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7. นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น 

บริษัทยึดมัน่กำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกับรรษัทภิบำลที่ดี ซึ่งรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดย
มุ่งเน้นกำรสง่เสริมคณุธรรม สร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมที่ถกูต้องในกำรปฏิบตัิงำน บริษัทตระหนกัดีว่ำ กำรคอร์รัปชัน่เป็นกำร
กระท ำที่ไม่ถกูต้องและไม่เป็นธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจอนัจะสง่ผลเสียหำยต่อบริษัทและสงัคม ดงันัน้เพื่อให้มัน่ใจว่ำบริษัทมี
เจตนำรมณ์ที่จะป้องกนัและลดโอกำสที่จะเกิดกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ขึน้ บริษัทจึงจดัท ำนโยบำยฉบบันีเ้พื่อเป็นกำรสง่เสริม
บคุคลกรและผู้ที่เก่ียวข้องใช้เป็นหลกัปฏิบตัิ ในกำรปอ้งกนักำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ โดยกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคน
ต้องปฏิบตัิตำมนโยบำย ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ค ำนิยำม  

“กำรคอร์รัปชั่น” (Corruption) หมำยถึง กำรติดสินบนไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยกำรเสนอหรือสญัญำว่ำจะให้ 
กำรรับหรือเรียกร้องซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนของ
เอกชน หรือผู้ที่มีหน้ำที่ไมว่ำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อให้บคุคลดงักลำ่วกระท ำหรือละเว้นกำรปฏิบตัิหน้ำที่ หรือเพื่อให้
ได้มำหรือรักษำซึง่ผลประโยชน์ทำงธุรกิจที่ไมถ่กูต้อง 

(2) นโยบำยตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ 

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัท ต้องไมก่ระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรเรียกร้อง หรือยอมรับกำรคอร์รัปชัน่ในทกุ
รูปแบบไม่ว่ำทัง้ทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อผลประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หรือคนรู้จัก หรือเพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจ 
และให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่นฉบบันีอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทำง
ปฏิบัติ และข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อก ำหนดของกฎหมำย 

(3) หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

3.1 คณะกรรมกำร มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรก ำหนดและอนมุตัินโยบำยตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ และก ำกบัดแูล
ให้มีระบบที่สนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้มั่นใจว่ำฝ่ำยจัดกำรตระหนักถึง
ควำมส ำคญัและน ำนโยบำยไปปฏิบตัิจนเกิดเป็นวฒันธรรมขององค์กร 

3.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรสอบทำนให้บริษัท มีกำรควบคมุภำยในอย่ำงเพียงพอ 
และสอบทำนกำรปฏิบตัิให้เป็นไปตำมนโยบำยตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ 

3.3 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรร่วมมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรก ำหนดให้มีระบบให้กำรส่งเสริม สนับสนุน และ
ควบคมุดแูลเพื่อให้มัน่ใจว่ำพนกังำนและผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่ำยมีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น 
รวมทัง้มีกำรทบทวนควำมเหมำะสมของมำตรกำรตำ่งๆ อยำ่งสม ่ำเสมอวำ่มีควำมเหมำะสมและเป็นปัจจบุนั 
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3.4 ฝ่ำยตรวจสอบหน้ำที่รับผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบตัิวำ่เป็นไปตำมนโยบำย แนวทำงปฏิบตัิ
ที่บริษัทได้ก ำหนดไว้ และสอดคล้องกับระเบียบข้อกฎหมำยที่ เก่ียวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ำระบบต่อต้ำนกำร
คอร์รัปชัน่ของบริษัทมีควำมเหมำะสมเพียงพอและรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

(4) ขอบเขตและแนวทำงปฏิบตัิ 

4.1 บริษัทก ำหนดให้ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนต้องปฏิบตัิหน้ำที่ตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่ โดยไม่เข้ำไปเก่ียวข้องกบักำรทจุริตคอร์รัปชัน่ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่พึงละเลยหรือ
เพิกเฉยเมื่อพบกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ที่เก่ียวข้องกบับริษัท และต้องปฏิบตัิอย่ำงระมดัระวงั
ตอ่รูปแบบของกำรคอร์รัปชัน่ ดงันี ้
▪ กำรให้หรือรับสินบน 

ห้ำมให้หรือรับสนิบนทกุรูปแบบ ไมว่ำ่จะด้วยตนเองหรือมอบหมำยให้ผู้อื่นกระท ำแทนตน 
▪ กำรให้หรือรับของขวัญ กำรเลีย้งรับรอง และผลประโยชน์อื่น ๆ  

กำรให้หรือรับของขวญั กำรเลีย้งรับรอง และผลประโยชน์อื่น ๆ จำกลูกค้ำ คู่ค้ำ หรือบุคคลที่มีส่วน
เก่ียวข้องอื่น ให้ปฏิบตัิตำมคูม่ือจรรยำบรรณของบริษัท 

▪ กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรสำธำรณประโยชน์ และเงนิสนับสนุน 
บริษัทก ำหนดให้กำรบริจำคเพื่อกำรกศุล กำรสำธำรณประโยชน์ และเงินสนบัสนนุ ดงันี  ้
1) ต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำมกฎหมำย ไม่ขัดต่อศีลธรรม และไม่เกิดผลเสียหำยต่อ

สว่นรวม 
2) ให้ปฏิบตัิตำมขัน้ตอนอนมุตัิรำยกำรเพื่อกำรบริจำค ที่บริษัทได้ก ำหนดไว้ 

4.2 บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้ำงสร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยม ทัศนคติให้แก่พนักงำนในกำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย 
กฎระเบียบ ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต และรักษำวฒันธรรมองค์กรที่ยดึมัน่วำ่ กำรคอร์รัปชัน่เป็นสิง่ที่ยอมรับไมไ่ด้ 
ทัง้กำรกระท ำธุรกรรมกบัภำครัฐและภำคเอกชน 

4.3 กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคน ไมพ่งึละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำขำ่ยกำรคอร์รัปชัน่
ที่เก่ียวข้องกับบริษัท จะต้องแจ้งผู้บงัคบับญัชำหรือบุคคลที่รับผิดชอบให้ทรำบ  และให้ควำมร่วมมือในกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงตำ่งๆ 

4.4 นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่นีใ้ห้ครอบคลมุไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำนบคุคล ตัง้แต่กำรคดัเลือกบคุลำกร 
กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม และกำรประเมินผลปฏิบตัิงำนของพนกังำน โดยก ำหนดให้ผู้บงัคบับญัชำทกุ
ระดบัสือ่สำรท ำควำมเข้ำใจกบัพนกังำนเพื่อให้สำมำรถปฏิบตัิตำมนโยบำยอยำ่งมีประสทิธิภำพ 

4.5 จดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรตรวจสอบและถ่วงดลุกำรใช้อ ำนำจให้
เหมำะสม เพื่อปอ้งกนัมิให้พนกังำนทจุริตหรือมีสว่นเก่ียวข้องกบักำรทจุริต คอร์รัปชัน่ตำ่งๆ 

4.6 ก ำหนดระบบกำรตรวจสอบภำยในที่ครอบคลมุด้ำนกำรเงินและกำรบัญชีที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้มัน่ใจว่ำ
ธุรกรรมทำงกำรเงินดงักลำ่วเป็นไปด้วยควำมถกูต้อง โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ 
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4.7 ห้ำมกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนกังำน กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรเรียกร้อง หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด ส ำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่สอ่ไปในทำงจูงใจให้ปฏิบตัิ หรือละเว้นกำรปฏิบตัิหน้ำที่ในทำงที่มิ
ชอบ หรืออำจท ำให้บริษัทเสยีประโยชน์อนัชอบธรรม 

4.8 ก ำหนดหลกักำรให้หรือกำรรับของขวญั สิ่งของ หรือกำรบนัเทิงที่อำจมีผลสอ่ให้เกิดข้อสงสยัในพฤติกรรมกำร
ทจุริตหรือกำรให้สินบน หำกเป็นกำรรับของขวญัควรเป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผล และต้องไม่เป็นเงินสดหรือ
เทียบเทำ่เงินสด และต้องตระหนกัวำ่กำรกระท ำใดๆ ต้องอยูภ่ำยใต้ควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ 

4.9 ก ำหนดระเบียบกำรจัดซือ้จัดจ้ำง กำรเบิกจ่ำยเงิน หรือกำรท ำสญัญำใดๆ โดยแต่ละขัน้ตอนต้องมีหลกัฐำน
ประกอบอยำ่งชดัเจนและมีกำรก ำหนดอ ำนำจอนมุตัิอยำ่งเหมำะสมและรัดกมุ 

4.10 ห้ำมกรรมกำรบริษัท ผู้ บริหำร และพนักงำน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่
บุคคลภำยนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนัน้กระท ำหรือละเว้นกำรกระท ำใดที่ผิดต่อกฎหมำยหรือโดยมิชอบต่อ
ต ำแหนง่หน้ำที่ของตน 

4.11 จดัให้มีกลไกกำรรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินท่ีโปร่งใสและถกูต้อง 
4.12 จดัให้มีกำรสื่อสำรนโยบำยและแนวทำงกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ไปยงักรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน

ทกุระดบัของบริษัท ให้รับทรำบและเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้เพื่อน ำไปปฏิบตัิโดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรอบรม
พนกังำน ระบบกำรสือ่สำรภำยในองค์กร เป็นต้น 

4.13 ก ำหนดช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสเก่ียวกบักำรทจุริตคอร์รัปชัน่ในกรณีที่พบเหตกุำรณ์ที่นำ่สงสยัอนัสอ่ให้เกิดกำร
ทุจริตและกำรประพฤติมิชอบของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัท โดยผู้แจ้งเบำะแสสำมำรถสง่
รำยละเอียดและหลกัฐำนตำ่งๆ ไปยงับริษัท โดยผำ่นช่องทำง เว็บไซต์  อีเมล์ หรือ จดหมำย 

4.14 จดัท ำกลไกกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท โดยกำรก ำหนดข้อมลูของผู้แจ้ง
เบำะแสให้เป็นควำมลบักรณีที่ข้อมูลของผู้แจ้งเบำะแสถูกเปิดเผย ผู้ที่มีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบข้อมูลดงักลำ่ว
จะต้องถกูด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยั 

4.15 ก ำหนดบทลงโทษกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนที่มีกระท ำกำรทจุริตคอร์รัปชัน่หรือสนบัสนนุกำรกระท ำที่
เก่ียวข้องกบักำรทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยจะด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยัตำมสมควรแก่กรณี เช่น ตกัเตือนเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร ลดคำ่จ้ำง พกังำน เลกิจ้ำง และด ำเนินคดีตำมกฎหมำย เป็นต้น 

4.16 ก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบ และรำยงำนตำมล ำดบัขัน้ของสำยงำนกำรบงัคบับญัชำ ของผู้กระท ำกำรทุจริต 
จนกระทัง่ถึง คณะกรรมกำรควำมเสีย่ง คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท 

4.17 ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประเมินโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตขึน้ รวมถึงผลกระทบโดย
ครอบคลมุกำรทจุริตแบบตำ่งๆ เช่น กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินเท็จ  กำรท ำให้สญูเสยีทรัพย์สนิ  กำรคอร์รัป
ชัน  กำรที่ผู้บริหำรสำมำรถฝ่ำฝืนระบบควบคุมภำยใน (management override of internal controls)  กำร
เปลีย่นแปลงข้อมลูในรำยงำนท่ีส ำคญั  กำรได้มำหรือใช้ไปซึง่ทรัพย์สนิโดยไมถ่กูต้อง เป็นต้น 

 

 


