
 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) 

บริษัทฯ บริหารจัดการโดยยึดหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  

ค านิยาม 

การคอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบน การใช้ต าแหน่ง หน้าที่ และ/หรือการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
การงานของบริษัทฯ ไปกระท าการใดๆ ท่ีเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง พวกพ้อง และ/หรือผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน 
ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบแก่ตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการ
กระท าใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ยกเว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระท าได้  

รูปแบบของการคอร์รัปชั่น  ประกอบด้วย 4 รูปแบบหลัก 

1. การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงิน ส่ิงของ และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจน
การส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า 
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการท่ีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล 
บริษัทฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนักการเมืองมืออาชีพที่สังกัดพรรคการเมือง
พรรคใดพรรคหนึ่ง และจะไม่น าเงินทุน หรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นใดไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตาม
ความหมายในวรรคแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ  

2. การบริจาคเพื่อการกุศล หมายถึง เงินที่จ่ายไปเพื่อศาสนา การศึกษา สาธารณประโยชน์ ฯลฯ ทั้งนี้มีความเส่ียงที่จะ
เกิดคอร์รัปชั่นเนื่องจากเกีย่วขอ้งกับการใช้จา่ยเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตวัตนอาจท าให้เกิดความเส่ียงต่อบริษัทฯ ท่ีใช้
เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางส าหรับการคอร์รัปชั่น และเพื่อไม่ให้การบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝง บริษัทฯ               
จึงก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกีย่วกับการบริจาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้
ดังต่อไปนี ้
2.1 ต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริง และมีการด าเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์

ของโครงการประสบผลส าเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง 
2.2 ต้องพิสูจน์ได้ว่าการบริจาคเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือ

หน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เช่น การติดตราสัญลักษณ์ (Logo)                 
การประกาศรายชื่อ ณ สถานท่ีจัดงาน หรือในส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ์อื่น เป็นต้น 

3. เงินสนับสนุน (Sponsorships) หมายถึง เงินท่ีจ่ายไปโดยมีวัตถุประสงค์มีเพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ 
ซึ่งมีความเส่ียง เนื่องจากเป็นการจ่ายเงินส าหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผ ลและติดตาม                         
เงินสนับสนุนอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับการให้สินบน บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงิน
สนับสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม รวมทั้งการประเมินผลที่ได้รับไว้ดังต่อไปนี้ 
3.1 ต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอเงินสนับสนุนได้ท ากิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็นการด าเนินการเพื่อสนับสนุนให้

วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลส าเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง  



 

  

3.2 ต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถค านวณเป็นตัวเงินได้ เช่น การให้ท่ีพักและอาหาร 
เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศ
เกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป 

4. ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องใน
โอกาสพิเศษ ตามประเพณีนิยม หรือระเบียบแบบแผนทางการค้า มีความเส่ียงที่จะถูกใช้เป็นช่องทางให้ท าการทุจริต
คอร์รัปชั่น บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ ในการให้และการรับของขวัญ เพื่อให้มีกระบวนการในการ
พิจารณาว่าได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามประเพณีนิยม หรือระเบียบแบบแผนทางการค้าจริง 

การแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครอง 
หากผู้ใดพบหรือมีข้อสงสัยโดยเฉพาะเรื่องการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อ
ได้รับการแจ้งเบาะแสไม่ว่าจากภายในหรือภายนอก บริษัทฯ มีหน่วยงานอิสระที่จะท าการพิจารณารายละเอียดเพื่อสืบหา
ข้อเท็จจริงตามกระบวนการดังต่อไปนี้ 
1. กระบวนการหาข้อเท็จจริง บริษัทฯ ก าหนดช่องทางในการติดต่อและรับเรื่องร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์ รายงานประจ าปี

หัวข้อรายงานบรรษัทภิบาล และในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยก าหนดกระบวนการหาข้อเท็จจริงที่รวดเร็วและเป็นระบบ
ประกอบด้วย   
1.1 ความชัดเจนเพียงพอ รายละเอียดของเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต้องเป็นความจริง และ/หรือมีความเพียงพอที่จะน า

สืบได้ 
1.2 สาระส าคัญ เบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่มีสาระส าคัญ ผู้รับเรื่องจะพิจารณาส่งให้คณะกรรมการวินัย ซึ่งสมาชิก

ประกอบด้วย หน่วยงานอิสระ (Compliance) หน่วยงานทรัพยากรบุคคล หน่วยงานต้นเรื่องของผู้ถูกร้องเรียน และ
หน่วยงานต้นเรื่องของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน (กรณีเป็นพนักงาน) เพื่อขยายผลหาข้อเท็จจริง 

1.3 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอก  
1.4 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เว้นแต่ผู้แจ้ง

เบาะแสหรือผู้ร้องเรียน เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลจะท าให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า หรือสอบถามข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม หรือชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  

2. กระบวนการให้ความเป็นธรรม คณะกรรมการวินัย จะพิจารณาให้ความเป็นธรรม และปกป้องผู้แจ้งเบาะแสหรือ      
ผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และการ
รายงาน ต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภัย และความเสียหาย
ของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน หรือผู้ที่ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมู ล หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยการลงนามให้สัตยาบันร่วมกัน 

3. กระบวนการรายงาน คณะกรรมการวินัย มีหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ (President) 
และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเรื่องที่เกิดขึ้น โดยการ
พิจารณาความเหมาะสมของการน าเสนอรายงานต่อผู้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
วินัย ซึ่งก าหนดกรอบการพิจารณาไว้ดังต่อไปนี้ 
3.1 กรรมการผู้จัดการใหญ่ (President) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานปกติทั่วไป และอยู่ภายใต้การก ากับดูแล

ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ/หรือ

การจงใจกระท าการทุจริตต่อหน้าที่ท่ีส่งผลกระทบอย่างร้ายแรง 



 

  

3.3 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) เป็นเรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ และ/หรือเพื่อพิจารณาด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการก ากับดูแล 
และ/หรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อผู้บริหารระดับสูง  

4. กระบวนการลงโทษ และการแจ้งผลการด าเนินการ  
4.1 การลงโทษ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
4.2 กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการด าเนินการให้ทราบเป็นลายลักษณ์

อักษร 
4.3 หัวหน้าสายงานท่ีเกี่ยวข้องติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอ านาจทราบตามล าดับ  


