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นโยบาย 

ต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 

------------------------------------------------------ 
1. วตัถปุระสงค ์

บรษิัท เลริ์น คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั และบรษิทัในเครอื ได้เล็งเหน็ความส าคญัของการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน 
และมคีวามมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิอย่างมคีุณธรรม  ภายใต้กรอบการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล
จรรยาบรรณ และจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ มคีวามรบัผิดชอบต่อสงัคม  สิง่แวดล้อม และผู้มส่ีวนได้เสยีทุกฝ่าย 
ด าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได ้

ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัมนีโยบายการก าหนดความรบัผดิชอบ แนวปฏบิตั ิและขอ้ก าหนดในการด าเนินการที่
เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การตัดสินใจและการ
ด าเนินการทางธุรกจิทีอ่าจมคีวามเสีย่งดา้นการทุจรติคอร์รปัชนั ไดร้บัการพจิารณาและปฏบิตัอิย่างรอบคอบ  บรษิทัจงึ
ไดจ้ดัท า “นโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั ” เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้ เพื่อเป็นแนวทางการปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการ
ด าเนินธุรกจิ และพฒันาสู่องคก์รแห่งความยัง่ยนื 

2. ขอบเขต 

นโยบายฉบบันี้น ามาใชบ้งัคบักบับุคลากรของบรษิทัในทกุระดบั ไดแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั 
รวมถงึ พนัธมติร และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั ไดแ้ก่ คู่คา้ ลูกคา้ เจา้หนี้ ลูกหนี้ หน่วยงานของรฐั 
เจา้หน้าทีข่องรฐั รฐัวสิาหกจิ และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  

3. ค านิยาม 

“การคอร์รปัชัน ” (Corruption) หมายถึง  การใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่มิควรได้  
ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ เช่น การรบั (Accepting) การเรียกร้อง (Demanding) การขอ (Soliciting) รวมถึงการให้ 
(Giving) การเสนอให ้(Offering) การสญัญาว่าจะให ้(Promising)การให ้(Giving)  การเสนอให ้(Offering) “เงนิ ทรพัยส์นิ 
หรอืประโยชน์อื่นใด” ที่ไม่ถูกต้องแก่เจา้หน้าทีข่องรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชน หรอืผู้มหีน้าที่  ไม่ว่าจะ
โดยทางตรงหรอืทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดงักล่าวกระท าหรอืละเว้นการปฏิบตัหิน้าที่ หรอืเพื่อให้ได้มาหรอืรกัษาไวซ้ึ่ง
ผลประโยชน์ทางธุรกจิทีไ่ม่ถูกตอ้ง   

“ทุจริต” (Fraud) หมายถึง ประพฤติชัว่ ประพฤติไม่ดี ไม่ซื่อตรง โกง คดโกง ฉ้อโกง โดยใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยม
หลอกลวงเพื่อใหไ้ดส้ิง่ทีต่้องการ เพื่อการแสวงหาประโยชน์ที่มคิวรได้โดย ชอบด้วยกฎหมายส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น 
เช่น การยกัยอกเงนิ หรอืทรพัยส์นิของบรษิทัไปใชป้ระโยชน์ ส่วนตน การฉ้อโกง การมผีลประโยชน์ทบัซอ้น การตกแตง่
บญัชหีรอืการแกไ้ขปลอมแปลงเอกสาร รวมถงึการใหส้นิบนทุกรปูแบบ 

“การบริจาคเพื่อการกศุล” (Charity) หมายถงึ กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชจ้่ายเงนิโดยไม่มผีลตอบแทนทีม่ตีวัตน  

“การบริจาคเพื่อการสาธารณประโยชน์” หมายถึง การใช้จ่ายเงนิเพื่อโครงการ กิจกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ชุมชน สงัคม กลุ่มประชาชน โดยบรษิทัอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนทีม่ตีวัตน 

“การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง” (Political Contributions) หมายถงึ การช่วยเหลอืในนามบรษิทั ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านการเงินหรือรูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือด้านการเงินสามารถรวมถึง  
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การให้กู้เงิน ส่วนการช่วยเหลือในรูปแบบอื่น  (In - kind) เช่น การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือ
สนับสนุนพรรคการเมอืง การซื้อบตัรเขา้ชมงานทีจ่ดัเพื่อระดมทุนหรอืบรจิาคเงนิใหแ้ก่องค์กรทีม่คีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิ
กบัพรรคการเมอืง เป็นตน้ ทัง้นี้ เวน้แต่เป็นการสนับสนุนกระบวนการประชาธปิไตยทีก่ระท าไดต้ามกฎหมายก าหนด  

“เงินสนับสนุน” (Sponsorships) หมายถงึ เงนิที่จ่ายส าหรบัการบรกิารหรอืผลประโยชน์ที่ยากต่อการวดัผลและตดิตาม  
ซึ่งอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวขอ้งกบัการใหส้นิบน เช่น เงนิสนับสนุนอาจมจีุดประสงค์แอบแฝง โดยใชก้ฬีาเพื่อการกุศล
หรอืองค์กรการกุศลเป็นสิง่บงัหน้าเพื่อก่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในการพจิารณาของเจา้หน้าทีข่องรฐั หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง 
(ตัวอย่างความได้เปรียบในการพิจารณา ได้แก่ การให้สญัญา โอกาสทางธุรกิจหรือการประมูล  การลดหรือยกเลกิ
ค่าธรรมเนียม การให้ ช่วยเหลอื หรอืยกเลกิขอ้ก าหนดที่จะต้องมใีบอนุญาตต่าง ๆ ที่ไม่ถูกต้องตรงตามกระบวนการ
ตดัสนิใจปกตขิองราชการ การยกเลกิหรอืลดขอ้ก าหนดทางกฎหมาย หรอืการใหห้รอืช่วยเหลอืในการเขา้ถงึเจา้หน้าที่
ของรฐั) 

“ค่าของขวญั ค่าบริการต้อนรบั (Hospitality) และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง” หมายถงึ ค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีจ่่ายเพื่อ
เป็นค่าสิง่ของใดๆ ทีม่มีลูค่าทางการเงนิ รวมถงึสิง่ทีใ่ชแ้ทนเงนิสด และสิง่ทีส่ามารถแลกเปลีย่นเป็นสนิคา้หรอืบรกิาร 

“ค่าอ านวยความสะดวก” (Facilitation Payments) หมายถึง ค่าใช้จ่ายจ านวนเล็กน้อยทีจ่่ายให้แก่เจา้หน้าที่ของรฐั
อย่างไม่เป็นทางการและเป็นการ ใหเ้พยีงเพื่อใหม้ัน่ใจว่าเจา้หน้าทีข่องรฐัจะด าเนินการตามกระบวนการ หรอืเป็นการ
กระตุ้นใหด้ าเนินการรวดเรว็ขึน้ โดยกระบวนการนัน้ไม่ต้องอาศยัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีร่ฐั และเป็นการกระท าอนัชอบ
ดว้ยหน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้รวมทัง้เป็นสทิธทิีน่ิตบิุคคลพงึจะไดต้ามกฎหมายอยู่แล้ว  เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสอื
รบัรองและการไดร้บัการบรกิารสาธารณะ เป็นตน้ 

“เจ้าหน้าท่ีของรฐั”  หมายถึง “เจ้าหน้าที่ของรฐั” ตามความหมายที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติ และให้รวมถึงขา้ราชการ เจ้าพนักงาน พนักงานรฐัวสิาหกิจ ลูกจ้าง ตวัแทน หรอืบุคคลอื่นใด  
ทีเ่ป็นตวัแทนของหน่วยงานดงัต่อไปนี้ 

• กระทรวง ทบวง กรม หรอืหน่วยงานของรฐั (เช่น กรมศุลกากร ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ) 
• องคก์รระหว่างประเทศ (เช่น ธนาคารโลก กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ ฯลฯ) 
• พรรคการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือผู้สมคัรรบัเลือกตัง้ (ทัง้ฝ่ายรฐับาลและฝ่ายค้าน)  

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

• หน่วยงานทีม่อี านาจก ากบัดูแล (เช่น คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ฯลฯ) 

• รฐัวสิาหกจิ หรอื บรษิทั หรอื องคก์รอื่น ๆ ทีร่ฐั หรอืหน่วยงานของรฐัเป็นเจา้ของหรอืมอี านาจควบคุม 

 

4. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั  
4.1 กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัตอ้งไม่เรยีกรอ้ง ด าเนินการ หรอืยอมรบัการคอร์รปัชนั  ในทุก

รูปแบบทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อองคก์ร ตนเอง ครอบครวั เพื่อน และคนรูจ้กั หรอืเพื่อประโยชน์
ทางธุรกจิ โดยครอบคลุมถงึทุกธุรกจิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ทุกหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งของบรษิทั 

4.2 บริษัทจะต้องมีการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชนั นี้อย่างสม ่าเสมอ ตลอดจน
ทบทวนแนวทางปฏบิตัแิละขอ้ก าหนดในการด าเนินการเพื่อใหส้อดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ 
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ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย ทัง้นี้ หากมกีารฝ่าฝืนกระท าการใด ๆ อนัเป็นการสนับสนุนช่วยเหลอื หรอื
ใหค้วามร่วมมอืกบัการคอรร์ปัชนั  จะไดร้บัการพจิารณาโทษตามระเบยีบของบรษิทั 

5. หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

5.1 คณะกรรมการบริษทั มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการก าหนดและอนุมตันิโยบายต่อตา้นการทุจรติคอร์
รปัชนั  และการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยการจดัให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต คอร์รปัชนั ที่มี
ประสทิธภิาพ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าฝ่ายจดัการตระหนักถงึความส าคญัและไดน้ าไปปฏบิตัจินเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการสอบทานใหบ้รษิทัมกีารควบคุมภายในอย่างเพยีงพอ 

และสอบทานการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชนั  ข้อก าหนด และกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง 

5.3 คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบ ให้การส่งเสริม สนับสนุน และ
ควบคุมดแูล เพื่อใหม้ัน่ใจว่าพนักงานและผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายไดป้ฏบิตัติามระเบยีบนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอร์
รปัชนั  รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ เพื่อใหส้อดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกจิ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

5.4 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการตรวจสอบและตดิตามผลการปฏบิตังิานว่าเป็นไปอยา่ง
ถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มัน่ใจว่ามีระบบ  

การควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

5.5 กรรมการบริษทั ผู้บริหาร และพนักงาน มหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั โดย
ต้องไม่เขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องคอร์รปัชนั  ไม่ว่าโดยตรงหรอืทางอ้อม รวมถงึมหีน้าทีเ่ฝ้าระวงั และป้องกนัการ
ทุจรติคอร์รปัชนั ในบรษิทัฯ หากพบเหน็การกระท าทุจรติคอร์รปัชนั หรอืการกระท าที่อาจก่อให้เกิดการทุจรติ
คอร์รปัชนั  ต้องแจ้งเหตุหรอืรายงานต่อผู้บงัคบับญัชาทนัท ีหรอื แจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสที่บรษิัทฯ
ก าหนด 

5.6 บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือตัวแทนทางธุรกิจของบริษัทที่บรษิัทมอี านาจควบคุมต้องยอมรบัที่จะปฏิบตัิตาม
นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั ของบรษิทั 

6. แนวทางปฏิบติัและข้อก าหนดในการด าเนินการตามนโยบาย 

6.1 บริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดบั ต้องปฏิบตัิงานด้วยความระมดัระวงัเพื่อ
ป้องกนัการคอรร์ปัชนั ในทุกรปูแบบ ดงันี้ 

• การให้และรบัสินบน 

หา้มใหห้รอืรบัสนิบนในรปูแบบใด ๆ  ทัง้สิน้ เพื่อตอบแทนการใหผ้ลประโยชน์ทางธุรกจิ และหา้มมอบหมาย
ใหผู้อ้ื่นใหห้รอืรบัสนิบนแทนตนเอง  
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• ของขวญั (Gifts) การเลี้ยงรบัรอง(Hospitality)  และผลประโยชน์อ่ืนๆ  
การใหห้รอืรบัของขวญั ทรพัย์สนิ การเลี้ยงรบัรอง หรอืผลประโยชน์ใด ๆ  จากลูกคา้ คู่คา้ หรอืผูม้ส่ีวน เกี่ยวขอ้ง 
กบับรษิทั ใหป้ฏบิตัติามระเบยีบของบรษิทั ซึ่งต้องมมีลูค่าทีไ่ม่เกนิจ านวนทีร่ะบุไวใ้นตารางอ านาจอนุมตั ิยกเวน้
ไดร้บัอนุมตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษรจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

ทัง้นี้ จะต้องไม่ใหห้รอืรบัของขวญั การเลี้ยงรบัรอง และผลประโยชน์อื่นๆ ทีเ่ขา้ข่ายผดิกฎหมายหรอืไม่เหมาะสม
แก่ผูร้บัผลประโยชน์ 

• การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง  
บรษิทั มนีโยบายไม่ช่วยเหลอืหรอืสนับสนุนพรรคการเมอืง กลุ่มการเมอืง หรอืนักการเมอืง ไม่ว่าทางตรง
หรอืทางอ้อม โดยบรษิทัใหค้วามเคารพสทิธแิละเสรภีาพทางการเมอืงของบุคลากรในฐานะพลเมอืงทีด่ตีาม
กฎหมายรฐัธรรมนูญ 

• การรบับริจาค การบริจาคเพื่อการกศุล การบริจาคเพื่อการสาธารณประโยชน์ และการให้หรือการ
รบัเงินสนับสนุน 

 บรษิทัก าหนดว่าการรบับรจิาค การบรจิาคเพื่อการกุศล การบรจิาคเพื่อการสาธารณประโยชน์ และการให้
หรอืการรบัเงนิสนับสนุน ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนด ดงันี้ 
(1) ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขดัต่อศลีธรรม รวมทัง้ไม่เป็นการกระท าการ

ใด ๆ ทีจ่ะมผีลเสยีหายต่อสงัคมส่วนรวม 

(2) ตอ้งไม่เกีย่วขอ้งหรอืไม่ไดถู้กน าไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการตดิสนิบน 

(3) ต้องปฏิบัติตามขัน้ตอนการสอบทานและอนุมัติการบริจาคเพื่อการกุศล  การบริจาคเพื่อการ
สาธารณประโยชน์ หรอืเงนิสนับสนุนตามระเบยีบของบรษิทั 

(4) ในกรณีทีม่ขีอ้สงสยั ทีอ่าจส่งผลกระทบทางกฎหมาย ใหข้อค าปรกึษาจากฝ่ายกฎหมายอย่างเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร หรอืในเรื่องทีม่คีวามส าคญัประการอื่นใหเ้ป็นดุลพนิิจของฝ่ายจดัการ   

• การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก 

บรษิัทฯ ไม่มนีโยบายจ่ายเงนิค่าอ านวยความสะดวกในรูปแบบใดๆ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยจะไม่
ด าเนินการใดๆ และไม่ยอมรบัการกระท าใดๆ เพื่อแลกกบัการอ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกจิ 

• ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

บุคลากรของบรษิทั ตอ้งหลกีเลีย่งการกระท าทีม่ผีลประโยชน์ทบัซอ้น (Conflict of Interest) กบับรษิทั หรอื
กลุ่มบริษัท การด าเนินการใด ๆ จะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล อยู่บนพื้นฐานของการกระท าเพื่อ 

ประโยชน์ของบรษิทัฯ ไม่ขดัต่อกฎหมาย กฎ ระเบยีบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจรยิธรรมอนัด ีทัง้นี้ หากมกีาร
กระท า หรอืพฤตกิารณ์ใดทีเ่ขา้ข่ายมผีลประโยชน์ทบัซ้อนกบับรษิทัฯ จะต้องท าการรายงานความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ดงักลา่วผ่านช่องทางทีก่ าหนด 
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6.2 บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะสรา้งและรกัษาวฒันธรรมองค์กรทีย่ดึมัน่ว่าการคอร์รปัชนั เป็นสิง่ทีย่อมรบัไม่ไดท้ัง้การกระท า
ธุรกรรมกบัภาครฐัและภาคเอกชน 

6.3 กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดบั ไม่พงึละเลยหรอืเพกิเฉย เมื่อพบเหน็การกระท าทีเ่ขา้ขา่ยการ
คอร์รปัชนั ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยต้องแจ้งบุคคลที่รบัผิดชอบทราบและให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจรงิต่าง ๆ รวมทัง้จดัใหม้ชี่องทางในการแจง้เบาะแส หรอืรบัขอ้ร้องเรยีนจากบุคคลภายในองค์กรและ
ภายนอกองคก์ร 

6.4 บรษิัทต้องใหค้วามเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏเิสธคอร์รปัชนั หรอืแจง้เรื่องคอร์รปัชนั ที่เกี่ยวขอ้งกบั
บรษิทัโดยบรษิทัจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรอืใหผ้ลทางลบต่อพนักงานดงักล่าว แมว้่าการกระท านัน้จะท าให้
บรษิทัสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิกต็าม  

6.5 กรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารทุกระดบัของบรษิทัจะต้องแสดงความซื่อสตัย์ และเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการปฏบิตัิ
ตามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั  โดยก าหนดใหฝ่้ายทรพัยากรบุคคลรบัผดิชอบในการเผยแพร่ความรู ้
สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดบัยึดถือนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รปัชนั อย่างจริงจงั 
ต่อเนื่อง และเสรมิสรา้งใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองคก์ร  

6.6 นโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั นี้ใหค้รอบคลุมไปถงึกระบวนการบรหิารงานบุคคล ตัง้แต่การสรรหาหรอื
การคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย
ก าหนดใหผู้้บงัคบับญัชาทุกระดบัสื่อสารท าความเขา้ใจกบัพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจทีอ่ยู่ในความ
รบัผดิชอบและควบคุมดแูลการปฏบิตัติามนโยบายใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

6.7 บรษิทัจะด าเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั ใหส้อดคล้องกบันโยบายเกี่ยวกบัการก ากบัดูแล
กิจการที่ดี และหลักจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้ระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทที่
เกีย่วขอ้ง ตลอดจนแนวทางปฏบิตัอิื่นใดทีบ่รษิทัจะก าหนดขึน้ต่อไป  

6.8 บรษิทัก าหนดใหบ้อกกล่าวประชาสมัพนัธ์นโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั ผ่านสื่อทัง้ภายในและภายนอก 
เช่น  ประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทั และเปิดเผยในรายงานประจ าปี โดยนโยบายดงักล่าวของบรษิทัเป็นการ
ปฏบิตัภิายใตก้ฎหมายของประเทศไทยในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั  

7. การประเมินความเส่ียงด้านทุจริตคอรร์ปัชนั 

การประเมนิความเสีย่งดา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั  มวีตัถุประสงค์เพื่อใหทุ้กหน่วยงานในบรษิัทฯ ด าเนินการเชงิรุก 
เพื่อระบุประเมนิ และทบทวนความเสี่ยงด้านการทุจรติขององค์กร รวมทัง้สร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงด้านการ
ทุจรติทีอ่าจเกดิขึน้ และส่งผลกระทบต่อวตัถุประสงค์และการด าเนินงานขององค์กร เพื่อใหม้ัน่ใจว่าความเสีย่งดา้นการ
ทุจรติไดถู้กระบุ และจดัการอย่างทนัท่วงท ีอย่างไรกต็ามผูบ้รหิารของทุกหน่วยงานตอ้งใหค้วามร่วมมอืในการใหข้อ้มลู
ความเสีย่งดา้นการทุจรติทีอ่าจเกดิขึน้ในหน่วยงานของตน 

ทัง้น้ีการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนหลกั ดงัน้ี  

ขัน้ตอนที ่1 :  การเตรียมการเพื่อก าหนดเกณฑ์การวัดความเสี่ยงในด้านผลกระทบ ( Impact) และโอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood of Occurrence) รวมทัง้ก าหนดระดบัความเสีย่งทีอ่งคก์รยอมรบัได ้(Risk Appetite) 
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ขัน้ตอนที ่2 :  การระบุความเสี่ยงด้านการทุจรติ สาเหตุหลกัของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ตลอดจน 
การวเิคราะหค์วามรุนแรงและโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่งก่อนค านึงถงึมาตรการควบคุมภายในทีม่อียู่ 

ขัน้ตอนที่่ 3 :  การประเมนิระบบการควบคมภายในทีม่อียู่ในปัจจุบนั การวเิคราะหค์วามรุนแรงและโอกาสทีจ่ะเกดิความ
เสีย่งหลงัจากมมีาตรการควบคุมภายในปัจจุบนั 

ขัน้ตอนที ่4 :  การจดัหามาตรการเพื่อลดความเสีย่งลงใหอ้ยู่ในระดบัทีอ่งคก์รยอมรบัได ้หากมาตรการควบคุมภายในที่
ด าเนินงานอยู่ในปัจจุบนัไม่เพยีงพอต่อการป้องกนัความเสีย่งดา้นการทุจรติ 

ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึก าหนดใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูใ้หค้ าปรกึษาแก่ผูบ้ริหารส าหรบัการประเมนิความ
เสีย่งดา้นการทุจรติ รวมทัง้เป็นผูร้วบรวมผลการประเมนิความเสีย่งดา้นการทุจรติ เพื่อจดัท าเอกสารความเสีย่งดา้นการ
ทุจรติขององคก์ร ซึง่ครอบคลุมถงึแผนภาพความเสีย่งดา้นการทุจรติ (Fraud Risk Profile) และทะเบยีนความเสีย่งดา้น
การทุจรติ (Fraud Risk Register) ตลอดจน ท าหน้าทีต่ดิตามการด าเนินงานตามแผนจดัการความเสีย่ง เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืหน่วยงานอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานหรอืคณะท างานดงักล่าวมหีน้าที่เพยีงการให้ค าปรกึษาและรวบรวมขอ้มูลความเสี่ยง
เท่านัน้ การระบุและประเมนิความเสีย่ง รวมทัง้การจดัหามาตรการเพื่อลดหรอืจดัการความเสีย่ง ถอืเป็นหน้าทีโ่ดยตรง 
ของผูบ้รหิารในแต่ละหน่วยงานขององค์กร นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในมหีน้าทีป่ระเมนิความเพยีงพอ และ
ความมีประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในที่ระบุขึ้นระหว่างการประเมินความเสี่ยง ซึ่งหากการควบคุมภายในที่
หน่วยงานเจา้ของความเสีย่งระบุขึน้ยงัไม่เพยีงพอหรอืไม่มปีระสทิธผิล หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถใหค้วามเหน็
และใหข้อ้เสนอแนะแก่ผูบ้ริหาร เพื่อจดัหามาตรการควบคุมภายในเพิม่เตมิ เพื่อลดความเสีย่ง ใหอ้ยู่ในระดบัทีอ่งค์กร
ยอมรบัได ้

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ก าหนดใหม้กีารประเมนิและทบทวนความเสีย่งดา้นการทุจรติเป็นประจ าทุกปี เพื่อระบุความเสี่ยง
เพิม่ขึน้ หรอืการเปลี่ยนแปลงของระดบัความเสีย่งทีม่อียู่ในแต่ละปี ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงจากปัจจยัต่างๆ เช่น การ
เปลีย่นแปลงกระบวนการปฏบิตังิาน การใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหม่ การเปลีย่นหน้าที ่และความรบัผดิชอบของ
บุคลากรในบรษิัทฯ หรอืวธิกีารท าทุจรติแบบใหม่ๆ เป็นต้น ทัง้นี้หากบรษิัทเริม่จดัท าการประเมนิความเสี่ยงองค์กร 
(Enterprise Risk Assessment) ผู้บรหิารสามารถพจิารณาด าเนินการประเมนิความเสี่ยงดา้นการทุจรติพร้อมกบัการ
ประเมนิความเสีย่งองคก์รได ้

8. วิธีการร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน 

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการ พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียร้องเรียนหากมีข้อสงสัยว่ามีการกระท าผิดหลกั
บรรษทัภบิาลรวมถงึการคอรร์ปัชนั แมจ้ะเป็นการกระท าการในขัน้ตน้ ๆ กต็าม โดยผ่านช่องทางการรบัขอ้รอ้งเรยีน โดย
คณะกรรมการสอบสวนจะด าเนินการสอบสวนประเดน็ขอ้รอ้งเรยีนทีไ่ดร้บัตามแนวปฏบิตัิตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้

ทัง้นี้ บริษัทฯ ได้จัดท า นโยบายการแจ้งเบาะแส และคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistle Blowing Policy) ขึ้น เพื่อ
คุม้ครองพนักงานผูร้อ้งเรยีนทีแ่จง้ เบาะแสการกระท าผดิใดๆ ทีข่ดัต่อกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั นโยบายต่อต้าน
การคอรร์ปัชนั  หลกับรรษทัภบิาล และคู่มอืจรยิธรรม  
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9. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชนั 

9.1 บรษิทัจะเผยแพร่นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอร์รปัชนั ผ่านช่องทางการสื่อสารของบรษิทั เช่น เวบ็ไซตข์องบรษิทั 

รายงานประจ าปี  

9.2 บรษิทัจะจดัใหม้กีารฝึกอบรมเพื่อใหค้วามรูแ้ก่พนักงานเกี่ยวกบัการต่อต้านการใหส้นิบนและการทุจรติคอรร์ปัชนั 
โดยพนักงานทุกคนจะตอ้งเขา้เรยีนหลกัสตูรดงักล่าวเพื่อทบทวนความรูเ้ป็นประจ ารวมทัง้นโยบายและเอกสารตา่ง 
ๆ ของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

10. การใช้ระบบท่ีมีประสิทธิภาพ ในการต่อต้านการคอรร์ปัชนั 

10.1 มาตรการการป้องกนั 

10.1.1 นโยบายการจดัซื้อจดัจา้งและขัน้ตอนกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง 

บรษิัทได้จดัใหม้แีละบงัคบัใชน้โยบายการจดัซื้อจดัจา้ง และขัน้ตอนกระบวนการทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อ
ควบคุมการจดัซื้อและการสัง่ซื้อ การแจง้ช าระหนี้และการเกบ็ค่าสนิคา้และบรกิาร การเรยีกรอ้งและการ
ขอคนืสนิคา้ และบรกิาร สนิค้าน าเขา้ การยื่นประมูล การบรหิารจดัการการขนส่ง และการจดัหาสนิคา้ 
โดยทุกๆ ขัน้ตอนของการจดัซื้อจดัจ้างจะมกีารบนัทกึขอ้มูลอย่างเป็นระบบเพื่อใช้อ้างอิงและเพื่อการ
ตรวจสอบได ้

10.1.2 ระบบการบนัทกึบญัช ี

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทั ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย 
(TFRS) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปตามหลกัการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ (IFRS) 

และได้รบัการอนุมตัโิดยสภาวชิาชพีบญัชี นอกจากนัน้ การจดัท างบการเงนิยงัไดย้ดึตามขอ้บงัคบัของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยอ์กีดว้ย 

10.1.3 การประเมนิ และการป้องกนัความเสีย่งดา้นการคอรร์ปัชนั ในการท าธุรกจิ  

บริษัทฯ ได้บริหารจดัการความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และทุกกระบวนการ
ด าเนินการของบรษิทั รวมไปถงึความเสีย่งดา้นการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานของกจิการ ปัจจุบนับรษิทัฯ มกีารประเมนิความเสีย่งในดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชนั ในทุกกลุ่ม
ธุรกจิ ทัง้หน่วยปฏบิตักิาร และ หน่วยงานสนับสนุน โดยมขีัน้ตอนเริม่ตัง้แต่การจ าแนกปัจจยัความ เสีย่ง
ดา้นคอร์รปัชนั ตามกจิกรรมของการด าเนิน ธุรกจิรวมทัง้จ าแนกสาเหตุความเป็นไปได้ ทัง้นี้ มาตรการ
การบรหิารและจดัการความเสีย่งนัน้ๆ จะไดร้บัการประเมนิผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

10.1.4 ระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาทบทวนและ สอบทาน
ความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน เกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั
ฯ และกลุ่มบริษัท เพื่อให้การด าเนินกิจการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความโปร่งใส อีกทัง้ได้
ทบทวนระบบการตรวจสอบควบคุมภายในใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล หรอื COSO (The Committee 

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งเป็นระบบทีมุ่่งเน้นเรื่องการยดึมัน่ต่อ
ความซื่อสตัย์สุจรติ คุณค่าทางจรยิธรรม หน้าที่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท โครงสร้าง
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องค์กรและอ านาจบรหิาร ความมุ่งมัน่ของพนักงานต่อการพฒันาความสามารถและความรบัผดิชอบต่อ
หน้าที่การงาน การประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รปัชนั  ในการท าธุรกิจ การสื่อสารและกระบวนการ
ควบคุม ตดิตามและรายงานผล 

10.1.5 นโยบายบรรษทัภบิาล และคู่มอืจรยิธรรมธุรกจิ 

คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดนโยบายที่เกี่ยวขอ้งกับบรรษัทภิบาล และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ 
เพื่อใหเ้ป็นแนวทางปฏบิตัทิีเ่ป็นมาตรฐาน ใหก้บักรรมการและพนักงานทุกคนจะตอ้งอ่าน ท าความเขา้ใจ 
และปฏบิตัิ ตามขอ้ก าหนดต่างๆ ทีก่ล่าวไวใ้นนโยบายบรรษทัภบิาล และคู่มอืจรยิธรรมธุรกจิ นโยบาย
บรรษัทภบิาลไดร้วบรวมนโยบายส าคญัต่างๆ ขององค์กร เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนในแนวทางปฏบิตัิ
ตามนโยบายบรรษทัภบิาลและจรยิธรรมธุรกจิของบรษิทัฯ และไดม้กีารเน้นย้ําใหเ้กดิ ความตระหนักใน
หลกัการบรรษทัภบิาลอย่างต่อเนื่อง 

10.2 มาตรการการแกไ้ข 

10.2.1 การบรหิารความเสีย่งจากการทุจรติ 

ประเดน็หรอืสถานการณ์ที่น่าสงสยัใดๆ ทีไ่ดร้บัผ่านช่องทางการรบัขอ้รอ้งเรยีน หรอืรายงานการ 
ตรวจสอบภายใน จะถูกน าเขา้สู่กระบวนการการจดัการเรื่องการทุจรติในองค์กร โดยมคีณะกรรมการ 
สอบสวนท าการรวบรวมขอ้มูลและจดัท า รายงานผลการสอบสวนพร้อมทัง้ขอ้แนะน าเสนอต่อประธาน 
เจา้หน้าทีบ่รหิารเพื่อพจิารณาและตดัสนิใจ 

10.2.2 การตดิตามและการรายงานผล 

ขอ้รอ้งเรยีน ทัง้ทีผ่่านช่องทางรบัขอ้รอ้งเรยีนและทีผ่า่นกระบวนการจดัการเรื่อง ทุจรติในองคก์ร จะ
ถูกรวบรวมเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส  และเสนอรายงานนี้ต่อ
คณะกรรมการบรษิทั ในล าดบัต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะตดิตามประเดน็ทีถ่กูสอบสวน
โดยฝ่ายงานตรวจสอบภายในทุก ๆ เดอืน และน าเสนอ รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกๆ ครึง่ปี 

11. บทลงโทษ 

การทุจรติคอรร์ปัชนัหรอืการใหส้นิบน ถอืเป็นการกระท าผดิทางวนิัย และมโีทษทัง้ทางแพ่งและทางอาญาโดยใน
ส่วนของบรษิทัไดจ้ดัใหม้มีาตรการลงโทษบุคลากรทีฝ่่าหรอืไม่ปฏบิตัติามนโยบาย โดยการกระท าใดๆ ทีฝ่่าฝืนหรอืไม่
เป็นไปตามนโยบายนี้ ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม ใหถ้อืเป็นการกระท าทีฝ่่าฝืนต่อระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานของ
บรษิทั อนัเป็นความผดิกรณีรา้ยแรงและจะไดร้บัพจิารณาลงโทษตามระเบยีบขอ้บงัคบัการท างาน หมวด วนิัยและโทษ
ทางวนิัย โดยการลงโทษนี้ อาจรวมถงึการเลกิจา้งในกรณีทีบ่รษิทัเหน็ว่าจ าเป็นหรอืสมควร 

12. ระยะเวลาการทบทวน 

บรษิทัจะด าเนินการทบทวนนโยบายอย่างสม ่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ทัง้นี้จะไดร้บัการแก้ไขในกรณีที่มกีาร
เปลีย่นแปลงในประเดน็ทีเ่ป็นสาระส าคญั 
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