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1.คาํนิยาม 

"บริษัทฯ" หมายถึง  บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

"กรรมการ"  หมายถึง กรรมการทกุคนในคณะกรรมการของบริษัทฯ   

"คณะกรรมการตรวจสอบ"  หมายถึง  คณะกรรมการอิสระ ซึEงทําหน้าทีE สอบทานรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมลู 
การปฏิบติัตามกฎระเบียบ การบริหารความเสีEยง และประเด็นอืEนๆ ทีEเกีEยวข้อง 

"คอร์รัปชัน"  หมายถึง  การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สญัญามอบให้ ให้คํามัEน เรียกร้อง หรือรับ
ซึEงเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อืEนใดซึEงไมเ่หมาะสม กบัเจ้าหน้าทีEของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้ มีหน้าทีE 
ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม เพืEอให้บุคคลดงักล่าวใช้อํานาจหรือละเว้นการปฏิบติัหน้าทีE อนัเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ
บคุคลอืEนใดได้มาซึEงผลประโยชน์ใดทีEมิควรได้หรือทีEไมเ่หมาะสมในเชิงธุรกิจ   

"ผู้ทีA ได้รับประโยชน์"  หมายถึง  เจ้าหน้าทีEของรัฐ หรือผู้ แทน เจ้าหน้าทีEบริษัทเอกชน นักการเมือง คู่ค้า ลูกค้า  สหภาพ
แรงงาน ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย และบคุคลใดๆ ทีEมีหน้าทีEกํากบัหรือสนบัสนนุในการกํากบัหรือเป็นเหตทํุาให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์ 
ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม  

"พนักงาน"  หมายถึง  ผู้บริหารทกุระดบั พนกังานและลกูจ้างทั sงหมดของบริษัทฯและบริษัทย่อย ทั sงทีEเป็นพนกังานประจํา 
พนกังานจ้างชัEวคราว หรือพนกังานทีEมีสญัญาจ้างกําหนดระยะเวลาการจ้างในทกุหน่วยธุรกิจและหน่วยปฏิบติัการ 

"การกระจายอํานาจอนุมัติ"  หมายถึง  อํานาจซึEงประธานเจ้าหน้าทีEบริหารได้มอบหมายต่อ ให้แก่ผู้บริหารในระดบัต่าง ๆ 
สําหรับปฏิบติังานประจําวนัเพืEออนมุติัธุรกรรมประเภทตา่ง ๆ ตามมลูคา่และระดบัของผู้บริหาร 

2.วัตถุประสงค์ของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน  

บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความสําคญัของการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั และมีความมุง่มัEนในการดําเนินธุรกิจบนพื sนฐาน
ความถกูต้องตามกฎหมาย หลกัธรรมาภิบาลทีEดี และแนวปฏิบติัด้านความซืEอสตัย์สจุริตตามพนัธกิจ นโยบายบรรษัทภิ
บาล คู่มือจริยธรรมธุรกิจ ค่านิยมขององค์กรในด้านการยดึมัEนความถกูต้อง และมาตรฐานจริยธรรมทีEดี รวมทั sงมีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม สิEงแวดล้อม และผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย ให้บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจได้ด้วยความโปร่งใส เป็น
ธรรม และสามารถตรวจสอบได้ 
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เพืEอให้มัEนใจว่าบริษัท ฯ มีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบติั และข้อกําหนดในการดําเนินการทีEเหมาะสม ใน
การป้องกนัการคอร์รัปชนัในทกุกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพืEอให้การตดัสินใจและการดําเนินการทางธุรกิจทีEอาจมี
ความเสีEยงด้านคอร์รัปชนัได้รับการพิจารณาและปฏิบติัอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้จดัทํานโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัป
ชนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรขึ sน เพืEอเป็นแนวทางการปฏิบติัทีEชดัเจนในการดําเนินธุรกิจ และพฒันาสูอ่งค์กรแหง่ความยัEงยืน 

3. ขอบเขต  

คณะกรรมการ ผู้บริหารทกุระดบั พนกังานและลกูจ้างทั sงหมดของบริษัทฯและบริษัทย่อย ทั sงทีEเป็นพนกังานประจํา พนกังาน
จ้างชัEวคราว หรือพนกังานทีEมีสญัญาจ้างกําหนดระยะเวลาการจ้างในทกุหน่วยธุรกิจและหน่วยปฏิบติัการ 

4. หน้าทีAความรับผิดชอบ  

4.1. คณะกรรมการบริษัท  
มีหน้าทีEและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลให้มีระบบทีEสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันทีEมี
ประสิทธิภาพ เพืEอให้มัEนใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนกัและให้ความสําคญักับการต่อต้านคอร์รัปชนั และปลกูฝังจนเป็น
วฒันธรรมขององค์กร 
 

4.2. คณะกรรมการตรวจสอบ  
มีหน้าทีEและความรับผิดชอบในการสอบทานและกํากบัดแูลให้บริษัทฯ ปฎิบติัตามนโยบายเกีEยวข้องกบัการทจุริตคอร์รัป
ชนัของบริษัท ฯ ระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความ
เสีEยง เพืEอให้มัEนใจวา่เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกมุ เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ 
 

4.3. ประธานเจ้าหน้าทีAบริหาร 
มีหน้าทีEกําหนดให้มีการประเมินความเสีEยงด้านคอร์รัปชนัในกระบวนการปฎิบติัทีEอาจก่อให้เกิดการทจุริตคอร์รัป
ชัน กําหนดกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและสืEอสารไปยังพนักงานและ
ผู้ เกีEยวข้องทกุฝ่าย รวมไปถึงทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่าง ๆ เพืEอให้สอดคล้องกบั
การเปลีEยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อกําหนดของกฎหมาย 
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4.4. หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

มีหน้าทีEและความรับผิดชอบในการสอบทานระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ตลอดจน การสอบทาน
การปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัของบริษัทฯ ทีEเกีEยวข้องกบัการต่อต้านการคอร์รัปชนั เพืEอให้มัEนใจ
ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในทีEมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีความเพียงพอต่อความ
เสีEยงด้านคอร์รัปชนัทีEอาจเกิดขึ sน และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั sงประเด็นเร่งด่วนทีEพบต่อผู้บริหาร
ระดบัสงูและคณะกรรมการทีEเกีEยวข้องอยา่งสมํEาเสมอและทนัทว่งที 

4.5. หน่วยงานบริหารความเสีAยง  
มีหน้าทีEประเมินและทบทวนความเสีEยงด้านคอร์รัปชนัทีEเกีEยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจําทกุปีและ
นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าทีEในการอ่าน ทําความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายนี s โดยจะต้อง
หลีกเลีEยงการกระทําใด ๆ ทีEอาจนําไปสู่การฝ่าฝืนนโยบายนี s ให้เป็นหน้าทีEของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนทีE
จะต้องขดัขวาง สืบหา สอดสอ่งและรายงานการกระทําใด ๆ ทีEเป็นการคอร์รัปชนั 

5.การบังคับใช้นโยบาย 

5.1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องไมเ่ข้าเกีEยวข้องกบัการคอร์รัปชนัทกุรูปแบบไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมหรือโดย
ผา่นบคุคลทีEสาม 

5.2. เพืEอความชดัเจนในการดําเนินการในเรืEองทีEมีความเสีEยงสงูกบัการเกิดคอร์รัปชนั คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 
ต้องปฎิบติัด้วยความระมดัระวงั และเป็นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) และแนวปฏิบติัในเรืEองต่างๆ 
ดงัตอ่ไปนี s  
5.2.4. ของขวัญ ของกาํนัล และการเลี Wยงรับรอง (Gift and Hospitality)  

- ให้งดเว้นการให้ มอบ หรือรับ ของกํานัล และการเลี sยงรับรอง เว้นแต่จะเป็นไปตามทีEกําหนดไว้ในคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจและแนวปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชนั เรืEอง การให้-รับของขวญั การเลี sยง หรือ
ประโยชน์อืEนใด 

5.2.5. การบริจาคเพืAอการกุศล (Donations) หรือเงนิสนับสนุน (Sponsorships) 
- พนกังานสามารถทําเรืEองบริจาคเพืEอการกศุลหรือเงินสนบัสนนุได้ แตต้่องมีมลูคา่ไมเ่กินจํานวนทีEระบไุว้ใน

ตารางอํานาจอนมุติั ยกเว้นได้รับอนมุติัเป็นลกัษณ์อกัษรจากประธานเจ้าหน้าทีEบริหารและต้องมัEนใจว่า
เงินบริจาคนั sนไมถ่กูนําไปใช้เพืEอเป็นข้ออ้างในการติดสินบน   
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5.2.6. การให้การสนับสนุนทางการเมือง (Political Contributions)  

- บริษัทฯ วางตวัเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทําการอนัเป็นการฝักใฝ่หรือสนบัสนุนด้านการเงินหรือ
รูปแบบอืEนแก่พรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ของ
บริษัทฯ จะต้องปฎิบติัตามคูมื่อจริยธรรมทางธุรกิจข้อ 3.5 เรืEอง การใช้สิทธิทางการเมืองอยา่งเคร่งครัด  

5.2.7. การจ้างเจ้าหน้าทีAของรัฐ (Revolving Door) 
- ห้ามจ้างเจ้าหน้าทีEของรัฐเข้าทํางานทีEก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  1 

5.2.8. การจ่ายค่าอาํนวยความสะดวก (Facilitation Payment)  
- ห้ามจ่ายคา่อํานวยความสะดวกให้กบัเจ้าหน้าทีEของรัฐ 

5.3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยทีEจะแจ้งการกระทําทีEเข้าข่ายการคอร์รัปชนัผ่านช่องทาง
ทีEบริษัทฯ กําหนดโดยบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ ทีEแจ้งการกระทําดงักลา่ว 
 
 

 

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานร้องเรียน หากมีข้อสงสยัว่ามีการกระทําผิดหลกับรรษัทภิบาล
รวมถึงการคอร์รัปชนัแม้จะเป็นการกระทําการในขั sนต้น ๆ ก็ตาม โดยผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียน2 หรือฝ่ายงานตรวจสอบ
ภายใน โดยคณะกรรมการสอบสวนจะดําเนินการสอบสวนประเด็นข้อร้องเรียนที7ได้รับตามนโยบายบริหารความเสี7ยงจากการทจุริต 

(Corporate Fraud Management Policy) 

บริษัทฯ ได้จัดทํา นโยบายรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุมครองผู้ ร้องเรียน (Whistleblower Policy) ขึ sนในปี 2558 เพืEอ
คุ้มครองพนักงานผู้ ร้องเรียนทีEแจ้งเบาะแสการกระทําผิดใด ๆ ทีEขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่อต้าน        
การคอร์รัปชนั หลกับรรษัทภิบาล และคูมื่อจริยธรรมธุรกิจ  

 

 
1 นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กลา่วไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและคูมื่อจริยธรรมธรุกิจ  

หวัข้อ 3.3 นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
2 "ชอ่งทางการรับข้อร้องเรียน" สาํหรับผู้ มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย  ผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ https://www.banpupower.com/corporate-

governance/whistleblowing/filing-complaints/?lang=th  
 
 

6. วิธีการร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน  

   นโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (WHISTLEBLOWER POLICY)  

7.การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 

 บริษัทฯ จดัทําการสืEอสารภายในองค์กรผา่นการจดัอบรมและการปฐมนิเทศน์ ให้พนกังานทกุคนเพืEอทีEจะให้ได้เรียนรู้นโยบาย
ตอ่ต้านการคอร์รัปชนั โดยประกาศและเปิดเผยนโยบายดงักลา่วไว้ในรายงานประจําปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั sงสืEอสาร
กบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่ายด้วย 
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8.1. มาตรการการป้องกัน 
8.1.1. นโยบายการจัดซื Wอจัดจ้างและขั WนตอนกระบวนการทีAเกีAยวข้อง 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีและบงัคบัใช้นโยบายการจดัซื sอจดัจ้าง และขั sนตอนกระบวนการทีEเกีEยวข้อง ตั sงแตปี่ 25583  
เพืEอควบคมุการจดัซื sอและการสัEงซื sอ การแจ้งชําระหนี sและการเก็บค่าสินค้าและบริการ การเรียกร้องและการ
ขอคืนสินค้าและบริการ สินค้านําเข้า การยืEนประมลู การบริหารจดัการการขนสง่ และการจดัหาสินค้า โดยทกุ 
ๆ ขั sนตอนของการจดัซื sอจดัจ้างจะดําเนินการผ่านระบบทีEเรียกว่า “iProcurement" ซึEงจะบนัทึกข้อมลูอย่าง
เป็นระบบเพืEอใช้อ้างอิงและเพืEอการตรวจสอบได้ 

8.1.2. ระบบการบันทกึบัญชี  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ได้จดัทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ซึEง
ส่วนใหญ่เป็นไปตามหลกัการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)  และได้รับการ
อนุมัติโดยสภาวิชาชีพบัญชี  นอกจากนั sน การจัดทํางบการเงินยังได้ยึดตามข้อบังคับของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์อีกด้วย  

8.1.3. Corporate Compliance Policy 
บริษัทฯ ได้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและคู่มือการกํากับดูแลรวมทั sงรายการ
กฎระเบียบทีEต้องปฏิบัติตาม หรือเรียกว่า "Compliance Obligation List (COL)" เพืEอเป็นเครืEองมือในการ
ประเมินตนเองในเรืEองการปฏิบติัตามกฎหมาย ซึEงจะช่วยสนบัสนนุหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้ปฏิบติังาน
ได้อย่างถกูต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั มาตรฐานภายในและภายนอก ตลอดจนแนวทางปฏิบติัซึEงมี
การปรับปรุง เปลีEยนแปลงโดยหน่วยงานกํากบัดแูลตามความเหมาะสม 

8.1.4. การประเมิน และการป้องกันความเสีAยงด้านการคอร์รัปชันในการทาํธุรกิจ 
บริษัทฯ ได้บริหารจดัการความเสีEยงมาเป็นเวลาหลายปี ซึEงครอบคลมุความเสีEยงด้านกลยทุธ์ ความเสีEยงด้าน
การเงิน ความเสีEยงของธุรกิจถ่านหินและธุรกิจไฟฟ้า ความเสีEยงด้านการเมือง และความเสีEยงด้านการ
เปลีEยนแปลงของกฎหมายประเทศต่าง ๆ ทีEมีการดําเนินกิจการ และความเสีEยงด้านอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภยั และสิEงแวดล้อม   ปัจจบุนั บริษัทฯ มีการประเมินความเสีEยงในด้านการต่อต้านคอร์รัปชนัในทกุกลุม่
ธุรกิจ ทั sงหน่วยปฏิบติัการ และหน่วยงานสนบัสนนุ โดยมีขั sนตอนเริEมตั sงแตก่ารจําแนกปัจจยัความเสีEยงด้านคอร์
รัปชนัตามกิจกรรมของการดําเนินธุรกิจรวมทั sงจําแนกสาเหตุความเป็นไปได้ ทั sงนี s มาตรการการบริหารและ
จดัการความเสีEยงนั sน ๆ จะได้รับการประเมินผลอยา่งน้อยปีละหนึEงครั sง 
 
 

 
3 บ้านป ูเพาเวอร์ ได้ทําสญัญาจ้างบริหารงาน กบับริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ตั nงแตปี่ 2558 เป็นต้นมา 

 
 

8.ระบบทีA มีประสิทธิภาพ เพืAอต่อต้านการคอร์รัปชัน 
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8.1.5. ระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนและสอบทานความเพียงพอและความ
เหมาะสมของระบบการควบคมุภายใน เกีEยวกับการบริหารความเสีEยงของบริษัทฯ เพืEอให้การดําเนินกิจการมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความโปร่งใส บริษัทฯ ได้ทบทวนระบบการตรวจสอบควบคมุภายในให้เป็นไป
ต า ม ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล  ห รื อ  COSO (the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) โดยเริEมมาตั sงแต่ปี 2556 ระบบนี sมุ่งเน้นเรืEองการยึดมัEนต่อความซืEอสัตย์สุจริต คุณค่าทาง
จริยธรรม หน้าทีEความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้างองค์กรและอํานาจบริหาร ความมุ่งมัEนของ
พนกังานตอ่การพฒันาความสามารถและความรับผิดชอบตอ่หน้าทีEการงาน การประเมินความเสีEยงด้านคอร์รัป
ชนั ในการทําธุรกิจ การสืEอสารและกระบวนการควบคมุ ติดตามและรายงานผล 

8.1.6. นโยบายบรรษัทภบิาล และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ 
คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายบรรษัทภิบาล และคู่มือจริยธรรมธุรกิจขึ sน เพืEอส่งเสริมและสนับสนุนใน
แนวทางปฏิบติัตามนโยบายบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ บริษัทฯ ได้มีการเน้นยํ sาให้เกิดความตระหนกัใน
หลกัการบรรษัทภิบาลอยา่งตอ่เนืEองผา่นช่องทางการจดักิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลซึEงสนบัสนนุและสอดคล้อง 
กนัเป็นอย่างดีกบัค่านิยมบ้านป ูฮาร์ท โดยมีการจดัทําเอกสารทั sงฉบบัภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาจีน 
เพืEอให้เป็นแนวทางปฏิบติัทีEเป็นมาตรฐานให้กบัหน่วยธุรกิจในทกุ ๆ ประเทศ กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน
ทุกคนจะต้องอ่าน ทําความเข้าใจ และปฏิบติัตามข้อกําหนดต่าง ๆ ทีEกล่าวไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล และ
คูมื่อจริยธรรมธุรกิจ 

8.2. มาตรการแก้ไข 
8.2.1. การบริหารความเสีAยงจากการทุจริต  

ประเด็นหรือสถานการณ์ทีEน่าสงสยัใด ๆ ทีEได้รับผ่านช่องทางรับข้อร้องเรียน หรือรายงานการตรวจสอบภายใน 
จะถูกนําเข้าสู่กระบวนการการจดัการเรืEองการทุจริตในองค์กร โดยมีคณะกรรมการสอบสวนทําการรวบรวม
ข้อมลูและจดัทํารายงานผลการสอบสวนพร้อมทั sงข้อแนะนํา เสนอต่อประธานเจ้าหน้าทีEบริหารเพืEอพิจารณา
และตดัสนิใจ  

8.2.2. การตดิตาม และรายงานผล  
ข้อร้องเรียนในเรืEองบรรษัทภิบาล ทั sงทีEผ่านช่องทางรับข้อร้องเรียนและทีEผ่านกระบวนการจดัการเรืEองทจุริตใน
องค์กร จะถกูรวบรวมเพืEอนําเสนอตอ่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นรายไตรมาส และเสนอรายงาน
นี sต่อคณะกรรมการบริษัทในลําดบัต่อไป นอกจากนี s คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามประเด็นทีEถกูสอบสวน
โดยฝ่ายงานตรวจสอบภายในทกุ ๆ เดือน และนําเสนอรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัททกุ ๆ ครึEงปี 
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9. การบังคับและบทลงโทษ 

ข้อบงัคบัเกีEยวกับการทํางานของบริษทัในหมวดทีE 9 "วินยัและโทษทางวินยั" ได้กล่าวไว้ อย่างชดัเจนว่าการคอร์รัปชนัถือเป็น       
“การกระทําความผิดร้ายแรง" มีบทลงโทษขั sนสงูสดุ คือให้สิ sนสภาพการเป็นพนกังาน หรือ ไล่ออก 

เอกสารอ้างอิง 1.   กระบวนการทํางาน – การสัEงซื sอ (Purchase Order Placement) 
เอกสารอ้างอิง 2.   นโยบายเกีEยวกบัการบญัชีกลุม่ (Group Accounting Policy) 
เอกสารอ้างอิง 3.   นโยบายการกํากบัดแูลการปฏิบติัตามกฎหมาย (Corporate Compliance Policy)    
เอกสารอ้างอิง 4.   กระบวนการทํางาน - การตอ่ต้านคอร์รัปชนั และการเมินความเสีEยง (Anti-Corruption and Risk Assessment) 
เอกสารอ้างอิง 5.   กระบวนการทํางาน - ระบบควบคมุภายใน  (Internal Control System)  
เอกสารอ้างอิง 6.   นโยบายบรรษัทภิบาล และคูมื่อจริยธรรมธุรกิจ (Corporate Governance Policy and Code of Conduct) 
เอกสารอ้างอิง 7.   นโยบายการบริหารความเสีEยงจากการทจุริต (Corporate Fraud Management Policy) 
 

10. เอกสารอ้างอิง 


