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คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้ านการทุจริต (Fraud Risk Management Manual)
1.

บทนา

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) (บริ ษัท ฯ) ดาเนินธุรกิจโดยตังมั
้ น่ ในคุณธรรม จริ ยธรรม
และบริหารจัดการบริษัทฯ ด้ วยความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
อย่างเคร่งครัด การบริหารความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต เป็ นส่วนหนึง่ ที่ชว่ ยให้ บริ ษัท ฯ ดาเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์
สุจริต อันนาไปสู่การเจริญเติบโตได้ อย่างยัง่ ยืน
1.1 วัตถุประสงค์
บริษัท ฯ จัดทา “คูม่ ือการบริ หารความเสี่ยงด้ านการทุจริต” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ
1.1.1. กาหนดมาตรฐานหรื อกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใช้ ในการป้องกัน ตรวจพบ และตอบสนองต่อความ
เสี่ยงด้ านการทุจริ ต
1.1.2. ระบุหน้ าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละตาแหน่งงานในการป้องกัน ตรวจพบ และ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตให้ ชดั เจน และเป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ทิ ี่ดี
1.1.3. กาหนดแนวทางปฏิบตั เิ พื่อให้ บคุ ลากรของบริษัท ฯ สามารถป้องกัน ตรวจสอบ และ
ตอบสนองการทุจริ ต ได้ อย่างถูกต้ องและทันท่วงที ในกรณีที่มีความสงสัยหรื อพบการกระทาที่
เกี่ยวกับการทุจริต
1.2 ขอบเขตของคูม่ ือ
คูม่ ือการบริ หารความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตฉบับนี ้ ครอบคลุมการดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริ หาร และบุคลากรทุกท่าน ทังในบริ
้
ษัท ฯ และบริ ษัทย่อยทังหมด
้
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(รวมเรี ยกว่า บุคลากรของบริษัทฯ) ตลอดจน ผู้รับจ้ างอิสระ ที่ปรึกษา ที่กระทาการหรื อดาเนินการในนาม
บริษัทฯ (รวมเรี ยกว่า “ผู้ที่เกี่ยวข้ องทางธุรกิจ”)
ทังนี
้ ้ คูม่ ือการบริหารความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตฉบับนี ้ เป็ นส่วนหนึ่งของ “นโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตและ
คอร์ รัปขัน่ ” ซึง่ ได้ รับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัท โดยกาหนดมาตรการป้องกัน ตรวจพบ และตอบสนองต่อ
การทุจริ ต และคอร์ รัปชัน่ (“มาตรการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ”) และสามารถใช้ ควบคูก่ บั “คูม่ ือนโยบายการ
กากับดูแลกิจการที่ดี และ จรรณยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท”
2.

นโยบายการไม่ เพิกเฉยต่ อการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
บริษัทฯยึดถือจริยธรรมและคุณธรรมเป็ นหลักสาคัญในการประกอบธุรกิจและไม่เพิกเฉยต่อการกระทาใด ๆ

ที่อาจนาไปสูก่ ารทุจริตและคอร์ รัปชัน่ แม้ ว่าการกระทานัน้ เป็ นการเอื ้อประโยชน์แก่บริษัทฯ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
บุคลากรของบริษัท ฯ จะไม่เพิกเฉยต่อการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บุคลากรของบริษัท ฯ ทุกคนต้ องทาความเข้ าใจและ
ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชัน่ คูม่ ือการบริ หารความเสี่ยงด้ านการทุจริต คูม่ ือการกากับดูแล
กิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ คูม่ ือกระบวนการปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวข้ อง และนโยบายอื่น ๆ ของ
บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้ น
ทังนี
้ ้ บริษัท ฯ จะดาเนินการสอบสวนกรณีต้องสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตทุกกรณีอย่างละเอียดถี่ถ้วนและ
เหมาะสม โดยไม่คานึงถึงปั จจัยภายนอกอื่น ๆ (อาทิเช่น ตาแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านในบริษัท ฯ หรื อ
ความสัมพันธ์ภายในบริษัท ฯ ของผู้ถกู กล่าวหา) โดยบริ ษัท ฯ จะดาเนินการสอบสวนอย่างเป็ นกลาง ปราศจาก
อคติ นอกจากนี ้ บริษัท ฯ จะลงโทษผู้กระทาผิดตามมาตรการสูงสุด และหากการสอบสวนพบว่ามีบคุ ลากรที่รับรู้
กรณีการทุจริตนัน้ แต่ละเลยในการรายงาน บริษัท ฯ จะพิจารณาลงโทษทางวินยั บุคลากรท่านนันเช่
้ นกัน
3.

คานิยามของการทุจริตและการกระทาที่ถูกจัดว่ าเป็ นการทุจริต
3.1 องค์ ประกอบของการทุจริต
1)
2)
3)
4)

เจตนา
ล่อลวงหรื อปกปิ ด ไม่วา่ จะโดยวิธีการใด ทังในการจั
้
ดทาเอกสารหรื อว่าคาพูด
ให้ ได้ มาซึง่ ผลประโยชน์
เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู กู กระทา เช่น บริษัท ลูกค้ า ผู้ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ฯลฯ
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3.2 คานิยามของการทุจริต
คานิยามของการทุจริ ตในคูม่ ือการบริหารความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต ฉบับนี ้ หมายถึง การกระทาโดย
เจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบด้ วยกฎหมายสาหรับตนเองหรื อผู้อื่น

ทังนี
้ ้

การทุจริ ต

สามารถแบ่งได้ เป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
1) การยักยอกทรั พย์ สิน (Asset Misappropriation)
การกระทาใด ๆ ก็ตามที่นาไปสูก่ ารครอบครองทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างไม่ถกู ต้ อง หรื อเป็ น
เหตุให้ บริษัทฯ สูญเสียทรัพย์สิน โอกาส หรื อผลประโยชน์ใดโดยมีเจตนาที่จะหาประโยชน์ตอ่ ตนเอง
และผู้อื่น (อาทิเช่น คนในครอบครัว ญาติ มิตร เป็ นต้ น)
2) การคอร์ รัปชั่น
การใช้ อานาจหน้ าที่โดยมิชอบกระทาการใด ๆ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ประโยชน์อนั มิควรได้ ทังต่
้ อองค์กร
ตนเอง หรื อผู้อื่น ทังนี
้ ้ การคอร์ รัปชัน่ ได้ แก่
- การให้ และ/หรื อ รับสินบน (Bribery)
- การขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest)
- การข่มขู่ และ/หรื อ เรี ยกร้ องผลประโยชน์ (Economic Extortion)
- การจ่ายเงินเพื่อให้ ได้ รับความสะดวก (Illegal Gratuities)
3) การทุจริตในรายงาน (Fraudulent Statement)
การปรับปรุงแก้ ไขรายงานต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นทางการเงิน เช่น งบการเงิน บันทึกการเงิน หรื อ
รายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อปิ ดบังการยักยอกทรัพย์หรื อการกระทาที่ไม่เหมาะสม หรื อเพื่อหา
ประโยชน์ตอ่ ตนเองและผู้อื่น ซึง่ ส่งผลให้ งบการเงิน บันทึกการเงิน หรื อรายงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ไม่
ถูกต้ องตามความเป็ นจริง
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ดังนัน้ คานิยามของ “การทุจริต” ในคูม่ ือการบริ หารความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต ฉบับนี ้ ครอบคลุมถึงการ
ยักยอกทรัพย์สิน การคอร์ รัปชัน่ ตลอดจนการทุจริ ตในรายงาน
3.3 การกระทาที่ถูกจัดว่ าเป็ นการทุจริต
จากคานิยามดังที่กล่าวมาข้ างต้ น ตัวอย่างการกระทาดังต่อไปนี ้จัดว่าเป็ นการทุจ ริต


การปฏิบตั งิ านอย่างไม่ซื่อสัตย์หรื อมีความจงใจที่จะทุจริ ต



การใช้ ทรัพย์สินของบริ ษัทผิดวัตถุประสงค์เพื่อสร้ างประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่น



การยักยอกหรื อขโมยทรัพย์สินของบริ ษัท ฯ



การบิดเบือนหรื อปิ ดบังข้ อมูลโดยเจตนา



การรายงานข้ อมูลทางการเงินหรื อธุรกรรมทางการเงินอย่างไม่ถกู ต้ อง โดยเจตนา



การแก้ ไขตบแต่งตัวเลขทางบัญชี เช่น บันทึกรายรับปลอม ,ปกปิ ดหนี ้สินหรื อรายจ่าย เป็ นต้ น



การแก้ ไข ตบแต่งรายงานที่ไม่ใช่รายงานทางการเงิน เช่น ตบแต่งข้ อมูล คุณสมบัตขิ องพนักงาน ,
ตบแต่งเอกสารที่ใช้ ภายใน หรื อตบแต่งเอกสารที่ใช้ ภายนอก ทาให้ เกิดความเข้ าใจที่ผิดพลาด
สร้ างความเสียหายแก่บริ ษัทฯ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง



การเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู กาหนดให้ เป็ นความลับหรื อความลับทางการค้ าของบริ ษัทฯให้ แก่
บุคคลภายนอก



การแสวงหา เรี ยกร้ องหรื อรับของที่มีมลู ค่าจากผู้ที่เกี่ยวข้ องทางธุรกิจ



การเสนอสิ่งที่มลู ค่าให้ แก่เจ้ าหน้ าที่รัฐ
ในทางที่ไม่ถกู ต้ องตามกฎหมาย

หน่วยงานรัฐ

หรื อหน่วยงานเอกชนเพื่อให้ ดาเนินการ

ทังนี
้ ้ การกระทาข้ างต้ นเป็ นเพียงตัวอย่างของการกระทาทุจริตเท่านัน้ หากบุคลากรของบริษัท ฯ มี
ความสงสัยว่ากิจกรรมใดเป็ นการทุจริ ตหรื อไม่ สามารถขอคาแนะนาได้ (ตามลาดับ) จากหน่วยงาน
ดังต่อไปนี ้
- หัวหน้ าโดยตรงที่พนักงานสังกัดอยู่
- ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
- ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
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- คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการตรวจสอบ
4.

หน้ าที่และความรับผิดชอบ
บุคลากรทุกระดับของบริ ษัท ฯ และบริษัทย่อย ต้ องปฏิบตั ติ ามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริ ษัท ฯ
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ การสนับสนุนนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ รวมถึง คูม่ ือการบริหารความ
เสี่ยงด้ านการทุจริ ตอย่างเต็มที่ ทังนี
้ ้ คูม่ ือฉบับนี ้อาจกาหนดความรับผิดชอบเพิ่มเติมให้ แก่ผ้ มู ีอานาจ หรื อผู้บริ หาร
บางหน่วยงาน เช่น คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรื อ
ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ เป็ นต้ น เพื่อร่วมกันบริหารความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต โดยหน้ าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติม
ดังกล่าวจะถูกระบุไว้ ในภาคผนวก ก ของคูม่ ือการบริ หารความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตฉบับนี ้
บริษัท ฯ ถือเป็ นหน้ าที่ของบุคลากรทุกระดับ ตังแต่
้ บคุ ลากรทัว่ ไปจนถึงระดับคณะกรรมการบริ ษัท ที่จะต้ อง
ทาความเข้ าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
และคูม่ ือการบริ หารความเสี่ยงด้ านการ
ทุจริตฉบับนี ้ โดยไม่มีข้อยกเว้ น ทังนี
้ ้ การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายและคูม่ ือดังกล่าวจะนามาซึง่ การลงโทษ
ทางวินยั ได้
5.

มาตรการป้องกันการทุจริต (Fraud Prevention)
มาตรการป้องกันการทุจริ ตสามารถช่วยบริษัทฯ ลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริ ตในองค์กรได้ ดังนัน้

การประเมินความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต
ความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต

การออกแบบและปฏิบตั งิ านตามการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อลด

ตลอดจนการสร้ างจิตสานึกและค่านิยมในการต่อต้ านการทุจริ ตให้ แก่บคุ ลากรของ

บริษัท ฯ เป็ นปั จจัยสาคัญในการช่วยป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทังนี
้ ้ มาตรการการป้องกันการทุจริต
ภายใต้ คมู่ ือการบริหารความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตฉบับนี ้ ประกอบด้ วย 5 กิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี ้
5.1 การประเมินความเสี่ยงด้ านการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ทกุ หน่วยงานในบริ ษัทฯดาเนินการเชิงรุก
เพื่อระบุ ประเมิน และทบทวนความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตขององค์กร รวมทัง้ สร้ างความตระหนักถึงความ
เสี่ยงด้ านการทุจริ ต ที่อาจเกิดขึ ้นและผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และการดาเนินงานขององค์กร เพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่าความเสี่ยงด้ านการทุจริต ได้ ถกู ระบุและจัดการอย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของทุกหน่วยงาน
ต้ องให้ ความร่วมมือในการให้ ข้อมูลความเสี่ยงด้ านการทุจริตที่เกิดขึ ้นในหน่วยงานของตน

คู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต
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การประเมินความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต ประกอบด้ วย 4 ขันตอนหลั
้
ก ดังนี ้
1) การเตรี ยมการเพื่อกาหนดเกณฑ์การวัดความเสี่ยงในด้ านผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิด
(Likelihood of Occurrence) รวมทังก
้ าหนดระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite)
2) การระบุความเสี่ยงด้ านการทุจริต

สาเหตุหลักของความเสี่ยง

และผลกระทบของความเสี่ยง

ตลอดจนการวิเคราะห์ความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงก่อนคานึงถึงมาตการควบคุม
ภายในที่มีอยู่
3) การประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั การวิเคราะห์ความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงหลังจากมีมาตรการควบคุมภายในปั จจุบนั
4) จัดหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงลงให้ อยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้ หากมาตรการควบคุมภายใน
ที่ดาเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั ไม่เพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต
ดังนัน้ ผู้บริหารจึงกาหนดให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผู้ให้ คาปรึกษาแก่ผ้ บู ริ หารสาหรับการ
ประเมินความเสี่ยงด้ านการทุจริต รวมทังเป็
้ นผู้รวบรวมผลการประเมิน เพื่อจัดทาเอกสารความเสี่ยงด้ าน
การทุจริ ตขององค์กร

ซึง่ ครอบคลุมถึงแผนภาพความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต (Fraud Risk Profile) และ

ทะเบียนความเสี่ยงด้ านการทุจริต (Fraud Risk Register) ตลอดจนทาหน้ าที่ติดตามการดาเนินงานตาม
แผนจัดการความเสี่ยง

เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริ ษัท ตลอดจน ผู้บริหารและหน่วยงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้ อง
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานหรื อคณะทางานดังกล่าว มีหน้ าที่เพียงให้ การปรึกษาและรวบรวมข้ อมูล
ความเสี่ยงเท่านัน้ การระบุและประเมินความเสี่ยง รวมทังการจั
้
ดหามาตรการเพื่อลดหรื อจัดการความเสี่ยง
ถือเป็ นหน้ าที่โดยตรงของผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานขององค์กร

นอกจากนี ้หน่วยงานตรวจสอบภายในมี

หน้ าที่ประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในที่ระบุขึ ้นระหว่างการประเมิน
ความเสี่ยง

ซึง่ หากการควบคุมภายในที่หน่วยงานเจ้ าของความเสี่ยงระบุขึ ้นยังไม่เพียงพอ

คู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต

หรื อไม่มี
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ประสิทธิผล หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถให้ ความเห็นและให้ ข้อเสนอแนะแก่ผ้ บู ริหาร เพื่อจัดหา
มาตรการควบคุมภายในเพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยงให้ อยู่ระดับที่องค์กรยอมรับได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ควรประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้ านการทุจริตเป็ นประจาทุกปี เพื่อระบุความเสี่ยง
เพิ่มขึ ้นหรื อการเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ในแต่ละปี ซึง่ สามารถเปลี่ยนแปลงจากปั จจัยต่าง
ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงกระบวนการปฏิบตั งิ าน การใช้ ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศใหม่ การเปลี่ยน
หน้ าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในบริษัท หรื อวิธีการทาทุจริ ตแบบใหม่ ๆ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ หากบริษัทฯ
เริ่มจัดทาการประเมินความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Assessment)

ผู้บริ หารสามารถพิจารณา

ดาเนินการประเมินความเสี่ยงด้ านการทุจริตพร้ อมกับการประเมินความเสี่ยงขององค์กรได้
5.2 นโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
บริษัท ฯ จัดให้ มีนโยบาย คูม่ ือปฏิบตั งิ าน และมาตรการเพื่อต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ เช่น
นโยบายการต่อต้ านการทุจริ ต และคอร์ รัปชัน่ คูม่ ือการบริ หารความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต คูม่ ือการกากับดูแล
กิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ แนวปฏิบตั ใิ นการสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง
แนวทางปฏิบตั ใิ นการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้ เงินสนับสนุน และแนวทางปฏิบตั ใิ นการรับหรื อให้
ของขวัญ ของกานัล และการเลี ้ยงรับรอง เป็ นต้ น เพื่อให้ บคุ ลากรของบริษัท ฯ เข้ าใจหลักการด้ านจริ ยธรรม
และแนวทางการปฏิบตั งิ านที่ดีของบริษัท ฯ รวมทัง้ เพื่อสร้ างความตระหนัก จิตสานึกและค่านิยมในการ
ต่อต้ านการทุจริ ตให้ แก่บคุ ลากรของบริษัทฯ ทังนี
้ ้ นโยบาย คูม่ ือปฎิบตั งิ าน และมาตรการที่เกี่ยวข้ องต้ อง
ได้ รับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัท

นอกจากนี ้

คณะกรรมการบริษัทต้ องทบทวนและปรับปรุง

นโยบายและคูม่ ือที่เกี่ยวข้ องเป็ นประจาอย่างน้ อยทุก 2 ปี เพื่อให้ มนั่ ใจว่าความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตได้ ถกู
จัดการและการเปลี่ยนแปลงทางการดาเนินงานและทางกฎหมายได้ รับการคลอบคลุมในนโยบายอย่าง
เหมาะสม
ทังนี
้ ้ บริษัทต้ องสื่อสารและกาหนดขันตอนการสื
้
่อสารนโยบาย

คูม่ ือปฏิบตั งิ าน

และมาตรการที่

เกี่ยวข้ องแก่บคุ ลากรของบริ ษัท ฯ รวมทังสื
้ ่อสารนโยบายและมาตรการให้ บคุ คลภายนอก
เกี่ยวข้ องทางธุรกิจและสาธารณชน)รับทราบ

(ผู้มีสว่ น

โดยบุคลากรของบริษัทฯในทุกระดับมีหน้ าที่ศกึ ษาและทา

ความเข้ าใจเนื ้อหา รวมถึงปฎิบตั ติ ามนโยบาย คูม่ ือปฏิบตั งิ าน และมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
คู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต
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5.3 การสื่อสารและการจัดอบรม
การสื่อสารและการจัดอบรมถือเป็ นสิ่งจาเป็ นในมาตรการป้องกันการทุจริ ต เพื่อสร้ างความรู้ ความ
เข้ าใจ

และความตระหนักถึงความสาคัญของการปฎบัติตามนโยบายและคูม่ ือที่เกี่ยวข้ องกับการต่อต้ าน

การทุจริ ต ตลอดจน มาตรการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการ
บริหารความเสี่ยงด้ านการทุจริตขององค์กร รวมทัง้ ให้ บคุ ลากรของบริษัท ฯ สามารถเป็ นส่วนหนึง่ ในการ
ช่วยป้องกันและตรวจพบการทุจริตในองค์กรได้ ตลอดจนการสื่อสารแก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทางธุรกิจ เพื่อแสดงให้
เห็นถึงความมุง่ มัน่ ในการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ และความโปร่งใสในการดาเนินงานของบริษัทฯ
ดังนัน้

ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ต้องจัดทาแผนการสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตและ

คอร์ รัปชัน่ ประจาปี เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้ แก่บคุ ลากรของบริษัท ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้ องทางธุรกิจ ตลอดจน
กาหนดช่องทางการสื่อสาร เช่น จดหมายข่าวภายในบริ ษัท (Newsletters) แผ่นป้ายโฆษณา (Poster) แผ่น
พับ(Brochure) การจัดอบรม (Training) หรื อการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) เป็ นต้ น ให้ เหมาะสม
แก่ผ้ รู ับสาร ทังภายในและภายนอกองค์
้
กร โดยแผนงานและช่องทางการสื่อสารดังกล่าวต้ องได้ รับการ
ทบทวนและอนุมตั โิ ดยประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร หรื อกรรมการผู้จดั การเป็ นประจาทุกปี นอกจากนี ้ เพื่อให้
มัน่ ใจในประสิทธิภาพของการสื่อสาร แผนงานและช่องทางการสื่อสารที่กาหนดขึ ้นควรได้ รับการสอบทาน
และประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากิจกรรมที่จดั ขึ ้นนัน้
เพียงพอและสามารถสร้ างความตระหนักให้ แก่บคุ ลากรของบริษัทฯ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องทางธุรกิจทังหมด
้
แผนการสื่อสารต้ องครอบคลุมถึงการจัดอบรมเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน่ ในการปฐมนิเทศน์ให้ แก่พนักงานใหม่

ตลอดจน

การจัดอบรมอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี

ให้ แก่บคุ ลากรของบริษัท ฯ ทังหมด
้
ทังนี
้ ้ เนื ้อหาการอบรมควรประกอบไปด้ วยมาตรการต่อต้ านการทุจริ ต
และคอร์ รัปชัน่ และบทลงโทษหากบุคลากรของบริ ษัท ฯ ไม่ปฏิบตั ิตามมาตรการนี ้ เพื่อให้ บคุ ลากรของ
บริษัท ฯ มีความเข้ าใจและมีทกั ษะในการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ รวมถึง คูม่ ือ
การบริ หารความเสี่ยงด้ านการทุจริต ฉบับนี ้ได้

คู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต
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5.4 การสอบทานประวัตขิ องบุคลากรและผู้มีส่วนได้ เสียทางธุรกิจ
การสอบทานประวัตขิ องบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้ องทางธุรกิจถือเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ การป้องกัน
การทุจริ ตมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท ฯ มอบหมายให้ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ทาหน้ าที่สอบทานประวัตขิ อง
บุคลากรก่อนการจ้ างงาน หรื อการเลื่อนตาแหน่ง และฝ่ ายจัดซื ้อทาหน้ าที่สอบทานประวัตขิ องผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ทางธุรกิจก่อนการเริ่มทาสัญญาหรื อธุรกรรมระหว่างกัน

ทังนี
้ ้

การสอบทานสามารถทาได้ ตามความ

เหมาะสมภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องและได้ รับการยินยอมจากบุคลากรหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องทางธุรกิจ
ดังต่อไปนี ้


การสอบทานประวัตขิ องบุคลากรก่อนการจ้ างงาน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ความเหมาะสม และ
ประสบการณ์ของผู้สมัครงาน



การสอบทานประวัตขิ องบุคลากรก่อนจะมอบหมายให้ ดารงตาแหน่งสาคัญภายในบริษัท

เช่น

คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริหารงานระดับสูง บุคลากรในหน่วยงานการเงิน เป็ นต้ น เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อทางการเงิน บุคคลอ้ างอิง หรื อความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสียทางธุรกิจ


การสอบทานประวัตขิ องผู้ที่เกี่ยวข้ องทางธุรกิจโดยเฉพาะผู้ขาย ผู้รับเหมา และผู้ให้ บริการแก่
บริษัท เพื่อให้ สามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือ สถานะทางการเงิน ชื่อเสียง และคุณสมบัตทิ ี่
เกี่ยวข้ องกับสินค้ าหรื อบริการของผู้มีสว่ นได้ เสียทางธุรกิจ

นอกจากนี ้ กรรมการบริษัท ผู้บริ หารระดับสูง และบุคลากรที่ดารงตาแหน่งที่สาคัญตามที่ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์กาหนด

ต้ องรายงานความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ผ่านทางเลขานุการบริษัท ตามแบบ “แบบรายงานความขัดแย้ งทางผลประโยชน์” (ภาคผนวก ข)
เป็ นประจาทุกปี และในระหว่างปี หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ได้

คู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต
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ทังนี
้ ้ ในการทาธุรกรรมของบริษัท ฯ และบริ ษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์
ให้ ปฏิบตั ิตาม “นโยบายการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ” ที่ปรากฏตามคูม่ ือนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
5.5 การควบคุมภายใน
การควบคุมภายในเป็ นกระบวนการปฏิบตั งิ านที่ถกู กาหนดร่วมกันโดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
ตลอดจนบุคลากรขององค์กรทุกระดับชัน้ เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า วิธีการหรื อการ
ปฏิบตั งิ านตามที่กาหนดไว้ จะช่วยให้ องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ดังนัน้ การควบคุมภายในถือเป็ นเครื่ องมือ
เบื ้องต้ นของบริษัท ฯ ในการป้องกันการทุจริ ตในกระบวนการปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงาน ทังนี
้ ้ ผู้บริ หารใน
แต่ละหน่วยงานต้ องออกแบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมสาหรับกระบวนการที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
เพื่อจัดการลดความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตที่ร่วมกันระบุในการประเมินความเสี่ยงด้ านการทุจริตให้ อยูใ่ นระดับ
ที่องค์กรยอมรับได้ ตลอดจนสื่อสาร ทาความเข้ าใจและควบคุมติดตามการดาเนินงานของบุคลากรใน
หน่วยงานให้ ปฏิบตั งิ านตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนดขึ ้น
ทังนี
้ ้ ทุกหน่วยงานต้ องจัดทาขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านหรื อกระบวนการปฏิบตั งิ านเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
สาหรับทุกกระบวนการ เพื่อให้ ผ้ บู ริหารของหน่วยงานสอบทานและอนุมตั ใิ ห้ มีผลบังคับใช้ โดยคานึงถึงการ
แบ่งแยกหน้ าที่อย่างชัดเจน
ในการกาหนดหน้ าที่ของบุคลากรในการดาเนินงานตามขันตอนหรื
้
อ
กระบวนการปฏิบตั งิ านเพื่อให้ การปฏิบตั งิ านมีความโปร่งใส เป็ นอิสระ และสามารถช่วยป้องกันหรื อตรวจ
พบความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตได้ รวมทังจั
้ ดเก็บเอกสารดังกล่าวไว้ ในช่องทางที่ บคุ ลากรที่เกี่ยวข้ องสามารถ
เข้ าถึงได้ และสื่อสารให้ บคุ คลที่เกี่ยวข้ องรับทราบ
นอกจากนี ้

ผู้บริ หารในแต่ละหน่วยงานควรทบทวนขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ าน

หรื อกระบวนการ

ปฎิบตั งิ านเป็ นประจาอย่างน้ อยทุก 2 ปี หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อการปฏิบตั งิ านอย่างเป็ น
สาระสาคัญ

เพื่อให้ มนั่ ใจว่าขันตอนการปฎิ
้
บตั งิ านหรื อกระบวนการปฎิบตั งิ านนันสอดคล้
้
องกับหลักการ

ควบคุมภายในที่ดีและการปฎิบตั งิ านในปั จจุบนั

คู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต
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ทังนี
้ ้ บริ ษัท ฯ มอบหมายให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็ นผู้ประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสม
ตลอดจนความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในขององค์กร พร้ อมให้ ข้อเสนอแนะและ
แนวทางแก้ ไขเพื่อปรับปรุง/พัฒนาการควบคุมภายในให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สามารถป้องกัน

และตรวจพบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น โดยเฉพาะความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในต้ อง
หารื อผลการตรวจสอบกับผู้บริหาร หน่วยงานรับตรวจ เพื่อทาความเข้ าใจและจัดหาแนวทางปรับปรุงและ
พัฒนาการควบคุมภายในที่เหมาะสมและสามารถนาไปปฎิบตั ไิ ด้ จริง รวมทัง้ รายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุกไตรมาส ทังนี
้ ้ ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมีหน้ าที่รับผิดชอบในการนา
ข้ อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาจากแนวทางที่ฝ่ายตรวจสอบภายในเสนอแนะ
6.

มาตรการตรวจพบการทุจริต (Fraud Detection)
มาตรการป้องกันการทุจริ ตที่ดีสามารถช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตได้ ในระดับหนึง่

อย่างไรก็ตาม

บริษัทฯ จาเป็ นต้ องจัดทามาตรการตรวจการทุจริ ต เพื่อช่วยตรวจสอบและรายงานการกระทาที่อาจเป็ นการทุจริ ต
อย่างทันท่วงที ดังนัน้ กลไกการแจ้ งเหตุหรื อเบาะแส และการรายงานการทุจริตเป็ นกิจกรรมหลักที่สามารถช่วยให้
บริษัท ฯ ตรวจพบการทุจริต นอกจากนี ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามาตรการตรวจพบการทุจริตมีความเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ฝ่ ายตรวจสอบภายในต้ องสอบทานการออกแบบและการควบคุมภายในของ

มาตรการดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี ทังนี
้ ้ มาตรการตรวจพบการทุจริ ตประกอบด้ วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี ้
6.1 กลไกการแจ้ งเหตุหรื อเบาะแส
ผู้บริหารกาหนดให้ มีชอ่ งทางที่นา่ เชื่อถือและเป็ นอิสระสาหรับการแจ้ งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริ ต
รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ ทกุ คน ไม่วา่ จะเป็ นบุคลากรของบริ ษัท ฯ หรื อบุคคลภายนอกสามารถแจ้ งเบาะแสได้
โดยไม่ต้องเปิ ดเผยตัวตน ตลอดจนจัดให้ มีกระบวนการป้องกันผู้แจ้ งเบาะแส เพื่อคุ้มครองผู้แจ้ งไม่ให้ ถกู ทา
ร้ ายหรื อข่มขูใ่ นภายหลัง ซึง่ ช่วยส่งเสริมให้ บคุ ลากรของบริษัท ฯ มีความมัน่ ใจและรู้สกึ ปลอดภัยในการแจ้ ง
เหตุหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
ดังนัน้ บุคลากรของบริษัท จึงมีหน้ าที่แจ้ งเหตุหรื อเบาะแสของการทุจริตผ่านช่องทางที่บริษัท ฯ
กาหนด ทังนี
้ ้ เงื่อนไขและขันตอนการพิ
้
จารณาเบาะแสและข้ อร้ องเรี ยนระบุอยู่ใน “นโยบายการคุ้มครอง
และให้ ความเป็ นธรรมแก่พนักงานที่แจ้ งข้ อมูลหรื อให้ เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
คู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต
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กฎระเบียบ

ข้ อบังคับบริษัท

และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

(Whistleblower Policy)” และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึง่ บุคลากรของบริษัท ฯ และบุคคลภายนอกสามารถ
เข้ าถึงได้

ปั จจุบนั บริษัทฯกาหนดช่องทางการแจ้ งเหตุหรื อเบาะแส

เพื่อให้ บคุ ลากรของบริ ษัทฯและ

บุคคลภายนอกแจ้ งเหตุหรื อเบาะแสแก่ผ้ รู ับแจ้ งเบาะแส
ผู้รับแจ้ งเบาะแส
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผู้บงั คับบัญชาที่ตนเองไว้ วางใจในทุกระดับ
ผู้อานวยการสายงาน
รองกรรมการผู้จดั การสายงานที่เกี่ยวข้ อง
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัท

ร้ องเรี ยนต่อผู้รับข้ อร้ องเรี ยนคนใดคนหนึง่ ด้ วยวิธีดงั ต่อไปนี ้
1. ร้ องเรี ยนโดยตรงด้ วยวาจา หรื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรผ่านทาง E – mail Address ของผู้รับข้ อ
ร้ องเรี ยน
- เลขานุการบริษัท (chavalit@jsp.co.th)
- คณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการบริษัท (center@jsp.co.th)
- คณะกรรมการบริ ษัท (center@jsp.co.th)
2. ส่งจดหมายถึงผู้รับข้ อร้ องเรี ยน โดยระบุหน้ าซองถึงผู้รับข้ อร้ องเรี ยน และตามด้ วยที่อยู่ ดังนี ้
บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) เลขที่ 43 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54
แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ 10150
กรณีที่ผ้ รู ้ องเรี ยนเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อต้ องระบุรายละเอียดข้ อเท็จจริงหรื อหลักฐานที่ชดั เจน
เพียงพอ ที่สามารถตรวจสอบได้ ซึง่ แสดงให้ เห็นว่ามีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีการกระทาที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้ อบังคับของบริ ษัท หรื อจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ การร้ องเรี ยนจะถือเป็ นความลับที่สดุ และผู้ร้องเรี ยนสามารถร้ องเรี ยนได้ มากกว่า 1 ช่องทาง
และไม่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยตัวตนต่อผู้รับข้ อร้ องเรี ยน แต่หากเปิ ดเผยตัวตนทาให้ บริ ษัทสามารถแจ้ งผลการ
ดาเนินการและขอรายละเอียดในการตรวจสอบเรื่ องดังกล่าวได้ ดียิ่งขึ ้น
คู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต
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6.2 การรายงานการทุจริต
เมื่อมีการแจ้ งเหตุหรื อเบาะแสการทุจริ ตฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นผู้รวบรวมข้ อมูลจากการแจ้ ง
เบาะแสและข้ อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริต เช่น จานวนการแจ้ งเบาะแสการทุจริ ต สรุปเหตุการณ์และ
สถานะของการดาเนินงานกรณีเกิดการทุจริ ตในองค์กร (สถานการณ์สอบสวน ข้ อสรุปการตัดสินใจในการ
ลงโทษ และข้ อมูลทางสถิติของการทุจริ ตในองค์กร) สถานะการปฏิบตั งิ านตามมาตรการต่อต้ านการทุจริ ต
และคอร์ รัปชัน่ เป็ นต้ น เพื่อรายงานต่อคณะผู้บริหารเป็ นประจาทุกเดือน และต่อคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุกไตรมาส ในกรณีที่เบาะแสที่ได้ รับแจ้ งมีความรุนแรงและจาเป็ นต้ อง
ได้ รับการแก้ ไขอย่างทันท่วงที ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ต้ องรายงานเหตุการณ์ทจุ ริ ตดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้ องทันที
ทังนี
้ ้ ข้ อมูลในรายงานจะต้ องถูกเก็บเป็ นความลับ โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในต้ องรายงานตรงต่อผู้มี
อานาจตามที่ได้ กาหนดไว้ เท่านัน้ ห้ ามมิให้ แบ่งปั นข้ อมูลไม่วา่ จะในรูปแบบใดก็ตามแก่หน่วยงานหรื อบุคคล
ที่ไม่เกี่ยวข้ อง
7.

มาตรการตอบสนองต่ อการทุจริตที่เกิดขึน้ (Fraud Response)
บริษัท ฯ จัดทามาตรการตอบสนองต่อการทุจริ ต เพื่อแก้ ไขและเยียวยาผลกระทบจากการเกิดทุจริ ต รวมทัง้

หาวิธีการป้องกันไม่ให้ การทุจริตประเภทเดียวกันเกิดขึ ้นอีก โดยมาตรการตอบสนองประกอบด้ วย การสอบสวน
ภายใน การลงโทษและการเยียวยา และการเปิ ดเผยข้ อมูล
7.1 การสอบสวน
เมื่อเกิดเหตุทจุ ริ ต บริษัท ฯ มอบหมายให้ หัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายใน เป็ นผู้พิจารณาข้ อมูล
เบาะแสและมีอานาจในการอนุมตั ใิ ห้ เริ่มดาเนินการสอบสวนเมื่อเห็นว่าเบาะแสที่ได้ มาเพียงพอและมีมลู
ทังนี
้ ้ ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์เป็ นผู้ตงคณะกรรมการสอบสวนข้
ั้
อเท็จจริง และดาเนินการสอบสวนตาม ”คูม่ ือ
การปฎิบตั งิ าน เรื่ อง การพิจารณาโทษทางวินยั ” อย่างไรก็ตาม หากบริ ษัท ฯ มีบคุ ลากรไม่เพียงพอหรื อ
เห็นสมควรให้ จดั หาผู้เชี่ยวชาญมาดาเนินการสอบสวนแทนบุคลากรของหน่วยงาน บริษัทฯอาจพิจารณาให้

คู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต
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ว่าจ้ างบุคคลภายนอกที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมได้

โดยดาเนินการจัดจ้ างตามขันตอนของฝ่
้
ายทรัพยากร

บุคคล
ในกระบวนการสอบสวนนัน้

คณะกรรมการสอบสวนข้ อเท็จจริงต้ องดาเนินการด้ วยความยุตธิ รรม

และไม่เปิ ดเผยข้ อมูลแก่ผ้ ทู ี่ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง

รวมถึงรายงานความคืบหน้ าหรื อผลการสอบสวนให้ แก่

หัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายในรับทราบอย่างสม่าเสมอทุกเดือน เพื่อใช้ ในการรายงานต่อคณะผู้บริหาร และ
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนข้ อเท็จจริงพบอุปสรรคในการดาเนินงาน

ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ฯ

คณะกรรมการสอบสวนข้ อเท็จจริงต้ องรายงานต่อหัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายใน เพื่อรายงานเรื่ องดังกล่าว
ต่อคณะกรรมการบริ ษัท

หรื อคณะกรรมการตรวจสอบสาหรับหาทางแก้ ไขอย่างทันท่วงที

นอกจากนี ้

คณะกรรมการสอบสวนข้ อเท็จจริงต้ องบันทึกการสอบสวนใน “บันทึกการสอบสวน” และเก็บหลักฐานทัง้
เชิงวัตถุและอิเล็คทรอนิคส์เป็ นเวลาอย่างน้ อย 3 ปี หรื อจนกว่าสิ ้นสุดอายุความทางกฎหมาย เพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่าบริษัท ฯ มีหลักฐานเพียงพอหากต้ องนาไปใช้ ในศาล
นอกจากนี ้ บริษัท ฯ ต้ องจัดอบรมแก่บคุ ลากรที่สามารถดารงตาแหน่งคณะกรรมการสอบสวน
ข้ อเท็จจริงได้ เป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบุคลากรดังกล่าวเข้ าใจขันตอนการสอบสวน
้
โดยละเอียดและมีความรู้ความสามารถในการดาเนินการสอบสวนอย่างเหมาะสมและยุตธิ รรม
ทังนี
้ ้

บริษัทฯถือเป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนในการให้ ความร่วมมือแก่

คณะกรรมการสอบสวนข้ อเท็จจริงในการดาเนินการสอบสวน

รวมถึงสนับสนุนการปฎิบตั งิ านของ

คณะกรรมการสอบสวนข้ อเท็จจริงในด้ านข้ อมูลและการปฏิบตั งิ าน
7.2 การลงโทษและการเยียวยา
บทลงโทษที่เข้ มงวดและเด็ดขาดเป็ นการแสดงจุดยืนของบริษัท ฯ ที่มีตอ่ การทุจริ ต ในขณะที่การ
เยียวยาผลกระทบจากการทุจริตเป็ นสิ่งที่บริษัท ฯ ต้ องให้ ความสาคัญและดาเนินการอย่างทันท่วงทีเพื่อ
แสดงให้ เห็นถึงความเอาใจใส่และความมุง่ มัน่ ที่จะแก้ ไขปั ญหาด้ านการทุจริ ต

รวมถึงการเยียวยาและ

รับผิดชอบต่อผู้ที่แจ้ งข้ อมูลหรื อให้ เบาะแสเกี่ยวกับการกระทาทุจริต ซึง่ เป็ นไปตาม ”นโยบายการคุ้มครอง
และให้ ความเป็ นธรรมแก่พนักงานที่แจ้ งข้ อมูลหรื อให้ เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
คู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต
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กฎระเบียบ

ข้ อบังคับบริษัท

และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

(Whistleblower Policy)”
7.2.1 การลงโทษ
เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ ้นและพบว่ามีการทุจริ ตเกิดขึ ้นจริ ง

คณะกรรมการสอบสวนมีหน้ าที่

นาเสนอข้ อเท็จจริงและหลักฐานแก่ผ้ มู ีอานาจ เพื่อพิจารณาบทลงโทษให้ สอดคล้ องกับนโยบายของ
บริษัทและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯกาหนดให้ หน่วยงานต้ นสังกัดของผู้ทาทุจริตเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการลงโทษ โดยอ้ างอิงตาม “คูม่ ือขันตอนการด
้
าเนินโทษทางวินยั ” สาหรับขันตอนการ
้
ลงโทษและผู้มีอานาจในการลงโทษ

ซึง่ จะต้ องบันทึกวิธีการพิจารณาบทลงโทษและข้ อสรุป

บทลงโทษใน “หนังสือลงโทษทางวินยั ” โดยเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการลงโทษทังหมดต้
้
องจัดเก็บไว้ คู่
กับเอกสารสาคัญในขันตอนการสอบสวนเป็
้
นเวลาอย่างน้ อย 3 ปี นอกจากนี ้ ในกรณีที่บทลงโทษ
ก่อให้ เกิดความเสี่ยงด้ านกฎหมายแก่บริษัทฯ ตัวแทนคณะกรรมการสอบสวนข้ อเท็จจริงต้ องปรึกษา
กับฝ่ ายกฎหมายและผู้บริหารให้ ชดั เจนก่อนดาเนินการ
7.2.2 การเยียวยา
เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ ้น ผู้บริหารต้ องร่วมพิจารณาหามาตรการเยียวยาจากเหตุการณ์ทจุ ริต
ที่เกิดขึ ้น เช่น การปรับปรุงหรื อเพิ่มเติมนโยบายของบริ ษัทฯ การปรับปรุงหรื อเพิ่มเติมการควบคุม
ภายใน การเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบตั งิ าน การฟ้องร้ องดาเนินคดีทางอาญาและ/หรื อแพ่ง การขยาย
ผลการสืบสวนเพื่อตรวจสอบการทุจริ ตในส่วนอื่น ๆ ที่อาจมีความเกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น โดยมอบหมาย
หน้ าที่ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องสาหรับมาตรการเยียวยาในแต่ละกรณี จัดทาแผนงานเยียวยา (Action
Plan)

พร้ อมกรอบระยะเวลาปฏิบตั งิ านเพื่อนาเสนอต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

หรื อกรรมการ

ผู้จดั การ และดาเนินการตามแผนงานเยียวยาที่ได้ รับการอนุมตั ิ
อนึง่ มาตรการเยียวยาต่าง ๆ ควรเป็ นไปในทิศทางเดียวกันสาหรับข้ อกล่าวหาที่คล้ ายคลึงกัน
และขันตอนปฏิ
้
บตั ดิ งั กล่าวต้ องกาหนดมาตรการเยียวยาสาหรับข้ อกล่าวหาต่าง ๆ อย่างชัดเจน

คู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต
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7.3 บริษัทฯ

กาหนดให้ ประธานกรรมการบริ ษัทหรื อบุคลากรที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการ

บริษัทเป็ นผู้เปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญเกี่ยวกับการทุจริ ตต่อหน่วยงานภายนอกที่มีหน้ าที่กากับดูแล (อาทิ
เช่น

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เป็ นต้ น) หรื อต่อสาธารณะ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯกาหนดให้ การตัดสินใจเปิ ดเผยข้ อมูล
ที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตในแต่ละหัวเรื่ องขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของประธานกรรมการบริ ษัท
ทังนี
้ ้

บริษัทฯห้ ามมิให้ ผ้ ทู ี่ไม่มีหน้ าที่หรื อไม่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทเปิ ดเผย

ข้ อมูลด้ านการทุจริตแก่บคุ คลอื่นๆ ในบริ ษัทฯ สื่อมวลชน หรื อหน่วยงานใดๆก็ตาม นอกจากนี ้
บริษัทฯจะพิจารณาลงโทษผู้ฝ่าฝื นโดยไม่มีข้อยกเว้ น
8.

เอกสารอ้ างอิงและอานาจรับผิดชอบการดาเนินการ
หลักการหรื อขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านในคูม่ ือการบริหารความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตฉบับนี ้

อาจอ้ างอิงถึง

เอกสารที่บริษัทฯ ได้ จดั ทาไว้ อยูแ่ ล้ ว โดยในกรณีดงั กล่าว ขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านและอานาจรับผิดชอบให้ เป็ นไป
ตามเอกสารอ้ างอิงฉบับนัน้ ๆ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานนันอยู
้ ่ในมาตรฐานเดียวกัน หากบุคลากรของบริษัทฯ
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดาเนินการตามคูม่ ือฉบับนี ้ สามารถขอคาแนะนาได้ จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน /ฝ่ าย
เลขานุการบริษัท/ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
9.

การทบทวนและปรั บปรุ งคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้ านการทุจริต
คูม่ ือการบริ หารความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตฉบับนี ้ อยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย

จะมีการทบทวนและปรับปรุงคูม่ ือฉบับนี ้เป็ นประจาทุกๆปี

หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึง่ กระทบต่อการ

บริหารความเสี่ยงด้ านการทุจริต ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าคูม่ ือดังกล่าวสอดคล้ องกับหลักปฏิบตั ขิ องบริษัทฯ รวมทัง้
เป็ นไปตามข้ อบังคับและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
นอกจากนี ้ การปรับปรุงคูม่ ือการบริ หารความเสี่ยงด้ านการทุจริต ต้ องได้ รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และนาเสนอขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษัท โดยต้ องมีการสื่อสารคูม่ ือที่ได้ รับการ
ปรับปรุงดังกล่าวให้ ทราบโดยทัว่ กันทังบริ
้ ษัทฯ

คู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต
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ภาคผนวก

คู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต
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ภาคผนวก ก – บทบาทหน้ าที่ ที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารความเสี่ยงด้ านการทุจริต
บริษัท ฯ มอบหมายหน้ าที่เพิ่มเติมให้ แก่บคุ ลากรที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต โดย
ภาคผนวกนี ้จะช่วยระบุตวั อย่างแนวทางในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในแต่ละระดับ
1. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าที่ในการควบคุมและดูแลการบริหารความเสี่ยงด้ านการทุจริตในภาพรวม โดย
มีหน้ าที่หลักดังต่อไปนี ้


เป็ นผู้นาในการแสดงถึงความมุง่ มัน่ ที่จะต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เพื่อแสดงจุดยืนให้ แก่
บุคลากรของบริษัท ฯ ผู้ที่เกี่ยวข้ องทางธุรกิจ และสาธารณชนรับทราบ



สอบทาน ทบทวน และอนุมตั นิ โยบายหรื อคูม่ ือที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต
การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หลักจริยธรรมของบริ ษัท ตลอดจนมาตรการต่อต้ านการทุจริ ต
และคอร์ รัปชัน่



กาหนดและมอบหมายหน้ าที่ความรับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต

รวมถึง

กระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับมาตรการต่อต้ านการทุจริต อาทิเช่น การแจ้ งเบาะแส การ
สอบสวน การประเมินความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต เป็ นต้ น ให้ แก่ผ้ บู ริหารที่มีประสบการณ์ มีความรู้
ความสามารถ และคุณสมบัตใิ นการปฏิบตั หิ น้ าที่


กากับดูแลการปฏิบตั ิตามนโยบายหรื อมาตรการที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารความเสี่ยงด้ านการ
ทุจริตและการต่อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ติดตามการดาเนินงาน ให้ มนั่ ใจว่าผู้บริหารมี
ทรัพยากรเพียงพอเพื่อบริหารความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต



เป็ นผู้ตดั สินใจในกระบวนการต่าง ๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์ทจุ ริตขึ ้น หรื อเมื่อมีการรายงานขึ ้นมาให้
รับทราบ



เปิ ดเผยข้ อมูลแก่ผ้ สู อบบัญชีให้ ทราบถึงบทบาทของคณะกรรมการบริษัทที่มีตอ่ การบริ หารความ
เสี่ยงด้ านการทุจริ ต

คู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต
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ปฏิบตั ิตามนโยบายหรื อมาตรการที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน่

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่ในการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของนโยบายบริ หาร
ความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตและระบบที่ใช้ ในการจัดการความเสี่ยง

โดยมีหน้ าที่หลักในการบริหารความ

เสี่ยงองค์กรดังต่อไปนี ้


ควบคุมกากับดูแลภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตภายในบริษัทฯ และพิจารณา
แนวทางหรื อกิจกรรมที่ฝ่ายตรวจสอบภายในนาเสนอเพื่ออนุมตั ใิ ห้ ดาเนินการต่อไป



ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในของฝ่ ายตรวจสอบภายในเพื่อให้ ครอบคลุมถึงการสอบทานการ
ควบคุมภายในของมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ตลอดจน ความเสี่ยงจากการทา
ทุจริตในกระบวนการดาเนินงานอื่น ๆ



รับรายงานเกี่ยวกับการทุจริ ต

อาทิเช่น

การรายงานตามรอบระยะเวลาทัว่ ไปเพื่อให้ ข้อมูล

รายละเอียดของการบริหารความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต รายงานเรื่ องการทุจริ ตตามรอบระยะเวลา
ทัว่ ไป รายงานด่วนเรื่ องการทุจริตร้ ายแรง รายงานผลการสอบสวนและบทลงโทษ เป็ นต้ น


กากับดูแลให้ มนั่ ใจว่า

กระบวนการรับแจ้ งเบาะแส

และการสอบสวนมีความเป็ นอิสระและ

เหมาะสม ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ ก็ตาม โดยเฉพาะเมื่อผู้ถกู กล่าวหาดารงตาแหน่งผู้บริ หาร


ปรึกษาหารื อกับผู้สอบบัญชีในกรณีที่บริษัทฯประสบเหตุการณ์ทจุ ริตที่ มีนยั สาคัญ

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง เป็ นคณะกรรมการในระดับผู้บริหาร โดยมีกรรมการอิสระเป็ นประธานฯ
มีหน้ าที่กากับดูแลบริ ษัทฯ ในภาพรวม ทังนี
้ ้ หน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการ
บริหารความเสี่ยงด้ านการทุจริต มีดงั นี ้

คู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต
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ทบทวนนโยบาย แนวทางและขอบเขตการบริหารความเสี่ยงให้ ครอบคลุมถึงเรื่ องการทุจริต



จัดให้ มีการประเมินความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยกาหนดให้ บคุ ลากรที่มี
ประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติ เป็ นผู้ดาเนินการ



รายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต รวมทัง้ รายงานการทุจริตต่างๆต่อคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ



ทบทวน และปรับปรุงคูม่ ือการบริหารความเสี่ยงด้ านการทุจริต เป็ นประจาทุกปี

4. คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้ าที่ในการออกแบบและจัดทาแผน ขันตอน
้
และการควบคุมภายในสาหรับ
การบริ หารความเสี่ยงด้ านการทุจริต เพื่อป้องกัน ตรวจพบ และตอบสนองต่อความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต
ขององค์กร ทังนี
้ ้ หน้ าที่ของคณะผู้บริหารของบริ ษัท ฯ มีดงั นี ้


สนับสนุนและสร้ างค่านิยมในการต่อต้ านการทุจริ ตทังบริ
้ ษัท



จัดให้ มีขนตอน/คู
ั้
ม่ ือการปฏิบตั งิ าน

และการควบคุมภายในในกระบวนการที่รับผิดชอบอย่าง

เหมาะสม และเพียงพอต่อการป้องกันการทุจริต


มอบหมายหน้ าที่การกากับดูแล

กรอบ/นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต

บุคลากร/คณะทางานที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์

ให้ แก่

รวมทัง้ จัดสรรให้ บคุ ลากร

เหล่านันมี
้ เวลาเพียงพอ เพื่อดาเนินงานตามที่ได้ รับมอบหมาย


ช่วยป้องกันและตรวจสอบการกระทาที่ต้องสงสัยว่าเป็ นการทุจริ ต จัดให้ มีกระบวนการตรวจสอบ
ประวัตขิ องคูค่ ้ าเพื่อตรวจสอบประวัตคิ วามน่าเชื่อถือทางการเงิน

เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ ้นได้

คู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต
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5. ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นหน่วยงานอิสระและเป็ นกลาง ซึง่ ทาหน้ าที่ตรวจสอบและให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับ
การตรวจสอบ ประเมินสถานะของความเสี่ยง และการควบคุมภายในของมาตรการต่อต้ านการทุจริต
คอร์ รัปชัน่ โดยมีหน้ าที่หลัก ดังต่อไปนี ้


สอบทานนโยบาย ขันตอนและกระบวนการบริ
้
หารจัดการความเสี่ยงจากการทุจริต เพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่ามีการดาเนินการตามที่กาหนดไว้ อย่างครบถ้ วนและมีประสิทธิภาพ



ประเมินการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการให้ ครอบคลุมถึงเรื่ องความเสี่ยงจากการทุจริ ต
และเมื่อตรวจสอบพบความผิดปกติจะต้ องสันนิษฐานว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดจากการทุจริต
หรื อไม่



ให้ การสนับสนุนแก่คณะกรรมการสอบสวนโดยการให้ คาแนะนา และแบ่งปั นข้ อมูล

6. ฝ่ ายทรั พยากรมนุษย์
หน้ าที่ของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ในการบริหารความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต มีดงั นี ้


จัดทาแนวทางและช่องทางในการสื่อสารเพื่อปลูกจิตสานึกแก่บคุ ลากรของบริษัทฯเรื่ องจริยธรรม
การบริ หารความเสี่ยงด้ านการทุจริต และการต่อต้ านการทุจริ ต รวมถึงจัดให้ มีการอบรมเพิ่ม
ความรู้ความสามารถแก่บคุ ลากรเพื่อให้ มีศกั ยภาพเพียงพอในการป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบตั งิ าน



ตรวจสอบประวัติหรื อความน่าเชื่อถือด้ านคุณวุฒิและความสามารถ

รวมถึงประวัติการทางาน

ของบุคลากรในตาแหน่งงานสาคัญก่อนการเซ็นสัญญาจ้ างงานเพื่อให้ มนั่ ใจว่าบุคคลดังกล่าวไม่
มีประเด็นเรื่ องความซื่อสัตย์ในการปฏิบตั ิงาน


กาหนดให้ สญ
ั ญาจ้ างงานมีเงื่อนไขและข้ อบังคับเกี่ยวกับการทุจริ ตเป็ นส่วนหนึง่ ด้ วย



กาหนดให้ เรื่ องการบริหารความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตเป็ นหนึง่ ในดัชนีชี ้วัดเพื่อประเมินการ
ปฏิบตั งิ านของผู้บริ หาร

คู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต
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กาหนดให้ เรื่ องจริ ยธรรมและการต่อต้ านการทุจริ ตเป็ นหนึ่งในดัชนีชี ้วัดเพื่อประเมินการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากร



กาหนดให้ มีการสัมภาษณ์เมื่อบุคลากรลาออก

โดยการสัมภาษณ์ครอบคลุมถึงความกังวล

เกี่ยวกับการทาทุจริ ตในบริษัทที่บคุ ลากรดังกล่าวมีความกังวล หรื อประสบระหว่างการปฏิบตั งิ าน
7. บุคลากรของบริษัท
บุคลากรทุกคนของบริ ษัทฯ มีหน้ าที่รายงานเหตุการณ์ทจุ ริตหรื ออาจเป็ นการทุจริ ตแก่ผ้ ทู ี่มีอานาจทราบ
หน้ าที่ของบุคลากรในบริษัท ฯ มีหน้ าที่ดงั นี ้


ศึกษานโยบายหรื อคูม่ ือที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต

หลักจริยธรรมของ

บริษัทฯ การให้ ความช่วยเหลือทางการเมือง การให้ เงินบริจาคเพื่อการกุศล การให้ เงินสนับสนุน
และการให้ ของขวัญ ค่าบริการต้ อนรับและค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ


สื่อสารนโยบายหรื อคูม่ ือที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต

หลักจริยธรรมของ

บริษัทฯ การให้ ความช่วยเหลือทางการเมือง การให้ เงินบริจาคเพื่อการกุศล การให้ เงินสนับสนุน
และการให้ ของขวัญ ค่าบริการต้ อนรับและค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆแก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทางธุรกิจอย่างชัดเจน


ทาความเข้ าใจหน้ าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตของตนเอง และ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามที่ถกู กาหนดไว้



รายงานความผิดปกติ พฤติกรรมไม่เหมาะสม หรื อเหตุการณ์ต้องสงสัยว่าเป็ นการทุจริตไปยัง
ช่องทางแจ้ งเบาะแสที่บริษัทกาหนด



ให้ ความร่วมมือโดยการให้ ข้อมูลแก่คณะกรรมการสอบสวน หรื อเมื่อได้ รับการร้ องขอให้ ชว่ ยเหลือ
ในกระบวนการสอบสวน



ระมัดระวังปั จจัยเสี่ยงต่าง ๆ และนาเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงแก่ผ้ อู านวยการฝ่ าย
อย่างทันท่วงที
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ภาคผนวก ข – แบบรายงานการเปิ ดเผยความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เรี ยน

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร/กรรมการผู้จดั การ
ข้ าพเจ้ า ชื่อ .......................................................................ตาแหน่ง..................................................

สังกัด............................................................................ขอรายงานการเปิ ดเผยความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ สาหรับกรณีดงั นี ้
(โปรดทาเครื่ องหมาย X ลงใน )
 รายงานครัง้ แรก

 รายงานประจาปี

 รายงานในระหว่างปี

ข้ าพเจ้ าขอเปิ ดเผยว่า ข้ าพเจ้ า
 ไม่ มี รายการที่อาจเป็ นผลประโยชน์ที่ขดั กันกับผลประโยชน์ของกลุม่ บริ ษัทฯ
 มี รายการที่อาจเป็ นผลประโยชน์ที่ขดั กันกับผลประโยชน์ของกลุม่ บริ ษัทฯ โดยมีลกั ษณะของรายการดังต่อไปนี ้


การดารงตาแหน่งกรรมการผู้จดั การ รองกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสีย หรื อเป็ นผู้ถือหุ้นสาคัญใน

กิจการที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญากับกลุม่ บริษัท ฯ กิจการที่มีลกั ษณะเป็ นการแข่งขันกันกับกลุม่ บริษัทฯ หรื อบริ ษัทผู้เสนอราคาในการจัดซื ้อ/
จัดจ้ าง/จ้ างที่ปรึกษากับกลุม่ บริษัทฯ
 การมีคสู่ มรส บิดา มารดา พี่น้อง บุตร/บุตรบุญธรรม ตลอดจน คูส่ มรสของบุตร เป็ นผู้ดารงตาแหน่งกรรมการ
ผู้จดั การ รองกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสีย หรื อเป็ นผู้ถือหุ้นสาคัญในกิจการที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญากับกลุม่ บริษัทฯ กิจการทีม่ ี
ลักษณะเป็ นการแข่งขันกับกลุม่ บริ ษัทฯ

หรื อบริ ษัทผู้เสนอราคาในการจัดซื ้อ/จัดจ้ าง/จ้ างที่ปรึกษากับกลุม่ บริษัท

ฯ

รายละเอียดดังนี ้ (กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม ถ้ ามี)
ชื่อ..........................................................................เกี่ยวข้ องเป็ น..............................................
บริ ษัท.....................................................................................................................................
ข้ าพเจ้ า ขอรับรองว่า รายงานฉบับนี ้ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ ามี) เป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ............................................
(
)
วันที่............................................
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ภาคผนวก ค – การประเมินความเสี่ยงการทุจริต คอร์ รัปชั่น (Anti-Corruption Risk Assessment)
เพื่อให้ การบริ หารความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต นามาใช้ อย่างเป็ นรู ปธรรม บริ ษัท ฯ จึงกาหนดมาตรการป้องกัน ตรวจสอบ
กากับดูแล และติดตามการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ ดังนี ้
แนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับการป้องกันและการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการทุจริต คอร์ รัปชั่น
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

ได้ กาหนดแนวทางปฎิบตั ิเพิ่มเติมในการป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ต

ประกอบด้ วย
1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริ ต
2. แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกากับและควบคุม เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
3. แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิในการป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่
โดยสรุ ปดังนี ้
1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต
บริ ษัท ฯ จัดให้ มรี ะบบการบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสม กับลักษณะการดาเนินธุริกจของบริ ษัท ฯ เพื่อป้องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยระบุเหตุการณ์ที่มคี วามเสี่ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ ้นจาก
การดาเนินธุรกิจ

ประเมินระดับความเสี่ยงทังโอกาสเกิ
้
ดและผลกระทบ

คอร์ รัปชัน่ ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้

กาหนดมาตรการต่อต้ านการทุจริ ต

มีการเฝ้าติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามแผนการบริ หาร

ความเสี่ยงที่กาหนดขึ ้น
ดังนันเพื
้ ่อการป้องกันการเข้ าไปเป็ นผู้สมรู้ร่วมคิด การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของ
บริ ษัทฯ จึงได้ กาหนดการประเมินความเสี่ยงและการบริ หารความเสี่ยงในการเกิดทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 : กาหนดเกณฑ์การวัดความเสี่ยงในด้ านผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิด (likelihood)
รวมทังก
้ าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
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ขัน้ ตอนที่ 2 : การระบุความเสี่ยงการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
ความเสี่ยง

สาเหตุหลักของความเสี่ยงและผลกระทบของ

ตลอดจนการวิเคราะห์ความรุ นแรงและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงก่อนคานึงถึง

มาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่
ขัน้ ตอนที่ 3:

การประเมินระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ในปั จจุบนั การวิเคราะห์ความรุ นแรงและโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยงหลังจากมีมาตรการควบคุมภายในปั จจุบนั

ขัน้ ตอนที่ 4:

การติดตามมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หากมาตรการควบคุม

ภายในที่ดาเนินอยู่ในปั จจุบนั ไม่เพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยงทุจริ ต
2. แนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการกากับและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต
คอร์ รัปชั่น สรุ ปได้ ดังนี ้
1. จัดให้ มีขนตอนและกระบวนการควบคุ
ั้
มภายใน และการบริ หารความเสี่ยงที่ครอบคลุมกิจกรรมที่สาคัญของ
บริ ษัท ได้ แก่ การให้ ของกานัล การเลี ้ยงรับรอง การบริ จาคเพื่อการกุศล การให้ เงินสนับสนุน การช่วยเหลือ
และสนันสนุนกิจกรรมการเมือง การให้ หรื อรับสินบน ทังนี
้ ้ เพื่อป้องกันการเกิดและติดตามความเสี่ยงจาก
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมทังให้
้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ ไขที่เหมาะสม
2. จัดให้ มีช่องทางการรับแจ้ งข้ อมูล เบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยน การฝ่ าฝื น การกระทาผิดกฎหมายหรื อจริ ยธรรม
ธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อแนวทางปฏบัติในการป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ หรื อระบบ
การควบคุมภายใน

โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ ข้อมูลหรื อเบาะแสและจะเก็บรักษาข้ อมูลของผู้ให้

ข้ อมูลเป็ นความลับ รวมทังมี
้ มาตรการในการตรวจสอบและกาหนดบทลงโทษทางวินยั ของบริ ษัทฯ และ/หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
3. หัวหน้ าสายงานที่เกี่ยวข้ องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบตั ิงาน การปรับปรุ งแก้ ไขข้ อผิดพลาด (ถ้ ามี)
และรายงานให้ ผ้ มู ีอานาจทราบตามลาดับ
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3. แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติ ามแนวทางปฏิบัตใิ นการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับ
การทุจริต คอร์ รัปชั่น
บริ ษัท ฯ กาหนดให้ มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิในการป้องกันการมีสว่ น
เกี่ยวข้ องกับการทุริต คอร์ รัปชัน่ ดังนี ้
1. กาหนดให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานประเมินผลการปฎิบตั ิงานตนเองเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามคู่มือการกากับดูแล
กิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจ ที่บริ ษัท ฯ กาหนดขึ ้น ซึง่ รวมถึงนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณธุรกิจ ว่าด้ วยการสนับสนุนการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ แนวทางปฎิบตั ิในการป้องกัน
การมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ และข้ อพึงปฏิบตั ิของพนักงาน อย่างสม่าเสมอ
2. จัดให้ มีฝ่ายกากับและควบคุม ทาหน้ าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ยง การ
กากับดูแลกิจการ

และให้ ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง

โดยดาเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ

ประจาปี ที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนยั สาคัญและ
ข้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. กาหนดให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ อย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ การนามาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิผล

ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุ งมาตรการต่อต้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ อย่างสม่าเสมอ โดยนาเสนอผล
การประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท
4. หากสืบสวนข้ อเท็จจริ งแล้ วพบว่า ข้ อมูลจากการตรวจสอบหรื อข้ อร้ องเรี ยน มีหลักฐานที่มีเหตุอนั ควร ให้ เชื่อ
ว่ามีรายการหรื อการกระทา ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ รวมถึงการฝ่ าฝื น การกระทาผิดกฎหมายหรื อจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อแนวทางปฏิบตั ิในการ
ป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ต
ควบคุมภายใน

คอร์ รัปชัน่ หรื อข้ อสงสัยในรายงานทางการเงิน

หรื อระบบการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไข

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
บริ ษัท ฯ จัดให้ มีการสื่อสารแนวทางปฏิบตั ิในการป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ นี ้ โดย
เผยแพร่ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อินทราเน็ตของกลุม่ บริ ษัท ฯ และบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ เพื่อให้
ผู้บริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ
คู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต
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บริ ษทั เจ.เอส.พี.พร็ อพเพอร์ ต้ ี จำกัด (มหำชน)

คู่มอื “การบริหารความเสี่ ยงด้ านการทุจริต”
พิจารณาเห็นชอบ โดย
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง ครั้งที่ 2/2560 เมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
อนุมตั ิ โดย
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 9/2560 เมือ่ วันที่ 15 สิ งหาคม 2560

คู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต
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