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บ ริษั ท  ซี ออยล์  จำ กัด  (มหาชน ) และบ ริษั ท ย่ อย“บ ริษั ท ฯ”  มุ่ งมั่ น ใน การดำ เนิ น ธุ ร กิ จอย่ า งมี คุณ ธรรม                         

ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อ

สังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป�นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป�น  

“แนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

จึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเป�นแนวทางปฏิบัตทิี่ชัดเจน 

คำนิยาม 

การทุจริตคอร์รัปชั่น หรือ คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้

อำนาจหน้าที่ โดยมิชอบเพื่อแสวงหาประโยชน์ อันมิควรในรูปแบบต่างๆ  ไม่ว่าจะเป�นการให้หรือรับสินบน การนำเสนอ               

การให้คำมั่นว่าจะให้ การขอหรือเรียกร้องซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ อ่ืนใดซึ่งไม่ เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ                    

หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอ่ืนใดที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการ             

ปฏิบัติหน้าที่ อันเป�นการให้ได้มาซึ่งธุรกิจหรือเพื่อเอ้ือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่กรณีที่กฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินหรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้  

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแล ให้มีระบบการสนับสนุนการต่อต้าน                      

การคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานทุกคนในบริษัทฯ ได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของ                  

การต่อต้านคอร์รัปชั่นและปลูกฝ�งจนเป�นวัฒนธรรมองค์กร 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานการรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน  ระบบการ

ตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนรับเร่ืองการแจ้ง

เบาะแสการทจุริตคอร์รัปชั่น อันเกิดจากคนในองค์กรมีส่วนเก่ียวข้อง พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอเร่ือง

ต่อคณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขป�ญหาดงักล่าว 

1.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่กำกับดูแล ให้คำปรึกษาและตดิตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย การกำกับ

ดูแลจริยธรรมในการดำเนินธรุกิจ ตลอดจนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น  

1.4 คณะจัดการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการจัดทำการประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ตลอดจนจัดทำมาตรการและแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

1.5 คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารทุกระดบั มีหน้าที่  ในการ

นำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีระบบสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น    และ

สื่อสารไปยังพนักงานและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนคู่ค้า ผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทนที่กระทำการแทนบริษัทได้รับ
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ทราบและดำเนินการตามนโยบายนี้  รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ                 

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย 

1.6 พนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย มีหน้าที่ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย            

ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่เก่ียวข้อง กรณีมีข้อสงสัยหรือพบการฝ่าฝ�นนโยบาย                

และ/ห รือระเบี ยบของบ ริษั ท  จะต้องรายงานต่อผู้ บั ง คับบัญ ชา  หรือผ่ านช่องทางรับ ข้อ ร้องเรียน                         

และแจ้งเบาะแส ตามที่บริษัทกำหนดไว้ 

1.7 บริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือตัวแทนทางธุรกิจของบริษัทฯ  ที่บริษัทฯมีอำนาจควบคุม รวมถึงคู่ค้าของบริษัทฯ

ต้องยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ  

2. นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ ไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นใดๆ ทั้งสิ้น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศ                    

และทุกหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง กรรมการ ผู้บ ริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท  ซีออยล์  จำกัด  (มหาชน)                   

และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด ห้ามเข้าไป

เก่ียวข้องกับเร่ืองคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมให้การสนบัสนุนหรือส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า 

คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงที่เก่ียวข้อง มีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

2.1 ไม่ทำพฤติกรรมใดที่เป�นการแสดงถึงเจตนาว่าเป�นการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้ หรือรับสินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

และเอกชนหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับบริษัทเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน 

หรือเพื่อประโยชน์ของบริษัท ตนเองและผู้ที่เก่ียวข้อง   

2.2 ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ โดยถือเป�นหน้าที่

ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ ผ่านช่องทางต่างๆที่กำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการ

ตรวจสอบเท็จจริงต่างๆ  

2.3 บริษัทฯ จะให้ความเป�นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่นหรือแจ้งเบาะแสเร่ืองการคอร์รัปชั่นให้กับ

บริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น 

2.4 ผู้ที่กระทำการทจุริตคอร์รัปชั่นเป�นการกระทำผิดจรรยาบรรณ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาบทลงโทษ ตามระเบียบ

ว่าด้วยวนิัยพนักงานของบริษทัฯที่กำหนดไว้และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนัน้ผิดกฎหมาย 

2.5 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่          

ที่ เก่ียวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ  ในเร่ืองที่ต้องปฏิบัติ ให้ เป�นไปตามนโยบาย                  

ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นนี้  
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2.6  บริษัทฯ จัดให้การประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน่ มีมาตรการและระบบการควบคุมภายในทีรั่ดกุม เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ ทั้งดา้นการปฏิบัติงาน(Operational Control) ด้านสภาพแวดล้อม( Environment Control) 

และด้านการเงิน การบันทึกบัญชีและการเก็บรักษาเอกสาร (Financial Controls) 

2.7 บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เก่ียวกับกระบวนการปฏิบัติงานทั้งด้านการขาย 

การตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง ข้ันตอนการบันทึกรายการทางการเงิน กระบวนการทำบัญชี และการเก็บรักษาข้อมูล

และเอกสารของบริษัท    และรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

รับทราบอย่างสม่ำเสมอ 

2.8 บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อมาตรการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่ง 

2.9 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทำ

นั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และจัดให้มีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบอย่างทั่วถึง 

3. แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการตามนโยบาย 

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเร่ืองที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชั่น กรรมการบริษัท ผู้บริหาร

และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

3.1  การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง  

      การให้ ความช่ วย เหลื อท างการเมื อง (Political Contributions) หมาย ถึง การให้การสนั บ สนุ น                  

ทางการเงิน สิ่งของและ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทาง การเมืองในนาม

บริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจทางการค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1) บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป�นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุนหรือกระทำการอัน

เป�นการฝ�กใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 

2) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนทางการเงินหรือสิ่ งของให้แก่พรรคการเมือง นักการเมืองหรือผู้ สมัคร                   

รับเลือกตั้งทางการเมืองใดๆ  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเอ้ือประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัท 

3) พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ                      

แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป�นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือใดๆของบริษัท               

ไปใช้ เพื่ อประโยชน์ ในการดำเนินการใดๆ  ในทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพึ งระมัดระวัง                          

ไม่ให้การดำเนินการใดๆ ทำให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทได้ให้การสนับสนุนหรือฝ�กใฝ่ในพรรคการเมืองใด

พรรคการเมืองหนึ่ง 
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3.2  การบริจาคเพ่ือการกุศลและเงินสนับสนุน  

การบริจาคเพื่อการกุศล (Donation)  และเงินสนับสนุน (Sponsorships) หมายถึง การให้เงินบริจาค หรือ

เงินสนับสนุนเพื่อเป�นสาธารณประโยชน์ หรือเป�นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนประชาสัมพันธ์และ

เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท โดยไม่มุ่งหวังผลทางธุรกิจเป�นการตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1)  การบริจาคเพื่อการกุศลทั้ งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือรูปแบบอ่ืนๆ                       

เช่น  การให้ความ รู้ห รือสละเวลา เป�นต้น  บ ริษัทฯ สามารถกระทำได้ โดยอาจเป�นส่วนหนึ่ ง                       

ในกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท โดยมิได้

มุ่งหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ 

2)  การให้เงินสนับสนุนไม่วา่จะเป�นเงินหรือทรัพย์สินแก่กิจกรรมหรือโครงการใด จะต้องดำเนินการ               

ด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ต้องระบุชื่อผู้ให้ในนามบริษัทฯ เทา่นัน้ โดยผ่านข้ันตอน               

การอนุมัติตามระเบียบของบริษทัฯที่กำหนดไว้ และมัน่ใจว่าการให้เงินสนับสนุนดงักล่าว                           

จะไม่ถูกนำไปใช้เป�นวธิีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน ทั้งนี้การให้เงินสนับสนนุนัน้ต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

เป�นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมธุรกิจ และภาพลักษณท์ี่ดีของบริษัทฯ โดยอาจกระทำได้หลายรูปแบบ 

เช่น การสนบัสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรม กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพื่อการศึกษาและ

กีฬา เป�นตน้  

3.3   การให้หรือรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง  

           การให้หรือรับของขวัญ (Gift)  หมายถึง การให้หรือรับเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใด ที่มอบให้

หรือรับในโอกาสต่างๆตามธรรมเนียม ประเพณ ีวัฒนธรรม หรือเพื่อเป�นสินน้ำใจ 

        การเลี้ยงรับรอง (Hospitality) หมายถึง  ค่าต้อนรับและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ สำหรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ หรือ

เป�นจารีตทางการค้า เช่น ค่าอาหาร ความบันเทิง การฝ�กอบรม การประชุม และการเดินทางและที่พักที่เก่ียวข้อง   

  

            บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ทีด่ีกับพันธมิตรทางธุรกิจเป�นสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งในการดำเนนิ

ธุรกิจ การรับหรือการให้ตามเทศกาล ขนบธรรมเนียม หรือประเพณีของท้องถ่ิน เพื่อแสดงออกถึงสัมพันธภาพที่ดี ย่อม

สามารถกระทำได ้ ในมลูค่าที่เหมาะสมและเป�นไปตามระเบียบของบริษัทและกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยบริษัทฯ ไม่สนับสนุน

การรับหรือการให้ของขวัญ การเลีย้งรับรอง การอำนวยความสะดวกหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่นำไปสู่การติดสินบนหรือ

ก่อให้เกิดแรงจูงใจ หรือนำมาซึ่งการตัดสนิใจหรือปฏิบัติหนา้ที่โดยไมช่อบธรรม จึงได้กำหนดแนวทาง เพื่อให้กรรมการ 

ผู้บริหารและพนักงาน ยึดปฏิบตัิดังนี้      
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1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถให้ของขวัญและเลี้ยงรับรองพันธมิตรทางธุรกิจได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อ 

ดังต่อไปนี ้

(1) ไม่เป�นการกระทำเพื่อครอบงำ ชักนำหรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อได้มาซึ่งความได้เปรียบ ผ่านการ

กระทำที่ไม่เหมาะสมหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน ์

(2) เป�นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของบริษัทตามที่กำหนดไว้ 

(3) เป�นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของพนักงาน และกระทำอย่างเป�ดเผย ไม่ปกป�ด 

(4) ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม  ถูกต้องตามกาลเทศะ เช่น กรณีที่อยู่ระหว่างการประกวดราคา 

งดการให้ของขวัญ หรือเลี้ยงรับรองกับเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานของบริษัทหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(5) เหมาะสมกับสถานการณ์  เช่นการให้ของขวัญ เล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสำคัญซึ่ งเป�น                

ธรรมเนียมปฏิบัติ 

2) กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท สามารถรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ ตามเทศกาล หรือธรรม

เนียมปฏิบัติปกติ โดยจะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาท)  ทั้งนี้ของขวัญที่รับได้จะต้องไม่เป�นเงินสด 

หรือเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรกำนัล บัตรของขวัญฯลฯ 

 

หากอยู่ในสถานการณ์ทีไ่ม่อาจปฏิเสธการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกลา่วได้ในขณะนั้นผู้รับต้องแจ้ง

ผู้บังคับบัญชาทนัที และจดัทำรายงานการรับของขวัญ และสง่ของขวัญดังกลา่วให้สำนักกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท 

เพื่อนำไปเป�นของรางวลัให้กับพนักงานในเทศกาลสำคัญหรือขออนมุัตินำไปบริจาคเพื่อสาธารณกุศลต่อไปตามความ

เหมาะสม 

 

3.4  การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก  

     การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

อย่างไม่เป�นทางการ ซึ่งผู้ให้ไม่ได้มีเจตนาเพื่อจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิ

ชอบด้วยหน้าที่แต่อย่างใด แต่เป�นเพียงการให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการตามกระบวนการหรือเป�นการกระตุ้นให้

ดำเนินการรวดเร็วข้ึน โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและเป�นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่

ของเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้นรวมทั้งเป�นสิทธิที่พึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การได้รับบริการสาธารณะ  

      บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้จ่ายค่าอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม  

3.5    การขัดแย้งทางผลประโยชน์  

    การขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การดำเนินกิจกรรม หรือสถานการณ์ใดๆ ที่อาจมีความต้องการส่วนตัว

หรือ บุคคลที่เก่ียวข้องกัน ซึ่งเข้ามามีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ   
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 กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลากรของบริษัทฯ ต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัท หรือ กลุ่มบริษัท การดำเนินการใดๆที่เก่ียวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องเป�นไปอย่าง

สมเหตุสมผล อยู่บนพื้นฐานการกระทำเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ เป�นไปตามนโยบาย

ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  หากมีเหตุการณ์ที่เข้าข่ายรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้อง

จัดทำรายงานเป�นลายลักษณ์อักษร เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและนำส่งมายังสำนักกำกับดูแลและเลขานุการ

บริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมของการเข้าทำรายการดังกลา่ว 

3.6  การจ้างพนักงานรัฐ 

      การจ้างพนักงานรัฐ (Revolving Door) หมายถึง การที่บุคคลผู้เป�น หรือเคยเป�นเจ้าหนา้ที่รัฐ เข้ามาทำงาน

ให้กับบริษัท และอาจอาศัยความสัมพันธ์ หรือข้อมูลภายในเอ้ือประโยชน์ต่อบริษัทหรือก่อให้เกิดควมขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ของการปฏิบตัิหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ หรือองค์กรกำกับดูแลธรุกิจกับบริษัท โดยอาจทำให้เกิดความได้เปรียบ

ทางธุรกิจที่ไม่เป�นธรรม  

บริษัทมีการกำหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดจ้างพนักงานรัฐอย่างเหมาะสม โดยต้องผ่านกระบวนการ

คัดเลือก การอนุมัติการจ้าง การกำหนดค่าตอบแทน และกระบวนการควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่าการจ้างพนักงานรัฐนั้น จะ

ไม่ได้เป�นการตอบแทนการได้มาซึ่งประโยชน์ใดๆ อันเป�นการเอ้ือประโยชน์ต่อบริษัท และส่งผลต่อความเป�นอิสระในการ

ปฏิบัติหน้าที่  

3.7  การจัดซื้อจัดจ้าง 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ ต้องเป�นไปด้วยความโปร่งใส ซ่ือสัตย์ ปฏิบัติตามนโยบายและ 

ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ และเป�นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทั้งภาครัฐ

และเอกชน 

4. มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เก่ียวกับ การกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ                

ทางธุรกิจ การละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคล หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน

ในองค์กร  โดยจัดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อเป�ดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถ    แจ้งเบาะแส

หรือข้อร้องเรียน มายังบริษัทฯ ได้สะดวกและเหมาะสม โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเร่ืองที่แจ้ง

เบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางการรับเร่ืองตามที่

บริษัทฯ กำหนด 

4.1 ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทจุริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือรับข้อร้องเรียน ไว้ดังนี้ 
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• ทางไปรษณีย์ 

นำส่งที่ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) 

88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

• ทางอีเมล์  

             ประธานกรรมการตรวจสอบ:  ruth@banomyong.com   

                      สำนักกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท:  compliance@seaoilthailand.com 

• ทางเว็บไซต์ของบริษัท   

https://www.seaoilthailand.com/th/corporate-governance/declaration-of-anti-corruption  

 

4.2  มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ 

                  เพื่อเป�นการคุ้มครองเจ้าของข้อมูล ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกป�ดชื่อ  ที่

อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูล ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป�นความลับ โดยจะจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเร่ือง

ร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และจะใช้และเป�ดเผยข้อมูลภายใต้ความยินยอมของเจ้าของข้อมลูสว่นบุคคล และจะ

ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นระยะเวลาเก็บรักษาหรือเจ้าของข้อมูลขอเพิกถอนความยินยอมตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล  

       ในกรณีที่มีการร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นของผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบจะ

ทำหนา้ที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความ

เดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจง้เบาะแส ร้องเรียน การเป�นพยานหรือการให้ข้อมูล 

                    ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและ

เอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป�นความลับ ห้ามเป�ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อง เว้นแต่

เป�นการเป�ดเผยหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด 

4.3 ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ 

1) เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือแต่งตั้ง

คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เป�นผู้กลั่นกรองสืบสวนข้อเท็จจริง และแจ้งผลการตรวจสอบเป�นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส

หรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ 

2) หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหา                   

ได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและพิสูจน์ตนเอง  โดยการหา

ข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม ที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทำอันทุจริตนั้นตามที่ถูกกล่าวหา 

mailto:ruth@banomyong.com
mailto:compliance@seaoilthailand.com
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3) หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำการทุจริตนั้นจริง ผู้กระทำการทุจริตนั้น ไม่ว่าจะเป�นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ

พนักงาน ถือว่าเป�นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการ

พิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตนั้นเป�นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย 

ผู้กระทำผิดนั้นอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้ โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ คำตัดสินของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ถือเป�นอันสิ้นสุด 

5. การอบรมและการสื่อสาร 

5.1 บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือ                 

ข้อร้องเรียนให้บุคคลภายในบริษัทรับทราบผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การปฐมนิเทศกรรมการ  และพนักงานใหม่ งาน

อบรมหรือสัมมนาประจำป� การติดประกาศในบอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบอินทราเน็ต อีเมล์ เว็บไซต์ของบริษัท เป�นต้น 

เพื่อให้ทุกคนในองค์กร เข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่าง

สม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

5.2 บริษัทฯ สื่อสารและเผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไป

ยังสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ตลอดจน ตัวแทนทางธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจที่เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทาง

ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจำป� แบบแสดงรายการข้อมูลประจำป� เป�นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุน

ให้ยึดมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคม ในเร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเช่นเดียวกับบริษัทฯ 

 

 

ประกาศมาเพื่อรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

 

 

                      

อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร 

(อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร) 

                                                                                  ประธานกรรมการ 

               บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) 


