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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
บริษทัฯ ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางออ้ม และไดก้ าหนดขั้นตอน

การปฏิบติัเพื่อต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ให้เป็นไปตามนโยบายน้ี โดยใหมี้การส่ือสารใหค้รอบคลุมถึงทุก
หน่วยงานและทุกธุรกิจในบริษทัฯ รวมทั้งบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ เช่น คู่คา้ ลูกคา้ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม บริษทัอ่ืนท่ีบริษทัฯ มีอ านาจควบคุม หุน้ส่วนทางธุรกิจ บุคคลท่ีเป็นตวักลางหรือตวัแทนของ
บริษทั เป็นตน้ และบริษทัฯ จะสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมทั้งทบทวน
แนวทางปฏิบติัและขอ้ก าหนดใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์หรือความเส่ียงของธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลง
ไปหรือขอ้ก าหนดตามกฎหมายอยา่งสม ่าเสมอ 

 
ค านิยามตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

การคอร์รัปช่ัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ 
สัญญาวา่จะให ้ มอบให ้ ใหค้  ามัน่ เรียกร้อง หรือรับ ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น บริการหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่
เหมาะสมกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผูมี้หนา้ท่ีไม่วา่จะโดยทางตรง
หรือทางออ้ม เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวกระท าหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้ง
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรือเพื่อเอ้ือประโยชน์ใหก้บัตนเอง ครอบครัว และพวกพอ้ง 
เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน หรือธรรมเนียม
ปฏิบติัทางการคา้ใหก้ระท าได ้ 

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือดา้นการเงินหรือช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืนเพื่อ
สนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือดา้นการเงิน เช่น การใหกู้เ้งิน การบริจาคเงิน การช่วยเหลือใน
รูปแบบอ่ืน เช่น การใหส่ิ้งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมสนบัสนุนพรรคการเมือง การซ้ือบตัรเขา้ชม
งานท่ีจดัเพื่อระดมทุนหรือบริจาคใหพ้รรคการเมือง การใหพ้นกังานลาหยดุ หรือเป็นตวัแทนบริษทัเพื่อร่วม
ด าเนินการเก่ียวกบัการรณรงคท์างการเมือง 

ขนบธรรมเนียมประเพณขีองท้องถิ่น หรือธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้า หมายถึง เทศกาลหรือวนั
ส าคญัของแต่ละทอ้งถ่ินซ่ึงอาจมีการใหข้องขวญั และใหห้มายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยนิดี 
การแสดงความขอบคุณ การตอ้นรับ การแสดงความเสียใจ หรือการใหค้วามช่วยเหลือตามมารยาทท่ีถือ
ปฏิบติักนัในสังคม  

 
หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
1. คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลใหมี้ระบบท่ี

สนบัสนุนการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ฝ่ายบริหารไดต้ระหนกัและให้
ความส าคญักบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่และปลูกฝังใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการสอบทานระบบรายงาน
ทางการเงินและบญัชี ระบบการก ากบัดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน 
และระบบการบริหารความเส่ียงเพื่อใหม้ัน่ใจวา่กระบวนการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่มีความ
เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่ในกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจ และก ากบัดูแลเพื่อก าหนดมาตรการป้องกนัหรือลดความเส่ียงท่ี
มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งติดตามประเมินผล 

4. ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและคณะผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการก าหนดใหมี้ระบบและ
ใหก้ารส่งเสริมสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพื่อส่ือสารไปยงัพนกังานและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งน าไปปฏิบติั รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆใหส้อดคลอ้งกบั
การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

5. งานตรวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการสอบทานการปฏิบติังานวา่เป็นไปตาม
นโยบาย ระเบียบปฏิบติั กฎหมาย และขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีระบบ
ควบคุมท่ีเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 

6. พนกังานทุกระดบั มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการปฏิบติัตามนโยบายและแนวทางปฏิบติัการ
ต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 
แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
1. หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทัฯ (รวมถึงบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัอ่ืนท่ีบริษทัฯ มี

อ านาจควบคุม หุน้ส่วนทางธุรกิจ และบุคคลท่ีเป็นตวักลางหรือตวัแทนของบริษทั) ด าเนินการหรือ
ยอมรับหรือใหก้ารสนบัสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางออ้ม  

2. จดัใหมี้การประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ในกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจโดยระบุงานท่ีมีความ
เส่ียงสูงและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และการก ากบัดูแลเพื่อก าหนดมาตรการป้องกนัหรือลดความเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งการติดตามประเมินผล โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงกรรมการ 
ผูบ้ริหาร พนกังานทุกระดบัตอ้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การปฏิบติั ควบคุมติดตาม  
และรายงานผล เพื่อพฒันามาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ใหบ้รรลุตามนโยบายท่ีก าหนด  

3. จดัใหมี้แนวทางปฏิบติัหรือมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นลายลกัษณ์อกัษร ใหส้อดคลอ้งกบั
ผลการประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ในกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจ และเป็นไปตามกฎหมาย
ของประเทศไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
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4. ใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมในกิจกรรมท่ีอาจมีความเส่ียงต่อการเกิด
ทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัตอ้งยึดถือปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัใน
เร่ืองดงัต่อไป  
4.1 การช่วยเหลือทางการเมือง ตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย ไม่มีเจตนาเพื่อโนม้นา้ว

ใหเ้กิดการด าเนินการท่ีไม่เหมาะสมหรือมีเจตนาเพื่อการทุจริตคอร์รัปชัน่ และใหเ้ป็นไปตามอ านาจ
ด าเนินการของบริษทัฯ  

4.2 การบริจาคเพื่อการกุศล มีวตัถุประสงคเ์พื่อการพฒันาสังคมเศรษฐกิจ วฒันธรรม และกิจกรรม
การศึกษา ตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย ไม่ไดถู้กน าไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ และเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของบริษทัฯ 

4.3 การใหเ้งินสนบัสนุน วตัถุประสงคเ์พื่อประชาสัมพนัธ์ธุรกิจ ตราสินคา้ หรือช่ือเสียงบริษทัฯ ตอ้งมี
สอดคลอ้งกบัแผนงาน นโยบาย และวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ มีการก าหนดระยะเวลาเร่ิมตน้และ
ส้ินสุดท่ีแน่ชดั ตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย มัน่ใจวา่ไม่ไดถู้กน าไปใชเ้พื่อเป็น
ขอ้อา้งในการติดสินบน และเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของบริษทัฯ  

4.4 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งไม่ขอ ไม่เรียกร้อง และใหส่ิ้งของ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด แก่
ผูท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ เวน้แต่เป็นการให้หรือไดรั้บตามขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ โดยไม่ควรมีมูลค่าสูงเกินกวา่ท่ีบริษทัฯก าหนด และใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบการใหห้รือรับของขวญั และการเล้ียงรับรอง  

4.5 หา้มใหห้รือรับสินบนในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ทุกชนิด ไม่วา่จะเป็นการด าเนินงานของ
บริษทัฯ โดยตรงหรือโดยผา่นบุคคลท่ีสาม ซ่ึงรวมถึงบริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม บริษทัอ่ืนท่ีบริษทัฯ มี
อ านาจในการควบคุม หุน้ส่วนทางธุรกิจ และบุคคลท่ีอาจถือไดว้า่เป็นตวักลาง หรือตวัแทนของ
บริษทัฯนอกจากน้ี การติดต่องานกบัภาครัฐตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส ซ่ือสัตย ์ และถูกตอ้งตาม
กฎหมาย   

4.6 การจดัซ้ือจดัจา้ง ตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส ซ่ือสัตย ์ถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎระเบียบของภาครัฐ และ
ระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้งของบริษทัฯ 

4.7 ค่าตอบแทนอนัเน่ืองจากการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดทางการคา้ทั้งในรูปตวัเงินหรือทรัพยสิ์นมี
ค่าใดๆ ควรเป็นไปตามหลกัปฏิบติัทางธุรกิจปกติทัว่ไป โดยไม่มีวตัถุประสงคท่ี์ไม่เหมาะสม และ
จะตอ้งไม่ใช่การติดสินบนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้ตกลงในการท าธุรกิจร่วมกนั รวมทั้งไม่เป็นการรับเพื่อ
ผลประโยชน์ของบุคคลใด เวน้แต่กรณีท่ีเป็นการให้และรับบริษทัต่อบริษทัโดยไม่ขดัต่อนโยบาย
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ซ่ึงตอ้งมีหลกัฐานหรือเอกสารการรับท่ีชดัเจนเพื่อสามารถตรวจสอบได้ 

5. จดัใหมี้การส่ือสารอบรมใหค้วามรู้ดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งต่อเน่ืองแก่กรรมการ  
ผูบ้ริหาร พนกังาน บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัอ่ืนท่ีบริษทัฯ มีอ านาจในการควบคุม ตวัแทนหรือ
ตวักลางทางธุรกิจของบริษทัฯ และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจในทุกดา้น เพื่อส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ 
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มีวฒันธรรมองคก์รท่ีปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ มีความซ่ือสัตย ์ สุจริต และรับผดิชอบในการ
ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบโดยมีการช้ีแจงถึงรายละเอียดวธีิปฏิบติัและบทลงโทษกรณีไม่
ปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

6. จดัใหมี้กระบวนการบริหารงานบุคคล ซ่ึงรวมถึงการคดัเลือก  การปฐมนิเทศ  การอบรม  การประเมินผล
งาน  การใหผ้ลตอบแทน และการก าหนดบทลงโทษท่ีสะทอ้นถึงความมุ่งมัน่ของบริษทัฯ ในการต่อตา้น
การทุจริตคอร์รัปชัน่ 

7. บริษทัฯ มีนโยบายปกป้องบุคคลทุกระดบัในองคก์รท่ีปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยจะไม่ลงโทษหรือ
ใหผ้ลทางลบใด ๆ แมว้า่การกระท าดงักล่าวจะท าใหบ้ริษทัฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

8. จดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารท่ีปลอดภยัหลายช่องทาง ใหพ้นกังานและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึง
เพื่อขอค าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และแจง้ขอ้มูลหรือ
เบาะแสการกระท าผดิ หรือร้องเรียนไดอ้ยา่งมัน่ใจโดยปราศจากความเส่ียงต่อผูแ้จง้  รวมทั้งจดัใหมี้
กระบวนการตรวจสอบและด าเนินการอยา่งเหมาะสม 

9. บริษทัฯ จดัใหมี้ขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารใหพ้ร้อมต่อการตรวจสอบ รวมทั้งมีการบนัทึกรายการ
ทางการเงินโดยมีหลกัฐานอยา่งเพียงพอ  และไม่มีรายการใดท่ีไม่ไดรั้บการบนัทึก หรือไม่สามารถ
อธิบายได ้ หรือเป็นรายการเทจ็ มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปร่งใสและถูกตอ้งตามควร 
รวมถึงมีขั้นตอนการตรวจสอบกระบวนการควบคุมภายในเพื่อใหค้วามเช่ือมัน่ต่อประสิทธิผลของ
กระบวนการจดัท าบญัชีและการเก็บรักษาขอ้มูล 

10. ผูท่ี้กระท าการทุจริตคอร์รัปชัน่ถือเป็นการกระท าผดิจรรยาบรรณบริษทัฯ จะไดรั้บการพิจารณาโทษทาง
วนิยัตามระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษทัฯ และอาจไดรั้บโทษตามกฎหมายหากการ
กระท านั้นผดิกฎหมาย  

11. บริษทัฯ ไดม้อบอ านาจและความรับผดิชอบใหแ้ก่ฝ่ายบริหารในการก าหนดแนวทางปฏิบติั และก ากบั
ติดตาม ตรวจสอบใหมี้การปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และจดัโครงสร้างองคก์รและ
ทรัพยากรใหส้อดคลอ้งเหมาะสมต่อการด าเนินการตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

12. บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเปิดเผยและแลกเปล่ียนนโยบายภายใน ประสบการณ์ แนวปฏิบติัท่ีดี และแนวทาง
ความส าเร็จในการสนบัสนุนใหเ้กิดการท าธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม ถูกตอ้งและโปร่งใสในประเทศไทย 
รวมถึง มีนโยบายท่ีจะร่วมมือกบับริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนั คู่คา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืน ๆ โดย
การสร้างแนวร่วมปฏิบติั และการเขา้ร่วมในกิจกรรมต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 


