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1. บทนาํ 

บริษัทหลักทรัพย ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) “บริษัท” มีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมี
คุณธรรมและโปรงใส โดยยึดหลักการธรรมาภิบาล และตระหนักดีวาการคอรรัปช่ันสงผลรายและเปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ที่สําคัญเปนการกระทําทางธุรกิจที่ไมถูกตอง และกอใหเกิดความไมเปน
ธรรมทางธุรกิจ และดานจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งอาจสงผลตอการแขงขันของกิจการ และชื่อเสียงของบริษัท 
รวมทั้งลดความเชื่อมั่นของผูถือหุน ผูลงทุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ดังนั้น บริษัทจึงไดเขารวม “แนวรวม
ตอตานคอรรัปชันของภาคเอกชนไทย” เพ่ือแสดงเจตนารมณในการตอตานการคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยมี
หลักการในการดําเนินธุรกิจที ่ไมสนับสนุนกิจการกลุมบุคคล หรือบุคคลที่มีสวนรวมกับการแสวงหา
ผลประโยชนอันไมพึงไดรับท้ังทางตรงและทางออม จากการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ ท้ังน้ี  เพ่ือใหบริษัทมีแนว
ทางการปฏิบัติงานในเรื่องการตอตานการคอรรัปชั่นที่มีความชัดเจน จึงไดมีการจัดทํา “นโยบายตอตานการ
คอรรัปชั่น” เปนลายลักษณอักษร เพื่อกําหนดความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อใหกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ เพ่ือปองกันการคอรรัปช่ันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน ไมเขาไปเกี่ยวของกับการคอรรัปช่ัน
ใดๆ ท้ังสิ้น 

2.2 เพื ่อสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของพนักงาน เพื ่อปองกันและตอตานคอรรัปชั่น                       
ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

2.3 เพ่ือสรางความเชื่อม่ันแกผูมีสวนไดเสียในการดําเนินธุรกิจรวมกันดวยความซ่ือสัตย 

 3. คํานิยาม 

3.1 การคอรรัปชั่น หมายถึง การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติงานตามหนาที่ หรือการใชอํานาจตาม
ตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ เพื่อแสวงหาหรือไดมาซึ่งผลประโยชนอันมิควรได โดยการเสนอให 
สัญญา ใหคํามั่น การขอ การเรียกรอง การใหหรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด             
ที่ไมเหมาะสม ไมวาจะอยูในรูปแบบใดก็ตาม แกเจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานของ
เอกชน หรือผูมีหนาท่ี ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม เพื่อใหบุคคลดังกลาวกระทําหรือละเวน
การปฏิบัติหนาท่ีอันเปนการใหไดมาซึ่งธุรกิจหรือแนะนําธุรกิจใหกับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให
ไดมาหรือรักษาไวซ่ึงผลประโยชนอ่ืนใดท่ีไมถูกตองหรือไมเหมาะสมทางธุรกิจ 

3.2 สินบน หมายถึง ทรัพยสินหรือประโยชนอยางอื่นที่เปนการจูงใจ หรือการเสนอหรือสัญญาวาจะ
ให หรือการใหเพื่อใหไดมาซึ ่งความไดเปรียบทางการคา ทางสัญญา ทางระเบียบกฎเกณฑ 
กฎหมาย หรือทางบุคคล 

3.3 การใหหรือรับของขวัญ การเลี ้ยงรับรอง และการบริการตอนรับ หมายถึง คาของขวัญ 
คาบริการตอนรับ การให การรับของขวัญ สิทธิพิเศษการเลี้ยงรับรอง การอํานวยความสะดวก 
และคาใชจายอื่นๆ หรือประโยชยตอบแทนอื่น ที่อาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับการใหสินบน ถือเปน
ชองทางท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงตอการคอรรัปชั่น 
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3.4 การสนับสนุนทางธุรกิจ หมายถึง การใชจายเงิน หรือใหสิ่งของหรือบริการ ท่ีมีวัตถุประสงค            
ทางธุรกิจ เพ่ือสรางภาพลักษณหรือช่ือเสียง 

3.5 การบริจาค หมายถึง การใหเงินหรือสิ่งของในรูปแบบใดๆ ก็ตาม กับนิติบุคคล องคกรตาง ๆ                 
ไมวาจะเปนองคกรของรัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือมูลนิธิตางๆ โดยไมหวังผลตอบแทน 

3.6 การสนับสนุนทางการเมือง หมายถึง การชวยเหลือดานการเงินหรือรูปแบบอื่นใดเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมทางการเมือง เช น การใหส ิ ่งของหรือบริการ การโฆษณาสงเสริมสนับสนุน                       
พรรคการเมือง การเปดโอกาสพนักงานลาหยุดหรือเปนตัวแทนบริษัทเพื่อรวมดําเนินการ
เก่ียวกับการรณรงคทางการเมือง เปนตน 

3.7 การขัดแยงทางผลประโยชน หมายถึง เปนสถานการณที ่บ ุคคลหนึ ่งทําหนาที ่สองอยาง                      
โดยมีวัตถุประสงคหรือผลประโยชนตางกัน ความขัดแยงอาจเกิดขั้นเพราะผลประโยชนสวนตัว  
ไมตรงกับผลประโยชนของบริษัท ซึ่งทําใหบุคคลนั้นตองตกอยูในสภาพที่ตองเลือกทางใด           
ทางหน่ึง และอาจนําไปสูการทุจริตและการประพฤติมิชอบ 

3.8 การจายคาอํานวยความสะดวก หมายถึง คาใชจายจํานวนเล็กนอยที่จายใหแกเจาหนาที่ของรัฐ
อยางไมเปนทางการ และเปนการใหเพียงเพื ่อใหม่ันใจวาเจาหนาที ่ของรัฐจะดําเนินการ                      
ตามกระบวนการ หรือเปนการกระตุนใหดําเนินการรวดเร็ว โดยกระบวนนั ้นไมตองอาศัย                 
ดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ และเปนการดําเนินการโดยชอบของเจาหนาท่ีรัฐผูน้ัน รวมท้ังเปนสิทธิ
ที่นิติบุคคลพึงจะไดตามกฎหมายอยูแลว เชน การขอใบอนุญาต การขอออกหนังสือรับรอง               
และการไดรับบริการสาธารณะ เปนตน 

3.9 การจางพนักงานรัฐ  หมายถึง การจางบุคคลจากภาครัฐ โดยใหหมายถึง กรรมการ 
อนุกรรมการ ลูกจางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะ
บุคคล ซึ่งใชอํานาจหรือไดรับมอบอํานาจทางการปกครองของรัฐ ในการดําเนินการอยางใด
อยางหนึ่งตามกฎหมาย และยังอยูในตําแหนงซึ่งมีความเกี่ยวของกับการกํากับดูแลหรือการ
ดําเนินงานของบริษัท 

 
4. นโยบายตอตานการคอรรัปชั่น 

4.1 สรางวัฒนธรรมองคกรใหกรรมการ ผู บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัติงาน                    
ดวยความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส และเปนธรรม 

4.2 บริษัทไมยอมรับการคอรรัปชั่น โดยครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมทั้งหมดของบริษัท 
4.3 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ตองไมเรียกรอง ดําเนินการ หรือยอมรับ         

การคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางออม เพื่อประโยชนตอองคกร ธุรกิจ ตนเอง 
ครอบครัว เพื่อน และคนรูจัก โดยตองถือปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั ่นอยาง
เครงครัด ทั้งนี้ กรณีที่มีการกระทําฝาฝนหรือกระทําการใดๆ อันเปนการสนับสนุนชวยเหลือ 
หรือใหความรวมมือไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เพื่อใหเกิดการคอรรัปชั่น บริษัทจะไดมีการ
พิจารณาดําเนินการลงโทษตามระเบียบของบริษัท 

4.4 บริษัทมุงมั่นที่จะสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกรที่ยึดมั่นวาการคอรรัปชั่นเปนสิ่งที่ไมถูกตอง
และยอมรับไมไดท้ังการกระทําธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน 

4.5 กรรมการและผูบริหารทุกระดับของบริษัท จะตองแสดงความซื่อสัตยและเปนแบบอยางที ่ดี                
ในการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน 
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4.6 นโยบายตอตานการคอรรัปชั่นน้ี ใหครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแตการ
สรรหาหรือการคัดเล ือกบุคลากร  การเล ื ่อนตําแหนง  การฝกอบรม การประเม ินผล                        
การปฏิบัติงาน การใหผลตอบแทน และการเล่ือนตําแหนง 

4.7 บริษัทจัดใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นนี้อยางสมํ่าเสมอ 
ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และขอกําหนดในการดําเนินการเพื ่อใหสอดคลองกับ                     
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของกฎหมาย 

5. หนาที่และความรับผิดชอบ 

5.1 คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่และความรับผิดชอบในการพิจารณากําหนดและอนุมัตินโยบาย
ตอตานการคอรรัปชั่น และกํากับดูแลใหมีระบบหรือแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการตอตาน
การคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ รวมท้ังกําหนดใหเปนคานิยมของบริษัทเพื่อเปนการปลูกฝง                 
และใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือเพ่ือเปนวัฒนธรรมองคกร เพื่อใหมั ่นใจ                
ไดวา ฝายบริหารและฝายจัดการตระหนักถึงความสําคัญและใหความสําคัญกับการตอตาน              
การคอรรัปช่ันและปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร 

5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการสอบทานใหบริษัทมีการกํากับดูแล
และตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อมั่นใจวากรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบัติงาน
เปนไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่บริษัทกําหนด ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย
ตอตานการคอรรัปชั ่น รวมทั้งควบคุมและติดตามการควบคุมภายในใหมีความเหมาะสม                
และมีประสิทธิผล 

5.3 ผูบริหารทุกระดับชั้นของฝายงานตางๆ ของบริษัท มีหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดให
มีระบบ การจัดการ การสงเสริม และสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน 
รวมท้ังส่ือสารทําความเขาใจ และควบคุมพนักงานทุกคนในฝายงาน เพ่ือใหม่ันใจวา ทุกฝายงาน
ของบริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นโดยเครงครัด 

5.4 พนักงานทุกคนของบริษัทตองใหความสําคัญและปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายการตอตาน
คอรรัปชั่นของบริษัทโดยเครงครัด 

5.5  ฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และฝายตรวจสอบภายใน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงาน เพื ่อใหมั ่นใจวามีการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ                   
และแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของอยางถูกตองครบถวน และเพื่อใหมั่นใจวา บริษัท     
มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอเพ่ือปองกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการ
คอรรัปชั ่นได พรอมทั ้งรายงานผลการตรวจสอบหรือสอบทานเสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื ่อพิจารณารับทราบหรือสั ่งการพรอมทั ้งกําหนด          
แนวทางแกไข นอกจากนี ้ ในการทบทวนแนวทางปฏิบัติ ระบบงาน และมาตรการตางๆ                           
จะดําเนินการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย แนวทางปฏิบัติงาน หรือระบบงาน หรือกฎเกณฑ                  
ท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสอดคลองกัน และใหมีการปฏิบัติท่ีถูกตองครบถวน 

5.6 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท มีหนาที่ตองปฏิบัติตามนโยบายตอตาน          
การคอรรัปชั่น โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องคอรรัปชั่นไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม 
รวมทั้ง ตองใหความรวมมือในการแจงเบาะแสหรือใหขอมูลตางๆ ที่เปนขอเท็จจริงและเปน
ประโยชนในการกํากับดูแล ควบคุม และตรวจสอบ ในเรื ่องดังกลาว เพื ่อลดหรือปองกัน                
ความเส่ียงหรือโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตหรือคอรรัปชั่นท้ังภายในและภายนอกองคกร 
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5.7 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื ่อพบเห็นการกระทํา                  
ที่เขาขายการคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัทหรือบุคลากรในบริษัท ตองแจงผูบังคับบัญชา          
หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ รวมทั้งจัดให
มีชองทางในการรับขอรองเรียนจากบุคคลทั้งภายนอกและภายในบริษัท ทั้งนี้ ใหปฏิบัติเปนไป
ตามระเบียบท่ีบริษัทกําหนด 

5.8 กําหนดใหฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และฝายทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบในการเผยแพร
ความรู สรางความเขาใจ และสงเสริมใหพนักงานทุกระดับยึดถือนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น
อยางจริงจัง ตอเน่ือง และเสริมสรางใหเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมองคกร 

5.9 บริษัทในเครือ หรือบริษัทยอย หรือบริษัทรวม หรือตัวแทนธุรกิจของบริษัท จะตองใหความ
รวมมือและปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นของบริษัท รวมทั้งแจงเบาะแส หรือใหขอมูล
ตางๆ หากพบหรือรับทราบวามีบุคคลหรือนิติบุคคลที ่มีความเกี ่ยวของกับบริษัท มีการ
คอรรัปชั่นท้ังโดยทางตรงหรือทางออมของบริษัท 

6. ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติ 

6.1 บริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ตองปฏิบัติอยางระมัดระวัง      
ตอรูปแบบการคอรรัปชั่น ดังน้ี 

6.1.1  กรณีการใหและรับสินบน 
 หามใหหรือรับสินบนในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น แกบุคคลหรือนิติบุคคลหรือองคกรใดๆ  

เพื ่อหวังผลตอบแทนหรือประโยชนทางธุรกิจหรือตนเอง รวมทั้งหามมอบหมาย                     
ใหบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใหหรือรับสินบนแทนตนเอง 

  6.1.2 กรณีการรับและใหของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชนหรือคาใชจายอื่นๆ 
 (1)    บริษัทกําหนดใหสามารถใหหรือรับของขวัญ คาบริการตอนรับ และคาเลี้ยง

รับรอง ที่มีความชัดเจน และเขาขายลักษณะเปนการใหบริการลูกคาโดยปกติ                        
ของการประกอบธุรกิจหลักทรัพย หรือตามธรรมเนียมปฏิบัติ หรือตามเทศกาล
สากล โดยที่ไมไดมีผลกระทบกับการดําเนินการของบริษัท หรืออาจเปนชองทาง
ท่ีเขาขายความเส่ียงตอการคอรรัปชั่น 

(2) หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ใหเงินสด เช็คธนาคาร และทองคํา  
รวมทั้งบัตรของขวัญ หรือบัตรกํานัล ซึ่งเทียบเทาเงินสด รวมทั้งทรัพยสิน หรือ
ผลประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสมไมวาจะอยูในรูปแบบใดก็ตาม แกเจาหนาที่ของรัฐ 
หนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชน หรือผูมีหนาที ่ไมวาจะโดยทางตรง                 
หรือทางออม เพื่อใหบุคคลดังกลาวกระทําหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีอันเปน
การใหไดมาซึ ่งธุรกิจ หรือเพื ่อใหไดมาหรือรักษาไวซึ ่งผลประโยชนอ ื ่นใด                      
ท่ีไมถูกตองหรือไมเหมาะสมทางธุรกิจ 

 (3)    กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ตองไมรับของขวัญ หรือ
คาตอบแทน หรือผลประโยชนตอบแทนอื่นใด จากลูกคาหรือคูคา หรือผูมีสวน
เก่ียวของกับธุรกิจที ่ทําใหเกิดความไดเปรียบใดๆ หรือเพื ่อใหไดมาซึ ่งการ
ชวยเหลือหรือผลประโยชนตอบแทน หรือยินยอมผอนปรนในขอตกลงทางธุรกิจ
ที่ไมเหมาะสมหรือสงผลตอการตัดสินใจในดานธุรกิจ หรือมีวัตถุประสงคอื่นใด
แอบแฝง หรือคาดหวังผลประโยชนอันมิชอบในดานธุรกิจ หรือตนเอง เชน            
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ในการประกวดราคาโดยจะตองไมรับของขวัญหรือคาบริการตอนรับจากบริษัทท่ี
เขารวมการประกวดราคาหรือบริษัทท่ีเก่ียวของน้ันๆ เปนตน 

(4)    กรรมการ ผู บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท สามารถรับของขวัญ                  
หากเปนไปตามเทศกาล หรือโอกาสสําคัญ หรือธรรมเนียมปฏิบัติโดยปกติ เชน 
วันปใหม เปนตน โดยจะตองมีมูลคาไมเกิน 3,000 บาท และจะตองไมอยูในรูปของ
เง ินสด เช ็คธนาคาร และทองคํา รวมถึงบัตรของขวัญ  หรือบ ัตรกํานัล                            
ซ่ึงเทียบเทาเงินสด   

(5)   กรณีการใหหรือรับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองของฝายงานคาหลักทรัพย
หรือฝายงานอื่นๆ จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดหรือหลักเกณฑของ
บริษัท และกฎเกณฑของหนวยงานทางการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สมาคม
บริษัทหลักทรัพย กําหนด 

6.1.3 กรณีการสนับสนุนทางธุรกิจ 
 บริษัทมีนโยบายไมสนับสนุนการจายเงิน การใหสิ่งของหรือบริการ เพื่อสนับสนุนทาง

ธุรกิจท่ีไมถูกตองตามกฎหมายหรือขัดตอจารีตประเพณี รวมท้ังใชเปนชองทางสําหรับ
การคอรรัปช่ัน  

6.1.4 กรณีการบริจาคเพื่อการกุศล สาธารณประโยชน และเงินสนับสนุน เนื่องจากกิจกรรม
ดังกลาวอาจมีความเสี่ยงหรือเปนชองทางหลีกเลี่ยงในการทุจริตหรือคอรรัปชั่นได  
บริษัทจึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินการท่ีเก่ียวของ ดังน้ี  
(1) กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัท ที่ประสงคจะใหบริษัทบริจาคหรือให

เงินสนับสนุนเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน จะตองจัดทําแบบคําขออนุมัติ 
พรอมแนบเอกสารประกอบ เสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติของบริษัทเพ่ือพิจารณา  

(2) ตองม่ันใจวาการบริจาคหรือใหเงินสนับสนุนเพ่ือการกุศลหรือสาธารณประโยชน 
ดังกลาวจะตองดําเนินการดวยความโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย และไมขัด             
ตอศีลธรรม รวมทั้งไมสงผลเสียหายตอสวนรวม และไมมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิด
การทุจริตหรือคอรรัปชั่น รวมทั้งไมมีสวนเกี่ยวของกับผลประโยชนตางตอบแทน
ใหแกบุคคลใด หรือหนวยงานใดเปนการเฉพาะ เพื ่อนํามาซึ ่งความไดเปรียบ                 
ในการดําเนินธุรกิจ 

(3) กรณีที่บริษัทตรวจสอบพบหรือไดรับแจงขอมูลหรือเบาะแสจากแหลงที่เชื่อถือได 
เช น หนวยงานทางการ เป นตน เกี ่ยวกับองคกร มูลนิธ ิ สมาคม ชุมชน 
สถานศึกษา หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งเพื่อสาธารณประโยชน ที่บริษัทจะบริจาคหรือ
ใหเงินหรือสิ ่งของในการสนับสนุน มีความเสี ่ยงที ่อาจจะเกิดหรือเกิดการ
คอรรัปชั่น บริษัทจะปฏิเสธหรือระงับการบริจาคหรือใหเงินหรือสิ่งของสนับสนุน
โดยทันทีท่ีไดรับทราบกรณีดังกลาว 

6.1.5  กรณีการสนับสนุนทางการเมือง 
บริษัทดําเนินธุรกิจอยางเปนกลางทางการเมืองจึงไมมีนโยบายในการสนับสนุนทาง
การเงินหรือสิ่งของใหแกพรรคการเมือง นักการเมือง หรือผูสมัครรับเลือกทางการเมือง
ใดๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเอื้อประโยชนทางธุรกิจใหกับบริษัท ท้ังนี้ หากบริษัทมีการ
พิจารณาและเห็นควรจะสนับสนุนทางการเงินในกรณีใดก็ตาม จะตองไดรับการพิจารณา
อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชน และ
ความเสี่ยงที่อาจพิจารณาไดวาเขาขายการทุจริตหรือคอรรัปชั่นหรือไม รวมทั้งในการ
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ดําเนินการดังกลาวตองกระทําโดยเปดเผย โปรงใส และตรวจสอบได รวมทั้งระบุเหตุผล
อยางชัดเจน ท้ังน้ี การปฎิบัติงานดังกลาวตองเปนไปตามกฎหมาย               ท่ีเก่ียวของ 

6.1.6   กรณีการขัดแยงทางผลประโยชน 
บริษัทมีนโยบายการปองกันและการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชนที่กําหนดให
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ตองถือปฎิบัติตามอยางเครงครัด 

6.1.7   กรณีการจายเงินเพ่ืออํานวยความสะดวก 
บริษัทมีนโยบายหามจายเงินเพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับการเรงดําเนินการ หรือ 
เพื ่อความคลองตัวในการดําเนินการ ที่นอกเหนือจากการบริการโดยทั่วไป ยกเวน                
การจายเงินเพื่ออํานวยความสะดวกตามระเบียบของผูใหบริการ ทั้งนี ้ รวมถึงการ                
หามให รับสินบน จากเจาหนาที่ของรัฐ เอกชน โดยการเสนอใหเงิน บัตรกํานัล เช็ค หุน 
ของขวัญหรือของมีคาอื่นใด ทั้งทางตรงและทางออม เพื่อใหไดมาหรือคงไวซึ่งธุรกิจหรือ
ขอไดเปรียบทางการแขงขัน 

6.2 บริษัทตองใหความเปนธรรมและคุมครองกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนที่ปฏิเสธ         
การคอรรัปชั่นหรือแจงขอมูลหรือเบาะแสการคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัท และพนักงาน และ           
ผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการคอรรัปชั่น ตามนโยบายการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน     
ที่กําหนด โดยบริษัทจะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบตอผูบริหารหรือพนักงานทุกคน 
ท่ีปฏิเสธการคอรรัปชั่น แมวาการกระทําน้ันจะทําใหบริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

6.3 บริษัทกําหนดใหมีการสื่อสารนโยบายและมาตรการตอตานคอรรัปชั่น รวมถึงชองทางการ          
แจงเบาะแส หรือขอรองเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทยอย บริษัทรวม ตัวแทนทางธุรกิจ คูคา       
ผานทางเว็บไซตของบริษัทและรายงานประจําป ในสวนของการสื่อสารภายในบริษัทจะจัดใหมี
การสื่อสารผานหลายชองทาง เชน Intranet หลักสูตรการปฐมนิเทศ การสัมมนาและการอบรม
ตางๆ ของบริษัท พรอมทั้งใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนลงนามรับทราบนโยบาย
ตอตานการคอรรัปชั่น เพื่อใหมั่นใจวา กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน รับทราบ เขาใจ 
และพรอมจะนํานโยบายและมาตรการดังกลาวไปปฏิบัติอยางจริงจัง 

6.4 บริษัทจัดใหมีระเบียบการเบิกจายเงินโดยกําหนดตารางอํานาจอนุมัติและวงเงินในการอนุมัติ           
ซึ่งการเบิกจายตองมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน เพื่อใหมั่นใจวาการบริจาคเพื่อการกุศลไมได
เปนไปเพ่ือการคอรรัปชั่น และเงินสนับสนุนตางๆ ไมถูกใชเปนขออางสําหรับการคอรรัปช่ัน 

6.5 บริษัทจะจัดใหมีการจัดซื้อสินคาและบริการดวยความเปนธรรมและโปรงใส รวมทั้งจะทําการ
ประเมินเพื่อคัดเลือกผูขาย ผูใหบริการ และผูรับเหมา ตามระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจาง     
อยางเครงครัด ทั ้งนี ้ บริษัทจะแจงใหผู ขาย ผู ใหบริการ และผู รับเหมารับทราบนโยบาย                         
และมาตรการตอตานการคอรรัปชั่นของบริษัทดวย อยางไรก็ดี บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการ
จัดซื้อหรือจัดจาง หากพบวามีการกระทําหรือเคยมีประวัติการดําเนินการในการใหสินบน หรือ
การคอรรัปช่ัน 

6.6 บริษัทจัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอเพื่อปองกันมิใหมี        
การคอรรัปชั่น โดยการตรวจสอบดังกลาวครอบคลุมดานงานการตลาด การจัดซื้อ การเงิน 
การบัญชี และการเก็บบันทึกขอมูล รวมถึงกระบวนการอื ่นๆ ภายในบริษัทที ่เกี ่ยวของกับ
มาตรการตอตานการคอรรัปชั ่น พรอมทั ้งรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบทุกคร้ัง 
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7. การบริหารและประเมินความเสี่ยง 
 

บริษัทจะจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการทํางานที่อาจมีความเสี่ยงหรือโอกาสที่อาจจะ
เกิดการคอรรัปชั่น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มาตรการที่ตองปฏิบัติ วิธีวัดความสําเร็จ และทรัพยากรที่ตองใช
เพื ่อลดความเสี ่ยงดังกลาว โดยจะดําเนินการประเมินความเสี ่ยงอยางสมํ่าเสมออยางนอยปละ 1 คร้ัง                    
และดําเนินการทบทวนมาตรการการจัดความเส่ียงท่ีกําหนดและใชอยูในปจจุบันเพ่ือใหมีความเหมาะสมและอยู
ในระดับท่ียอมรับได 

 
8. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

8.1 กระบวนการสรรหา การคัดเลือกบุคลากร เพื ่อรับเขาทํางาน จะตองไมเคยมีประวัติการ
ปฏิบัติงาน หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ หรือใชอํานาจหรือตําแหนงหนาที่โดยมิชอบหรือแสวงหา
ผลประโยชนอันมิควรได โดยการรับหรือใหสินบนหรือการคอรรัปช่ัน ไมวาในรูปแบบใดก็ตาม 
รวมท้ังตองไมเคยมีประวัติหรือเก่ียวของกับการถูกลงโทษอันเน่ืองจากการทุจริต คอรรัปชั่น และ
การใหหรือรับสินบน 

8.2 บริษัทมีนโยบายไมวาจางพนักงานรัฐที่ยังอยูในตําแหนงซึ่งมีความเกี่ยวของกับการกํากับดูแล
หรือการดําเนินงานของบริษัทมาเปนพนักงาน กรรมการ หรือเปนที่ปรึกษา เวนแตกรรมการ
บริษัทที ่มาจากภาครัฐ ซึ ่งตองเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาชนและกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งสัญญาซื้อขายลวงหนา ประกาศของคณะกรรมการ
ตลาดทุน และประกาศที่ออกโดยสํานักงาน ก.ล.ต. และประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบ                 
ท่ีเก่ียวของ 

8.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน เชน การปรับขึ้นเงินเดือน การใหโบนัส และการเลื่อนตําแหนงของ
พนักงาน เปนตน บริษัทจะนําขอมูลที่เกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น การใหหรือรับ
สินบนมาพิจารณาดวย เชน กรณีท่ีผูบริหาร หรือพนักงานเขาไปมีสวนเก่ียวของในเร่ืองดังกลาว
จะถูกลงโทษ เชน ไมไดรับการขึ้นเงินเดือน ไมไดรับโบนัส ไมไดรับการเลื่อนตําแหนง หรือเลิกจาง    
เปนตน ในขณะที่พนักงานที่แจงเบาะแสหรือใหขอมูลในเรื่องดังกลาวจะไดรับความคุมครอง                
และยกยอง เปนตน 

8.4 การปฐมนิเทศพนักงานใหมจะมีการใหความรู เกี ่ยวกับนโยบายการตอตานการคอรรัปช่ัน 
ตลอดจนมีการจัดฝกอบรมและใหความรู ในเรื ่องดังกลาวอยางตอเนื ่อง เพื ่อใหพนักงาน 
ผูบริหาร และกรรมการ ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาว และเพื่อสรางวัฒนธรรม
องคกร 

 
9. การควบคุมภายในและการรายงาน 

 

9.1 บริษัทมีระบบการควบคุมภายในเพื ่อใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปอยางเหมาะสม                            
มีประสิทธิภาพและเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับของทางการ เพื่อเปนการลดความเสี่ยงดาน     
การคอรรัปชั่น จึงไดจัดใหมีการตรวจสอบภายในเพื่อใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา 
ระบบการควบคุมภายในที่มีอยูสามารถชวยใหบริษัทบรรลุเปาหมายตามท่ีวางไวได 

9.2 บริษัทกําหนดใหฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และฝายตรวจสอบภายใน จัดทําแผนการ
ตรวจสอบอยางนอยปละ 1 ครั ้ง โดยแผนการตรวจสอบจะผานการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท โดยจะมีการพิจารณาแผนงานตามความ
เสี่ยงท่ีอาจจะเกิดการคอรรัปชั่น 
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9.3 บริษัทกําหนดข้ันตอนการรายงานผลการตรวจสอบและการรายงานประเด็นเรงดวน ดังน้ี 
9.3.1 ฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และฝายตรวจสอบภายใน จะรายงานผลการตรวจสอบ

ตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เปนรายเดือน และรายงานคูขนาน
ตอประธานเจาหนาที่บริหาร โดยจะสรุปผลการกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ทุกเร่ืองตามแผนงานท่ีกําหนดเปนประจําทุกป เพ่ือใหพิจารณาในภาพรวมอีกคร้ัง 

9.3.2  กรณีพบวามีประเด็นเรงดวน ผูบริหารฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และผูบริหารฝาย
ตรวจสอบภายใน จะดําเนินการแจงคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานคูขนาน                 
ใหประธานเจาหนาที ่บริหารทราบทันที เพื ่อพิจารณาและสั ่งการ รวมทั ้งกําหนด                    
แนวทางการควบคุมและปรับปรุงแกไขในประเด็นขอสังเกตดังกลาว 

10. การจัดเก็บขอมูล 

10.1 บริษัทมีนโยบายที ่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน หลักการ รวมทั ้งกฎหมายที ่บังคับใชเกี ่ยวกับ                
การรายงานขอมูลทางบัญชีและการเงิน 

10.2 คาใชจายทุกประเภทตองมีเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจาย มีการอนุมัติตามอํานาจอนุมัติ 
รวมท้ังการจัดเก็บและรักษาขอมูลของบริษัทจะตองเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ 

10.3 บริษัทไมอนุญาตใหมีการบันทึกขอมูลที่เปนเท็จ ผิดหลักการ ไมสมบูรณ ไมถูกตอง หรือทําการ
ตกแตงบัญชี รวมทั้งจะตองไมมีบัญชีนอกงบการเงินเพื่อใชสนับสนุนหรือปกปดการจายเงินท่ี              
ไมเหมาะสม 

11. การพิจารณาลงโทษหากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น 

11.1 หากกรรมการบริษัทฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายนี ้ บริษัทจะตั ้งคณะกรรมการเพ่ือ
ดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําดังกลาวโดยไมชักชา ซึ่งจะประกอบดวย
กรรมการอิสระทั้งหมดของบริษัท ในกรณีที ่การพิจารณาสอบสวนขอเท็จจริงพิสูจนไดวา 
กรรมการดังกลาวฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายน้ี ใหคณะกรรมการสอบสวนรวบรวม
หลักฐานขอเท็จจริง เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม              
ในแตละกรณี (กรรมการผูเขารวมประชุมจะยกเวนกรรมการที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบาย
ตอตานการคอรรัปช่ัน) 

11.2 หากผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัท ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายนี ้ บริษัทจะจัดต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาลงโทษ เพื่อทําหนาที่สอบสวนขอเท็จจริง และพิจารณาลงโทษตาม
ความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจาง หรือการใหชดเชยความเสียหาย ทั้งนี้ จะรายงาน               
ใหคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบดวย ทั้งน้ี บริษัทไมมีนโยบาย              
ลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบตอผูบริหาร และพนักงานที่ปฏิเสธการคอรรัปชั่น แมวา         
การกระทําน้ันจะทําใหบริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 
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12. มาตรการในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

บริษัทไดจัดใหมีมาตรการในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือ
การมีพฤติกรรมที่อาจจะสอถึงการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกร รวมทั้งพนักงาน                
และผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ซึ่งการกระทําดังกลาวรวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง หรือระบบ
ควบคุมภายในที่บกพรอง ทั้งน้ี บริษัทจัดใหมีมาตรการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน                 
ผูแจงเบาะแสผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานดังกลาว เพื่อใหมาตรการการแจงเบาะแสหรือ
ขอรองเรียนมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

13. การเผยแพรนโยบายและมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น 

13.1 บริษัทจะติดประกาศนโยบายตอตานการคอรร ัปช ั ่น และนโยบายการแจงเบาะแสหรือ                          
ขอรองเรียน ในสถานที ่เดนชัด ใน Intranet เพื ่อใหผู บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท
รับทราบ 

13.2 บริษัทจะเผยแพรนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น และนโยบายการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 
ผานชองทางการส่ือสารของบริษัท เชน เว็บไซตของบริษัท และรายงานประจําป เพ่ือใหบริษัทยอย 
บริษัทรวม ตัวแทนทางธุรกิจ คูคา และสาธารณชนรับทราบและปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

14. การติดตามดูแลและการทบทวนนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น 

บริษัทมีการติดตามดูแลและทบทวนความเหมาะสม ความเพียงพอ และประสิทธิภาพ ของระเบียบปฎิบัติ
เปนระยะ และการดําเนินการปรับปรุงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ
บริษัทจะประเมินความพอเพียงของมาตรการอยางเปนอิสระและเปดเผยการตรวจสอบนั้นในรายงานประจําป
เพื่อใหผูถือหุนทราบ และมีการทบทวนนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นอยางสมํ่าเสมอเปนประจําทุกป หรือเม่ือ
มีการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญ 

15. ขอแนะนําเกี่ยวกับมาตรการตอตานคอรรัปชั่น  

กรณีกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานมีขอสงสัยวาการกระทําใดอาจเขาขายการคอรรัปชั่น หรือฝาฝน
นโยบายตอตานการคอรรัปชั่น ขอใหมีการพิจารณากอนการปฏิบัติหรือตัดสินใจเร่ืองน้ันๆ ดังน้ี  

(1) เปนการกระทําท่ีถูกกฎหมายหรือกฎระเบียบของทางการและของบริษัทหรือไม 
(2) สังคมยอมรับการกระทําน้ันหรือไม สามารถเปดเผยตอสังคมไดหรือไม 
(3) เปนการกระทําที ่ขัดตอจริยธรรม และอาจจะนําความเสื ่อมเสียมาใหกับผู กระทําหรือผู  อ่ืน                    

หรือตอช่ือเสียงของบริษัทในขณะน้ันหรือในอนาคตหรือไม  

หากไมแนใจในการพิจารณาดวยตนเอง ใหแจงขอมูลหรือขอเท็จจริงของเรื่องนั้นๆ ตอผูบังคับบัญชา
พิจารณา หรือสามารถสอบถามฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงานในการรวมพิจารณาเพื่อดําเนินการใหถูกตอง
ตอไป 
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16. การบังคับใช 

 ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 15 มิถุนายน 2564 เปนตนไป 
 

         
         (นายชวงชัย นะวงศ) 
      ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 
อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท 

คร้ังท่ี 6/2564 เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2564 


