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นโยบายและแนวปฏบิัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและการติดสนิบน  
(Anti-Corruption and Bribery)  

บริษัทมีอดุมการณ์ในการบริหารกิจการบนพืน้ฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมัน่ในหลกัการการก ากบัดแูล
กิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้จดัท านโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการต่อต้านทจุริตและการติดสินบน 
(Anti-Corruption and Bribery) (“นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น”) ฉบบันีข้ึน้เพื่อก าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการท างาน และสายการบงัคบับญัชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชดัเจน เพื่อให้มีการ
ถ่วงดลุอ านาจและมีความรัดกมุในการตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสมและเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบตัทิีช่ดัเจนในการ
ด าเนินธุรกิจ และพฒันาสูอ่งค์กรแหง่ความยัง่ยืน 

1. ค านิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 

คอร์รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสนิบนไมว่า่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สญัญาวา่จะให้ มอบ
ให้ ให้ค ามัน่วา่จะให้ เรียกร้อง หรือรับ ซึง่เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใดซึง่ไมเ่หมาะสม กบัเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงาน
ของรัฐ หนว่ยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บคุคลดงักลา่วปฏิบตัิหรือละเว้นการ
ปฏิบตัิหน้าที่ อนัเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึง่ธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจให้กบับริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษา
ไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบัขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถ่ิน หรือจารีตทางการค้า ให้กระท าได้ 

2. แนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

2.1 ห้ามมิ ใ ห้กรรมการ  ผู้ บ ริหาร  และพนักงานของบ ริ ษัทด า เนินการห รือยอม รับการคอ ร์ รัปชั่ น ใน 
ทกุรูปแบบทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลมุถึงทกุธุรกิจและทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  

2.2 บริษัทจะจดัให้มีการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น อย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวน
แนวทางการปฏิบตัิ และ มาตรการการปฏิบตัิการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบงัคบั 
และข้อก าหนดของกฎหมาย 

2.3 กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานทกุต าแหนง่ไมพ่งึละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการคอร์รัปชัน่
ที่เก่ียวข้องกบับริษัท โดยจะต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถามให้ปรึกษากบัผู้บงัคบับญัชาหรือบคุคลที่ก าหนดให้ท า
หน้าที่รับผิดชอบ 

2.4 บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังานที่ปฏิเสธหรือแจ้งการคอร์รัปชั่นที่เก่ียวข้องกับบริษัทโดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทจุริตการคอร์รัปชัน่ 

2.5 ผู้ ใดที่กระท าการคอร์รัปชั่นถือเป็นการกระท าผิดระเบียบของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินยัตาม
ระเบียบทีบ่ริษัทได้ก าหนดไว้ นอกจากนีอ้าจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 
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2.6 บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกบับคุคลอื่นที่ต้องปฏิบตัิหน้าที่ที่
เก่ียวข้องกับบริษัทหรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเร่ืองที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่นี ้

2.7 บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทัง้การท า
ธุรกรรมกบัภาครัฐและภาคเอกชน 

2.8 บริษัทไมม่ีนโยบายลดต าแหนง่ ลงโทษ หรือให้ผลทางลบตอ่พนกังานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ แม้วา่การกระท านัน้
จะท าให้บริษัทสญูเสยีโอกาสทางธุรกิจก็ตาม 

3. มาตรการการปฏิบัติ 

3.1 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนีใ้ห้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง้แต่การสรรหาหรือการ
คัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้
ผลตอบแทน โดยก าหนดให้ผู้บงัคบับญัชาทุกระดบัสื่อสารท าความเข้าใจ กับพนกังานเพื่อใช้ในกิจกรรมทาง
ธุรกิจที่อยูใ่นความรับผิดชอบและควบคมุดแูลการปฏิบตัิให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

3.2 การรับของก านลั และการเลีย้งรับรอง จะต้องเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและเป็นกฎระเบียบและ
คู่มือปฏิบตัิงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องของบริษัท  โดยแต่ละต าแหน่งสามารถรับของขวญัโดยก าหนดจ านวนเงินได้
ดงันี ้

- พนกังานทัว่ไป 5,000 บาท 
- ผู้จดัการ 20,000 บาท 
- กรรมการบริษัท 50,000 บาท 

 
4. การพิจารณาโทษการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอรัปชั่น 

4.1 หากกรรมการบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี ้บริษัทจะตัง้คณะกรรมการสอบสวนเพื่อด าเนินการ
สอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระท าดังกล่าวโดยไม่ชักช้า ทัง้นี  ้คณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวจะ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้หมดของบริษัท 

ในกรณีที่การพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงในคราวใด มีกรรมการที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนีเ้ป็ น
กรรมการอิสระ ห้ามกรรมการอิสระทา่นนัน้เข้าเป็นคณะกรรมการสอบสวนในคราวดงักลา่ว ในกรณีที่พิสจูน์ได้วา่
กรรมการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาโทษ โดยพิจารณาจากหลกัฐาน
ข้อเท็จจริง และสถานการณ์แวดล้อมตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีและให้รายงานผลการสอบสวน รวมถึง
การพิจารณาโทษให้คณะกรรมการบริษัท ( โดยยกเว้นกรรมการที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่ ) พิจารณาตอ่ไป ทัง้นีห้ากการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย
ก็ให้รับโทษตามที่กฎหมายก าหนดด้วย    
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4.2 หากผู้บริหารหรือพนกังานของบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายนี ้จะมีโทษทางวินยั ซึ่งวิธีการลงโทษจะ
ขึน้อยู่กบัข้อเท็จจริง และสถานการณ์แวดล้อม ทัง้นี ้หากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วเป็นการ
กระท าที่ผิดกฎหมายก็รับโทษตามที่กฎหมายก าหนดด้วย  

4.3 บริษัทใช้ระบบการสือ่สารภายในองค์กรทกุระบบเพื่อประชาสมัพนัธ์บทลงโทษหากมีการไม่ปฏิบตัิตามมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รัปชัน่ รวมถึงการสร้างการรับรู้อย่างชัดเจนถึงนโยบายการไม่มีผลลบต่อพนกังานที่ปฏิเสธการ
คอร์รัปชัน่ แม้การดงักลา่วจะท าให้บริษัทเสยีโอกาสทางธุรกิจ 

4.4 บริษัทมีการสร้างการรับรู้ให้เกิดกบัพนกังานทัว่ไป ถึงการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ของพนกังาน
คนใดคนหนึง่หรือหลายคน เช่น การประกาศชมเชย หรือให้รางวลัเป็นต้น 

5. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

บริษัทจดัให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท าผิดกฎหมาย หลกัจรรยาบรรณหรือการมี
พฤติกรรมที่อาจสอ่ถึงการคอร์รัปชัน่ หรือประพฤติมิชอบของบคุคลในองค์กร รวมทัง้ของพนกังานและผู้มีสว่นได้
เสยีอื่น การกระท าดงักลา่วรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงการจดัท ารายงานทางการเงินที่ไม่ถกูต้อง หรือระบบควบคมุ
ภายในที่บกพร่อง และบริษัทมีกลไกในการคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสียมีสว่น
ร่วมในการสอดสอ่งดแูลผลประโยชน์ของบริษัทได้อยา่งมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้  

5.1 เร่ืองที่รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน       

- การกระท าทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ อนัเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายและกฎระเบียบและคูม่ือปฏิบตัิงานต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องของบริษัท 

- ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน หรือระบบควบคมุภายในบกพร่อง 

- เร่ืองที่มีผลกระทบตอ่ประโยชน์ หรือช่ือเสยีงของบริษัท  

- เร่ืองอื่นท่ีเก่ียวข้อง        

5.2 ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท หรือผู้ ได้เสียอื่นใดสามารถติดต่อสื่อสารกบัคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระท าการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ โดยมีช่องทางการติดตอ่ดงันี ้

- ทางไปรษณีย์ ระบุหัวจดหมายข้อร้องเรียนและเบาะแสและร้องเรียนการคอร์รัปชั่นโดยส่งมาที่ 
“บริษัท สากล เอนเนอยี จ ากดั เลขที่ 15 หมู่ 1 ต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี 
12160” 

- ทางอี เมล์  ระบุหัวอี เมล์ ข้อร้องเ รียนและเบาะแสและร้องเ รียนการคอร์ รัปชั่น โดยส่งมาที่ 
“thanapon_s@sakolenergy.com”     

- ทางโทรศัพท์ ติดตอ่แผนกบคุคล โทร 02-593-7217 ตอ่ 203    

- ทางกล่องแสดงความคิดเห็นของบริษัท บริเวณประตทูางเข้าอาคารส านกังานของบริษัท 
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5.3 กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส        

 เพื่อความมัน่ใจให้แก่ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน บริษัทให้ความส าคญักบัการเก็บข้อมลูการแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียนเป็นความลบั และได้มีการก าหนดขัน้ตอนการรับเร่ืองและการสอบสวนไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเร่ืองร้องเรียน
ดงักล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเก่ียวข้องด้วยเท่านัน้ หากข้อมูลความลบัดังกล่าวถู ก
เปิดเผย บริษัทจะติดตามสอบสวนบคุคลที่เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วและมีบทลงโทษผู้ที่กระท าการดงักลา่ว   

6. การน ามาตรการไปปฏิบัติโดยบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

6.1 บริษัทจะแจ้งและสนับสนุนให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอ านาจในการควบคุม (ถ้ามี) 
น ามาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ไปปฏิบตัิ    

6.2 ห้ามพนกังานจ้างตวัแทนหรือตวักลางทางธุรกิจใดๆโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อกระท าการคอร์รัปชั่น 

6.3 บริษัทจะจดัให้มีการจดัซือ้สินค้าและบริการด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส รวมทัง้จะด าเนินการประเมินเพื่อ
คดัเลือกผู้ขาย ผู้ ให้บริการ รวมถึงผู้ รับเหมาตามระเบียบการจัดซือ้จดัจ้างอย่างเคร่งครัด ทัง้นีบ้ริษัทจะแจ้งให้
ผู้ขาย ผู้ให้บริการรวมถึงผู้ รับเหมารับทราบนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ของบริษัทด้วย 

6.4 บริษัทสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกการจัดซือ้และว่าจ้างหากพบว่าผู้ ขาย ผู้ ให้บริการ รวมถึงผู้ รับเหมากระท าการ
คอร์รัปชัน่หรือให้สนิบน       

7. การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น 

7.1 บริษัท จะติดประกาศนโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ ในสถานท่ีเดน่ชดัเพื่อให้ทกุคนในองค์กรทราบ 

7.2 บริษัทจะเผยแพร่นโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น เว็บไซต์ ของบริษัท 
ระบบอินทราเน็ต หรือแผน่พบั เป็นต้น เพื่อให้สาธารณชนทราบ 

8. แนวทางการประเมินความเสี่ยง 

บริษัทจะท าการประเมินความเสี่ยงจากการกระท าการคอร์รัปชัน่ที่อาจเกิดขึน้อย่างสม ่าเสมอ(อย่างน้อยปีละ1 
ครัง้) รวมทัง้การทบทวนมาตรการจดัการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกนัความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่
ยอมรับได้ เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงท าให้บริษัทสามารถระบุงานที่มีความเสี่ยงอันเนื่องจากการคอร์รัปชั่ น 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ มาตรการท่ีต้องปฏิบตัิ วิธีวดัความส าเร็จ และทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสีย่ง ได้  

9. การจัดเก็บข้อมูล 

9.1 บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตัิตามมาตรฐาน หลกัการ รวมทัง้กฎหมายที่บงัคบัใช้เก่ียวกบัการรายงานข้อมลูทาง
บญัชีและการเงิน 

9.2 ค่าใช้จ่ายทุกประเภทต้องมีเอกสารประกอบ มีการอนุมตัิตามอ านาจอนมุตัิ รวมทัง้การจดัเก็บและรักษาข้อมูล
ของบริษัทจะต้องเป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบและคูม่ือปฏิบตัิงานตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องของบริษัท 




