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มาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัช ัน่ 

(Anti-Corruption Policy and Measure) 
 

นโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัช ัน่ 

 บรษัิท ไวรเ์ออ แอนด ์ไวรเ์ลส จํากัด (“บรษัิทฯ”) มอีดุมการณ์ในการดําเนนิธรุกจิอย่างมี
คุณธรรม โดยยดึม่ันความรับผดิชอบตอ่สังคม และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุม่ตามหลักบรรษัทภิ
บาลทีด่ ีโดยมกีารบรหิารกจิการบนพืน้ฐานความโปร่งใส มจีรยิธรรม ยดึม่ันในหลักการการกํากับ
ดูแล กิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการป้องกันและต่อตา้นการทุจริต
คอรรั์ปชัน่ 

 

คํานยิาม 

การคอรรั์ปชั่น หมายถงึ การใชอ้ํานาจทีไ่ดม้าโดยหนา้ที ่เพือ่แสวงหาประโยชน์สว่นตน 
ไมว่า่จะอยูใ่นรูปแบบใด โดยการชกัชวน การเสนอ การใหค้ําม่ันสญัญา การขอ การขม่ขนืใจ หรอื
จูงใจ การเรียกรับ หรือยอมจะรับ การให ้ขอใหห้รือรับว่าจะให ้ทรัพยส์นิ ไม่ว่าจะเป็นเงนิ หรือ
ประโยชน์อื่นใด สําหรับตนเองหรือผูอ้ื่น เป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจ หรือไดจู้งใจ 
ขา้ราชการ ลูกจา้ง ตัวแทน หรือ บุคคลใด ซึง่กระทําการเพื่อ หรือในนามของเจา้หนา้ทีข่องรัฐ 
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรอื ผูม้อีํานาจหนา้ที ่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
เพือ่ใหบุ้คคลดังกล่าวกระทําการ ไม่กระทําการ ละเวน้การกระทําการ ประวงิการกระทําการ หรอื
กระทําการอยา่งหนึง่อยา่งใด ในตําแหน่งหนา้ทีท่ีบ่คุคลนัน้รับผดิชอบ ไมว่า่การนัน้จะชอบหรอืไม่
ชอบดว้ยหนา้ที ่หรือกฎหมายก็ตาม อันเป็นผลโดยทางตรงหรือทางออ้มทําใหเ้กดิโอกาสทาง
ธุรกจิ เกดิการไดม้า หรอืรักษาไวซ้ึง่ธุรกจิ หรอื เกดิผลประโยชน์อืน่ใดที ่ไม่เหมาะสมทางธุรกจิ 
หรือ ก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ใดๆ โดยมชิอบแก่ตนเองหรือผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นกรณีที่ กฎหมาย 
ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน่ หรอืจารตีทางการคา้ ใหก้ระทําได ้

 

มาตรการปฎบิตัเิพือ่ตอ่ตา้นการคอรร์ปัช ัน่ 

 บรษัิทฯ สรา้งและรักษาวัฒนธรรมองคก์รทีย่ดึม่ันว่า การคอรรั์ปชั่นทุกรูปแบบถอืเป็นสิง่
ตอ้งหา้มกระทําและยอมรับไมไ่ด ้โดยบรษัิทฯ รวมถงึกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุคนตอ้ง
ไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเอง 
ครอบครัว เพื่อน หรือคนรูจั้ก และมหีนา้ทีต่อ้งปฎบิัตติามมาตรการต่อตา้นการคอรรั์ปชั่นอย่าง
เคร่งครัด โดยหา้มให ้หรอืรับสนิบนในการดําเนนิธุรกจิทุกชนดิ การดําเนนิการของบรษัิทฯ และ
การตดิต่องานกับภาครัฐจะตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ซือ่สัตย ์และตอ้งดําเนินการใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

1. การสนบัสนุนทางการเมอืง 

 การสนับสนุนทางการเมอืง หมายถงึ การใหก้ารสนับสนุนนักการเมอืงหรอืพรรคการเมอืง
ทัง้ทีเ่ป็นตัวเงนิ หรือมใิชต่ัวเงนิ การสนับสนุนทีม่ใิชต่ัวเงนิ รวมถงึการใหย้มืหรือบรจิาคอุปกรณ์ 
การใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยโีดยไม่คดิค่าบรกิาร หรือ การส่งเสรมิใหพ้นักงานเขา้ร่วมกจิกรรม
ทางการเมอืงในนามของบรษัิทฯ ทัง้น้ี เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความไดเ้ปรยีบทางธรุกจิการคา้ 
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1.1  บรษัิทฯ ไมฝั่กใฝ่ทางการเมอืง 

1.2 บรษัิทฯ สามารถใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิหรอืสิง่ของแกพ่รรคการเมอืงได ้แต่
ตอ้งกระทําดว้ยความโปร่งใสและไม่มเีจตนาเพือ่โนม้นา้วใหเ้กดิการดําเนนิการที่
ไมเ่หมาะสม 

1.3  กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน มสีทิธเิสรีภาพในฐานะส่วนตัว ในการเขา้ร่วม
กจิกรรมทางการเมืองภายใตบ้ทบัญญัตแิห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะตอ้งไม่อา้งชือ่
บรษัิทฯ และตอ้งไม่นําทรัพยส์นิหรืออุปกรณ์ เครื่องมอืใดๆ ของบรษัิทฯ ไปใช ้
เพือ่ประโยชนใ์นการดําเนนิการใดๆ ทางการเมอืง 

 

2. การบรจิาคเพือ่การกศุลและเงนิสนบัสนุน 

 การบรจิาคเพือ่การกศุล ในรูปแบบของการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ หรอืในรูปแบบ
อืน่ๆ เช่น การใหค้วามรูห้รือการสละเวลา และการใหเ้งนิสนับสนุน เพื่อการประชาสัมพันธท์าง
ธุรกจิ และเสรมิสรา้งภาพลักษณ์ทีด่ใีหก้ับบรษัิทฯ จะตอ้งไม่ส่งผลทีไ่ม่สมควรต่อการตัดสนิใจ
ทางธรุกจิของบรษัิทฯ 

2.1  หากกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ประสงคจ์ะบรจิาคเพื่อการกศุลหรอืใหเ้งนิ
สนับสนุนในนามบรษัิทฯ ตอ้งจัดทําบันทกึ ระบุชือ่หน่วยงานหรอืบุคคลผูรั้บการ
บริจาคหรือสนับสนุน วัตถุประสงค์ในการบริจาคหรือการใหส้นับสนุน พรอ้ม
เอกสาร เพือ่เสนอขออนุมัตจิากผูบ้ังคับบัญชาตามสายงาน 

2.2 การบรจิาคหรือใหเ้งนิสนับสนุนตอ้งส่งมอบใหแ้ก่องคก์รทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย
ไม่ใช่ใหแ้ก่บุคคลธรรมดา และจะตอ้งไม่ส่งผลทีไ่ม่สมควรต่อการตัดสนิใจทาง
ธรุกจิ 

2.3 การบรจิาคหรอืสนับสนุนทีม่จํีานวนมากกวา่ 100,000 บาท (หนึง่แสนบาท) ตอ้ง
ไดรั้บการอนุมัตเิป็นไปตามอํานาจอนุมัตทิีบ่รษัิทฯ ไดก้ําหนดไว ้

 

3. การจา่ยหรอืรบัเงนิทีเ่ก ีย่วกบัคา่ของขวญั คา่บรกิารตอ้นรบั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ  

3.1  กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษัิทฯ สามารถรับหรอืใหข้องขวัญ จัดใหม้กีาร
บรกิารตอ้นรับ หรือค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ในนามบรษัิทฯ เช่น การเลีย้งรับรอง การรับ
เลี้ยงจากบุคคลอื่นไดใ้นโอกาสต่างๆ ตามธรรมเนียม ประเพณี หรือ ภายใต ้
ศลีธรรมจรรยา การสรา้งความสัมพันธท์ีด่ ีเพื่อภาพลักษณ์ทีด่ขีองบรษัิทฯ โดย
ตอ้งมีเหตุผลตามสมควร มีความเหมาะสม และไม่ส่งผลต่อการตัดสนิใจทาง
ธรุกจิ โดยจะตอ้งมมีลูคา่ไมเ่กนิ 3,000 (สามพันบาท) ตอ่รายตอ่ครัง้ 

3.2 หากมีความจําเป็นตอ้งจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าของขวัญ ค่าบริการตอ้นรับ และ
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ เพื่อภาพลักษณ์ทีด่ขีองบรษัิทฯ ซึง่มมีูลค่าเกนิกว่า 3,000 บาท 
(สามพันบาท) ต่อรายต่อครัง้ ตอ้งไดรั้บการอนุมัตเิป็นลายลักษณ์อักษรจาก
ผูบ้ังคับบัญชาโดยตรงตามทีก่ําหนดไวใ้นระเบยีบวธิปีฎบิัตขิองบรษัิทฯ 

 

4. การจา่ยเงนิเพือ่อํานวยความสะดวก (Facilitation Payment) 

บรษัิทฯ หา้มมใิหม้กีารจ่ายเงนิเพือ่อํานวยความสะดวก (Facilitation Payment)  

(การจ่ายเงินเพื่ออํานวยความสะดวก (Facilitation Payment) หมายถงึ การจ่ายเงิน
จํานวนเล็กนอ้ยเพือ่ชักจูงใหห้น่วยธุรกจิทีต่ดิตอ่ดว้ยเร่งรัดใหม้กีารดําเนินการ หรือเพือ่ใหเ้ป็นที่
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ม่ันใจว่าจะมกีารดําเนนิการใดๆ ตามหนา้ที ่ซึง่บุคคลดังกลา่วมหีนา้ทีต่อ้งกระทําอยู่แลว้ โดยเป็น
การจ่ายเงนิซึง่เกนิกวา่ทีอ่ัตรากฎหมายกําหนด (ถา้ม)ี) 

 

5. บรษิทัและบคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งทางธุรกจิ 

5.1 บรษัิทฯ จะเผยแพร่ ใหค้วามรู ้และทําความเขา้ใจกับบุคคลภายนอกทีม่คีวาม
เกี่ยวขอ้งทางธุรกจิกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ตอ้งปฏิบัตใิหเ้ป็นไปตามมาตรการ
ตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ 

5.2 กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานของบรษัิทฯ ตอ้งสือ่สารทําความเขา้ใจ กับบุคคล
หรือนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นเจา้หนา้ที่ของรัฐ เจา้หนา้ที่ของรัฐต่างประเทศ 
เจา้หนา้ที่ขององค์การระหว่างประเทศ หรือเอกชน ที่ตอ้งปฎิบัติหนา้ที่ที่
เกีย่วขอ้งกับบรษัิทฯ หรอือาจมอีทิธพิลทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่บรษัิทฯ ใหรั้บทราบ
ในเรือ่งทีต่อ้งปฎบิัตใิหเ้ป็นไปตามมาตรการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่น้ี 

 

6. การประเมนิความเสีย่ง 

6.1 บรษัิทฯ จะจัดทําการประเมนิความเสีย่งจากการทําธุรกรรมต่างๆ ของบรษัิทฯ ที่
อาจมขัีน้ตอนและกระบวนการทีเ่ขา้ขา่ยเสีย่งตอ่การคอรรั์ปชัน่ โดยคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่งจะทําการประเมนิความเสีย่งต่อการเกดิทุจรติคอร์รัปชั่นของ
องคก์รเป็นประจําทกุปี 

6.2 บริษัทฯ จะจัดใหม้ีมาตรการบริหารความเสียง เพื่อลดความเสี่ยงทางดา้น
คอรรั์ปชั่น โดยระบุเหตุการณ์ทีม่คีวามเสีย่งสงูจากการคอรรั์ปชั่น ทีอ่าจเกดิขึน้
จากการดําเนนิธรุกจิ ประเมนิระดับความเสีย่งทัง้โอกาสเกดิและผลกระทบ พรอ้ม
ทัง้ตดิตามความคืบหนา้ของการบรหิารความเสีย่ง เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่น
อย่างสมําเสมอ โดยจะมีการทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงใหม้ีความ
เหมาะสมทีจ่ะป้องกันความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดับทีย่อมรับได ้

 

7. ระบบการควบคมุภายใน 

7.1 บรษัิทฯ จะจัดใหม้กีระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคมุภายใน เพือ่ป้องกนั
การคอรรั์ปชัน่ และเพือ่ใหเ้กดิความม่ันใจว่าระบบการบรหิารความเสีย่งทีก่ําหนด
ขึน้ช่วยใหบ้รษัิทฯ บรรลุเป้าหมายทีว่างไวไ้ด ้รวมทัง้ตรวจสอบการปฎบิัตงิาน
ภายใน บรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ทีก่ําหนด กฎระเบยีบ โดยกระบวนการดังกล่าว
ครอบคลมุดา้นการขาย การตลาด การจัดซือ้ การบรหิารทรัพยากรบคุคล การเงนิ
การบัญชี การเก็บบันทกึขอ้มลู การปฏบิัตงิาน รวมถงึกระบวนการอื่นภายใน
บรษัิทฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกับมาตรการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ 

7.2 บรษัิทฯ จะจัดใหม้กีารตรวจสอบอยา่งสม่ําเสมอเป็นประจําทกุปี 

 

8. การตรวจสอบบญัชแีละการจดัเก็บขอ้มลู 

8.1 ฝ่ายบัญชแีละฝ่ายการเงนิของบรษัิทฯ จะเป็นผูด้แูลในเรือ่งกระบวนการตรวจสอบ
รายการทางบัญชแีละระเบยีบการเบกิจ่ายเงนิ โดยกําหนดตารางอํานาจอนุมัต ิ
และจํานวนเงินในการอนุมัตซิงึการเบกิจ่ายตอ้งมีเอกสารหลักฐานประกอบที่
ชดัเจน เพือ่ใหป้้องกันไมใ่หม้กีารปฏบิัตงิานทีไ่มเ่หมาะ 



4 
 

8.2 หากพบว่ารายการทางบัญชรีายใดขาดหลักฐานประกอบทีช่ัดเจน หรือ มคีวาม
สงสัยว่าอาจมกีารกระทําผดิตามมาตรการฉบับน้ี ใหฝ่้ายบัญชแีละฝ่ายการเงนิ
ของบรษัิทรายงานต่อกรรมการผูจั้ดการ และ/หรือ หน่วยงานทีท่างบรษัิทฯ ได ้
กําหนดใหเ้ป็นผูด้แูล 

 

9. การบรหิารดา้นทรพัยากรบคุคล 

9.1 บรษัิทฯ จะจัดใหม้กีระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคล ทีส่ะทอ้นถงึความมุ่งม่ัน
ของบรษัิทฯ ตอ่มาตรการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ ตัง้แตก่ารคัดเลอืก การอบรม การ
ประเมนิผลงาน การใหผ้ลตอบแทน และการเลือ่นตําแหน่ง 

9.2 ในกรณีการวา่จา้งทีป่รกึษาของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อย ทีป่รกึษาดังกลา่วจะตอ้ง
มลีักษณะดังน้ี 

1)  ไม่เป็นเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานรัฐ รวมถึงคู่สมรสของเจา้หนา้ที่ของ  
หน่วยงานรัฐที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กําลังยื่นขอรับใบอนุญาต หรือ
หน่วยงานรัฐที่มีหนา้ที่กํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ บริษัทฯ หรือ
บรษัิทยอ่ย 

2)   ในกรณีทีเ่คยเป็นเจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานรัฐทีม่ลีักษณะตามขอ้ 1) ตอ้งพน้
จากตําแหน่งมาแลว้ ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

 

10. การฝึกอบรมและการสือ่สาร 

10.1 บรษัิทฯ จะสือ่สารมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั่น รวมถงึแจง้ช่องทางการแจง้
เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนใหก้ับบคุคลภายในบรษัิทฯ ทราบ โดยผา่นชอ่งทางการ
สือ่สารภายในของบรษัิทฯ เพื่อนํามาตรการไปปฏบิัตอิย่างจรงิจัง และเพื่อให ้
ม่ันใจวา่บคุลากรของบรษัิทฯ มคีวามเขา้ใจ เห็นชอบ และมทีักษะเพยีงพอตอ่การ
นํามาตรการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่มาปฎบิัต ิ

10.2 บรษัิทฯ จะสือ่สารมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั่น รวมถงึแจง้ช่องทางการแจง้
เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนไปยังสาธารณชน บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม หรอืบรษัิทอืน่
ทีบ่รษัิทฯ มอีํานาจควบคุม (ถา้ม)ี ตัวแทนทางธุรกจิ คู่คา้ทางธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
และผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่บริษัทฯ จัดไวส้ําหรับการ
สือ่สารขอ้มูลกับบุคคลภายนอก เพือ่สรา้งความเขา้ใจและนํามาตรการไปปฎบิัติ
อยา่งจรงิจัง 

10.3 กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน ของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ ตอ้งการ
สือ่สารทําความเขา้ใจ กับ บุคคลหรอืนติบิุคคลไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรอืเอกชน ที่
ตอ้งปฎบิัตหินา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกับบรษัิทฯ หรอื อาจมอีทิธพิลทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่
บรษัิทฯ ในเรือ่งทีต่อ้งปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามมาตรการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่น้ี 

10.4 บรษัิทฯ จะเผยแพร่ใหค้วามรู ้และทําความเขา้ใจกับบุคคลภายนอกที่มีความ
เกี่ยวขอ้งทางธุรกจิกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ตอ้งปฎิบัติใหเ้ป็นไปตามมาตรการ
ตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ 

10.5 บรษัิทฯ จะจัดใหม้กีารอบรมพนักงานเขา้ใหม่โดยใหรั้บทราบถงึมาตรการตอ่ตา้น
การคอรรั์ปชัน่ 
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11. การแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน 

 บรษัิทฯ ไดจั้ดใหม้มีาตรการในการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนการกระทําผดิกฎหมาย 
หรอืพฤตกิรรมน่าสงสัยทีอ่าจสอ่ถงึการทุจรติคอรรั์ปชั่น หรอืประพฤตมิชิอบของบุคคลในองคก์ร 
รวมทัง้ของพนักงานและผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ 

 พนักงาน และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม สามารถแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนเกีย่วกับการ
คอรรั์ปชัน่หรอืการทจุรติผา่นชอ่งทางใดชอ่งทางหนึง่ ดังตอ่ไปน้ี 

 1) ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร หรอื กรรมการผูจ้ดัการ หรอืรองผูอํ้านวยการ 
หนว่ยงาน Corporate Development & Support 

  โดยสง่จดหมายปิดผนกึ และจ่าหนา้ซองโดยตรงตามทีอ่ยู ่ดังน้ี 

   ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

   บรษัิท ไวรเ์ออ แอนด ์ไวรเ์ลส จํากัด 

   อาคารอโยธยาทาวเวอร ์ชัน้ 26 เลขที ่240/64-67  

ถ.รัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

   บรษัิท ไวรเ์ออ แอนด ์ไวรเ์ลส จํากัด 

   อาคารอโยธยาทาวเวอร ์ชัน้ 26 เลขที ่240/64-67  

ถ.รัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 

   รองผูอํ้านวยการ  

   หนว่ยงาน Corporate Development & Support 

   บรษัิท ไวรเ์ออ แอนด ์ไวรเ์ลส จํากัด 

   อาคารอโยธยาทาวเวอร ์ชัน้ 26 เลขที ่240/64-67  

ถ.รัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 

 2) โดยทางอเีมลล ์ww_anti_corruption@ww.co.th 

   

12. การคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรอืผูร้อ้งเรยีน และการรกัษาความลบั 

 บรษัิทฯ จะไม่เปิดเผยรายชือ่และรายละเอียดของการแจง้เบาะแส การรอ้งเรียน หรือ
ขอ้เท็จจรงิทีเ่กีย่วขอ้ง ใหบุ้คคลอืน่ทีไ่ม่มสีว่นเกีย่วขอ้งทราบ เวน้แต่เป็นการเปิดเผยขอ้มูลตาม
กฎหมายเท่านั้น โดยที่ผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียน ซึง่รายงานขอ้เท็จจรงิดว้ยความซอืสัตย์ 
สจุรติ ปราศจากอคต ิและผลประโยชนส์ว่นตัวจะไดก้ารปกป้องคุม้ครองจากบรษัิทฯ 

 ทัง้น้ี เอกสารขอ้มูลทีเ่กีย่วกับการแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ บรษัิทฯ จะจัดเก็บ
ขอ้มลูไวอ้ยา่งเป็นความลับหา้มเปิดเผยขอ้มลูแกบ่คุคลอืน่ทีไ่มม่หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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 บรษัิทฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงานทีป่ฏเิสธการคอรรั์ปชั่น ไม่มนีโบบาย
ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรอืใหผ้ลทางลบตอ่พนักงานทีป่ฏเิสธการคอรรั์ปชั่น แมว้า่การกระทํานัน้จะ
ทําใหบ้ริษัทฯ ตอ้งสูญเสียโอกาสทางธุรกจิ เพื่อสรา้งความเชือ่ม่ันและความเป็นธรรมใหก้ับ
พนักงานทกุคน 

 

13. การพจิารณาโทษหากมกีารฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัช ัน่ 

 13.1 ผูบ้รหิารหรอืพนกังานของบรษิทัฯ 

   หากผูบ้ริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการน้ี 
รวมถึงการละเลย หรือ เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เขา้ข่ายเป็นการ
คอรรั์ปชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับบรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อย ถอืเป็นการกระทําทีเ่ขา้ขา่ยผดิ
วินัยตามขอ้บังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะตั ้ง
คณะกรรมการสอบสวนเกีย่วกับการกระทําดังกลา่ว 

 หากมีการตรวจสอบพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามมาตรการฉบับน้ี ให ้
คณะกรรมการสอบสวนพจิารณาโทษเป็นกรณีไป ซึง่มโีทษสูงสุดถงึขัน้ไล่ออก
จากการเป็นพนักงาน โดยบรษัิทยังคงมสีทิธใินการฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหาย ใน
กรณีทีม่คีวามเสยีหายเกดิขึน้กับบรษัิทฯ ดว้ย และหากการฝ่าฝืนดังกลา่วเป็นการ
กระทําที่ผิดกฎหมาย ผูบ้ริหารหรือพนักงานคนดังกล่าวก็จะตอ้งรับโทษทาง
กฎหมายเป็นการสว่นตัวอกีดว้ย 

 ทัง้น้ี การอา้งว่าไม่รับรูม้าตรการรวมถงึ กฎหมายทเีกีย่วขอ้ง ไม่สามารถใชเ้ป็น
ขอ้อา้งในการไมป่ฏบิัตติามมาตรการฉบับน้ีได ้

 13.2 กรรมการบรษิทั 

 หากกรรมการบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการน้ี บริษัทฯ จะตั ้ง
คณะกรรมการสอบสวนเกีย่วกับการกระทําดังกลา่ว  

 ในกรณีทีก่ารพจิารณาสอบสวนขอ้เท็จจรงิในคราวใด มกีรรมการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏบิัตติามมาตรการ ใหค้ณะกรรมการสอบสวนพจิารณาโทษเป็นกรณีไปและ
รายงานผลการสอบสวนรวมถึงการพิจารณาโทษใหค้ณะกรรมการบริษัท
พจิารณาตอ่ไป ทัง้น้ี หากการฝ่าฝืนดังกลา่วเป็นการกระทําทีผ่ดิกฎหมาย ก็ใหรั้บ
โทษทางกฎหมายดว้ย 

 

14. การตดิตามและทบทวน 

บรษัิทฯ จะจัดใหม้กีารทบทวนมาตรการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่เป็นประจําทกุปีและจัดใหม้ี
การสอบทานการปฏบิัตติามมาตรการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่น้ีอยา่งสม่ําเสมอ 

ขอบเขตของมาตรการ 

1) ภายใน : กําหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิทฯ ตอ้งปฏบิัตติาม
มาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั่นน้ี นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังไดแ้จง้ใหบ้ริษัทย่อย 
บรษัิทร่วม บรษัิทอืน่ทีบ่รษัิทฯ มอีํานาจควบคมุ (ถา้ม)ี ปฏบิัต ิตามมาตรการต่อตา้น
การคอรรั์ปชัน่ฉบับน้ีดว้ย 

2) ภายนอก : บริษัทฯ ไดแ้จง้ใหต้ัวแทนทางธุรกจิ คู่คา้ เจา้หน้ี ลูกหน้ี หน่วยงาน
ราชการและเอกชนที่บรษัิทฯ ไดต้ดิต่อ หรือดําเนินธุรกจิดว้ยทราบ และขอความ
ร่วมมือในการนํามาตรการต่อตา้นคอร์รัปชั่นน้ีของบรษัิทฯ ไปปฏบิัต ินอกจากนั้น 
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บรษัิทฯ ไดเ้ปิดเผย “มาตรการต่อตา้นการคอรรั์ปชั่น” ของบรษัิทฯ ต่อสาธารณะชน
ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ 

 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  

 มหีนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบในการกําหนดและอนุมัตมิาตรการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ และ
กํากับดแูลใหฝ่้ายบรหิารนํามาตรการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ไปปฏบิัต ิ

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 มหีนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบในการนํามาตรการต่อตา้นการคอรรั์ปชัน่ไปสูก่ารปฏบิัตโิดย
จัดใหม้รีะบบและทรัพยากรทีส่นับสนุนการปฏบิัตติามมาตรการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ และสือ่สาร
ไปยังพนักงานทกุคน ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการ
ตา่งๆ เพือ่ใหม้คีวามสอดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงของธรุกจิ ขอ้กําหนดของกฎหมาย กฎระเบยีบ 
และขอ้บังคับตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

หนว่ยงาน Corporate Development & Support 

มหีนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏบิัตงิานวา่เป็นไปอยา่ง
ถูกตอ้งตรงตามมาตรการ นโยบาย แนวปฏิบัต ิอํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏบิัต ิขอ้กําหนด
หน่วยงาน กํากับดูแล และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหม่ั้นใจว่าบรษัิทฯ มรีะบบควบคุมทีม่คีวาม
เหมาะสมและเพยีงพอต่อการบรหิารจัดการความเสีย่งดา้นคอรรั์ปชัน่ทีอ่าจจะเกดิขึน้ ตลอดจนมี
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