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นโยบาย
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน
------------------------------------------------------

1. วัตถุประสงค์
บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชัน่ จากัด และบริษทั ในเครือ ได้เล็งเห็นความสาคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
และมีความมุ่งมั ่นในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้กรอบการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
จรรยาบรรณ และจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และผู้มสี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย
ดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็ นธรรม และสามารถตรวจสอบได้
ทัง้ นี้เพื่อให้ม ั ่นใจว่าบริษทั มีนโยบายการกาหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ และข้อกาหนดในการดาเนินการที่
เหมาะสม เพื่อ ป้ อ งกัน การทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน ในทุ ก กิจ กรรมทางธุ ร กิจของบริษัท และเพื่อ ให้ก ารตัด สิน ใจและการ
ดาเนินการทางธุรกิจทีอ่ าจมีความเสีย่ งด้านการทุจริต คอร์รปั ชัน ได้รบั การพิจารณาและปฏิบตั อิ ย่างรอบคอบ บริษทั จึง
ได้จดั ทา “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึน้ เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนในการ
ดาเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั ่งยืน
2. ขอบเขต
นโยบายฉบับนี้นามาใช้บงั คับกับบุคลากรของบริษทั ในทุกระดับ ได้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั
รวมถึง พันธมิตร และผูม้ สี ่วนได้เสียทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ได้แก่ คู่คา้ ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หน่ วยงานของรัฐ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
3. คานิ ยาม
“การคอร์รปั ชัน ” (Corruption) หมายถึง การใช้อ านาจหน้ า ที่โดยมิชอบเพื่อ ให้ไ ด้มาซึ่ง ผลประโยชน์ ท่มี ิควรได้
ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ เช่น การรับ (Accepting) การเรียกร้อง (Demanding) การขอ (Soliciting) รวมถึงการให้
(Giving) การเสนอให้ (Offering) การสัญญาว่าจะให้ (Promising)การให้ (Giving) การเสนอให้ (Offering) “เงิน ทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อ่นื ใด” ที่ไม่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หน่ วยงานของรัฐ หน่ วยงานของเอกชน หรือผู้มหี น้าที่ ไม่ว่าจะ
โดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทาหรือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซ่งึ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจทีไ่ ม่ถูกต้อง
“ทุจริ ต” (Fraud) หมายถึง ประพฤติชวั ่ ประพฤติไม่ดี ไม่ซ่ือตรง โกง คดโกง ฉ้ อโกง โดยใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยม
หลอกลวงเพื่อให้ได้สงิ่ ทีต่ ้องการ เพื่อการแสวงหาประโยชน์ท่มี คิ วรได้โดย ชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผูอ้ ่นื
เช่น การยักยอกเงิน หรือทรัพย์สนิ ของบริษทั ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตน การฉ้อโกง การมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน การตกแต่ง
บัญชีหรือการแก้ไขปลอมแปลงเอกสาร รวมถึงการให้สนิ บนทุกรูปแบบ
“การบริจาคเพื่อการกุศล” (Charity) หมายถึง กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มผี ลตอบแทนทีม่ ตี วั ตน
“การบริ จาคเพื่อการสาธารณประโยชน์ ” หมายถึง การใช้จ่ายเงินเพื่อโครงการ กิจกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ชุมชน สังคม กลุ่มประชาชน โดยบริษทั อาจไม่ได้รบั ผลตอบแทนทีม่ ตี วั ตน
“การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง” (Political Contributions) หมายถึง การช่วยเหลือในนามบริษทั ไม่ว่าจะเป็ น
ทางด้า นการเงิน หรือ รูป แบบอื่น เพื่อ สนั บ สนุ น กิจ กรรมทางการเมือ ง การช่ ว ยเหลือ ด้า นการเงิน สามารถรวมถึง
เอกสารใช้ภายในบริษทั ห้ามเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รบั อนุญาต
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การให้กู้เ งิน ส่ ว นการช่ ว ยเหลือ ในรูป แบบอื่น (In - kind) เช่ น การให้สิ่ง ของหรือ บริก าร การโฆษณาส่ งเสริมหรือ
สนับสนุ นพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานทีจ่ ดั เพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรทีม่ คี วามสัมพันธ์ใกล้ชดิ
กับพรรคการเมือง เป็ นต้น ทัง้ นี้ เว้นแต่เป็ นการสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยทีก่ ระทาได้ตามกฎหมายกาหนด
“เงิ นสนับสนุน” (Sponsorships) หมายถึง เงินที่จ่ายสาหรับการบริการหรือผลประโยชน์ท่ยี ากต่อการวัดผลและติดตาม
ซึ่งอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับการให้สนิ บน เช่น เงินสนับสนุ นอาจมีจุดประสงค์แอบแฝง โดยใช้กฬี าเพื่อการกุศล
หรือองค์กรการกุศลเป็ นสิง่ บังหน้าเพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบในการพิจารณาของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง
(ตัวอย่างความได้เปรียบในการพิจารณา ได้แก่ การให้สญ
ั ญา โอกาสทางธุรกิจหรือการประมูล การลดหรือยกเลิก
ค่าธรรมเนียม การให้ ช่วยเหลือ หรือยกเลิกข้อกาหนดที่จะต้องมีใบอนุ ญาตต่าง ๆ ที่ไม่ถูกต้องตรงตามกระบวนการ
ตัดสินใจปกติของราชการ การยกเลิกหรือลดข้อกาหนดทางกฎหมาย หรือการให้หรือช่วยเหลือในการเข้าถึงเจ้าหน้าที่
ของรัฐ)
“ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีจ่ ่ายเพื่อ
เป็ นค่าสิง่ ของใดๆ ทีม่ มี ลู ค่าทางการเงิน รวมถึงสิง่ ทีใ่ ช้แทนเงินสด และสิง่ ทีส่ ามารถแลกเปลีย่ นเป็ นสินค้าหรือบริการ
“ค่าอานวยความสะดวก” (Facilitation Payments) หมายถึง ค่าใช้จ่ายจานวนเล็กน้อยทีจ่ ่ายให้แก่เจ้า หน้าที่ของรัฐ
อย่างไม่เป็ นทางการและเป็ นการ ให้เพียงเพื่อให้ม ั ่นใจว่าเจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะดาเนินการตามกระบวนการ หรือเป็ นการ
กระตุ้นให้ดาเนินการรวดเร็วขึน้ โดยกระบวนการนัน้ ไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าทีร่ ฐั และเป็ นการกระทาอันชอบ
ด้วยหน้าทีข่ องรัฐผูน้ ัน้ รวมทัง้ เป็ นสิทธิทน่ี ิตบิ ุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุ ญาต การขอหนังสือ
รับรองและการได้รบั การบริการสาธารณะ เป็ นต้น
“เจ้าหน้ าที่ ของรัฐ” หมายถึง “เจ้าหน้ าที่ของรัฐ ” ตามความหมายที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้ วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และให้รวมถึงข้าราชการ เจ้าพนักงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใด
ทีเ่ ป็ นตัวแทนของหน่วยงานดังต่อไปนี้
• กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ (เช่น กรมศุลกากร สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ)
• องค์กรระหว่างประเทศ (เช่น ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ฯลฯ)
• พรรคการเมือง ผู้ดารงตาแหน่ งทางการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตัง้ (ทัง้ ฝ่ ายรัฐบาลและฝ่ ายค้า น)
ผูบ้ ริหารท้องถิน่
• หน่ วยงานทีม่ อี านาจกากับดูแล (เช่น คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ)
• รัฐวิสาหกิจ หรือ บริษทั หรือ องค์กรอื่น ๆ ทีร่ ฐั หรือหน่วยงานของรัฐเป็ นเจ้าของหรือมีอานาจควบคุม
4. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
4.1 กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ต้องไม่เรียกร้อง ดาเนินการ หรือยอมรับการคอร์รปั ชัน ในทุก
รูปแบบทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรูจ้ กั หรือเพื่อประโยชน์
ทางธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ ทุกหน่วยงานที่เกีย่ วข้องของบริษทั
4.2 บริษัทจะต้องมีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชัน นี้อย่างสม่ าเสมอ ตลอดจน
ทบทวนแนวทางปฏิบตั แิ ละข้อกาหนดในการดาเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ
เอกสารใช้ภายในบริษทั ห้ามเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รบั อนุญาต

บริษทั เลิรน์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด และ บริษทั ในเครือ
นโยบาย : ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
(Anti – Corruption Policy )
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ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย ทัง้ นี้ หากมีการฝ่ าฝืนกระทาการใด ๆ อันเป็ นการสนับสนุ นช่วยเหลือ หรือ
ให้ความร่วมมือกับการคอร์รปั ชัน จะได้รบั การพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษทั
5. หน้ าที่ความรับผิดชอบ
5.1 คณะกรรมการบริษทั
มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการกาหนดและอนุมตั นิ โยบายต่อต้านการทุจริต คอร์
รัปชัน และการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยการจัดให้มีระบบที่สนับสนุ นการต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชัน ที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ม ั ่นใจว่าฝ่ ายจัดการตระหนักถึงความสาคัญและได้นาไปปฏิบตั จิ นเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
5.2

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษทั มีการควบคุ มภายในอย่างเพียงพอ
และสอบทานการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ข้อกาหนด และกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง

5.3

คณะกรรมการบริหาร มีห น้ า ที่และรับผิดชอบในการก าหนดให้มีร ะบบ ให้ก ารส่ ง เสริม สนั บ สนุ น และ
ควบคุมดูแล เพื่อให้ม ั ่นใจว่าพนักงานและผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ ายได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์
รัปชัน รวมทัง้ ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย

5.4

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน มีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบตั งิ านว่าเป็ นไปอย่าง
ถู ก ต้ อ ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบ ัติ ระเบีย บปฏิบ ัติ และกฎหมายที่เ กี่ย วข้อ ง เพื่อ ให้ม ัน่ ใจว่ า มีร ะบบ
การควบคุ ม ภายในที่เ หมาะสมและเพีย งพอต่ อ ความเสี่ย งด้า นคอร์ ร ัป ชัน ที่อ าจเกิด ขึ้น และรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ

5.5

กรรมการบริษทั ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน โดย
ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รปั ชัน ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม รวมถึงมีหน้าทีเ่ ฝ้ าระวัง และป้ องกันการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน ในบริษทั ฯ หากพบเห็นการกระทาทุจริต คอร์รปั ชัน หรือการกระทาที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
คอร์รปั ชัน ต้องแจ้งเหตุหรือรายงานต่อผู้บงั คับบัญชาทันที หรือ แจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสที่บริษัทฯ
กาหนด

5.6

บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือตัวแทนทางธุรกิจของบริษัทที่บริษัทมีอานาจควบคุมต้องยอมรับที่จะปฏิบตั ิตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ของบริษทั

6. แนวทางปฏิ บตั ิ และข้อกาหนดในการดาเนิ นการตามนโยบาย
6.1 บริษัทกาหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบตั ิงานด้วยความระมัดระวังเพื่อ
ป้ องกันการคอร์รปั ชัน ในทุกรูปแบบ ดังนี้
•

การให้และรับสิ นบน
ห้ามให้หรือรับสินบนในรูปแบบใด ๆ ทัง้ สิน้ เพื่อตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ และห้ามมอบหมาย
ให้ผอู้ ่นื ให้หรือรับสินบนแทนตนเอง

เอกสารใช้ภายในบริษทั ห้ามเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รบั อนุญาต

บริษทั เลิรน์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด และ บริษทั ในเครือ
นโยบาย : ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
(Anti – Corruption Policy )
•
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ของขวัญ (Gifts) การเลี้ยงรับรอง(Hospitality) และผลประโยชน์ อื่นๆ
การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สนิ การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากลูกค้า คู่คา้ หรือผูม้ สี ่วน เกี่ยวข้อง
กับบริษทั ให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบของบริษทั ซึ่งต้องมีมลู ค่าทีไ่ ม่เกินจานวนทีร่ ะบุไว้ในตารางอานาจอนุมตั ิ ยกเว้น
ได้รบั อนุมตั เิ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ทัง้ นี้ จะต้องไม่ให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อ่นื ๆ ทีเ่ ข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม
แก่ผรู้ บั ผลประโยชน์

•

การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
บริษทั มีนโยบายไม่ช่วยเหลือหรือสนับสนุ นพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมือง ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม โดยบริษทั ให้ความเคารพสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของบุคลากรในฐานะพลเมืองทีด่ ตี าม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ

•

การรับบริจาค การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคเพื่อการสาธารณประโยชน์ และการให้หรือการ
รับเงิ นสนับสนุน
บริษทั กาหนดว่าการรับบริจาค การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคเพื่อการสาธารณประโยชน์ และการให้
หรือการรับเงินสนับสนุน ต้องเป็ นไปตามข้อกาหนด ดังนี้
(1) ต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขดั ต่อศีลธรรม รวมทัง้ ไม่เป็ นการกระทาการ
ใด ๆ ทีจ่ ะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
(2)

ต้องไม่เกีย่ วข้องหรือไม่ได้ถูกนาไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้างในการติดสินบน

(3)

ต้ อ งปฏิบ ัติต ามขัน้ ตอนการสอบทานและอนุ ม ัติก ารบริจ าคเพื่อ การกุ ศ ล การบริจ าคเพื่อ การ
สาธารณประโยชน์ หรือเงินสนับสนุนตามระเบียบของบริษทั

(4)

ในกรณีทม่ี ขี อ้ สงสัย ทีอ่ าจส่งผลกระทบทางกฎหมาย ให้ขอคาปรึกษาจากฝ่ ายกฎหมายอย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร หรือในเรื่องทีม่ คี วามสาคัญประการอื่นให้เป็ นดุลพินิจของฝ่ ายจัดการ

•

การจ่ายค่าอานวยความสะดวก
บริษัทฯ ไม่มนี โยบายจ่ายเงินค่าอานวยความสะดวกในรูปแบบใดๆ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยจะไม่
ดาเนินการใดๆ และไม่ยอมรับการกระทาใดๆ เพื่อแลกกับการอานวยความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ

•

ผลประโยชน์ ทบั ซ้อน
บุคลากรของบริษทั ต้องหลีกเลีย่ งการกระทาทีม่ ผี ลประโยชน์ทบั ซ้อน (Conflict of Interest) กับบริษทั หรือ
กลุ่มบริษัท การดาเนินการใด ๆ จะต้ องเป็ นไปอย่ างสมเหตุ สมผล อยู่บนพื้นฐานของการกระท าเพื่อ
ประโยชน์ ของบริษทั ฯ ไม่ ขดั ต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจริยธรรมอันดี ทัง้ นี้ หากมีการ
กระทา หรือพฤติการณ์ ใดทีเ่ ข้าข่ายมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนกับบริษทั ฯ จะต้องทาการรายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ดงั กล่าวผ่านช่องทางทีก่ าหนด

เอกสารใช้ภายในบริษทั ห้ามเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รบั อนุญาต

บริษทั เลิรน์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด และ บริษทั ในเครือ
นโยบาย : ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
(Anti – Corruption Policy )
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6.2

บริษทั มุ่งมั ่นทีจ่ ะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรทีย่ ดึ มั ่นว่าการคอร์รปั ชัน เป็ นสิง่ ทีย่ อมรับไม่ได้ทงั ้ การกระทา
ธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

6.3

กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ ไม่พงึ ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาทีเ่ ข้าข่ายการ
คอร์รปั ชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยต้องแจ้งบุคคลที่รบั ผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ รวมทัง้ จัดให้มชี ่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร

6.4

บริษัทต้องให้ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธคอร์รปั ชัน หรือแจ้งเรื่องคอร์รปั ชัน ที่เกี่ยวข้องกับ
บริษทั โดยบริษทั จะไม่ลดตาแหน่ ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานดังกล่าว แม้ว่าการกระทานัน้ จะทาให้
บริษทั สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

6.5

กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารทุกระดับของบริษทั จะต้องแสดงความซื่อสัตย์ และเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชัน โดยกาหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้
สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชัน อย่างจริงจัง
ต่อเนื่อง และเสริมสร้างให้เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

6.6

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน นี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง้ แต่การสรรหาหรือ
การคัด เลือ กบุ ค ลากร การเลื่อ นต าแหน่ ง การฝึ ก อบรม การประเมิน ผลการปฏิบ ัติง านของพนั ก งาน โดย
กาหนดให้ผู้บงั คับบัญชาทุกระดับสื่อสารทาความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจทีอ่ ยู่ในความ
รับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบตั ติ ามนโยบายให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6.7

บริษทั จะดาเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชัน ให้สอดคล้องกับนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแล
กิจ การที่ดี และหลัก จรรยาบรรณในการดาเนิ น ธุ ร กิจ รวมทัง้ ระเบีย บและคู่มือ การปฏิบ ัติง านของบริษัทที่
เกีย่ วข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตั อิ ่นื ใดทีบ่ ริษทั จะกาหนดขึน้ ต่อไป

6.8

บริษทั กาหนดให้บอกกล่าวประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชัน ผ่านสื่อทัง้ ภายในและภายนอก
เช่น ประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั และเปิ ดเผยในรายงานประจาปี โดยนโยบายดังกล่าวของบริษทั เป็ นการ
ปฏิบตั ภิ ายใต้กฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน

7. การประเมิ นความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รปั ชัน
การประเมินความเสีย่ งด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ทุกหน่วยงานในบริษัทฯ ดาเนินการเชิงรุก
เพื่อระบุประเมิน และทบทวนความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์กร รวมทัง้ สร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงด้านการ
ทุจริตทีอ่ าจเกิดขึน้ และส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และการดาเนินงานขององค์กร เพื่อให้ม ั ่นใจว่าความเสีย่ งด้านการ
ทุจริตได้ถูกระบุ และจัดการอย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตามผูบ้ ริหารของทุกหน่ วยงานต้องให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูล
ความเสีย่ งด้านการทุจริตทีอ่ าจเกิดขึน้ ในหน่วยงานของตน
ทัง้ นี้ การประเมิ นความเสี่ยงด้านการทุจริตประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอนหลัก ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 : การเตรียมการเพื่อก าหนดเกณฑ์การวัดความเสี่ยงในด้านผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จ ะเกิด
(Likelihood of Occurrence) รวมทัง้ กาหนดระดับความเสีย่ งทีอ่ งค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite)
เอกสารใช้ภายในบริษทั ห้ามเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รบั อนุญาต
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ขัน้ ตอนที่ 2 : การระบุความเสี่ยงด้านการทุจริต สาเหตุหลักของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ตลอดจน
การวิเคราะห์ความรุนแรงและโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสีย่ งก่อนคานึงถึงมาตรการควบคุมภายในทีม่ อี ยู่
ขัน้ ตอนที่ ่ 3 : การประเมินระบบการควบคมภายในทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั การวิเคราะห์ความรุนแรงและโอกาสทีจ่ ะเกิดความ
เสีย่ งหลังจากมีมาตรการควบคุมภายในปั จจุบนั
ขัน้ ตอนที่ 4 : การจัดหามาตรการเพื่อลดความเสีย่ งลงให้อยู่ในระดับทีอ่ งค์กรยอมรับได้ หากมาตรการควบคุมภายในที่
ดาเนินงานอยู่ในปั จจุบนั ไม่เพียงพอต่อการป้ องกันความเสีย่ งด้านการทุจริต
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงกาหนดให้หน่ วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผูใ้ ห้คาปรึกษาแก่ผบู้ ริ หารสาหรับการประเมินความ
เสีย่ งด้านการทุจริต รวมทัง้ เป็ นผูร้ วบรวมผลการประเมินความเสีย่ งด้านการทุจริต เพื่อจัดทาเอกสารความเสีย่ งด้านการ
ทุจริตขององค์กร ซึง่ ครอบคลุมถึงแผนภาพความเสีย่ งด้านการทุจริต (Fraud Risk Profile) และทะเบียนความเสีย่ งด้าน
การทุจริต (Fraud Risk Register) ตลอดจน ทาหน้าทีต่ ดิ ตามการดาเนินงานตามแผนจัดการความเสีย่ ง เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน่วยงานอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างไรก็ตาม หน่ วยงานหรือคณะทางานดังกล่าวมีหน้าที่เพียงการให้คาปรึกษาและรวบรวมข้อมูลความเสี่ยง
เท่านัน้ การระบุและประเมินความเสีย่ ง รวมทัง้ การจัดหามาตรการเพื่อลดหรือจัดการความเสีย่ ง ถือเป็ นหน้าทีโ่ ดยตรง
ของผูบ้ ริหารในแต่ละหน่ วยงานขององค์กร นอกจากนี้หน่ วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าทีป่ ระเมินความเพียงพอ และ
ความมีประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในที่ระบุข้นึ ระหว่างการประเมินความเสี่ยง ซึ่งหากการควบคุมภายในที่
หน่วยงานเจ้าของความเสีย่ งระบุขน้ึ ยังไม่เพียงพอหรือไม่มปี ระสิทธิผล หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถให้ความเห็น
และให้ขอ้ เสนอแนะแก่ผบู้ ริหาร เพื่อจัดหามาตรการควบคุมภายในเพิม่ เติม เพื่อลดความเสีย่ ง ให้อยู่ในระดับทีอ่ งค์กร
ยอมรับได้
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ กาหนดให้มกี ารประเมินและทบทวนความเสีย่ งด้านการทุจริตเป็ นประจาทุกปี เพื่อระบุความเสี่ยง
เพิม่ ขึน้ หรือการเปลี่ยนแปลงของระดับความเสีย่ งทีม่ อี ยู่ในแต่ละปี ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงจากปั จจัยต่างๆ เช่น การ
เปลีย่ นแปลงกระบวนการปฏิบตั งิ าน การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ การเปลีย่ นหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
บุคลากรในบริษัทฯ หรือวิธกี ารทาทุจริตแบบใหม่ๆ เป็ นต้น ทั ง้ นี้หากบริษัทเริม่ จัดทาการประเมินความเสี่ยงองค์กร
(Enterprise Risk Assessment) ผู้บริหารสามารถพิจารณาดาเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตพร้อมกับการ
ประเมินความเสีย่ งองค์กรได้
8. วิ ธีการร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองสิ ทธิ ของผู้ร้องเรียน
บริษัท ฯ สนั บ สนุ น ให้ก รรมการ พนั ก งานและผู้มีส่ว นได้เ สีย ร้อ งเรียนหากมีข้อ สงสัยว่ า มีก ารกระท าผิด หลัก
บรรษัทภิบาลรวมถึงการคอร์รปั ชัน แม้จะเป็ นการกระทาการในขัน้ ต้น ๆ ก็ตาม โดยผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียน โดย
คณะกรรมการสอบสวนจะดาเนินการสอบสวนประเด็นข้อร้องเรียนทีไ่ ด้รบั ตามแนวปฏิบตั ิตามทีไ่ ด้กาหนดไว้
ทัง้ นี้ บริษัท ฯ ได้จ ัด ท า นโยบายการแจ้งเบาะแส และคุ้ม ครองผู้ร้อ งเรีย น (Whistle Blowing Policy) ขึ้น เพื่อ
คุม้ ครองพนักงานผูร้ อ้ งเรียนทีแ่ จ้ง เบาะแสการกระทาผิดใดๆ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่อต้าน
การคอร์รปั ชัน หลักบรรษัทภิบาล และคู่มอื จริยธรรม
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9. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน
9.1 บริษทั จะเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษทั เช่น เว็บไซต์ของบริษทั
รายงานประจาปี
9.2 บริษทั จะจัดให้มกี ารฝึ กอบรมเพื่อให้ความรูแ้ ก่พนักงานเกี่ยวกับการต่อต้านการให้สนิ บนและการทุจริตคอร์รปั ชัน
โดยพนักงานทุกคนจะต้องเข้าเรียนหลักสูตรดังกล่าวเพื่อทบทวนความรูเ้ ป็ นประจารวมทัง้ นโยบายและเอกสารต่าง
ๆ ของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
10. การใช้ระบบที่มีประสิ ทธิ ภาพ ในการต่อต้านการคอร์รปั ชัน
10.1 มาตรการการป้ องกัน
10.1.1 นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและขัน้ ตอนกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษัทได้จดั ให้มแี ละบังคับใช้นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และขัน้ ตอนกระบวนการทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อ
ควบคุมการจัดซื้อและการสั ่งซื้อ การแจ้งชาระหนี้และการเก็บค่าสินค้าและบริการ การเรียกร้องและการ
ขอคืนสินค้า และบริการ สินค้านาเข้า การยื่นประมูล การบริหารจัดการการขนส่ง และการจัดหาสินค้า
โดยทุกๆ ขัน้ ตอนของการจัดซื้อจัดจ้างจะมีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็ นระบบเพื่อใช้อ้างอิงและเพื่อการ
ตรวจสอบได้
10.1.2 ระบบการบันทึกบัญชี
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ได้จดั ทาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
(TFRS) ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นไปตามหลักการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)
และได้รบั การอนุ มตั โิ ดยสภาวิชาชีพบัญชี นอกจากนัน้ การจัดทางบการเงินยังได้ยดึ ตามข้อบังคับของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อกี ด้วย
10.1.3 การประเมิน และการป้ องกันความเสีย่ งด้านการคอร์รปั ชัน ในการทาธุรกิจ
บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และทุกกระบวนการ
ดาเนินการของบริษทั รวมไปถึงความเสีย่ งด้านการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานของกิจการ ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีการประเมินความเสีย่ งในด้านการต่อต้านคอร์รปั ชัน ในทุกกลุ่ม
ธุรกิจ ทัง้ หน่วยปฏิบตั กิ าร และ หน่วยงานสนับสนุน โดยมีขนั ้ ตอนเริม่ ตัง้ แต่การจาแนกปั จจัยความ เสีย่ ง
ด้านคอร์รปั ชัน ตามกิจกรรมของการดาเนิน ธุรกิจรวมทัง้ จาแนกสาเหตุความเป็ นไปได้ ทัง้ นี้ มาตรการ
การบริหารและจัดการความเสีย่ งนัน้ ๆ จะได้รบั การประเมินผลอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
10.1.4 ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนและ สอบทาน
ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน เกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งของบริษทั
ฯ และกลุ่มบริษัท เพื่อให้การดาเนินกิจการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความโปร่งใส อีกทัง้ ได้
ทบทวนระบบการตรวจสอบควบคุมภายในให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล หรือ COSO (The Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งเป็ นระบบทีม่ ุ่งเน้นเรื่องการยึดมั ่นต่อ
ความซื่อสัตย์สุจริต คุณค่าทางจริยธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โครงสร้าง
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องค์กรและอานาจบริหาร ความมุ่งมั ่นของพนักงานต่อการพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบต่อ
หน้ าที่การงาน การประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รปั ชัน ในการทาธุรกิจ การสื่อสารและกระบวนการ
ควบคุม ติดตามและรายงานผล
10.1.5 นโยบายบรรษัทภิบาล และคู่มอื จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดนโยบายที่เกี่ย วข้องกับ บรรษัทภิบาล และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
เพื่อให้เป็ นแนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นมาตรฐาน ให้กบั กรรมการและพนักงานทุกคนจะต้องอ่าน ทาความเข้าใจ
และปฏิบตั ิ ตามข้อกาหนดต่างๆ ทีก่ ล่าวไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล และคู่มอื จริยธรรมธุรกิจ นโยบาย
บรรษัทภิบาลได้รวบรวมนโยบายสาคัญต่างๆ ขององค์กร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นในแนวทางปฏิบตั ิ
ตามนโยบายบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ของบริษทั ฯ และได้มกี ารเน้นย้ําให้เกิด ความตระหนักใน
หลักการบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง
10.2 มาตรการการแก้ไข
10.2.1 การบริหารความเสีย่ งจากการทุจริต
ประเด็นหรือสถานการณ์ท่นี ่ าสงสัยใดๆ ทีไ่ ด้รบั ผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียน หรือรายงานการ
ตรวจสอบภายใน จะถูกนาเข้าสู่กระบวนการการจัดการเรื่องการทุจริตในองค์กร โดยมีคณะกรรมการ
สอบสวนทาการรวบรวมข้อมูลและจัดทา รายงานผลการสอบสวนพร้อมทัง้ ข้อแนะนาเสนอต่อประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารเพื่อพิจารณาและตัดสินใจ
10.2.2 การติดตามและการรายงานผล
ข้อร้องเรียน ทัง้ ทีผ่ ่านช่องทางรับข้อร้องเรียนและทีผ่ า่ นกระบวนการจัดการเรื่อง ทุจริตในองค์กร จะ
ถู ก รวบรวมเพื่ อ น าเสนอต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นรายไตรมาส และเสนอรายงานนี้ ต่ อ
คณะกรรมการบริษทั ในลาดับต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามประเด็นทีถ่ กู สอบสวน
โดยฝ่ ายงานตรวจสอบภายในทุก ๆ เดือน และนาเสนอ รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ทุกๆ ครึง่ ปี
11. บทลงโทษ
การทุจริตคอร์รปั ชันหรือการให้สนิ บน ถือเป็ นการกระทาผิดทางวินัย และมีโทษทัง้ ทางแพ่งและทางอาญาโดยใน
ส่วนของบริษทั ได้จดั ให้มมี าตรการลงโทษบุคลากรทีฝ่ ่ าหรือไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบาย โดยการกระทาใดๆ ทีฝ่ ่ าฝื นหรือไม่
เป็ นไปตามนโยบายนี้ ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม ให้ถอื เป็ นการกระทาทีฝ่ ่ าฝืนต่อระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับการทางานของ
บริษทั อันเป็ นความผิดกรณีรา้ ยแรงและจะได้รบั พิจารณาลงโทษตามระเบียบข้อบังคับการทางาน หมวด วินัยและโทษ
ทางวินัย โดยการลงโทษนี้ อาจรวมถึงการเลิกจ้างในกรณีทบ่ี ริษทั เห็นว่าจาเป็ นหรือสมควร
12. ระยะเวลาการทบทวน
บริษทั จะดาเนินการทบทวนนโยบายอย่างสม่าเสมออย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ ทัง้ นี้จะได้รบั การแก้ไขในกรณีท่มี กี าร
เปลีย่ นแปลงในประเด็นทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ

เอกสารใช้ภายในบริษทั ห้ามเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รบั อนุญาต

