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ปรับปรุงล่าสุด 16 สงิหาคม 2564 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน 

             บรษิทัใหค้วามส าคญัในเรื่องการต่อต้านทุจรติและรบัสนิบน เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกจิ  โดยทีป่ระชุม

คณะกรรมการ  มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัเขา้ลงนามแสดงเจตนารมยแ์นวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

ทุจรติ  ซึง่บรษิทัไดน้ าเจตนารมยด์งักล่าว   มาก าหนดเพิม่เตมิในจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน  

รวมถงึแนวทางการปฏบิตัใินการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 
 

บรษิทัก าหนดใหบุ้คลากรของบรษิทัทุกคน ต้องรบัทราบและท าความเขา้ใจ และปฏบิตัติามเกี่ยวกบันโยบายการ

ต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่  และแนวปฏบิตัทิีด่ ีดงัต่อไปนี้ 
 

1.  นโยบายการต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชัน่   
 

“ ห้ามมิให้กรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั  ยอมรบัการทุจริตทุกรปูแบบทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม  ได้แก่  การรบัส่ิงของ  ของขวญั    การเลี้ยงรบัรอง  เงินเร่ียไร  เงินบริจาค และผลประโยชน์อ่ืน
ใด ให้แก่ตนเอง จากบุคคลท่ีท าธรุกิจกบับริษทั”  
  

ทัง้น้ี ให้ครอบคลุมถึงพนักงาน  คู่ค้า  ลกูค้า  และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทัง้ในประเทศและต่างประเทศ   
และจดัให้มีการสอบทานการปฏิบติังานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ เป็นประจ าอย่าง
น้อยปีละ   1 ครัง้           
 

2.  ค านิยาม  “ทุจริตคอร์รปัชัน่”    :    หมายถืง  การติดสินบนไม่ว่าจะในรูปแบบใด  โดยการเสนอให้   

สญัญา  มอบให้  ให้ค ามัน่  เรียกร้อง หรือรบั (ในรูปตวัเงนิ/ทรพัย์สนิ) หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกบั 

เจา้หน้าทีข่องรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานเอกชน  คู่คา้  ลูกคา้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม   ไม่ว่าจะโดยทางตรง

หรอืทางอ้อม  เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวกระท าหรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าที ่ อนัเป็นการใหไ้ดม้าเพื่อรกัษาไวซ้ึ่งธุรกจิ  

หรอืแนะน าธุรกจิให้กบับรษิทัโดยเฉพาะ   หรอืเพื่อให้ได้มาหรอืรกัษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมกบั

ธุรกจิ  เวน้แต่ เป็นกรณีทีก่ฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิน่  หรอืจารตีทาง

การคา้ใหก้ระท าได ้
 

3.  ค านิยาม “การให้ส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด”  :  หมายถงึ การใหส้ทิธพิเิศษในรปูของเงนิ ทรพัยส์นิ  
สิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นสนิน ้าใจ เป็นรางวลั หรอืเพื่อการสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ ี 
 
4.  ค านิยาม “การให้สินบน”  :   หมายถงึ การเสนอใหห้รอืรบัสิง่ของ   ของขวญั  รางวลั หรอืผลประโยชน์อื่น
ใดใหแ้ก่ตนเอง หรอืจากบุคคลซึง่ตอ้งการใหโ้น้มน้าวใหก้ระท าการบางอย่างทีไ่ม่สุจรติ  ผดิกฎหมายหรอืผดิ
จรรยาบรรณของบรษิทัฯ 
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5.  ค านิยามของ “ค่าอ านวยความสะดวก”  หมายถึง ค่าใช้จ่ายจ านวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่ เจ้าหน้าที่ของรฐั
อย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการใหเ้พยีงเพื่อใหม้ัน่ใจว่า เจา้หน้าทีข่องรฐั จะด าเนินการตามกระบวนการ หรอืเป็น
การกระตุน้ใหด้ าเนินการรวดเรว็ขึน้ โดย กระบวนการนัน้ไม่ต้องอาศยัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีร่ฐั และเป็นการกระท า
อนัชอบดว้ยหน้าที ่ของเจา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้ รวมทัง้เป็นสทิธทิี่นิตบิุคคลพงึจะไดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ เช่น การขอ
ใบอนุญาต การขอหนังสอืรบัรอง และการไดร้บัการบรกิารสาธารณะ เป็นตน้ 
 
6. ค านิยาม “เจ้าหน้าท่ีรฐั/พนักงานรฐั”  หมายถึง การที่บุคคลผู้เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ของ  รัฐ/
นักการเมอืง/ทีป่รกึษาของหน่วยงานรฐั และไดเ้ขา้มาท างานใหก้บับรษิทัเอกชน และอาจ อาศยัความสมัพนัธ์หรอื
ขอ้มูลภายในไปเอื้อประโยชน์แก่บรษิทัเอกชนหรอืก่อให้เกดิภาวะ ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของการปฏบิตัิ
หน้าทีข่องหน่วยงานของรฐัหรอืองคก์ร ก ากบั ดแูลธุรกจิกบับรษิทัทีอ่ยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูล โดยผลของการกระท า
นัน้มุ่งหวงัให้เกดิความ ได้เปรยีบทางธุรกจิที่ไม่เป็นธรรม หรอื การก าหนดนโยบายเอื้อประโยชน์เอกชนที่อดีต  
เจา้หน้าทีข่องรฐันัน้ท างานให ้
 
7. หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

7.1     คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรบัผิดชอบในการก าหนดนโยบาย และก ากบัดูแลให้มีระบบที่
สนับสนุนการต่อต้านคอร์ร ัปชัน่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้
ความส าคญักบัการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

7.2     คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงนิและบญัช ี
ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มัน่ใจว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล มคีวามรดักุม เหมาะสม ทนัสมยั และมปีระสทิธภิาพ 

7.3     กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหาร มีหน้าที่และรบัผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบส่งเสริมและ
สนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชนั เพื่อสื่อสารไปยงัพนักงานและผูเ้กี่ยวขอ้งรวมทัง้ทบทวนใหม้ี
ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ต่างๆทีเ่ปลีย่นแปลงไปไดแ้ก่สภาพธุรกจิระเบยีบขอ้บงัคบัและ
ขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างๆเป็นตน้ 

7.4     ผู้ตรวจสอบภายใน มหีน้าที่และรบัผดิชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏบิตัิงานว่าเป็นไป
อย่างถูกต้องตรงตามนโยบายแนวปฏบิตั ิอ านาจด าเนินการ ระเบยีบปฏบิตั ิและกฎหมายขอ้ก าหนด
ของหน่วยงานก ากบัดูแลเพื่อใหม้ัน่ใจว่ามรีะบบควบคุมทีม่คีวามเหมาะสมและเพยีงพอต่อความเสี่ยง
ดา้นคอรร์ปัชนัทีอ่าจเกดิขึน้และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.5     กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  ต้องปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นนโยบาย
ฉบับนี้  และในกรณีที่พบเห็นการกระท าอันเป็นที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ จะต้องรีบรายงานต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา หรอืผ่านช่องทางการรายงานทีก่ าหนดไวต้ามนโยบายฉบบันี้ 
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8. แนวปฏิบัติทีด่ ี
 

1. กรรมการ  ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั ตอ้งปฏบิตัติามนโยบายการต่อตา้นการทุจรติ  และจรรยาบรรณ

การท างาน  โดยตอ้งไม่เขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัเรื่องการทุจรติคอรร์ปัชนั ไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

2. พนักงานและผูบ้รหิารของบรษิทั   ตอ้งไม่ละเลยหหรอืเพกิเฉย : 

2.1 เมื่อพบเหน็การกระท าทีเ่ขา้ขา่ยทุจรติคอรร์ปัชนัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั  โดยแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอื

บุคคลทีร่บัผดิชอบทราบ และใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ  หากมขีอ้สงสยัหรอืขอ้

ซกัถามใหป้รกึษาผูบ้งัคบับญัชา หรอื บุคคลทีก่ าหนดใหท้ าหน้าทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบัการตดิตามการ

ปฏบิตัติามจรรยาบรรณบรษิทั ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ทีก่ าหนดไว ้

2.2 ตอ้งไม่มผีลประโยชน์ทัง้ทางตรงและแอบแผง ทัง้สว่นตน ครอบครวั และพวกพอ้งกบับรษิทั  เช่น กระท า

การใด ๆ เพื่อขายสนิคา้และบรกิารใหก้บับรษิทั หรอืแขง่ขนักบับรษิทั 

2.3 หลกีเลีย่งการรบัเลีย้งจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทางธุรกจิกบับรษิทั  หรอืจากผูอ้ื่น  ซึง่อาจไดป้ระโยชน์จากการ

ปฏบิตังิานของพนักงาน 

2.4 ไม่เรยีก หรอืรบัผลประโยชน์ทีไ่ม่ชอบธรรม ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม หรอืประโยชน์อื่นใดเพื่อใหไ้ดม้า

ซึง่ประโยชน์ทางธุรกจิ  รวมถงึไม่ใชป้ระโยชน์จากสนิบนหรอืการทุจรติ โดยมชิอบในการประกอบธุรกจิ 

3. จดัใหม้กีารรายงานทางการเงนิทีเ่ชื่อถอืได ้ มรีะบบการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ  โดยใหค้วามโปร่งใสและ

มกีารค านึงถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิทุจรติคอรร์ปัชนัในการด าเนินงาน โดยมกีารตดิตามดแูลอย่างสม ่าเสมอ 

4. บรษิทัก าหนดใหม้ชี่องทางการแจง้เบาะแส เกีย่วกบัการกระท าทุจรติคอรร์ปัชัน่   โดยจะใหค้วามเป็นธรรม

และคุม้ครองพนักงานทีป่ฏเิสธ หรอื แจง้เรื่องคอรร์ปัชนัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัโดยใชม้าตรการคุม้ครองผู้

รอ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการรายงานการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ตามทีบ่รษิทัก าหนดไวใ้นนโยบายการ

แจง้ขอ้รอ้งเรยีน และขอ้เสนอแนะ 

5. ผูท้ีก่ระท าการทุจรติคอรร์ปัชนั เป็นการกระท าทีผ่ดิจรรยาบรรณของบรษิทัฯ  ซึง่ตอ้งไดร้บัการพจิารณาโทษ

ทางวนิัยตามระเบยีบทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผดิกฎหมาย 

6. บรษิทัใหค้วามส าคญัในการเผยแพร่   สง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจกบับุคคลอื่นทีต่อ้งปฏบิตัหิน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบั

บรษิทัและผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ   เพื่อน าไปสูก่ารสรา้งจติส านึกทีด่ ี 
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9.  ข้อก าหนดส าหรบัการด าเนินการ 

     1.  การด าเนนิการใด ๆ ตามนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ใหใ้ชแ้นวปฏบิตัติามทีก่ าหนดไวใ้นคู่มอืการ    
         ก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ   นโยบายและแนวปฏบิตัติ่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม  ระเบยีบ คู่มอื 
         ปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง  และแนวทางปฏบิตัอิื่นใดทีบ่รษิทัจะก าหนดขึน้ต่อไป  
     2. นโยบายต่อตา้นการทุจรตินี้  ใหค้รอบคลุมทุกกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
     3. ก าหนดใหม้กีารประเมนิความเสีย่งต่อการเกดิทุจรติคอรร์ปัชัน่ทัว่ทัง้องคก์ร เป็นประจ าทุกปี 
     4. เพื่อใหเ้กคิวามชดัเจนในการด าเนินการในเรื่องความเสีย่งกบัการทุจรติคอรร์ปัชนั  กรรมการ  ผูบ้รหิาร และ  
        พนักงานของบรษิทัทุกระดบัตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงัในเรื่องต่อไปนี้ 

 

4.1   การรบัสิง่ของ/ การใหส้ิง่ของ หรอืผลประโยชน์อื่นใด :  ก าหนดแนวปฏบิตัไิวด้งันี้ 

       4.1.1  การรบัสิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใด 

                         1)   หา้มมใิหผู้บ้รหิาร และพนักงาน ;  รบั ขอรบัเรีย่ไร ของขวญั การเลีย้งรบัรอง  การ  
                               ใหบ้รกิาร  การสนับสนุนทางการเงนิ เงนิ รางวลัใด ๆ จากคู่คา้ เจา้หนี้ หรอืผูม้สีว่นได้   
                               เสยีทีท่ าธุรกจิ กบับรษิทั 
                         2)   การขอสนับสนุนในรปูเงนิหรอืสิง่ของ  สามารถกระท าไดใ้นลกัษณะองคก์รกบัองคก์ร   
                               โดยตอ้งไดร้บัการลงนามอนุมตัจิาก กรรมการผูม้อี านาจลงนาม เท่านัน้  
                         3)   เวน้แต่ในโอกาสหรอืเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมทีพ่งึปฏบิตัติ่อกนั   โดยสิง่ของหรอื  
                               ประโยชน์อื่นใดนัน้  ตอ้งมรีาคาหรอืมลูค่าการรบัไม่เกนิ 3,000 บาท  และ/หรอื  
                               มคีวามจ าเป็นตอ้งรกัษาสมัพนัธภาพอนัดรีะหว่างบุคคล หรอืระหว่างองคก์ร 
                         4)   ก าหนดใหผู้บ้รหิารระดบัสงูเป็นผูแ้ทนองคก์รในการรบัสิง่ของหรอืประโยชน์อื่นใด  และ    

                               มอี านาจในการพจิารณาแจกจา่ยสิง่ของหรอืประโชน์อื่นใด ใหแ้กพ่นักงาน 
              5)    กรณีของช าร่วยในช่วงเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยม บรษิทัอนุโลมใหพ้นักงานสามารถ 

                               รบัได ้ โดยมมีลูค่าหรอืราคาทีเ่หมาะสม/ไม่แพงเกนิจรงิทีใ่ชก้นัโดยทัว่ไป เช่น   ปฏทินิ  

                               พวงกุญแจ สมุดบนัทกึฯลฯ ทีม่ตีราสญัลกัษณ์ขององคก์รนัน้ระบุไว ้ โดยมอบหมายให ้    

                               ผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นผูแ้ทนในการรบัมอบ และมอี านาจในการพจิารณาแจกจ่ายของ 

                               ช าร่วยใหแ้ก่พนักงาน 

                     6)  เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   บรษิทัไม่อนุญาตใหพ้นักงานหรอืบุคคลที ่

                          บรษิทัมไิดม้อบหมายใหเ้ป็นผูแ้ทนในการรบัสิง่ของหรอืประโยชน์อื่นใด โดยเดด็ขาด     
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                     4.1.2    การให้ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใด    :     

                           1)   การใหส้ิง่ของ   ก าหนดใหใ้นโอกาสเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมทีค่นทัว่ไปพงึปฏบิตั ิ 

                                ต่อกนั   โดยสิง่ของหรอืประโยชน์อื่นใดนัน้   บรษิทัจะเป็นผูด้ าเนินการจดัหาซึง่ก าหนด  

                                ราคาหรอืมมีลูค่าไม่เกนิ 3,000 บาท    

                           2)  เพื่อหลกีเลีย่งการน าไปสูก่ารใหส้นิบน  บรษิทัก าหนดใหม้กีารส ารวจ และตรวจสอบ 

                                ความเหมาะสมก่อนด าเนินการเพื่อป้องกนัการน าไปสูก่ารทุจรติ  และก าหนดใหผู้บ้รหิาร 

                                ระดบัสงู  เป็นผูแ้ทนองคก์ร ในการมอบสิง่ของหรอืประโยชน์อื่นใด  

 

     4.2   เงนิบรจิาคเพื่อการกุศล หรอืเงนิสนับสนุน  :    การให/้รบัเงนิบรจิาค  เงนิเรีย่ไร ตอ้งเป็นไปอย่าง 

            โปร่งใสถู่กตอ้งตามกฎหมาย  โดยตอ้งมัน่ใจว่าเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนับสนุนไม่ไดถู้กน าไปใชเ้พื่อ  

            เป็นขอ้อา้งในการตดิสนิบน 

      4.3  การเมอืง : บรษิทัด าเนินธุรกจิดว้ยความเป็นกลางทางการเมอืง ไม่เขา้ไปมสีว่นร่วมและฝักใฝ่พรรค 

            การเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึ่งหรอืผูม้อี านาจทางการเมอืงคนหนึ่งคนใด ไม่น าเงนิทุนหรอื 

            ทรพัยากรของบรษิทัไปใช ้สนับสนุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มแก่พรรคการเมอืงหรอืนักการเมอืง  

            ใด ๆ   

4.4 ค่าอ านวยความสะดวก  : บรษิทัไม่มนีโยบายทีจ่ะจ่ายค่าอ านวยความสะดวกใดๆ ใหแ้ก่เจา้หน้าที่ 

ของรฐั เพื่อเป็นการกระตุน้ใหด้ าเนินการรวดเรว็มากขึน้ 

4.5 การขดัแย้งทางผลประโยชน์      บรษิทัก าหนดให ้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานหลกีเลีย่งการ

กระท าทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  โดยมหีลกัการทีส่ าคญัดงันี้ 

▪ ละเวน้การประกอบกจิการอนัเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยไม่ว่าจะ

ท าเพื่อประโยชน์สว่นตวัหรอืผูอ้ื่น ซึง่อาจเป็นผลเสยีหายต่อบรษิทัฯ ไม่ว่าโดยตรงหรอืออ้ม 

หรอืเขา้เป็นหุน้สว่น หรอืผูถ้อืหุน้ทีม่อี านาจตดัสนิใจ หรอืกรรมการ หรือผูบ้รหิารในกจิการ

ทีเ่ป็นการแขง่ขนั หรอืมลีกัษณะเดยีวกนักบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

▪ ตอ้งรายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ผลประโยชน์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ 

หรอืบรษิทัย่อยได ้เช่น  การด ารงต าแหน่งใด ๆ ของผูค้า้ทีป่ระกอบธุรกจิกบับรษิทัฯ หรอื

ลูกคา้ของบรษิทัฯ   เป็นตน้   และตอ้งรายงานใหบ้รษิทัทราบทนัท ี

▪ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น โดยอาศยัขอ้มลูอนัเป็นความลบัของบรษิทัฯ 

หรอืบรษิทัย่อย  
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4.6 การจ้างพนักงานรฐั : บรษิทัมนีโยบายการจา้งพนักงานรฐั เพื่อด ารงต าแหน่ง กรรมการ ผูบ้รหิาร   
พนักงาน หรอืทีป่รกึษาของบรษิทั  โดยตอ้งมกีระบวนการคดัเลอืก  การอนุมตักิารจา้ง  การก าหนด
ค่าตอบแทนและกระบวนการควบคุม  เพื่อมัน่ใจว่าการจา้งพนักงานรฐั จะไม่ได้เป็นการตอบแทน
การได้มาซึ่งประโยชน์ใด ๆ  เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อบรษิทั  ท าลายภาพลกัษณ์ดา้นความน่าเชื่อถอื
และความซื่อตรงของการปฏบิตัหิน้าที ่ซึง่มคีวามเสีย่งต่อการคอรร์ปัชนั 

4.7 การประเมินความเส่ียง    
1) ผู้บริหารของบริษัทต้องมีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการติดสนิบนและการ

คอร์รปัชัน่และจะต้องสื่อสารไปยงัพนักงานในระดบัต่างๆ ให้เขา้ใจและร่วมมอืกนั เพื่อจดัการ
บรหิารความเสีย่งดงักล่าวไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

2) บรษิทัจะจดัท าการประเมนิความเสีย่งจากการท าธุรกรรมต่างๆ ของบรษิทั ทีอ่าจมขีัน้ตอนหรอื
กระบวนการที่เข้าข่ายการติดสนิบนและการคอร์รปัชัน่  ได้แก่ มาตรการควบคุมภายในด้าน
การเงิน/การบันทึกบัญชี/การเก็บรักษาเอกสาร มาตรการควบคุมในการก ากับดูแล/การ
ตรวจสอบ   มาตรการควบคุมฝ่ายสนับสนุน ฯลฯ โดยท าการทบทวนนโยบายการบริหารความ
เสีย่งของบรษิทั เป็นประจ าอย่างน้อยปีละครัง้ รวมทัง้ทบทวนมาตรการการจดัการความเสีย่งที่
ใชอ้ยู่ใหม้คีวามเหมาะสมทีจ่ะป้องกนัความเสีย่ง หรอืลดความเสีย่งลงให้อยู่ในระดบัทีส่ามารถ
ยอมรบัได ้

4.8 การควบคมุตรวจสอบภายใน 
1)  บรษิทัก าหนดให้มรีะบบการควบคุมภายในเพื่อจดัการการคอร์รปัชนั โดยครอบคลุมทัง้ด้าน

การเงินและการด าเนินการของกระบวนการทางบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึง
กระบวนการอื่นๆ ในบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 

2) ระบบการควบคุมภายในเป็นกระบวนการเพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพ มคีวามน่าเชื่อถอื และปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละนโยบายการต่อต้าน
คอรร์ปัชนัตามทีบ่รษิทัก าหนด 

4.9 การตรวจสอบทางบญัชี และการจดัเกบ็รกัษาข้อมูล 
1) บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบรายการทางบัญชี และมีการอนุมตัิอย่างเหมาะสมก่อนบันทึก

รายการเขา้ระบบบญัช ีโดยจะตรวจสอบตามนโยบายต่างๆ ของบรษิทั กฎระเบยีบต่างๆ ของ
ทางการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สญัญา หรือข้อตกลง และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและ
นโยบายการบญัชอีย่างเหมาะสม 

2) ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน และค่าใชจ้่ายลงทุน ต้องมหีลกัฐานประกอบอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและต้อง
ไดร้บัการอนุมตัติามระดบัวงเงนิโดยผูม้อี านาจอนุมตัทิีก่ าหนดไวใ้นนโยบายค่าใชจ้่ายด าเนินงาน 

3) รายงานทางการเงนิจะต้องจดัท าอย่างถูกต้อง เป็นจรงิ และเชื่อถอืได ้และต้องเปิดเผยขอ้มูลที่มี
สาระส าคญัอย่างถูกต้องครบถ้วนเช่นกนั รวมถึงขอ้มูลรายการระหว่างกัน และหนี้สนิที่อาจจะ
เกดิขึน้ 

4) บริษัทมีการควบคุมการจัดเก็บเอกสารทางบญัชีอย่างเพยีงพอ และปลอดภัย เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบได้ทนัที มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลทางบญัชี และมีการจดัเก็บไฟล์ข้อมูลส ารอง
อย่างปลอดภยั 
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4.10 การบริหารบุคลากร      บรษิทัจะน านโยบายฉบบันี้มาใชเ้ป็นสว่นหนึ่งของวนิัยในการบรหิารงาน 
บุคลากรของบรษิทั ซึ่งรวมถงึการสรรหาการฝึกอบรม การประเมนิผลงาน การใหค่้าตอบแทนและ
การเลื่อนต าแหน่ง เป็นตน้ 

4.11 การฝึกอบรม การส่ือสาร และการติดตาม 
1) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน 

1.1 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน จะไดร้บัการอบรมหรอืรบัทราบเกีย่วกบัการต่อตา้น
การคอรร์ปัชัน่อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหต้ระหนักถงึนโยบายฉบบันี้โดยเฉพาะรปูแบบต่างๆของ
การคอร์รปัชัน่ ความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รปัชัน่ ตลอดจนวิธีการ
รายงาน กรณีพบเหน็หรอืสงสยัว่ามกีารคอรร์ปัชัน่ 

1.2 กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคน จะได้รบัส าเนานโยบายฉบบันี้หรือหาได้จากใน 
ประกาศของบรษิทั เพื่อช่วยใหม้ัน่ใจว่าทุกท่านไดร้บัทราบและเขา้ใจถงึนโยบายของบรษิทั
ในการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ นอกจากนี้ยงัสามารถหาอ่านนโยบายรวมทัง้ข้อมูลล่าสุดที่
ปรบัปรุงแกไ้ขไดจ้ากเวปไซตข์องบรษิทั 

1.3 การอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบันโยบายนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรอืก่อนการเขา้
รบัต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานใหม่ทุกคนของบรษิทั 

1.4 เผยแพร่มาตรการและนโยบายการต่อต้านการให้สนิบนต่าง ๆ ให้บุคลากรภายในองค์กร
รบัทราบ  และเขา้ถงึขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นการใหส้นิบนไดง้า่ย     

1.5 จดัใหม้กีารทดสอบความรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบัมาตรการป้องกนัการใหส้นิบนขององค์กร  
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการฝึกอบรมและเพื่อให้มัน่ใจว่าพนักงานทุกระดับ จะ
สามารถน าไปปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกตอ้ง 

          2)   ตวัแทน ตวักลางทางธุรกจิ ผูจ้ดัจ าหน่ายสนิคา้/ใหบ้รกิาร และผูร้บัเหมา 
           บรษิทัจะสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่ให้แก่ตวัแทน ตวักลางทางธุรกจิ ผู้จดัจ าหน่าย
สนิค้า/ให้บรกิาร และผู้รบัเหมาทราบ ตัง้แต่เริม่ต้นความสมัพนัธ์ทางธุรกจิ และในภายหลงัตามความ
เหมาะสม ทัง้นี้บรษิัทสนับสนุนใหต้วัแทน ตวักลางทางธุรกจิ ผูจ้ดัจ าหน่ายสนิคา้/บรกิาร และผูร้บัเหมา
ยดึมัน่ในมาตรฐานการรบัผดิชอบต่อสงัคมเช่นเดยีวกบับรษิทั 
  

4.12   ความสมัพนัธท์างธุรกจิและการจดัซื้อจดัจา้ง :   หา้มใหส้นิบนหรอืรบัสนิบนในการด าเนินธุรกจิทุก 

  ชนิดกบัคู่คา้  คู่สญัญา  หน่วยงานภาครฐั หรอืหน่วยงานทีด่ าเนินธุรกจิกบับรษิทั  ตอ้งด าเนินการ   

  ใหเ้ป็นไปอย่างโปร่งใส และตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดไว ้ 

4.13 เพื่อสรา้งบรรทดัฐานทีด่ใีนการด าเนินธุรกจิ   บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายงดรบัของขวญัในช่วง 

เทศกาลปีใหม่ และโอกาสอื่นใด ใหแ้ก่ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั          
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10.  ขัน้ตอนการปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบันโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

ค าอธิบาย ขัน้ตอนการปฏิบติังาน 

 
 
1. BOD แสดงความมุ่งมัน่ต่อการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 
 
2. ประธานกรรมการฯ แสดงเจตนารมณ์เพื่อเขา้รบัการ   
    รบัรองมาตราการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 
 
3. BOD แตง่ตัง้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบฯ สอบทานแบบ 
ประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตราการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

 
4. คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาสอบทานแบบประเมนิ
ตนเองและรายงานให ้BOD พจิารณา 

 
5. ทุกหน่วยงานมคีวามรบัผดิชอบในการต่อตา้นการ 
   คอรร์ปัชัน่ โดยมหีน้าทีป่ฏบิตัติามแบบประเมนิ 
 
6. มกีารตรวจประเมนิทุกปี  
 
 
 

 

 

  

11.  ช่องทางรบัฟังความคิดเหน็และแจ้งเบาะแสกรณีการกระท าผิดกฎหมาย : บรษิทั เปิดโอกาสให ้  
      พนักงานและผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดม้กีารแสดงความเหน็และแจง้เบาะแสการกระท าผดิกฎหมาย   เพื่อน าไปสู ่ 

(1) การพฒันา/ฝึกอบรม                      
(2) แกไ้ข / ปรบัปรุงดา้นบรหิารจดัการ    
(3) ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ   ดงันี้ 

1. เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ หวัขอ้ นักลงทุนสมัพนัธ/์ การก ากบัดแูลกจิการ/การแจง้เบาะแส หรอืไปรษณีย์
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) ที ่cghotline@brookergroup.com 

2.  ยื่นเรื่องโดยตรงทีเ่ลขานุการบรษิทัฯ หรอืทางไปรษณียต์ามทีอ่ยู่ของบรษิทัฯ เลขานุการบรษิทั ฯ 
บรษิทั บรุ๊คเคอร ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 26 อาคารเดอะเทรนดี ้ ซอยสุขมุวทิ 13 ถนนสุขมุวทิ 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

3.  ไปรษณียอ์เิลค็ทรอนิคส ์(E-mail) โดยตรงถงึกรรมการอสิระ 3 ท่าน ซึง่เป็นกรรมการตรวจสอบของ
บรษิทัฯ  ดงัรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

Start 

BOD แสดงความมุ่งมัน่ต่อการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

ประธานกรรมการฯ แสดงเจตนารมณ์เพื่อเขา้รบัการรบัรอง

มาตราการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

คอรร์ปัชัน่ 
BOD แต่งตัง้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบฯ สอบทานแบบประเมนิ

ตนเองเกีย่วกบัมาตราการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาสอบทานแบบประมนิตนเองและ

รายงานให ้BOD พจิารณา 

เพื่อน าเสนอคณะกรรมการ 
ทุกหน่วยงานมคีวามรบัผดิชอบในการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่  

โดยมหีน้าทีป่ฏบิตัติามแบบประเมนิ 

มกีารตรวจประเมนิทุกปี 

Stop 

mailto:cghotline@pttep.com
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  นายปีเตอร ์เวลดนั       peterdweldon@gmail.com 
  นายสมพงษ์ เผอญิโชค sompong@brookergroup.com 
  นางพรรณี วรวุฒจิงสถติ       punnee.w@brookergroup.com 
 
           ทัง้นี้ บรษิทั ก าหนดใหม้กีลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส ทีร่่วมสอดสอ่งดแูลผลประโยชน์บรษิทั โดยจะไม่    
ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รปัชัน่ แม้ว่าการกระท านัน้จะท าให้บริษัท
สญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ    
 
12.  การลงโทษทางวินัย 

      11.1  การฝ่าฝืนทีไ่ม่รา้ยแรง :  ผูฝ่้าฝืนจะไดร้บัหนังสอืเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งจะระบุลกัษณะของการ     
ฝ่าฝืนรวมทัง้ขอ้มลูเหตุทีอ่าศยัเป็นหลกัของการฝ่าฝืนนัน้ โดยใหโ้อกาสผูฝ่้าฝืนดงักล่าวโต้แยง้ขอ้กล่าวหาดงักล่าว
ต่อผู้บงัคบับญัชา หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้  ให้น าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการวินัยซึ่งแต่งตัง้โดย
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเพื่อพจิารณา และใหถ้อืค าตดัสนิของคณะกรรมการวนิัยเป็นทีส่ ิน้สุด หากมกีารฝ่าฝืนเป็น
ครัง้ทีส่อง หรอืผูฝ่้าฝืนไม่แก้ไขความผดิจากการฝ่าฝืนในครัง้แรกตามที่ไดร้บัหนังสอืเตือนนัน้ ผูฝ่้าฝืนดงักล่าวจะ
ถูกลงโทษทางวนิัยอย่างเคร่งครดั ซึง่อาจรวมถงึการเลกิจา้งไดโ้ดยไม่จ่ายค่าชดเชย 

       11.2  การฝ่าฝืนรา้ยแรงซึง่รวมถงึการฝ่าฝืนดงัต่อไปนี้ เช่น การใหห้รอืการรบัสนิบน การฉ้อโกง การเปิดเผย
ขอ้มลูความลบั หรอืทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทัฯ ต่อบุคคลทีส่าม และการกระท าใด ๆ ทีเ่สือ่มเสยีต่อเกยีรตคุิณ
ของบริษัทฯ หรือปกปิดไม่รายงานข้อมูล การหารือ หรือเอกสารส าคญัใด ๆ ต่อผู้บงัคบับญัชา :  บริษัทฯ อาจ
พจิารณาเลกิจา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และโดยไม่จ าเป็นตอ้งออกหนังสอืเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

13.    การทบทวน ตรวจสอบ และปรบัปรงุ              
       บริษัทก าหนดให้มีการทบทวน ตรวจสอบ และปรบัปรุงนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชนัและนโยบายอื่นที่
เกีย่วขอ้งเป็นประจ าหรอือย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ หรอืหากมกีารเปลีย่นแปลงทีม่สีาระส าคญัใหส้ามารถปรบัปรุงแก้ไข
ทนัท ี      
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บันทึกแนบท้าย  
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ปรับปรุงล่าสุด 16 สิงหาคม 2564 

 

 
1. ค านิยาม “เงินสนับสนุน”   หมายถึง   เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือ เงินสมทบ ท่ีจ่ายให้ไป หรือการได้รับจากลูกคา้  คู่คา้  
หุ้นส่วนทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล  โดยมีวตัถุระสงคเ์พื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ  ส่งเสริมตราผลิตภณัฑ์  ช่ือเสียงของ
บริษทั  อนัเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเช่ือถือทางการคา้   ช่วยกระชบัความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ และสอดคลอ้งกบัหลกั
ธรรมาภิบาลท่ีดีในการด าเนินธุรกิจ 
 
2. ค านิยาม “ความช่วยเหลือทางการเมือง”    หมายถึง การให้ทรัพยสิ์น เงิน ส่ิงของ สิทธิหรือผลปรโยชน์อ่ืนใด เพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือ  สนบัสนุน  หรือเพ่ือประโยชน์อ่ืนใด  แก่พรรคการเมือง  นกัการเมือง  หรือบุคคลท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งทางการเมือง 
ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
 
3. ค านิยาม “การบริจาคเพ่ือการกุศล หรือรับบริจาค”  หมายถึง   การให้หรือรับความช่วยเหลือทางดา้นการเงิน  หรือในรูปแบบ
อ่ืน ๆ เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการประชาสัมพนัธ์และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่บริษทั  และการตอบแทนแก่สังคม โดยไม่ได้
มุ่งหวงัผลทางธุรกิจเป็นการตอบแทน 
 
4. ค านิยาม “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ”  หมายถึง   การด าเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีอาจมีความตอ้งการส่วนตวัหรือของบุคคลท่ี
เก่ียวข้องไม่ว่าโดยทางสายเลือด หรือทางอื่นใด   เข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรืออาจขดัขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อ
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัได ้ 
   

อน่ึง บนัทึกแนบทา้ยนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ปรับปรุงล่าสุด 16 สิงหาคม 2564 ให้ถือว่าเป็นส่วน
หน่ึงของนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ปรับปรุงล่าสุด 16 สิงหาคม 2564 
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