนําสบืหา 
 ขอ้เทจ็จรงิเพื�อดาํเนินการต่อไปได ้

4.2  ขอ้มลูที�ไดร้บัจะถอืเป็นความลบั และไมม่กีารเปิดเผยชื�อผูท้ี�แจง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีนต่อ 
 สาธารณชน หากไม่ไดร้บัความยนิยอม 

4.3 ผูท้ี�แจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน จะไดร้บัความคุม้ครองสทิธ ิไมว่่าจะเป็นพนกังาน หรอืบุคคลภายนอก 

4.4 ระยะเวลาตอบกลบัผูร้อ้งเรยีนไม่ควรเกนิ 3 วนัหลงัจากไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน 

4.5 ระยะเวลาในการดาํเนินการเรื�องรอ้งเรยีน ขึ?นอยู่กบัความซบัซอ้นของเรื�อง ความเพยีงพอของ 
 เอกสารหลกัฐานที�ไดร้บัจากผูร้อ้งเรยีน รวมถงึเอกสารหลกัฐาน และคาํชี?แจงของผูถู้กรอ้งเรยีน แต่ 
 ไม่เกนิ 30 วนัทาํการ 

4.6 ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีน และผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้งกบักระบวนการตรวจสอบหาขอ้เทจ็จรงิ ตอ้งเกบ็ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้ง
เป็นความลบั จะเปิดเผยเท่าที�จาํเป็น โดยคาํนึงถงึความปลอดภยั และความเสยีหายของผูร้อ้งเรยีน หรอื
ผูใ้หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ หรอืแหล่งที�มาของขอ้มลู หรอืบคุคลที�เกี�ยวขอ้ง 

5. กลุ่มบุคคลที*เกี*ยวข้อง 

5.1 ผูแ้จง้ขอ้มลู หมายถงึ ผูท้ี�แจง้เบาะแส หรอืรอ้งเรยีน 

5.2  ผูป้ระสานงานเรื�องรอ้งเรยีน หมายถงึ ผูท้าํหน้าที�รบัเรื�อง และเกบ็ขอ้มลูเบื?องตน้ และเกบ็ผลสรุปของการ
ดาํเนินงาน 

5.3  ผูด้แูลเรื�องรอ้งเรยีน หมายถงึ ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของผูท้ี�ถูกรอ้งเรยีน หรอืผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึ?นไปของ
หน่วยงานที�ถูกรอ้งเรยีน 

5.4  ผูด้แูลเรื�องระเบยีบ หมายถงึ ฝา่ยทรพัยากรบคุคล 

5.5  ประธานกรรมการบรษิทัฯ 

5.6 กรรมการอสิระ 

5.7  คณะกรรมการตรวจสอบ 

5.8 เลขานุการบรษิทัฯ 

5.9  แผนกตรวจสอบภายในและนกัลงทุนสมัพนัธ ์
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6. ขั 1นตอนการดาํเนินการ 

6.1  การลงทะเบยีนและสง่เรื�อง 

• ผูป้ระสานงานเรื�องรอ้งเรยีน ลงทะเบยีนรบัเรื�องรอ้งเรยีน และกาํหนดวนัแจง้ความคบืหน้าของ 

 เรื�องที�รอ้งเรยีนแก่ผูร้อ้งเรยีน ดงันี? 

1)  กรณีที�มผีลกระทบต่อชื�อเสยีงของบรษิทัฯ อย่างรา้ยแรง ใหด้าํเนินการโดยด่วนที�สดุ 

2)  กรณีอื�น ใหด้าํเนินการโดยเรว็ 

•  ผูป้ระสานงานเรื�องรอ้งเรยีน ลงบนัทกึขอ้มลูจากผูร้อ้งเรยีน ดงันี? 

1)  ชื�อผูร้อ้งเรยีน (ถา้ม)ี 

2)  วนัที�รอ้งเรยีน 

3)  ชื�อ บุคคล หรอืเหตุการณ์ที�รอ้งเรยีน 

4)  ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งอื�น ๆ 

6.2 เมื�อลงทะเบยีนรบัเรื�องรอ้งเรยีนแลว้ ใหก้าํหนดชั ?นความลบัตามเนื?อหาของเรื�อง และดาํเนินการดงันี? 

• สง่ใหผู้ด้แูลเรื�องรอ้งเรยีนดาํเนินการหาขอ้เทจ็จรงิ และสั �งการตามอาํนาจหน้าที�ที�ม ี

• สง่สาํเนาเรื�องใหฝ้า่ยทรพัยากรบุคคลทราบเบื?องตน้ เพื�อเตรยีมใหค้าํแนะนําการดาํเนินการดา้นระเบยีบ
วนิยั หรอือื�น ๆ (ถา้ม)ี 

• สง่สาํเนาเรื�องให ้เลขานุการบรษิทั  กรรมการผูจ้ดัการ  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการอสิระ และ
ประธานกรรมการ เพื�อรบัทราบ 

6.3  การรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ การสอบสวน และสั �งการ 

• ผูด้แูลเรื�องรอ้งเรยีน ดาํเนินการรวบรวมเทจ็จรงิ  สอบสวนขอ้เทจ็จรงิ  และใหข้อ้แนะนําผูท้ี�เกี�ยวขอ้งให้
มกีารประพฤตปิฏบิตัใิหม้คีวามเหมาะสมต่อไป  โดยหากจะตอ้งมกีารลงโทษทางวนิยัควรปรกึษากบั
ฝา่ยทรพัยากรบุคคล เพื�อใหก้ารลงโทษเป็นไปตามระเบยีบบรษิทั  ทั ?งนี?หากผูด้แูลเรื�องรอ้งเรยีนไม่มี
อาํนาจสั �งลงโทษ  กใ็หส้ง่ขอ้เทจ็จรงิ ผลการตรวจสอบขอ้มลู ใหผู้ม้อีาํนาจตามลาํดบัชั ?น และรายงานให้
เลขานุการบรษิทั  กรรมการผูจ้ดัการ  กรรมการอสิระ  กรรมการตรวจสอบ  และประธานกรรมการ เพื�อ
รบัทราบ 

• กรณีเป็นเรื�องรอ้งเรยีนจากผูไ้มร่ะบุชื�อ และไม่สามารถหาขอ้มลูเพิ�มเตมิไดเ้พยีงพอ ใหผู้ด้แูลเรื�อง
รอ้งเรยีนสง่รายงานผลการตรวจสอบขอ้มลู และความเหน็เกี�ยวกบัเรื�องรอ้งเรยีนนั ?นไปที�กรรมการ
ผูจ้ดัการ  หรอืประธานกรรมการตรวจสอบ  หรอืประธานกรรมการ  ตามลาํดบั โดยผ่านผูบ้งัคบับญัชา 
ตามสายงานเพื�อขอแนวทางการดาํเนินการที�เหมาะสมต่อไป  หากกรรมการผูจ้ดัการ  หรอืกรรมการ
ตรวจสอบ  หรอืประธานกรรมการ  เหน็ว่าไม่สามารถดาํเนินการตามขอ้รอ้งเรยีนได ้ ขอ้รอ้งเรยีนนั ?นจะ
ถูกปิดเรื�องไป และใหผู้ด้แูลเรื�องรอ้งเรยีนสง่สาํเนาใหผู้ป้ระสานงานเรื�องรอ้งเรยีนทราบ  เพื�อรายงานแก่
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เลขานุการบรษิทั  กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการอสิระ  กรรมการตรวจสอบ  และประธานกรรมการ เพื�อ
รบัทราบ 

• หากผูด้แูลเรื�องรอ้งเรยีนตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิแลว้ พบว่าผูถู้กรอ้งเรยีนไมม่คีวามผดิ หรอืเป็นเรื�องที�เกดิ
จากความเขา้ใจผดิ หรอืไดใ้หข้อ้แนะนําแก่ผูถู้กรอ้งเรยีน หรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งใหม้กีารประพฤตปิฏบิตัใิหม้ี
ความเหมาะสมแลว้ และพจิารณาเหน็ว่า ควรใหปิ้ดเรื�องโดยไมม่กีารลงโทษใดๆ ใหผู้ด้แูลเรื�องรอ้งเรยีน 
เสนอเรื�องดงักล่าวแก่ผูบ้งัคบับญัชาลาํดบัเหนือขึ?นไป เพื�อขออนุมตัปิิดเรื�อง และสาํเนาเรื�องใหผู้้
ประสานงานเรื�องรอ้งเรยีน เพื�อแจง้แก่ผูร้อ้งเรยีนทราบ และรายงานแก่เลขานุการบรษิทั กรรมการ
ผูจ้ดัการ  กรรมการอสิระ กรรรมการตรวจสอบ  และประธานกรรมการ เพื�อรบัทราบ 

6.4  การแจง้ผลสรุปต่อผูร้อ้งเรยีน และการปรบัปรุงแกไ้ข 

• ผูด้แูลเรื�องรอ้งเรยีน ดาํเนินการตามคาํสั �งการของกรรมการผูจ้ดัการ  หรอืประธานกรรมการ  ให้
ขอ้แนะนําใหม้กีารประพฤตปิฏบิตัทิี�เหมาะสมต่อไป และแจง้ผลการดาํเนินการใหผู้ป้ระสานงานเรื�อง
รอ้งเรยีนทราบดว้ย 

• ผูป้ระสานงานเรื�องรอ้งเรยีน แจง้ผลการดาํเนินการใหก้บัผูร้อ้งเรยีนทราบ และบนัทกึผลของการ
ดาํเนินการเกี�ยวกบัเรื�องรอ้งเรยีนไว ้โดยนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

• ประสานงานเรื�องรอ้งเรยีน ตดิตามผลการปรบัปรุงแกไ้ข (ถา้ม)ี และรายงานใหป้ระธานกรรมการบรษิทั
กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการอสิระ เลขานุการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

6.5 การรอ้งเรยีนโดยไม่สจุรติ หรอืผดิช่องทาง 
 หากการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรยีน ใหถ้อ้ยคาํ หรอืใหข้อ้มลูใด ๆ ที�พสิจูน์ไดว้่ากระทาํโดยไม่สจุรติ หรอืทาํผดิ
ช่องทาง กรณีเป็นพนกังานของบรษิทัฯ จะไดร้บัการลงโทษทางวนิยั แต่หากเป็นบุคคลภายนอกที�การ
กระทาํนั ?นทาํใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัความเสยีหาย ทางบรษิทัฯ จะพจิารณาดาํเนินคดกีบับุคคลนั ?นๆ ดว้ย 

6.6 ความรบัผดิชอบของผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึ?นไป (กรณีที�ผูด้แูลเรื�องรอ้งเรยีนละเลย หรอืไมป่ฏบิตัติาม
นโยบายนี?ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึ?นไปจะตอ้งไดร้บัการพจิารณาโทษทางวนิยัดว้ย) 

6.7 มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรอืผูร้อ้งเรยีน 

• บรษิทัฯ จะเกบ็ขอ้มลูและตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน และผูถู้กรอ้งเรยีนเป็นความลบั 

• บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มลูเท่าที�จาํเป็น โดยคาํนึงถงึความปลอดภยั และความเสยีหายของผูร้ายงาน
แหล่งทมีาของขอ้มลูหรอืบุคคลที�เกี�ยวขอ้งที�ไดร้บัความเสยีหาย จะไดร้บัการบรรเทาความเสยีหายดว้ย
กระบวนการที�เหมาะสมและเป็นธรรม 

• กรณีที�ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ี�ใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ สามารถรอ้งขอใหบ้รษิทัฯ กาํหนด
มาตรการคุม้ครองที�เหมาะสมกไ็ด ้หรอืบรษิทัฯ อาจกาํหนดมาตรการคุม้ครองโดยผูร้อ้งเรยีน  หรอืผูท้ี�ให้
ความร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิไมต่อ้งรอ้งขอกไ็ด ้หากเหน็ว่าเป็นเรื�องที�มแีนวโน้มที�จะเกดิ
ความเดอืดรอ้นเสยีหาย หรอืความไม่ปลอดภยั 

• บรษิทัฯ จะไม่กระทาํการใดอนัไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแสหรอืผูร้อ้งเรยีน ไมว่่าจะโดยการเปลี�ยนแปลง
ตําแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานที�ทาํงาน สั �งพกังาน ขม่ขู ่รบกวนการปฏบิตังิาน เลกิจา้ง หรอืกระทาํ
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การอื�นใดที�มลีกัษณะเป็นการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแสหรอืผูร้อ้งเรยีน หรอืผูใ้หค้วาม
ร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 
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การควบคมุภายใน 

บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื�อง โดยมุ่งเน้นใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคุม
ภายในที�เพยีงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เพื�อต่อตา้นการคอรร์ปัชั �น ตลอดจนพนกังานมเีจตคติ
ในการต่อตา้นคอรร์ปัชั �นร่วมกนั สามารถพฒันาขึ6นเป็นค่านิยมร่วมอนัทรงคุณค่าของบรษิทัฯ 

1. บรษิทัฯ จดัทาํระเบยีบ นโยบาย ขอ้กาํหนด คูม่อืการปฏบิตังิาน  และขั 6นตอนการปฏบิตังิาน เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร โดยกาํหนดขอบเขตหน้าที�ของผูบ้รหิาร และพนกังานแต่ละระดบั  เพื�อเป็นแนวทางในการ
ปฏบิตังิาน  และไดม้กีารกาํหนดอาํนาจอนุมตั ิในการเบกิจา่ย หรอืทาํกจิกรรมต่างๆ โดยกาํหนดระดบัการ
อนุมตัใิหเ้หมาะสมกบักจิกรรม และอาํนาจหน้าที�ตามความรบัผดิชอบที�ไดร้บัมอบหมาย 

2. บรษิทัฯ กาํหนดใหฝ้า่ยการเงนิตอ้งตรวจสอบเอกสาร หรอืหลกัฐานประกอบการเบกิจ่ายใหถู้กตอ้งครบถว้น 
และมลีายเซน็อนุมตัใิหถู้กตอ้งตามอาํนาจอนุมตัทิี�บรษิทัฯ ไดก้าํหนดไว ้ และหากตรวจพบว่าเอกสารไม่
ถูกตอ้งหรอืไม่ครบถว้น ฝา่ยการเงนิสามารถปฏเิสธการเบกิจา่ยไดท้นัท ี

3. บรษิทัฯ กาํหนดใหฝ้า่ยบญัชจีดัเกบ็เอกสารที�เกี�ยวขอ้งทั 6งหมดเขา้แฟ้มเอกสาร เพื�อสามารถสบืคน้และ
ตรวจสอบขอ้มลูได ้

4. บรษิทัฯ จดัใหม้กีารตดิตามและทบทวนนโยบาย และการตรวจสอบการปฏบิตังิานตามระบบการควบคุม
ภายในอย่างสมํ�าเสมอ รวมถงึค่าใชจ้่ายที�มกีารสุม่เสี�ยงต่อการทจุรติและคอรร์ปัชั �น คณะกรรมการจงึ
กาํหนดใหแ้ผนกตรวจสอบภายในและนกัลงทุนสมัพนัธ ์ จดัทาํรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูบ้รหิารระดบัสงูทุกไตรมาส   

5. หากมขีอ้สงสยัว่ากจิกรรม หรอืธรุกรรมใดๆ อาจละเมดินโยบายบรษิทัฯ หรอืผดิต่อขอ้กฎหมาย หรอืสง่ผล
เสยีต่อภาพลกัษณ์ของบรษิทัฯ ใหยุ้ตกิารกระทาํนั 6นโดยทนัท ีทั 6งนี6กรณีไม่แน่ใจหรอืกรณีที�ไม่อาจตดัสนิใจ
ไดว้่าการกระทาํนั 6นถูกตอ้งหรอืไม่ ควรหารอืผูบ้งัคบับญัชา หรอืสอบถามไดท้ี�เลขานุการบรษิทั  และ
สามารถรายงานขอ้มลูดงักล่าวต่อกรรมการผูจ้ดัการหรอืผูเ้กี�ยวขอ้งตามช่องทางในการแจง้เบาะแสหรอื
รอ้งเรยีน 
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การบนัทึกและเกบ็รกัษาข้อมลู 

1. บรษิทัฯ มนีโยบายที�จะปฏบิตัติามมาตรฐาน ระเบยีบ และกฎหมายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการรายงานขอ้มลู
ทางบญัชแีละการเงนิ ตลอดจนการบนัทกึต่างๆ ทั 5งที�อยู่ในรปูแบบของเอกสาร และไฟลด์จิติอล ทั 5งนี5เพื�อให้
การตรวจสอบ และการสบืคน้ยอ้นหลงัต่างๆ นั 5นมปีระสทิธภิาพ 

2. ค่าใชจ้่ายทุกประเภทจะตอ้งมเีอกสารประกอบ รวมทั 5งมกีารจดัเกบ็ และรกัษาขอ้มลูของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย และระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง 

3. บรษิทัฯ ไม่อนุญาตใหม้กีารบนัทกึขอ้มลูที�เป็นเทจ็ ผดิหลกัการ ไม่สมบรูณ์ หรอืทาํการตกแต่งบญัช ีรวมทั 5ง
จะตอ้งไมม่บีญัชนีอกงบการเงนิ เพื�อใชส้นบัสนุนหรอืปกปิดการจ่ายเงนิที�เป็นการคอรร์ปัชั �น 

 



บรษิทั ซเีอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน)                                                                                                          

 

 

คู่มอืมาตรการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชั �น หน้า 24 
 

การสอบทานและการตรวจสอบภายใน 

บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบควบคุมภายใน ทั -งในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตังิาน เพื�อใหม้ั �นใจไดว้่า
บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการตามแนวทางที�กาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัฯ  ปฏบิตัติามกฎหมาย และมไิด้
ดาํเนินการใดๆ ที�เป็นไปเพื�อการคอรร์ปัชั �น หรอืขอ้อา้งสาํหรบัการคอรร์ปัชั �น  คณะกรรมการจงึกาํหนดใหแ้ผนก
ตรวจสอบภายในและนกัลงทุนสมัพนัธ ์ทาํหน้าที�สอบทาน และตรวจสอบการปฏบิตัขิองหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื�อง
ทุกไตรมาส  โดยใหค้วามเป็นอสิระ สามารถทาํหน้าที�ตรวจสอบไดอ้ย่างเตม็ที�  
 



บรษิทั ซเีอด็ยเูคชั �น จาํกดั (มหาชน)                                                                                                          

 

 

คู่มอืมาตรการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชั �น หน้า 25 
 

การติดตามและการทบทวน 

บรษิทัฯ จดัใหม้กีารตดิตามและทบทวนนโยบาย และการตรวจสอบการปฏบิตังิานตามระบบการควบคุมภายใน
สมํ�าเสมอ  คณะกรรมการจงึกาํหนดใหแ้ผนกตรวจสอบภายในและนกัลงทุนสมัพนัธ ์ จดัทาํรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูบ้รหิารระดบัสงูทุกไตรมาส  หากมี
การตรวจพบขอ้บกพร่องอนัเป็นสาระสาํคญั จะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้รหิารระดบัสงูใน
ระยะเวลาอนัควร  รวมถงึการรายงานความคบืหน้าในการปรบัปรุงขอ้บกพร่องดงักล่าว ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบจะ
ไดนํ้ารายงานใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดร้บัทราบเป็นลาํดบั 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


