นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บทนํา

บริษัท มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ("บริษัทฯ") ตระหนักดีว่าการคอร์รปั ชันส่งผลร้ายและเป็ น
อุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เป็ นการกระทําที่ไม่ถูกต้องและสร้างความไม่เป็ นธรรมในทาง
ธุรกิจ ส่งผลเสียทั้งด้านจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และไม่เป็ นที่ยอมรับ ทั้ง
ภายในและต่างประเทศ รวมทัง้ ทําให้ผทู้ ่มี ีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย ขาดความ
เชื่อมั่นต่อองค์การ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงถือปฏิบตั ติ ามกฎหมายประเทศไทยในการต่อต้านคอร์รปั ชัน และกําหนดนโยบายฯ
นี ้ เพื่อให้ถือเป็ นหลักการที่สาํ คัญในการดําเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการ
แสวงหาผลประโยชน์อนั ไม่พึงได้รบั ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้อาํ นาจหน้าที่โดยมิชอบ

วัตถุประสงค์
นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันนีเ้ ป็ นแนวทางให้ กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับ
ตระหนักถึงการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยจิตสํานึกในการยึดถือความซื่อสัตย์สจุ ริตในการปฏิบตั ิหน้าที่ โดยปราศจากการทุจริต
คอร์รัปชัน หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญที่จะช่วยจรรโลงไว้ซ่ึงชื่อเสียงและ
เกือ้ หนุนต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
คํานิยาม
บริษัทฯ
คอร์รปั ชัน

การช่วยเหลือ
ทางการเมือง

หมายถึง
หมายถึง

หมายถึง

บริษัท มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
การใช้อาํ นาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ท่ีมิควรได้ การ
ให้หรือรับสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรู ปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สัญญา ให้
คํามั่น เรียกร้อง ให้หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ถกู ต้อง
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผูม้ ีหน้าที่
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทําหรือละเว้น
การปฏิบตั ิหน้าที่ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซ่งึ ผลประโยชน์ทางธุรกิจที่
ไม่ถกู ต้อง
การช่วยเหลือในนามบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านการเงิน หรือรูปแบบอื่น
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือด้านการเงินสามารถ
รวมถึงการให้กเู้ งิน ส่วนการช่วยเหลือในรูปแบบอื่น (In-kind) เช่น การให้
สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซือ้
บั ต รเข้ า ชมงานที่ จั ด เพื่ อ ระดมทุ น หรื อ บริ จ าคให้ แ ก่ อ งค์ ก ารที่ มี
ความสัม พัน ธ์ใ กล้ชิ ด กับ พรรคการเมื อ ง เป็ น ต้น ทั้ง นี ้ เว้น แต่ เป็ น การ
สนับ สนุ น กระบวนการทางประชาธิ ป ไตยที่ ก ระทํา ได้ต ามที่ ก ฎหมาย
กําหนด
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การติดสินบน

หมายถึง

ของขวัญของกํานัล

หมายถึง

กรรมการ
ผูบ้ ริหาร

หมายถึง
หมายถึง

พนักงาน

หมายถึง

ตัวแทนทางธุรกิจ

หมายถึง

ลูกค้า
คู่คา้

หมายถึง
หมายถึง

ญาติ

หมายถึง

การบริจาค
เพื่อการกุศลหรือ
สาธารณประโยชน์

หมายถึง

เงินสนับสนุน
การเลีย้ งรับรอง

หมายถึง เงินที่จ่ายโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ
หมายถึ ง การเลี ย้ งรับรอง การเลี ย้ งอาหาร เครื่ อ งดื่ ม และรวมถึ ง การจัดงาน จัด
กิจกรรมสันทนาการเพื่อการพักผ่อน เช่น งานรื่นเริง งานกีฬา เป็ นต้น
หมายถึง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนและผลปรโยชน์ส่วนรวม การแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อระเบียบกฏหมาย การใช้ตาํ แหน่ง
หน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งอาจทําให้
ละทิง้ คุณธรรมในการปฏิบตั ิหน้าที่ ขาดความเป็ นกลาง ความอิสระ โปร่งใส
และเป็ นธรรม

การขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
(Conflict of
Interest)

การให้ทรัพย์สินที่มีมูลค่าหรือผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ บุคคล /
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อจูงใจให้ผนู้ นั้ กระทําหรือละเว้นการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ในตําแหน่งไม่ว่าการนัน้ ชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
หรือต่อธุรกิจของบริษัทฯ
สิ่งของมีค่าทัง้ ที่เป็ นวัตถุ สินค้า และบริการ ไม่ว่าจะเป็ นการให้หรือรับโดยตรง
หรือให้มีการซือ้ หรือขายในราคาพิเศษ รวมทั้งการออกค่าใช้จ่ายในการรับ
บริการ เช่น การเดินทาง เป็ นต้น
กรรมการของบริษัทฯ
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ / กรรมการบริหาร / รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ผู้อาํ นวยการ /
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ / ผูจ้ ดั การแผนก / ผูจ้ ดั การฝ่ าย / รองผูจ้ ดั การ / หัวหน้า
งาน / ของบริษัทฯ
พนัก งานประจํา รายเดื อ น พนัก งานรายวัน พนัก งานตามสัญ ญาจ้า ง
ซึ่งมีกาํ หนดระยะเวลาที่แน่นอน ซึ่งบริษัทฯ ตกลงว่าจ้างโดยได้รบั ค่าจ้าง
หรือผูก้ ระทําแทนของบริษัทฯ
นิติบุคคลอื่น หรือบุคคลธรรมดา ที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัท ได้
ว่าจ้าง หรือตกลงให้ทาํ ธุรกรรม หรือติดต่อกับบุคคลภายนอกในนามของ
บริษัทฯ
ผูซ้ อื ้ สินค้า /บริการของบริษัทฯ
บุคคลที่มีธุรกรรมกับบริษัทฯ เพื่อสนับสนุน หรือส่งเสริมให้เกิดธุรกิจกับ
บริษัทฯ เช่น ผูจ้ ดั หา และผูใ้ ห้บริการกับบริษัทฯ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต โดยพฤตินยั หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมาย เช่น บิดา/มารดา พี่นอ้ ง สามีภรรยา ทัง้ ทางนิตินยั และพฤติ
นัย บุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร
การให้เงินบริจาค สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมั่นใจ
ว่าเงินบริจาคจะไม่ถกู นําไปใช้เพื่อประโยชน์ตอบแทนหรือติดสินบน
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นอมินี

หมายถึง

บุคคลหรือนิติบคุ คลที่เป็ นผูแ้ ทนหรือลักษณะถูกแต่งตัง้ แทนเจ้าของจริงโดย
เจ้าของจริงเป็ นผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์นนั้
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในระเบียบนี ้

ผลประโยชน์อื่น
หมายถึง
บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
เพื่อให้นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจน จึงได้
กําหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผูเ้ กี่ยวข้องไว้ ดังนี ้
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ ดังนี ้
1. กําหนดและอนุมตั ินโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
2. อนุมตั ิและทบทวนแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
3. กํากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิ ภาพและมีการนํา
มาตรการต่อต้านคอร์รปั ชันไปปฎิบตั ิภายในองค์กร
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ ดังนี ้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและมาตรการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์รั ป ชั น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน มีหน้าที่ ดังนี ้
1. ส่งเสริมสนับสนุน และควบคุมดูแล เพื่อให้ม่ นั ใจว่าพนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทัง้ สื่อสารไปยังพนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
2. ทบทวนความเหมาะสมของระบบงานและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกําหนดของกฎหมาย
3. กํากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิ ภาพและมีการนํา
มาตรการต่อต้านคอร์รปั ชันไปปฎิบตั ิภายในองค์กร
4. เปิ ดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยประธานกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มต้องไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง การสรรหา ติดตามงาน บังคับ
ตรวจรับงานในความรับผิดชอบ รวมถึงการดําเนินการทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในลักษณะนอมินี
ผู้บริหารระดับผู้อาํ นวยการขึน้ ไป มีหน้าที่ ดังนี ้
1. ควบคุมและกํากับให้มีการนํานโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันไปปฏิบตั ิได้จริง
สามารถระบุความเสี่ยง ตรวจสอบ และบริหารจัดการให้มีมาตรการที่เพียงพอในการแก้ไขปั ญหา
ได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และทันเวลา
2. สนับสนุนการพัฒนากระบวนการ รวมทัง้ บุคลากรเพื่อให้นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั
ชันขององค์การบรรลุผล
3. เปิ ด เผยรายการขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ข องบริษั ท ฯ โดยผู้บ ริห ารต้อ งไม่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ
กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง การสรรหา ติดตามงาน บังคับ ตรวจรับงานในความรับผิดชอบ รวมถึง
การดําเนินการทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในลักษณะนอมินี
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พนักงาน มีหน้าที่ ดังนี ้
1. ทําความเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชันและมาตรการอื่นๆ (ถ้ามี)
และเข้าร่วมการฝึ กอบรมตามที่บริษัทฯ กําหนด
2. แจ้งเบาะแสทันทีเมื่อพบเห็น หรือสงสัยว่าจะมีการทุจริตคอร์รปั ชัน ให้ความร่วมมือในการสอบสวน
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัยในการกระทําทุจริตคอร์รปั ชัน
3. พนักงานต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รปั ชันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการหรื อ ขั้น ตอนการปฏิ บัติ ง านของบริษั ท ฯ อย่ า งเคร่ง ครัด โดยเฉพาะพนัก งานที่
เกี่ยวข้องกับงานที่มีกระบวนการหลักซึ่งมีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รปั ชัน เช่น งานจัดซือ้ จัดจ้าง
สินเชื่อ การเงิน งานด้านการขาย การพนักงาน งานรัฐกิจสัมพันธ์ งานสนับสนุนและงานด้านการ
ลงทุน
4. เปิ ด เผยรายการขัด แย้งทางผลประโยชน์ของบริษั ท ฯ โดยพนัก งานต้อ งไม่ มีส่ ว นเกี่ ย วข้องกับ
กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง การสรรหา ติดตามงาน บังคับ ตรวจรับงานในความรับผิดชอบ รวมถึง
การดําเนินการทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในลักษณะนอมินี
หน่วยงานปฏิบัตการตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ ดังนี ้
1. ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย มาตรการ ระเบียบ
ปฏิบตั ิ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ม่นั ใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
ต่อความเสี่ยงด้านคอร์รปั ชันที่อาจเกิดขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. พัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รปั ชัน และจัดให้หน่วยงานภายในองค์การประเมิน
ความ เสี่ยงด้านคอร์รปั ชัน
3. สรุปประเมินความเสี่ยงนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ
4. รวบรวมมาตรการ แนวทางควบคุมความเสี่ยงด้านคอร์รปั ชันที่ฝ่ายงานพิจารณา และทบทวนความ
เสี่ยงด้านคอร์รปั ชันอย่างน้อยทุก 3 ปี
หน่วยงานปฏิบัติการกํากับกิจการ มีหน้าที่ดงั นี ้
1. ให้คาํ ปรึกษาและข้อแนะนําเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน
2. กํากับการปฏิบตั ิงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ให้ความรูเ้ กี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน
4. รายงานผลการปฏิบตั ิงานและการปฏิบตั ิหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันต่อคณะ
กรรมกํากับดูแลกิจการที่ดี
หน่วยงานปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีหน้าที่ดงั นี ้
1. บริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ
บริษัทฯ
2. จัดให้มีกระบวนการคัดเลือก การปฐมนิเทศ การฝึ กอบรม และบทลงโทษที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิดา้ น
การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน
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3.

ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการปฏิบัติในแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการ
กระทําที่อาจเข้าข่ายการทุจริตคอร์รปั ชัน
หน่วยงานปฏิบัติการบัญชีรับจ่ายและภาษี มีหน้าที่ดงั นี ้
1. บันทึก เก็บรักษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายการบัญชีรบั จ่ายและภาษี
2. ดําเนินขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานทางการเงินการบัญชีให้สอดคล้องกับหลักมาตรฐานการบัญชีท่ีได้รบั
รองทั่วไป
3. ดําเนินการควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานเบิกค่าใช้จ่าย คู่มือ
อนุมตั ิค่าใช้จ่ายเพื่อการดําเนินงาน และสอดคล้องกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์
รัปชัน
หน่วยงานปฏิบัติการสื่อสารองค์กร มีหน้าที่ดงั นี ้
1. สื่อสาร เผยแพร่ นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างจิตสํานึกในการปฏิบตั ิงานด้วยความซื่อสัตย์ปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชัน
2. ให้มีการสื่อสารและรายงานต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริษัทฯ ทุก
ช่องทางของบริษัทฯ
กรอบการควบคุม
1. ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทฯ ได้มีการกําหนดระเบียบการปฏิบตั ิงาน ซึ่งมีการจัดแบ่งภาระหน้าที่ตามโครงสร้างบังคับบัญชาและ
มีการอนุมตั ิดาํ เนินการอย่างมีขนั้ ตอน โดยกระบวนการปฏิบตั ิงานจะมีระบบควบคุมภายใน กระบวนการสอบทานและ
ควบคุมให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน และได้รบั การตรวจสอบจากผูต้ รวจสอบภายใน ซึ่งพนักงานทุกคนต้อง
ดําเนินงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานและข้อกําหนดของบริษัทฯ
2. แนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
บริษทั ฯ ได้กาํ หนดขัน้ ตอนและแนวทางป้องกันความเสี่ยงต่อคอร์รปั ชันในประเด็นหลักๆ ดังนี ้
2.1 การให้และรับสินบน
2.1.1 ห้า มมิ ใ ห้ก รรมการ ผู้บ ริ ห ารและพนัก งานทุก ระดับ เรี ย ก หรื อ รับ ประโยชน์ หรื อ
ทรัพย์สินใดที่จูงใจให้ปฏิบตั ิ หรือละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทํา
ให้บริษัทฯ เสียประโยชน์อนั ชอบธรรม
2.1.2 กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับพึงละเว้นการเสนอ หรือให้ประโยชน์ หรือ
ทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทํา หรือละเว้นการกระทําที่ผิด
กฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ของตน
2.2 การให้หรือรับของขวัญ ของกํานัล การเลีย้ งรับรองทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์อื่น
การให้หรือรับของขวัญของกํานัล การเลีย้ งรับรองหรือผลประโยชน์อื่นกับลูกค้า คู่คา้ ตัวแทน
ทางธุรกิจให้ปฏิบตั ิตามระเบียบการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการให้ หรือรับของขวัญ ของกํานัล การเลีย้ งรับรอง
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ทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์อื่น ทัง้ นี ้ ต้องยึดหลักการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันและต้องใช้จ่ายอย่าง
สมเหตุสมผลและตรวจสอบได้
2.2.2 ห้ามพนักงานให้ หรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์ใดๆ จากคู่คา้ หรือผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ เว้น แต่ ใ นเทศกาล หรื อ ประเพณี นิ ย ม ที่ มี มูล ค่ า เล็ ก น้อ ย โดย
ปราศจากผลตอบแทน ซึ่งผูร้ บั พึงพิจารณาและปรึกษาผูบ้ งั คับบัญชาต้นสังกัดเพื่อขอ
คําแนะนําตามความเหมาะสม
2.2.3 พนัก งานควรหลี ก เลี่ ย งการให้ หรื อ รับ การเลี ย้ งรับ รองในลัก ษณะที่ เ กิ น กว่ า เหตุ
ความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ
2.3 การช่วยเหลือทางการเมือง
บริษั ท ฯ ไม่ ช่ ว ยเหลื อ หรื อ ให้ก ารสนับ สนุน การเมือ งแก่ พ รรคการเมื อ ง กลุ่ม การเมื อ ง หรื อ
นักการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงไม่ให้ใช้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ เพื่อดําเนินการ
ดังกล่าว
2.4 การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และการให้เงินสนับสนุน
2.4.1 การบริจาคเงิน หรือทรัพย์สินเพื่อการกุศล สาธารณประโยชน์ โดยให้เงินสนับสนุนต้อง
เป็ นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็ นการ
กระทําการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
2.4.2 การให้หรือรับเงิน หรือทรัพย์สินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนนัน้ ต้องไม่ได้ถกู
นําไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้างในการติดสินบน
2.4.3 การเบิกค่าใช้จา่ ยเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน ให้ปฎิบตั ิตามระเบียบขัน้ ตอน
การปฎิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ และคู่มืออํานาจอนุมัติ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการดําเนินงานที่บริษัทฯ กําหนด โดยต้องส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานกลาง
ที่ เ กี่ ย วข้อ งทําการรวบรวม พิ จ ารณาถึงความซํา้ ซ้อน รวมถึ ง ให้ความเห็ น เพื่ อให้
ผูบ้ ังคับบัญชาพิจารณาก่อนลงนาม ทั้งนีก้ ารเบิกจ่ายต้องระบุวตั ถุประสงค์ท่ีชดั เจน
และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้
2.4.4 ในกรณีท่ีมีขอ้ สงสัยที่อาจส่งผลกระทบต่อนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชันให้ขอคําปรึกษาจากฝ่ ายกํากับดูแลกิจการอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือ
ในเรื่องที่มีความสําคัญอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของฝ่ ายจัดการ
3. การหมุนเวียนการปฎิบัติหน้าทีข่ องพนักงาน
บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการหมุนเวียนการปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานที่รบั ผิดชอบงานที่มีความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน เช่น หน่วยงานจัดซือ้ จัดจ้าง หน่วยงานรัฐกิจสัมพันธ์ เป็ นต้น
4. แนวทางในการติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
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บริ ษั ทฯ มี การทบทวน ติ ดตาม ปรับปรุ งนโยบายและมาตรการต่ อต้านคอร์รัปชันประจําทุ กปี มี วิ ธี การ
ประชาสัมพันธ์ท่ีทาํ ให้บุคลากรทั้งองค์การมีส่วนร่วมกับการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในหลายช่องทาง เช่น E-mail,
Intranet,, Employee Communication News (EC News) ของบริษัทฯ อบรม/ฉายวีดีทัศน์ (Video) ให้พ นักงานใหม่
ทราบในวันปฐมนิเทศ การจัดกิจกรรมประจําปี ในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันเป็ นระยะๆ
5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุมเพื่อป้ องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์
รัปชัน
บริษัทฯ จัดให้มีการติดตามและประเมินความเสี่ยง โดยกําหนดไว้ในไว้อย่างเป็ นมาตรฐานในระเบียบคู่มอื ปฏิบตั ิ
อีกทัง้ เปิ ดช่องทางในการร้องเรียนจากพนักงาน คู่คา้ นายหน้า ประชาชนและภาครัฐ ฯลฯ
6. การฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์
รัปชันของบริษัทฯ
บริษัทฯ จัดอบรมให้ความรูด้ า้ นนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงานที่มีหน้าที่ดแู ล
หรือเกี่ยวข้องในการป้องกันการทุจริตภายในองค์กรและส่งบุคลากรไปอบรมภายนอก ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน โดยจัดให้มีการอบรมในด้านคอร์รัปชันแก่พนักงานตั้งแต่เริ่มต้นการเข้าทํางานโดยมีการอบรม
พนักงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน ในรูปของ ประกาศ คู่มือจรรยาบรรณ ระเบียบการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รปั ชัน ระเบียบการให้ การรับของขวัญ ของกํานัล การเลีย้ งรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น ตาม
ช่องทางต่างๆของบริษัทฯ รวมถึงการจัดอบรมและประจําปี และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน
1. พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือทราบว่ามีการปฏิบตั ิงานที่ขดั แย้งต่อระเบียบคําสั่งของบริษัท
ฯ หรือเห็นการกระทําที่เข้าข่ายหรือเพียงแต่สงสัยว่าเป็ นการกระทําที่เป็ นการทุจริตคอร์รปั ชันที่เกี่ยวข้องกับบริษทั
ฯ พนักงานต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทราบข้อมูลดังกล่าว โดยขอให้ปฏิบตั ิตามระเบียบ
การแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รปั ชันอย่างเคร่งครัด ทั้งนี ้ หากมีขอ้ สงสัยหรือข้อซักถาม
สามารถขอคําปรึกษาผูบ้ งั คับบัญชา หรือสอบถามจากฝ่ ายกํากับดูแลกิจการและกรณีท่ีเป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ผูบ้ ริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัท ให้แจ้งเรื่องโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจและการเก็บรักษาเอกสาร
การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ การเงินการบัญชี และการเก็บบันทึกข้อมูล ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
และมีการดําเนินการตามขัน้ ตอนปฏิบตั ิตามระเบียบของบริษัทฯ ที่กาํ หนดไว้และยึดตามหลักมาตรฐานทางการบัญชี
ของบริษัทฯ รวมทั้งการจัดทํารายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่ นๆ ที่เกี่ ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายและ
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันและให้มีการจัดเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้ในที่ปลอดภัยตามระเบียบการจัดเก็บ
เอกสารที่บริษทั ฯ กําหนด
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3. บทลงโทษ
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ มีจิตสํานึกการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สจุ ริต และต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม และทํา
การสื่อสารเผยแพร่นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันฉบับนีต้ ่อ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุก
ระดับ และต่อสาธารณชน รวมทัง้ ส่งเสริมพัฒนาให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจเพื่อยึดถือปฏิบตั ิอย่างจริงจัง
ดังนัน้ การละเว้นไม่ปฏิบตั ิตามถือเป็ นการกระทําที่ผิดวินยั ตามระเบียบของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รบั การพิจารณา
โทษทางวินยั การไม่รบั รูก้ ับมาตรการนี ้ ไม่สามารถใช้เป็ นข้ออ้างในการไม่ปฏิบตั ิตามได้ และในกรณีท่ีการทุจริตคอร์รปั
ชันส่งผลให้มีความผิดตามกฎหมาย บริษัทฯ มีสิทธิท่จี ะดําเนินการตามกฎหมายต่อผูก้ ระทําผิดนัน้

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับ ของขวัญ ของกํานัล การเลีย้ งรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น
1. ระเบียบคําสั่ง
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานจะให้หรือรับของขวัญ ของกํานัล การเลีย้ งรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นจากลูกค้า
คู่คา้ หรือ ตัวแทนทางธุรกิจ กระทําได้ในวิสยั ที่สมควร แต่ตอ้ งไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจต่อการดําเนินงาน
การให้และรับ ของขวัญ ของกํานัล หรือผลประโยชน์อื่น/การเลีย้ งรับรอง
1.1 ถ้าเป็ นการให้เงินสด หรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนมากลับมาเป็ นเงินได้ ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงาน ให้และรับ แก่คู่คา้ ตัวแทนทางธุรกิจ หรือผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจน
ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
1.2 กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน สามารถให้และรับของเป็ นส่วนตัวได้ แต่ของขวัญ ของกํานัล หรือการเลีย้ ง
รับรอง ต้องมีมูลค่า ไม่เกิน 3,000 บาท แก่คู่คา้ ตัวแทนทางธุรกิจ หรือผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท ตลอดจนผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน หากมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ให้
นําส่งผูบ้ ังคับบัญชา หรือส่วนงานกํากับดูแลกิจการเป็ นผูพ้ ิจารณาส่งคืนผูใ้ ห้หรือ ดําเนินการอื่น อัน
สมควร ต่อไป
1.3 การให้ของขวัญ ของกํานัล หรือผลประโยชน์อื่น แก่ลกู ค้า คู่คา้ ตัวแทนทางธุรกิจ หรือผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท กรณีท่ีมีตราสัญลักษณ์ของบริษัท การให้ตามประเพณีนิยม เทศกาล หรือกรณีเพื่อ
ส่งเสริมการขาย สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือในโอกาสแสดงความยินดี แสดงความขอบคุณ การ
ต้อนรับ แสดงความเสียใจ การให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบตั ิในสังคม สามารถทําได้
1.4 กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน สามารถทําการเลีย้ งรับรองบุคคลภายนอกได้อย่างมีเหตุผล ถูกต้องตาม
สมควร และเกี่ ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง ค่าใช้จ่ายในการเลีย้ งรับรองมีความสมเหตุสมผม การเลีย้ ง
รับรองควรจัดให้มีความเมหาะสม ไม่ควรเกิน 4 ครัง้ ต่อปี สาํ หรับผูร้ บั เลีย้ งรับรองรายเดียวกัน และ
มูล ค่ า การเลี ย้ งรับ รองไม่ เกิ น 3,000 บาท และสถานที่ จัดการเลี ย้ งรับ รอง ต้อ งจัดให้เ หมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของการเลีย้ งรับรอง
1.5 การรับเชิญเข้าร่วมประชุม การดูงานที่จดั โดยลูกค้า / ตัวแทนธุรกิจ / คูค่ า้
การรับเชิญเข้าร่วมประชุม การดูงานที่จัดโดยลูกค้า / ตัวแทนธุรกิจ / คู่คา้ สามารถกระทําได้ โดยมี
เงื่อนไข ดังนี ้
1.5.1 ได้รบั อนุมตั ิจากผูบ้ ริหารสูงสุดของสายงาน
ฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ บริษทั มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน)
52 อาคารธนิยะ พลาซา ชัน้ 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 l E-mail: cg@millconsteel.com

1.5.2

ต้องมีวตั ถุประสงค์รายละเอียดของการประชุม การดูงานที่ชดั เจน และควรจัดทําแผนเป็ น
การล่วงหน้า
1.5.3 หลังการเข้าร่วมประชุม ดูงาน ผูร้ บั เชิญ ต้องทําสรุปผลที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม ดูงาน
เสนอต่อผูบ้ ริหารสูงสุดของสายงาน
1.5.4 ไม่เข้าร่วมการอบรม สัมนา ดูงาน ที่มีลกั ษณะแฝงการท่องเที่ยว โดยปราศจากเจตนาใน
การถ่ายทอดหรือแสวงหาความรูอ้ ย่างแท้จริง
หลักสําคัญที่ตอ้ งคํานึงถึงเกี่ยวกับการให้ รับ ของขวัญ ของกํานัล การเลีย้ งรับรอง หรือผลประโยชน์อ่ืนที่
ดําเนินการ ได้ตามระเบียบฉบับนี ้
1.6 รูปแบบ และมูลค่าของของขวัญ ของกํานัล การเลีย้ งรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น ต้องไม่ฟุ่มเฟื อยเกิน
ความจําเป็ นและต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล
1.7 ผูร้ บั และ ผูใ้ ห้ ต้องเปิ ดเผย โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะมีการสื่อสารนโยบายการรับของขวัญ ของกํานัล หรือผลประโยชน์อื่น ให้กบั คู่คา้ หรือผูเ้ กี่ยวข้องเป็ น
ครัง้ คราวในช่วงเทศกาลต่างๆ กรณีหากของขวัญ ของกํานัล ที่อาจมีความเสี่ยงที่เกิดความเสียหาย หรือมีค่าใช้จ่ายในการ
นําส่งที่สงู เกินจําเป็ น ให้จดั ทําทะเบียนการรับของขวัญ ของกํานัล และจัดสรรให้พนักงาน
บทลงโทษ
ให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและถื อเป็ นเงื่อนไขหนึ่งของการว่าจ้าง หากพนักงานผูใ้ ดละเมิดระเบียบ
ดังกล่าวถือว่าเป็ นความผิดวินยั และจะได้รบั การพิจารณาโทษตามระเบียบของบริ ษั ท ฯต่อไป
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