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นโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่ น
บริ ษทั ฯ ไม่ยอมรับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม และได้กาหนดขั้นตอน
การปฏิบตั ิเพื่อต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้เป็ นไปตามนโยบายนี้ โดยให้มีการสื่ อสารให้ครอบคลุมถึงทุก
หน่วยงานและทุกธุ รกิจในบริ ษทั ฯ รวมทั้งบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุ รกิจ เช่น คู่คา้ ลูกค้า บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั อื่นที่บริ ษทั ฯ มีอานาจควบคุม หุ น้ ส่ วนทางธุ รกิจ บุคคลที่เป็ นตัวกลางหรื อตัวแทนของ
บริ ษทั เป็ นต้น และบริ ษทั ฯ จะสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมทั้งทบทวน
แนวทางปฏิบตั ิและข้อกาหนดให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์หรื อความเสี่ ยงของธุ รกิจที่เปลี่ยนแปลง
ไปหรื อข้อกาหนดตามกฎหมายอย่างสม่าเสมอ
คานิยามตามนโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่ น
การคอร์ รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสิ นบนไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้
สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คามัน่ เรี ยกร้อง หรื อรับ ซึ่ งเงิน ทรัพย์สิน บริ การหรื อประโยชน์อื่นใดที่ไม่
เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรื อผูม้ ีหน้าที่ไม่วา่ จะโดยทางตรง
หรื อทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทาหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ อันเป็ นการให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึ ง
ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุ รกิจ หรื อเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กบั ตนเอง ครอบครัว และพวกพ้อง
เว้นแต่เป็ นกรณี ที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่น หรื อธรรมเนียม
ปฏิบตั ิทางการค้าให้กระทาได้
การช่ วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือด้านการเงินหรื อช่วยเหลือในรู ปแบบอื่นเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือด้านการเงิน เช่น การให้กเู้ งิน การบริ จาคเงิน การช่วยเหลือใน
รู ปแบบอื่น เช่น การให้สิ่งของหรื อบริ การ การโฆษณาส่ งเสริ มสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้ อบัตรเข้าชม
งานที่จดั เพื่อระดมทุนหรื อบริ จาคให้พรรคการเมือง การให้พนักงานลาหยุด หรื อเป็ นตัวแทนบริ ษทั เพื่อร่ วม
ดาเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเมือง
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรื อธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้ า หมายถึง เทศกาลหรื อวัน
สาคัญของแต่ละท้องถิ่นซึ่ งอาจมีการให้ของขวัญ และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี
การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสี ยใจ หรื อการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือ
ปฏิบตั ิกนั ในสังคม
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลให้มีระบบที่
สนับสนุนการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริ หารได้ตระหนักและให้
ความสาคัญกับการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และปลูกฝังให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กร
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2. คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงาน
ทางการเงินและบัญชี ระบบการกากับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน
และระบบการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อให้มนั่ ใจว่ากระบวนการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ มีความ
เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิ ทธิภาพ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
3. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ในกิจกรรมต่าง ๆ ของธุ รกิจ และกากับดูแลเพื่อกาหนดมาตรการป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยงที่
มีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งติดตามประเมินผล
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและคณะผูบ้ ริ หาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดให้มีระบบและ
ให้การส่ งเสริ มสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
เพื่อสื่ อสารไปยังพนักงานและ
ผูเ้ กี่ยวข้องนาไปปฏิบตั ิ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางธุ รกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย
5. งานตรวจสอบภายใน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปตาม
นโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ กฎหมาย และข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีระบบ
ควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
6. พนักงานทุกระดับ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิการ
ต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่ น
1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานของบริ ษทั ฯ (รวมถึงบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั อื่นที่บริ ษทั ฯ มี
อานาจควบคุม หุ น้ ส่ วนทางธุ รกิจ และบุคคลที่เป็ นตัวกลางหรื อตัวแทนของบริ ษทั ) ดาเนินการหรื อ
ยอมรับหรื อให้การสนับสนุนการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม
2. จัดให้มีการประเมินความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในกิจกรรมต่างๆ ของธุ รกิจโดยระบุงานที่มีความ
เสี่ ยงสู งและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และการกากับดูแลเพื่อกาหนดมาตรการป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยงที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งการติดตามประเมินผล โดยถือเป็ นส่ วนหนึ่งของการดาเนิ นธุ รกิจ ซึ่งกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร พนักงานทุกระดับต้องมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการปฏิบตั ิ ควบคุมติดตาม
และรายงานผล เพื่อพัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้บรรลุตามนโยบายที่กาหนด
3. จัดให้มีแนวทางปฏิบตั ิหรื อมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้สอดคล้องกับ
ผลการประเมินความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในกิจกรรมต่างๆ ของธุ รกิจ และเป็ นไปตามกฎหมาย
ของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
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4. ให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมในกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ ยงต่อการเกิด
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับต้องยึดถือปฏิบตั ิดว้ ยความระมัดระวังใน
เรื่ องดังต่อไป
4.1 การช่วยเหลือทางการเมือง ต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าว
ให้เกิดการดาเนินการที่ไม่เหมาะสมหรื อมีเจตนาเพื่อการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และให้เป็ นไปตามอานาจ
ดาเนินการของบริ ษทั ฯ
4.2 การบริ จาคเพื่อการกุศล มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกิจกรรม
การศึกษา ต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้ถูกนาไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้างในการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และเป็ นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของบริ ษทั ฯ
4.3 การให้เงินสนับสนุน วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ตราสิ นค้า หรื อชื่อเสี ยงบริ ษทั ฯ ต้องมี
สอดคล้องกับแผนงาน นโยบาย และวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ มีการกาหนดระยะเวลาเริ่ มต้นและ
สิ้ นสุ ดที่แน่ชดั ต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมาย มัน่ ใจว่าไม่ได้ถูกนาไปใช้เพื่อเป็ น
ข้ออ้างในการติดสิ นบน และเป็ นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของบริ ษทั ฯ
4.4 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องไม่ขอ ไม่เรี ยกร้อง และให้สิ่งของ หรื อผลประโยชน์อื่นใด แก่
ผูท้ ี่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ
เว้นแต่เป็ นการให้หรื อได้รับตามขนบธรรมเนียมประเพณี ของ
ท้องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้า โดยไม่ควรมีมูลค่าสู งเกินกว่าที่บริ ษทั ฯกาหนด และให้เป็ นไปตาม
ระเบียบการให้หรื อรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง
4.5 ห้ามให้หรื อรับสิ นบนในการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ทุกชนิด ไม่วา่ จะเป็ นการดาเนินงานของ
บริ ษทั ฯ โดยตรงหรื อโดยผ่านบุคคลที่สาม ซึ่ งรวมถึงบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั อื่นที่บริ ษทั ฯ มี
อานาจในการควบคุม หุ น้ ส่ วนทางธุ รกิจ และบุคคลที่อาจถือได้วา่ เป็ นตัวกลาง หรื อตัวแทนของ
บริ ษทั ฯนอกจากนี้ การติดต่องานกับภาครัฐต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ซื่ อสัตย์ และถูกต้องตาม
กฎหมาย
4.6 การจัดซื้ อจัดจ้าง ต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ซื่ อสัตย์ ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบของภาครัฐ และ
ระเบียบการจัดซื้ อจัดจ้างของบริ ษทั ฯ
4.7 ค่าตอบแทนอันเนื่ องจากการส่ งเสริ มการขายหรื อส่ วนลดทางการค้าทั้งในรู ปตัวเงินหรื อทรัพย์สินมี
ค่าใดๆ ควรเป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิทางธุ รกิจปกติทวั่ ไป โดยไม่มีวตั ถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม และ
จะต้องไม่ใช่การติดสิ นบนเพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อตกลงในการทาธุ รกิจร่ วมกัน รวมทั้งไม่เป็ นการรับเพื่อ
ผลประโยชน์ของบุคคลใด เว้นแต่กรณี ที่เป็ นการให้และรับบริ ษทั ต่อบริ ษทั โดยไม่ขดั ต่อนโยบาย
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ซึ่งต้องมีหลักฐานหรื อเอกสารการรับที่ชดั เจนเพื่อสามารถตรวจสอบได้
5. จัดให้มีการสื่ อสารอบรมให้ความรู ้ดา้ นการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างต่อเนื่ องแก่กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั อื่นที่บริ ษทั ฯ มีอานาจในการควบคุม ตัวแทนหรื อ
ตัวกลางทางธุ รกิจของบริ ษทั ฯ และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุ รกิจในทุกด้าน เพื่อส่ งเสริ มให้บริ ษทั ฯ
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มีวฒั นธรรมองค์กรที่ปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และรับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบโดยมีการชี้แจงถึงรายละเอียดวิธีปฏิบตั ิและบทลงโทษกรณี ไม่
ปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
6. จัดให้มีกระบวนการบริ หารงานบุคคล ซึ่งรวมถึงการคัดเลือก การปฐมนิเทศ การอบรม การประเมินผล
งาน การให้ผลตอบแทน และการกาหนดบทลงโทษที่สะท้อนถึงความมุ่งมัน่ ของบริ ษทั ฯ ในการต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
7. บริ ษทั ฯ มีนโยบายปกป้องบุคคลทุกระดับในองค์กรที่ปฏิเสธการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยจะไม่ลงโทษหรื อ
ให้ผลทางลบใด ๆ แม้วา่ การกระทาดังกล่าวจะทาให้บริ ษทั ฯ สู ญเสี ยโอกาสทางธุ รกิจ
8. จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารที่ปลอดภัยหลายช่องทาง ให้พนักงานและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง
เพื่อขอคาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
และแจ้งข้อมูลหรื อ
เบาะแสการกระทาผิด หรื อร้องเรี ยนได้อย่างมัน่ ใจโดยปราศจากความเสี่ ยงต่อผูแ้ จ้ง รวมทั้งจัดให้มี
กระบวนการตรวจสอบและดาเนินการอย่างเหมาะสม
9. บริ ษทั ฯ จัดให้มีข้ นั ตอนในการเก็บรักษาเอกสารให้พร้อมต่อการตรวจสอบ รวมทั้งมีการบันทึกรายการ
ทางการเงินโดยมีหลักฐานอย่างเพียงพอ
และไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึก หรื อไม่สามารถ
อธิบายได้ หรื อเป็ นรายการเท็จ มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่ งใสและถูกต้องตามควร
รวมถึงมีข้ นั ตอนการตรวจสอบกระบวนการควบคุมภายในเพื่อให้ความเชื่อมัน่ ต่อประสิ ทธิผลของ
กระบวนการจัดทาบัญชี และการเก็บรักษาข้อมูล
10. ผูท้ ี่กระทาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ถือเป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณบริ ษทั ฯ จะได้รับการพิจารณาโทษทาง
วินยั ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริ ษทั ฯ
และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการ
กระทานั้นผิดกฎหมาย
11. บริ ษทั ฯ ได้มอบอานาจและความรับผิดชอบให้แก่ฝ่ายบริ หารในการกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ และกากับ
ติดตาม ตรวจสอบให้มีการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และจัดโครงสร้างองค์กรและ
ทรัพยากรให้สอดคล้องเหมาะสมต่อการดาเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
12. บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะเปิ ดเผยและแลกเปลี่ยนนโยบายภายใน ประสบการณ์ แนวปฏิบตั ิที่ดี และแนวทาง
ความสาเร็ จในการสนับสนุนให้เกิดการทาธุ รกิจอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องและโปร่ งใสในประเทศไทย
รวมถึง มีนโยบายที่จะร่ วมมือกับบริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกัน คู่คา้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มอื่น ๆ โดย
การสร้างแนวร่ วมปฏิบตั ิ และการเข้าร่ วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
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