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ขั้นตอนในการปฏิบัติตามนโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
Anti-Corruption Program

Item
1. วัตถุประสงค์

Content
1.1 ขั้นตอนในการปฏิบตั ิน้ ีมีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดแนวทางและวิธีการปฏิบตั ิเพื่อให้เป็ นไป
ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่
( “บริ ษทั ฯ” ในที่น้ ีได้แก่ บริ ษทั ไรมอนแลนด์ จากัด (มหาชน), บริ ษทั ย่อย, และบริ ษทั ในกลุ่ม
บริ ษทั ไรมอนแลนด์ จากัด (มหาชน))

2. ขอบเขตการบังคับใช้

2.1. ขั้น ตอนในการปฏิ บัติน้ ี บังคับ ใช้กับ พนักงานบริ ษ ัท ฯ ทุ กต าแหน่ งและทุ ก ระดับตามที่
กาหนดไว้ในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่

3. หน้าที่และความ

3.1. ผูบ้ ริ หารของแต่ละหน่ วยงานตามที่ ข้ นั ตอนในการปฏิ บตั ิ ได้กาหนดความรับผิดชอบไว้

รับผิดชอบ
4. ขั้นตอนในการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชัน่

และตามที่ แบบกาหนดหน้าที่งาน ( Job Description) ได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ไว้ เป็ นผูม้ ีหน้าที่ในการดาเนินการตามขั้นตอนในการปฏิบตั ิฉบับนี้
4.1. การบริ หารความเสี่ ยงด้านคอร์รัปชัน่
4.1.1. บริ ษ ัท ฯ จะจัด ท านโยบายบริ ห ารความเสี่ ย งซึ่ งได้รั บ การอนุ ม ัติ โ ดยคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4.1.2. ข้อ มู ล ความเสี่ ย งของบริ ษ ัท ฯ ได้ ร วมถึ ง การประเมิ น ความเสี่ ย งด้านการ
คอร์รัปชัน่ โดยจะมีการประเมินความเสี่ ยงด้านคอร์รัปชัน่ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
4.1.3. บริ ษ ัท ฯ จะจัด ทาแผนงานบริ ห ารความเสี่ ยงเพื่อ จัด การความเสี่ ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
4.2. การสื่ อสารขั้นตอนในการปฏิบตั ิและการเปิ ดเผยข้อมูล
4.2.1. ภายนอกบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ฯ จะสื่ อสารนโยบายและมาตรการต่ อ ต้า นการ
คอร์ รัป ชั่น ให้บุ ค คลภายนอกทราบโดยประกาศไว้ในเว็บ ไซท์ ข องบริ ษ ัท ฯ
รวมทั้งเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี และแบบ 56-1 (แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี ) หรื อ จัดให้ มีก ารประชุ ม ร่ วมกับ ผูร้ ั บ เหมาหลักที่ ป ฏิ บัติงานให้แ ก่
บริ ษทั ฯ สาหรับโครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการก่อสร้าง อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
4.2.2. ภายในบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จะสื่ อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่
และประมวลจริ ยธรรม (Code of Conduct)ให้พนักงานทราบโดยการส่ งอีเมล์
แจ้งพนักงานทุกคนทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และจะแจ้งให้พนักงานใหม่ทุก
คนทราบในการปฐมนิเทศ
4.2.3. บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ และประมวลจริ ยธรรม (Code
of Conduct) โดยการติดประกาศไว้ในสถานที่ของบริ ษทั ฯ ทุกแห่ง
4.2.4. บริ ษ ัท ฯ จะสื่ อสารและเปิ ดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสตามที่ ก าหนดไว้ใน
นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ให้ท้ งั บุคคลภายนอก และภายในบริ ษทั ฯ ทราบ
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ตามวิธีการที่ได้กาหนดไว้ในข้อ 4.2.1 และ 4.2.2
4.2.5. บริ ษทั ฯ จะสื่ อสารและเปิ ดเผยให้บุคคลภายนอกและภายในบริ ษทั ฯ ทราบว่า
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่ จะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบต่อพนักงานที่
ปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ หรื อเป็ นผูแ้ จ้งเบาะแส แม้วา่ การกระทานั้นจะทาให้บริ ษทั ฯ
สูญเสี ยโอกาสทางธุรกิจ ตามวิธีการที่ได้กาหนดไว้ในข้อ 4.2.1 และ 4.2.2
4.2.6. บริ ษทั ฯ จะสื่ อสารและเปิ ดเผยให้บุคคลภายนอกและภายในบริ ษทั ฯ ทราบว่าหาก
ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานคนใดมี การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิตามนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่ จะได้รับโทษทางวินยั ตามวิธีการที่ได้กาหนดไว้ในข้อ 4.2.1 และ 4.2.2
4.3. การฝึ กอบรม
4.3.1. บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ และความรู ้
ที่เกี่ยวข้องและจาเป็ นอื่นๆ ให้แก่พนักงานทุกคนอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งโดยเป็ น
การจัดอบรมภายในบริ ษทั ฯ
4.3.2. บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ และความรู ้
ที่ เกี่ ยวข้องและจาเป็ นอื่นๆให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
โดยอาจเป็ นการอบรมเสริ มกับการประชุมปกติและ/หรื อจัดอบรมเป็ นกลุ่มย่อย
4.4. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
4.4.1. การคัดเลือกพนักงาน: บริ ษทั ฯ จะรวมค่านิ ยมเกี่ ยวกับการต่อต้านคอร์ รัปชัน่
และ/หรื อคุ ณธรรม จริ ยธรรมเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่ งในกระบวนการสัมภาษณ์
พนักงานใหม่ และอ้างถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ไว้ในสัญญาจ้างงาน
4.4.2. การประเมิ นผลงานและเลื่ อนตาแหน่ ง: บริ ษทั ฯ จะรวมค่านิ ยมเกี่ ยวกับการ
ต่ อ ต้า นคอร์ รั ป ชั่น และ/หรื อ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมเข้า ไปเป็ นส่ ว นหนึ่ งใน
กระบวนการการประเมินผลงานและเลื่อนตาแหน่ง
4.4.3. การอบรม: บริ ษั ท ฯ จะจั ด ให้ มี ก ารอบรมเกี่ ย วกั บ นโยบายต่ อ ต้า นการ
คอร์รัปชัน่ และความรู ้ที่เกี่ยวข้องและจาเป็ นอื่นๆให้แก่พนักงานทุกคน
4.5. การควบคุมภายใน
4.5.1. บริ ษทั ฯ จะจัดมีกระบวนการควบคุมภายในเพื่อป้ องกันการคอร์ รัปชัน่ ทัว่ ทั้ง
องค์กร
4.5.2. บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการควบคุมภายทางด้านบัญชี และการเงิ นอย่างเหมาะสม
เพื่อให้มีความมัน่ ใจว่าบริ ษทั ฯ มีกระบวนการบันทึกบัญชีรวมถึงกระบวนการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันการคอร์รัปชัน่
4.5.3. ฝ่ ายตรวจสอบภายในต้องประเมินกระบวนการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม
อย่างน้อยปี ละครั้ งเพื่อให้เกิ ด ความมัน่ ใจว่าบริ ษ ัทฯ มี การควบคุ มภายในที่
เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน่ อย่างเพียงพอ
4.5.4. ระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีการเงินและการบันทึกบัญชีจาเป็ นต้องมีการ
ตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ ว่าระบบการควบคุมภายในมี
ประสิ ทธิผลในการต่อต้านการคอร์รัปชัน่
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4.6. แผนการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน่
4.6.1.

ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม “ขั้นตอนในการปฏิบตั ิตาม
นโยบายต่ อต้านการคอร์ รัปชั่น ” ฉบับ นี้ เป็ นประจาทุ กปี โดยกาหนดไว้ใน
แผนการตรวจสอบประจาปี และขออนุมตั ิแผนจากคณะกรรมการตรวจสอบ
4.6.2. ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะปฏิ บตั ิงานตรวจสอบเพื่อป้ องกันการคอร์ รัปชัน่ เป็ น
ประจาทุ กปี การตรวจสอบกระบวนการจัดซื้ อ และกระบวนการขายจะถู ก
ก าหนดอยู่ ใ นแผนการตรวจสอบประจ าปี ซึ่ งฝ่ ายตรวจสอบภายในจะ
ตรวจสอบกระบวนการเหล่านี้ตามแผนการตรวจสอบดังกล่าว
4.6.3. ในกรณี ที่พบการกระทาที่ เกี่ ยวข้องกับการคอร์ รัปชั่น ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
และ/หรื อ ผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ัท ฯ จะรายงานคณะกรรมการตรวจสอบหรื อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการประชุมครั้งถัดไป หรื อรายงานโดยทันทีที่ทาได้
ถ้ามีความจาเป็ นหรื อเป็ นเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ อย่างร้ายแรง
4.7. ค่าของขวัญ เงินบริ จาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุ น ค่าบริ การต้อนรับ ค่าเลี้ยงรับรองและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4.7.1. บริ ษ ัท ฯ จะจัด ท าตารางก าหนดอ านาจอนุ ม ัติ (Authorization Matrix) เพื่ อ
กาหนดแนวทางการอนุมตั ิค่าของขวัญ เงินบริ จาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุ น
ค่าบริ การต้อนรับ ค่าเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4.7.2. รายการค่าของขวัญ เงินบริ จาคเพื่อการกุศล เงิ นสนับสนุ น ค่าบริ การต้อนรับ
ค่าเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ ยวข้อง ต้องได้รับการอนุ มตั ิและมีการ
เบิกจ่ายอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งจะต้องมีหลักฐานประกอบเป็ นไปตามที่
กาหนดในตารางกาหนดอานาจอนุ มตั ิ, นโยบายและขั้นตอนทางบัญชี , และ
นโยบายและแนวปฏิ บัติ เกี่ ย วกับ ค่ าของขวัญ เงิ น บริ จ าคเพื่ อ การกุ ศ ล เงิ น
สนับสนุน ค่าบริ การต้อนรับ ค่าเลี้ยงรับรอง
4.7.3. บริ ษทั ฯ ต้องมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมสาหรับรายการค่าของขวัญ เงิน
บริ จาคเพื่อการกุศล เงิ นสนับสนุ น ค่าบริ การต้อนรับ ค่าเลี้ ยงรับรองรวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่ารายการดังกล่าวไม่ได้ฝ่าฝื น
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่
4.7.4. บริ ษทั ฯ จะสื่ อสารนโยบายค่าของขวัญ เงินบริ จาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน
ค่าบริ การต้อนรั บ ค่าเลี้ ยงรับ รอง ให้แก่ บุ คคลภายนอกและภายในบริ ษ ัท ฯ
ตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อ 4.2.1 และข้อ 4.2.2
4.8. นโยบายการจัดซื้อ
4.8.1. บริ ษทั ฯ จะจัดทานโยบายการจัดซื้ อเพื่อระบุ ข้ นั ตอนการทางานที่ เหมาะสม
เกี่ยวกับการเปรี ยบเทียบและคัดเลือกผูข้ าย รวมถึงตารางกาหนดอานาจอนุมตั ิที่
เหมาะสมตามนโยบายการจัดซื้อ
4.9. นโยบายการบัญชี
4.9.1. บริ ษ ัท ฯ มี ก ารบัน ทึ ก รายการทางบัญ ชี อ ย่า งถู ก ต้อ งตามมาตรฐานฯ อย่า ง
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เหมาะสมและทั น เวลา มี ก ารเก็ บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี แ ละหลัก ฐาน
ประกอบการบันทึกรายการอย่างเพียงพอ และเป็ นไปตามนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่
4.9.2. บริ ษทั ฯ จะจัดทานโยบายการบัญชีเพื่อกาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานสาหรับ
การเก็บ บัน ทึ กข้อมูลทางบัญ ชี เพื่อให้มีการบัน ทึ กรายการทางบัญชี ถูกต้อง
เหมาะสมและทันเวลา รวมถึงมี หลักฐานประกอบรายการอย่างเพียงพอและ
เป็ นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่
4.9.3. บริ ษทั ฯ จะจัดทาขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆให้พร้อมต่อ
การตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิน
4.9.4. บริ ษทั ฯ จะจัดทาขั้นตอนการปฏิ บตั ิเพื่อให้มนั่ ใจว่าไม่มีรายการใดที่ ไม่ได้รับ
การบันทึก หรื อไม่สามารถอธิบายได้ หรื อเป็ นรายการที่เป็ นเท็จ
4.10. การรายงานประเด็นเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน่ ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หารทราบ
4.10.1. หากพบประเด็นที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชัน่ ผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบหน่วยงานหรื อ
การปฏิ บตั ิ งานนั้นๆ จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบโดยเร็ ว
ที่ สุดหรื อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการประชุมครั้งที่
กาลังจะถึง พร้อมกันนี้จะต้องรายงานประเด็นดังกล่าวให้ CEO ทราบด้วย
4.10.2. ผูบ้ ริ หารที่ รับผิดชอบหน่ วยงานหรื อการปฏิ บตั ิ งานที่ มีประเด็นเกี่ ยวกับการ
คอร์ รั ป ชั่ น ต้ อ งรายงานผลการสื บสวนให้ ค ณ ะกรรมการอิ ส ระและ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะทาได้
4.11. การแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชัน่
4.11.1. ผูท้ ี่ตอ้ งการแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชัน่ สามารถแจ้งโดยตรงได้ที่ ดร. ศิริ 194
การเจริ ญดี ประธานกรรมการตรวจสอบ ที่อีเมล์ siripusa@gmail.com หรื อ
ตามที่อยู่ 44/2 หมู่ 6 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร 10160 หรื อที่
คุณเวทย์ นุชเจริ ญ กรรมการตรวจสอบ ที่อีเมล์
weidt.nuchjalearn1@gmail.com หรื อตามที่อยู่ มายรี สอร์ ทบางกอก

คอนโดมิเนียม ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ ตึกบี ห้อง 194
4.11.2. ผูท้ ี่สามารถแจ้งเบาะแสได้แก่ พนักงาน ผูข้ ายสิ นค้าให้บริ ษทั ผูร้ ับเหมา ลูกค้า
นักลงทุน หรื อบุคคลอื่นใดผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของบริ ษทั ฯ
4.11.3. บริ ษทั ฯ จะให้การคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสจากการถูกเลือกปฏิ บตั ิอย่างไม่เป็ น
ธรรมหรื อการแก้แค้น และบริ ษทั ฯ จะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรื อกลัน่ แกล้ง
พนักงานผูป้ ฏิเสธการคอร์ รัปชัน่ หรื อแจ้งเบาะแส แม้วา่ การแจ้งเบาะแสนั้นจะ
ทาให้บริ ษทั ฯ สูญเสี ยโอกาสทางธุรกิจ
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5. การมอบอานาจจาก
คณะกรรมการบริ ษทั
ฯ

5.1. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบอานาจให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอานาจในการอนุมตั ิ การ
ปรับปรุ งแก้ไขขั้นตอนในการปฏิ บตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ฉบับนี้ ได้ต้ งั แต่
วันที่ที่เอกสารฉบับนี้มีผลบังคับใช้
ขั้นตอนในการปฏิบตั ิน้ ีมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 9 สิ งหาคม 2560 เป็ นต้นไป
อนุมตั ิโดย คณะกรรมการตรวจสอบบริ ษทั ฯ บริ ษทั ไรมอนแลนด์ จากัด (มหาชน)
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