นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการต่ อต้ านทุจริตและการติดสินบน
(Anti-Corruption and Bribery)
บริษัท สากล เอนเนอยี จากัด (มหาชน)

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ อต้ านทุจริตและการติดสินบน
(Anti-Corruption and Bribery)
บริ ษัทมีอดุ มการณ์ ในการบริ หารกิจการบนพื ้นฐานความโปร่ งใส มีจริ ยธรรม ยึดมัน่ ในหลักการการกากับดูแล
กิ จการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อ งกับการป้ องกันและต่อต้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชั่น การให้ หรื อ รั บสินบนกับ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อภาคเอกชน โดยบริ ษัทได้ จดั ทานโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่อต้ านทุจริ ตและการติดสินบน
(Anti-Corruption and Bribery) (“นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น ”) ฉบับนี ้ขึ ้นเพื่อกาหนดโครงสร้ างองค์กรให้ มีการแบ่ง
หน้ าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทางาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้ มีความชัดเจน เพื่อให้ มีการ
ถ่วงดุลอานาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมและเพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนในการ
ดาเนินธุรกิจ และพัฒนาสูอ่ งค์กรแห่งความยัง่ ยืน
1.

คานิยามตามนโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น

คอร์ รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบ
ให้ ให้ คามัน่ ว่าจะให้ เรี ยกร้ อง หรื อรับ ซึง่ เงิน ทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใดซึง่ ไม่เหมาะสม กับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หน่วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรื อผู้มีหน้ าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เพื่อให้ บคุ คลดังกล่าวปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ อันเป็ นการให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซงึ่ ธุรกิจ หรื อแนะนาธุรกิจให้ กบั บริ ษัทโดยเฉพาะ หรื อ เพื่อให้ ได้ มาหรื อรักษา
ไว้ ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้ นแต่เป็ นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้ องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้ า ให้ กระทาได้
2.

แนวปฏิบัติการต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น

2.1

ห้ ามมิ ใ ห้ กรรมการ ผู้ บริ หาร และพนั ก งานของ บริ ษั ท ด าเนิ น การหรื อยอมรั บ การคอร์ รั ป ชั่ น ใน
ทุกรูปแบบทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

2.2

บริ ษัทจะจัดให้ มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชั่ น อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนทบทวน
แนวทางการปฏิบตั ิ และ มาตรการการปฏิบตั ิการ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้ อบังคับ
และข้ อกาหนดของกฎหมาย

2.3

กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานทุกตาแหน่งไม่พงึ ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้ าข่ายการคอร์ รัปชัน่
ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท โดยจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ ความร่ วมมือในการ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถามให้ ปรึ กษากับผู้บงั คับบัญชาหรื อบุคคลที่กาหนดให้ ทา
หน้ าที่รับผิดชอบ

2.4

บริ ษัทจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรื อแจ้ งการคอร์ รัปชั่นที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท โดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่วมมือในการรายงานการทุจริ ต การคอร์ รัปชัน่
ผู้ใดที่กระทาการคอร์ รัปชั่นถือเป็ นการกระทาผิดระเบียบของบริ ษัท ซึ่งจะต้ องได้ รับการพิจารณาทางวินยั ตาม
ระเบียบทีบ่ ริ ษัทได้ กาหนดไว้ นอกจากนี ้อาจจะได้ รับโทษตามกฎหมายหากการกระทานันผิ
้ ดกฎหมาย

2.5

1

2.6

บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ ความรู้ และทาความเข้ าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบตั ิหน้ าที่ที่
เกี่ ยวข้ องกับ บริ ษัทหรื ออาจเกิดผลกระทบต่อ บริ ษัท ในเรื่ องที่ต้องปฏิบัติให้ เป็ นไปตามนโยบายต่อต้ านการ
คอร์ รัปชัน่ นี ้

2.7

บริ ษัทมุ่งมั่นที่จะสร้ างและรั กษาวัฒนธรรมองค์ กรที่ยึดมั่นว่า การคอร์ รัปชั่นเป็ นสิ่งที่ยอมรั บไม่ได้ ทงั ้ การทา
ธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

2.8

บริ ษัทไม่มีนโยบายลดตาแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์ รัปชัน่ แม้ วา่ การกระทานัน้
จะทาให้ บริ ษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

3.

มาตรการการปฏิบัติ

3.1

นโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชั่นนีใ้ ห้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตัง้ แต่การสรรหาหรื อการ
คัด เลือ กบุค คลากร การเลื่อ นต าแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านพนัก งาน และการให้
ผลตอบแทน โดยกาหนดให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทุกระดับสื่อสารทาความเข้ าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ ในกิจกรรมทาง
ธุรกิจที่อยูใ่ นความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3.2

การรับของกานัล และการเลี ้ยงรับรอง จะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้ องตามกฎหมายและเป็ นกฎระเบียบและ
คู่มือปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัท โดยแต่ละตาแหน่งสามารถรับของขวัญโดยกาหนดจานวนเงินได้
ดังนี ้
-

พนักงานทัว่ ไป 5,000 บาท
ผู้จดั การ 20,000 บาท
กรรมการบริ ษัท 50,000 บาท

4.

การพิจารณาโทษการฝ่ าฝื นหรือไม่ ปฏิบัติตามนโยบายต่ อต้ านคอรัปชั่น

4.1

หากกรรมการบริ ษัทฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี ้ บริ ษั ทจะตังคณะกรรมการสอบสวนเพื
้
่อดาเนินการ
สอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกับ การกระท าดัง กล่า วโดยไม่ ชัก ช้ า ทัง้ นี ้ คณะกรรมการสอบสวน ดัง กล่า วจะ
ประกอบด้ วยกรรมการอิสระทังหมดของบริ
้
ษัท
ในกรณี ที่ การพิจารณาสอบสวนข้ อ เท็จจริ งในคราวใด มี กรรมการที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบัติต ามนโยบายนีเ้ ป็ น
กรรมการอิสระ ห้ ามกรรมการอิสระท่านนันเข้
้ าเป็ นคณะกรรมการสอบสวนในคราวดังกล่าว ในกรณีที่พิสจู น์ได้ วา่
กรรมการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาโทษ โดยพิจารณาจากหลักฐาน
ข้ อเท็จจริ ง และสถานการณ์แวดล้ อมตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีและให้ รายงานผลการสอบสวน รวมถึง
การพิจารณาโทษให้ คณะกรรมการบริ ษัท ( โดยยกเว้ นกรรมการที่ฝ่าฝื นหรื อ ไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการ
คอร์ รัปชัน่ ) พิจารณาต่อไป ทังนี
้ ้หากการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมาย
ก็ให้ รับโทษตามที่กฎหมายกาหนดด้ วย
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4.2

หากผู้บริ หารหรื อพนักงานของบริ ษัทฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายนี ้ จะมีโทษทางวินยั ซึ่งวิธีการลงโทษจะ
ขึ ้นอยู่กบั ข้ อเท็จจริ ง และสถานการณ์แวดล้ อม ทังนี
้ ้ หากการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ นการ
กระทาที่ผิดกฎหมายก็รับโทษตามที่กฎหมายกาหนดด้ วย

4.3

บริ ษัทใช้ ระบบการสือ่ สารภายในองค์กรทุกระบบเพื่อประชาสัมพันธ์บทลงโทษหากมีการไม่ปฏิบตั ิตามมาตรการ
ต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ รวมถึงการสร้ างการรับรู้ อย่างชัดเจนถึงนโยบายการไม่ มีผลลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการ
คอร์ รัปชัน่ แม้ การดังกล่าวจะทาให้ บริ ษัทเสียโอกาสทางธุรกิจ

4.4

บริ ษัทมีการสร้ างการรับรู้ให้ เกิดกับพนักงานทัว่ ไป ถึงการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ของพนักงาน
คนใดคนหนึง่ หรื อหลายคน เช่น การประกาศชมเชย หรื อให้ รางวัลเป็ นต้ น

5.

การแจ้ งเบาะแส หรือข้ อร้ องเรียน
บริ ษัทจัดให้ มีมาตรการในการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนการกระทาผิดกฎหมาย หลักจรรยาบรรณหรื อการมี
พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการคอร์ รัปชัน่ หรื อประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร รวมทังของพนั
้
กงานและผู้มีสว่ นได้
เสียอื่น การกระทาดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการจัดทารายงานทางการเงินที่ไม่ถกู ต้ อง หรื อระบบควบคุม
ภายในที่บกพร่ อง และบริ ษัทมีกลไกในการคุ้มครองผู้ที่แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียมีสว่ น
ร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริ ษัทได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น

5.1

5.2

เรื่ องที่รับแจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยน
- การกระทาทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่ อันเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมายและกฎระเบียบและคูม่ ือปฏิบตั ิงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัท
-

ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน หรื อระบบควบคุมภายในบกพร่อง

-

เรื่ องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ หรื อชื่อเสียงของบริ ษัท

-

เรื่ องอื่นที่เกี่ยวข้ อง

ช่องทางแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน
บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริ ษัท หรื อผู้ได้ เสียอื่นใดสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการ
บริ ษัทเพื่อแจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยนการกระทาการทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่ โดยมีช่องทางการติดต่อดังนี ้
-

ทางไปรษณี ย์ ระบุหัวจดหมายข้ อ ร้ องเรี ย นและเบาะแสและร้ องเรี ยนการคอร์ รัป ชั่นโดยส่ง มาที่
“บริ ษัท สากล เอนเนอยี จากัด เลขที่ 15 หมู่ 1 ตาบลเชียงรากน้ อย อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
12160”

-

ทางอี เ มล์ ระบุ หั ว อี เ มล์ ข้ อร้ องเรี ยนและเบาะแสและร้ องเรี ยนการคอร์ รั ป ชั่ น โดยส่ ง มาที่
“thanapon_s@sakolenergy.com”

-

ทางโทรศัพท์ ติดต่อแผนกบุคคล โทร 02-593-7217 ต่อ 203

-

ทางกล่ องแสดงความคิดเห็นของบริษัท บริ เวณประตูทางเข้ าอาคารสานักงานของบริ ษัท
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5.3

กลไกการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส

เพื่อความมัน่ ใจให้ แก่ผ้ แู จ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน บริ ษัท ให้ ความสาคัญกับการเก็บข้ อมูลการแจ้ งเบาะแสหรื อ
ข้ อร้ องเรี ยนเป็ นความลับ และได้ มีการกาหนดขัน้ ตอนการรั บเรื่ องและการสอบสวนไว้ อย่างชัดเจน ซึ่งเรื่ องร้ องเรี ยน
ดังกล่าวจะรับรู้ เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้ รับมอบหมายและเกี่ยวข้ องด้ วยเท่านัน้ หากข้ อมูลความลับดังกล่าวถู ก
เปิ ดเผย บริ ษัทจะติดตามสอบสวนบุคคลที่เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวและมีบทลงโทษผู้ที่กระทาการดังกล่าว
6.

การนามาตรการไปปฏิบัติโดยบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง

6.1

บริ ษั ท จะแจ้ งและสนับ สนุ น ให้ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม บริ ษั ท อื่ น ที่ บ ริ ษั ท มี อ านาจในการควบคุ ม (ถ้ ามี )
นามาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ไปปฏิบตั ิ

6.2

ห้ ามพนักงานจ้ างตัวแทนหรื อตัวกลางทางธุรกิจใดๆโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกระทาการคอร์ รัปชั่น

6.3

บริ ษัทจะจัดให้ มีการจัดซื ้อสินค้ าและบริ การด้ วยความเป็ นธรรมและโปร่ งใส รวมทังจะด
้ าเนินการประเมินเพื่อ
คัดเลือกผู้ขาย ผู้ให้ บริ การ รวมถึงผู้รับเหมาตามระเบียบการจัดซื ้อจัดจ้ างอย่างเคร่ งครัด ทังนี
้ ้บริ ษัทจะแจ้ งให้
ผู้ขาย ผู้ให้ บริ การรวมถึงผู้รับเหมารับทราบนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทด้ วย

6.4

บริ ษั ทสงวนสิทธิ์ ที่จะยกเลิกการจัดซือ้ และว่าจ้ างหากพบว่าผู้ขาย ผู้ให้ บริ การ รวมถึงผู้รับเหมากระทาการ
คอร์ รัปชัน่ หรื อให้ สนิ บน

7.

การเผยแพร่ นโยบายการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น

7.1

บริ ษัท จะติดประกาศนโยบายการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ในสถานที่เด่นชัดเพื่อให้ ทกุ คนในองค์กรทราบ

7.2

บริ ษัทจะเผยแพร่นโยบายการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริ ษัท เช่น เว็บไซต์ ของบริ ษัท
ระบบอินทราเน็ต หรื อแผ่นพับ เป็ นต้ น เพื่อให้ สาธารณชนทราบ

8.

แนวทางการประเมินความเสี่ยง

บริ ษัทจะทาการประเมินความเสี่ยงจากการกระทาการคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ ้นอย่างสม่าเสมอ(อย่างน้ อยปี ละ1
ครัง้ ) รวมทังการทบทวนมาตรการจั
้
ดการความเสี่ยงที่ใช้ อยู่ให้ มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่
ยอมรั บได้ เนื่ องจากการประเมิน ความเสี่ยงทาให้ บริ ษัท สามารถระบุงานที่ มีค วามเสี่ย งอันเนื่อ งจากการคอร์ รัป ชั่ น
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น มาตรการที่ต้องปฏิบตั ิ วิธีวดั ความสาเร็ จ และทรัพยากรที่ต้องใช้ เพื่อลดความเสีย่ ง ได้
9.

การจัดเก็บข้ อมูล

9.1

บริ ษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิตามมาตรฐาน หลักการ รวมทังกฎหมายที
้
่บงั คับใช้ เกี่ยวกับการรายงานข้ อมูลทาง
บัญชีและการเงิน

9.2

ค่าใช้ จ่ายทุกประเภทต้ องมีเอกสารประกอบ มีการอนุมตั ิตามอานาจอนุมตั ิ รวมทังการจั
้
ดเก็บและรักษาข้ อมูล
ของบริ ษัทจะต้ องเป็ นไปตามกฎหมายกฎระเบียบและคูม่ ือปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัท
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