
นโยบายการตอ่ต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น (Anti-Corruption Policy) 
 

บริษัทด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมโปร่งใสและตระหนักถึงควำมส ำคัญในเรื่องกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นทุก
รูปแบบ โดยกำรด ำเนินกิจกำรใหถ้กูตอ้งตำมกฎหมำย และเป็นประโยชนต์่อสงัคม สนบัสนนุใหพ้นกังำนปฏิบตัิงำนอย่ำงมี
คุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดี ในกำรนีบ้ริษัทจึงไดม้ีกำรก ำหนดนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น (Anti-Corruption 
Policy) เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบตัิและก ำหนดหำ้มกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิัททกุคนเรียกรอ้ง ด ำเนินกำร 
หรือยอมรบักำรทจุรติคอรร์ปัชั่นในทกุประเทศและทกุหน่วยงำนทัง้ภำครฐัและภำคเอกชนท่ีธุรกิจของบรษิัทเขำ้ไปเก่ียวขอ้ง 
อีกทัง้มีกำรเสรมิค่ำนิยมควำมซื่อสตัยส์จุรติและควำมรบัผิดชอบใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร ใหม้ีกำรสอบทำนกำรปฏิบตัิตำม
นโยบำยต่อตำ้นคอรร์ปัชั่นนีอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทำงกำรปฏิบตัิและขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้
สอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย เพื่อใหก้ำรต่อตำ้นทจุรติคอรร์ปัชั่น
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
1. คาํนิยาม 

คอรร์ปัชั่น (Corruption) หมำยถึงกำรติดสินบนไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใดๆ ดงันี ้ 
1. กำรใหก้ำรเสนอใหค้ ำมั่นหรือสญัญำว่ำจะให ้
2. กำรรบักำรเรียกรอ้ง 
ซึ่งเงินทรพัยสิ์นหรือประโยชนอ์ื่นใดซึ่งไม่เหมำะสมกบัเจำ้หนำ้ที่ของรฐั หรือเอกชน หรือผูม้ีหนำ้ที่เก่ียวขอ้งไม่ว่ำ

จะโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม เพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำวกระท ำหรือละเวน้กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ อนัเป็นกำรใหไ้ดม้ำ หรือรกัษำไวซ้ึ่ง
ธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสมในทำงธุรกิจ  ทั้งนี  ้เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิ่น หรือจำรีตทำงกำรคำ้ใหก้ระท ำได ้

 
2. แนวปฏิบัติ 

2.1 บุคลำกรของบริษัททุกคนตอ้งไม่ด ำเนินกำร หรือเขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น กำรใหห้รือรบัสินบน
ทกุรูปแบบทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม โดยมีหนำ้ที่ปฏิบตัิตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น คู่มือกำรก ำกบั
กำรดูแลกิจกำรท่ีดีและมำตรฐำนทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ระเบียบ
และขอ้ก ำหนดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

2.2 บุคลำกรทุกคนของบริษัทตอ้งปฏิบัติดว้ยควำมระมัดระวังเก่ียวกับกำรรับกำรให้ของขวัญ ทรัพยสิ์น หรือ
ประโยชนอ์ื่นใด รวมถึงค่ำบริกำรรบัรองและค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทั้งนี ้ กำรใหห้รือรบัของขวญัและกำรเลีย้งรบัรอง
ตอ้งเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคท์ำงธุรกิจหรือตำมประเพณีนิยมเท่ำนัน้ โดยมีมลูค่ำที่เหมำะสมและตอ้งไม่ส่งผล
กระทบต่อกำรตดัสินใจในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ 

2.3 กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลและกำรใหเ้งินสนบัสนุนของบริษัท ตอ้งมีขัน้ตอนกำรตรวจสอบ อนุมตัิ และสอบทำน 
โดยตอ้งมีเอกสำรหลกัฐำนชดัเจน เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลและเงินสนบัสนุนนัน้ไม่ถูกน ำไปใช้
เป็นขอ้อำ้งส ำหรบักำรทจุรติคอรร์ปัชั่น 

2.4 บริษัทตอ้งจดัใหม้ีกระบวนกำรตรวจสอบ ระบบและขัน้ตอนกำรปฏิบตัิกำรงำนขำยและกำรตลำด รวมทัง้งำน
จดัหำพสัดแุละท ำสญัญำอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรเกิดทจุรติคอรร์ปัชั่นและบริหำร
จดักำรใหม้ีวิธีกำรแกไ้ขที่เหมำะสม 



2.5 บริษัทต้องมีกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่สะท้อนถึงควำมมุ่งมั่นต่อมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอรร์ปัชั่น และมีนโยบำยที่จะไม่ลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทำงลบต่อบุคลำกรของบริษัทที่ปฏิเสธกำร
คอรร์ปัชั่น แมว้่ำกำรกระท ำนัน้จะท ำใหบ้ริษัทสญูเสียโอกำสทำงกำรคำ้ โดยบริษัทมีกระบวนกำรส่ือสำรอย่ำง
ชดัเจนเก่ียวกบันโยบำยดงักล่ำว 

2.6 บรษิัทตอ้งจดัใหม้ีขัน้ตอนในกำรเก็บรกัษำเอกสำรและบนัทึกต่ำงๆ ใหพ้รอ้มต่อกำรตรวจสอบ เพื่อยืนยนัควำม
ถกูตอ้งและควำมเหมำะสมของรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนขัน้ตอนกำรปฏิบตัิเพื่อใหม้ั่นใจว่ำไม่มีรำยกำรใด
ที่ไม่ไดร้บักำรบนัทึก หรือไม่สำมำรถอธิบำยได ้หรือเป็นรำยกำรเท็จ 

2.7 บริษัทตอ้งจดัใหม้ีขัน้ตอนเพื่อใหเ้กิดควำมมั่นใจว่ำกำรควบคุมภำยในของกระบวนกำรท ำบัญชีและกำรเก็บ
รกัษำขอ้มลูไดร้บักำรตรวจสอบภำยใน เพื่อยืนยนัประสิทธิผลของกระบวนกำรตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริต
คอรร์ัปชั่น และเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำรบันทึกรำยกำรทำงเงินมีหลักฐำนอย่ำงเพียงพอเพื่อใชใ้นกำร
ตรวจสอบ 

2.8 บริษัทตอ้งจดัใหม้ีกำรส่ือสำรหรือฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องแก่บุคลำกรของบริษัท เพื่อใหเ้กิดควำมรูค้วำมเขำ้ใจ
อย่ำงแทจ้รงิเก่ียวกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่นและบทลงโทษหำกไม่ปฏิบตัิตำมมำตรกำรนี้ 

2.9 บริษัทตอ้งส่ือสำรนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นและแนวปฏิบตัิไปยงับริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่
บริษัท มีอ ำนำจในกำรควบคมุ คู่คำ้ทำงธุรกิจ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพื่อทรำบและน ำมำตรกำรต่อตำ้นกำรทจุรติ
คอรร์ปัชั่นไปปฏิบตัิ 

2.10 บุคลำกรของบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบกำรกระท ำที่อำจฝ่ำ ฝืนมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอรร์ปัชั่น โดยบริษัทตอ้งจัดใหม้ีช่องทำงกำรแจง้เบำะแสและคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูหรือเบำะแส เมื่อบุคลำกร
ตอ้งกำรแจง้ขอ้มลูหรือเบำะแส รวมทัง้เมื่อบคุลำกรตอ้งกำรค ำแนะน ำเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมมำตรกำรต่อตำ้น
กำรทจุรติคอรร์ปัชั่น  

 
3. นโยบายการรับและให้ของขวัญบริการต้อนรับหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

3.1 บริษัทไม่สนับสนุนให้ผู้ค้ำ  ผู้ขำย ผู้รับเหมำช่วง หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทมอบของขวัญ 
ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใดแก่พนกังำน ซึ่งอำจส่งผลใหก้ำรตดัสินใจในกำรปฏิบตัิงำนดว้ยควำมล ำเอียงหรือ
ควำมล ำบำกใจ หรือก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์เวน้แต่เป็นกำรมอบของขวญัตำมประเพณีนยิมซึง่
มีธรรมเนียมกำรให้ของขวัญ แต่หำกสุดวิสัยที่ไม่สำมำรถปฏิเสธไดใ้ห้พนักงำนที่รับของขวัญ ของก ำนัล 
ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใดที่มีมลูค่ำเกิน 3,000 บำท รำยงำนผูบ้งัคบับญัชำตำมสำยงำน 

3.2 กำรใหข้องขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใดแก่บุคคลใดๆ เนื่องในโอกำสตำมประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียม
กำรให้ของขวัญ บริษัทจะใช้ดุลยพินิจในกำรให้ที่ตอ้งไม่เกินสมควร หรือฟุ่ มเฟือย หรือสุรุ่ยสุร่ำย หรือผิด
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงำม 

3.3 ของขวัญ ของก ำนัล ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้หรือรับจะตอ้งไม่อยู่ในรูปของเงินสด หรือเข้ำข่ำย
ลกัษณะเงินสด และตอ้งปฏิบตัิตำมระเบียบท่ีบรษิัทก ำหนด 

 
4. นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้เงนิสนับสนุน 

กำรบรจิำคเพื่อกำรกศุลหรือกำรใหเ้งินสนบัสนนุทกุประเภทตอ้งมีลกัษณะดงันี ้



4.1 ด ำเนินกำรอย่ำงถกูตอ้งเปิดเผยและโปรง่ใสโดยไม่ขดัต่อหลกัศีลธรรมเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบปฏิบตัิของ 
บรษิัท รวมถึงหน่วยงำนรำชกำร รฐัวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ไม่ใชเ้ป็นขอ้อำ้งส ำหรบักำร
ทจุรติคอรร์ปัชั่น 

4.2 สอดคลอ้งกับนโยบำยดำ้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมำภิบำล หรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำสู่ควำม
ยั่งยืนของบริษัท หรือเป็นกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อสงัคมอย่ำงแทจ้รงิ หรือเพื่อเป็นไปตำมวตัถุประสงค์
ของกำรด ำเนินงำนดว้ยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

4.3 ไม่มีวตัถปุระสงคแ์อบแฝงเพื่อสรำ้งควำมไดเ้ปรียบ หรือสรำ้งแรงจงูใจในกำรเอือ้ประโยชนท์ำงธุรกิจ 

4.4 ต้องจัดท ำบันทึกเพื่อขออนุมัติโดยระบุวัตถุประสงค์และชื่อบุคคลหรือหน่วยงำนผู้รับบริจำคหรือรับเงิน
สนับสนุนอย่ำงชัดเจนพรอ้มแนบเอกสำรที่เก่ียวขอ้ง เพื่อน ำเสนอผูม้ีอ  ำนำจของบริษัทพิจำรณำอนุมัติก่อน
ด ำเนินกำร และพิสจูนไ์ดว้่ำมีกิจกรรมตำมโครงกำรเพื่อกำรกศุลดงักล่ำวจรงิ 
 

5. นโยบายการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
บริษัทเป็นองคก์รที่เป็นกลำงทำงกำรเมืองสนบัสนุนกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่เป็นไปตำมระบอบกำรปกครองในประเทศ

นัน้ๆ ทัง้นี ้บริษัทสนบัสนุนใหบุ้คลำกรของบริษัทยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษัตริยท์รงเป็นประมขุ และ
ใชสิ้ทธิทำงกำรเมืองของตนตำมครรลองของกฎหมำย 

 
6. การสื่อสารและการฝึกอบรม 

6.1 กำรส่ือสำร 
6.1.1 บริษัทจัดใหม้ีกำรส่ือสำรนโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นใหแ้ก่บุคลำกรของบริษัท

และผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

6.1.2 จดัใหม้ีกำรส่ือสำรไปยงับุคลำกรของบริษัทเก่ียวกบันโยบำยกำรไม่ลดต ำแหน่ง กำรลงโทษ หรือใหผ้ล
ทำงลบต่อบุคลำกรของบริษัทที่ปฏิเสธกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นแมว้่ำกำรกระท ำนัน้จะท ำใหบ้ริษัทสญูเสีย
โอกำสทำงธุรกิจ 

ทัง้นี ้เมื่อมีกำรจดัท ำหรือปรบัปรุงนโยบำยและมำตรกำรที่เก่ียวขอ้ง ใหม้ีกำรส่ือสำรและเปิดเผยขอ้มลูทุกครัง้
ตำมช่องทำงกำรส่ือสำรท่ีเหมำะสม 

6.2 กำรฝึกอบรม 

6.2.1 จัดใหม้ีกำรปฐมนิเทศและฝึกอบรมเก่ียวกับนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นใหแ้ก่บุคลำกรของ
บรษิัท 

6.2.2 สนบัสนนุใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรมีส่วนรว่มในกำรใหค้วำมรูแ้ก่พนกังำน และเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำร
ปฏิบตัิตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น 

 
7. บทลงโทษเม่ือไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น 

นโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่นถือเป็นส่วนหนึ่งของวนิยัในกำรปฏิบตัิงำน กรรมกำร ผูบ้รหิำร และ
พนักงำนที่ไม่ปฏิบัติตำมย่อมถูกสอบสวนและพิจำรณำโทษทำงวินัยตำมระเบียบขอ้บังคับของบริษัท และกฎหมำยที่
เก่ียวขอ้งต่อไป 
 


