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บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 

นโยบายการป้องกนัและต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชัน่ 
 

บรษิัท ศกัดิส์ยามลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) มุ่งที่จะประกอบธุรกจิด้วยความซื่อสตัยส์ุจรติ โปร่งใส 

และเป็นไปตามการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี(Good Corporate Governance) โดยตระหนักว่าความซื่อสตัย์

สุจรติดงักล่าว เป็นปจัจยัส าคญัและเป็นหลกัการปฏบิตัทิีด่ตีามหลกัจรรยาบรรณทางธุรกจิ ดงันัน้ บรษิทัจงึ

ต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบ เนื่องจากการกระท าดงักล่าวเป็นการกระท าที่เป็นอุปสรรคต่อการ

พฒันาระบบธุรกจิและระบบการตลาดเสรนีิยม และบรษิทัยงัไดก้ าหนดประมวลจรรยาบรรณและจรยิธรรม

ทางธุรกจิ เพื่อใช้เป็นแนวปฏบิตัทิี่ดขีองกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทในการด าเนินธุรกิจ

อย่างเป็นธรรมต่อผูเ้กี่ยวขอ้ง รวมทัง้การปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกฝ่ายเพื่อการด าเนินธุรกจิรว่มกนั

อย่างเป็นธรรม เพื่อสรา้งความมัน่คงและความเจรญิเตบิโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนืให้กบัองคก์รและผู้ถอื

หุน้ ตลอดจนเพื่อสรา้งมาตรฐานการประกอบธุรกจิทีใ่สสะอาด โปรง่ใส 

วตัถปุระสงค ์

1. เป็นการแสดงออกใหเ้หน็ถงึความมุ่งมัน่และการก าหนดแนวทางการป้องกนัของบรษิทัในการ

ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

2. เพื่อก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบตัิให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานถือ

ปฏบิตัิในการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ พรอ้มทัง้ก าหนดมาตรการเพื่อมใิห้เกดิการฝ่าฝืน

หลกัเกณฑห์รอืแนวทางปฏบิตัดิงักล่าว 

3. เพื่อก าหนดหลกัเกณฑ์การตรวจสอบและการก ากับดูแลเพื่อให้มัน่ใจว่ามกี ารปฏิบัติตาม

นโยบายฉบบัน้ี 

4. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของบรษิัทรายงานในกรณีพบเห็นการทุจรติคอร์รปัชัน่ผ่านช่อง

ทางการตดิต่อประสานงานตามทีก่ าหนดไว ้

ขอบเขต 

1. นโยบายฉบบัน้ีบงัคบัใชก้บักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั 

2. บรษิทัมุ่งหวงัใหบุ้คคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งหรอืมกีารกระท าใด ๆ ในนามบรษิทัมแีนวทางการ

ปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งตามนโยบายฉบบัน้ีดว้ย 

ดงันัน้ เพื่อแสดงถงึความมุ่งมัน่และเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป็นไปตามเจตนารมณ์ขา้งต้น  

บรษิัทจงึก าหนดให้มนีโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กรรมการ ผู้บรหิาร แล ะ

พนกังานไดป้ฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั ดงันี้ 
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1.  นิยาม 

 1.1  การทุจรติคอรร์ปัชัน่ (Corruption) หมายถงึ การตดิสนิบน การใชต้ าแหน่ง หน้าที่ และ/หรอื

การใช้ข้อมูลที่ได้รบัจากการปฏบิตัิหน้าที่การงานของบรษิัทไปกระท าการใด ๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์

ใหก้บัตนเอง พวกพ้อง และ/หรอืผูอ้ื่นเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ทรพัยส์นิ ผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ม่เหมาะสมทางธุรกจิ 

หรอืผลประโยชน์ใดโดยมชิอบแก่ตนเองทัง้ทางตรงและทางอ้อม รวมถงึการกระท าใด ๆ ทีข่ดัหรอืแยง้กบั

ประมวลจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกิจของบรษิัท ยกเว้นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 

ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิน่ หรอืจารตีทางการคา้ใหก้ระท าได้ 

       การคอรร์ปัชัน่ อาจกระท าไดห้ลายรปูแบบ เช่น 

(1)  การช่วยเหลอืทางการเมอืง (Political contribution) 

(2)  การจ่ายและรบัเงนิที่เกี่ยวข้องกับค่าของขวญั ค่าบรกิารต้อนรบั และค่าใช้จ่ายเลี้ยง

รบัรอง (Gifts and hospitality) 

1.2  การช่วยเหลอืทางการเมอืง หมายถงึ การสนับสนุนทัง้ที่เป็นตวัเงนิหรอืมใิช่ตวัเงนิแก่พรรค

การเมอืง นักการเมอืงหรอืผู้ลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ ทัง้นี้ การสนับสนุนที่มใิช่ตวัเงนิจะรวมถงึการให้ยมืหรอื

บรจิาคอุปกรณ์ การให้บรกิารด้านเทคโนโลยโีดยไม่คดิค่าบรกิาร รวมทัง้การให้กรรมการ ผู้บรหิาร และ

พนกังานลาหยดุโดยไมร่บัค่าจา้งเพื่อรว่มกจิกรรมทางการเมอืง 

1.3  คณะกรรมการบรษิทั หมายถงึ ผูท้ีด่ ารงต าแหน่งคณะกรรมการบรษิทัตามประกาศ 

1.4  ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารทุกระดับของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

2.1  คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้พจิารณาและอนุมตัิให้มีนโยบายและแนวทางต่อต้านการทุจรติ

คอรร์ปัชัน่ ตลอดจนแนวทางปฏบิตั ิรวมถงึการด าเนินงานเพื่อให้มกีารพจิารณาปญัหาที่เกดิขึน้เกี่ยวกบั

การปฏบิตัติามนโยบายฉบบันี้ ทัง้นี้ หากมกีารปรบัปรุงหรอืทบทวนนโยบายเพื่อใหส้อดคลอ้งเป็นไปตาม

กฎเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้งใด ๆ คณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายคณะกรรมการบรหิารเป็นผูด้ าเนินการ และ

น าเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณาและรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อทราบนโยบาย

และผลการประเมนิความเสีย่งต่อไป 

2.2  คณะกรรมการบรษิัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ก ากับดูแลการ

ควบคุมภายใน การจดัท ารายงานทางการเงนิ และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกบัมาตรการต่อต้านการ

ทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
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2.3  ผูบ้รหิารของบรษิทัต้องด าเนินการเพื่อใหผู้ใ้ต้บงัคบับญัชารบัทราบและเขา้ใจในนโยบายฉบบั

นี้ เพื่อให้ทราบและปฏบิตัติามนโยบายฉบบันี้ได้ ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาได้ร ับการอบรม

และเรยีนรูอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

2.4  กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ใน

นโยบายฉบับน้ี และในกรณีพบเห็นการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบับน้ีจะต้องรบีรายงานต่อ

ผูบ้งัคบับญัชา หรอืผ่านช่องทางการรายงานทีก่ าหนดไวต้ามนโยบายฉบบัน้ี 

3. นโยบายและแนวทางปฏิบติัเพ่ือป้องกนัและต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

 3.1  บททัว่ไป 

(1)  บรษิัทได้จดัให้มนีโยบายของบรษิัท และให้ความร่วมมอืกบัองค์กรภายนอกในการส่งเสรมิ

และสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

(2)  บรษิทัต่อต้านและไมส่นับสนุนการกระท าที่เป็นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบ อกีทัง้มุง่มัน่ที่

จะน ามาตรการเชงิป้องกนัมาใชใ้นการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

(3)  หา้มกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิทัด าเนินการหรอืยอมรบัหรอืให้การสนับสนุน

การทุจรติคอรร์ปัชัน่ในทุกรปูแบบทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยครอบคลุมถงึสนิคา้อุปโภคและบรโิภค ผูร้บั

จา้งหรอืผูร้บัจา้งช่วงอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง และก าหนดให้มกีารสอบทานการปฏบิตัติามนโยบายฉบบันี้อย่าง

สม ่าเสมอ ตลอดจนมกีารทบทวนแนวทางการปฏบิตัใิห้สอดคล้องกบันโยบาย ระเบยีบปฏบิตั ิข้อบงัคบั 

ประกาศ กฎหมาย และการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ 

(4)  บรษิทัก าหนดใหม้าตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกจิและ

เป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร ผูบ้งัคบับญัชา และพนกังานทุกคนทุกระดบั 

ผูส้่งมอบงานหรอืผูร้บัเหมาช่วงทีจ่ะมสี่วนในการปฏบิตัเิพื่อใหบ้รรลุตามนโยบายทีก่ าหนด 

 3.2  การช่วยเหลือทางการเมือง 

(1)  บรษิทัมคีวามเป็นกลางทางการเมอืง มอีสิระทางความคดิ การตดัสนิใจและการกระท าโดยไม่

องิกบัการเมอืง 

(2)  บรษิทัไม่มนีโยบายใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิ ทรพัยากร หรอืทรพัยส์นิใด ๆ ของบรษิทัไม่

ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อมแก่นักการเมอืง พรรคการเมอืง หรอืกลุ่มพลงัทางการเมอืงใด ๆ เพื่อผลประโยชน์

ของกลุ่มบุคคลดงักล่าว 

(3)  กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัท มสีทิธเิขา้ร่วมกจิกรรมทางการเมอืงได้ภายใต้

บญัญตัติามรฐัธรรมนูญ กฎหมาย และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
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    3.3  การจ่ายหรือรบัของขวญั ของก านัล และเล้ียงรบัรอง 

(1)  บรษิทัก าหนดใหส้ามารถจ่ายหรอืรบัเงนิทีเ่กี่ยวเนื่องกบัค่าของขวญั ของก านัล และค่าใชจ้่าย

ในการเลี้ยงรบัรองที่มคีวามชดัเจน และเขา้ข่ายลกัษณะเป็นการให้บรกิารโดยปกตขิองธุรกจิ โดยไม่ได้มี

ผลกระทบกบัการด าเนินงานของบรษิทั หรอือาจเป็นช่องทางทีเ่ขา้ขา่ยความเสีย่งต่อการทุจรติ 

(2)  บรษิทัก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานสามารถใหห้รอืรบัของขวญั ของก านัล และ

ค่าใช้จ่ายเลี้ยงรบัรองแก่หรอืจากบุคคลใด ๆ ได้ ทัง้นี้  ต้องปฏบิตัใิห้สอดคล้องและเป็นไปตามเงื่อนไขที่

ก าหนด ดงันี้ 

      2.1  เป็นไปตามประมวลจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกจิ (Code of Conduct and 

Business Ethic) และระเบยีบบรษิทัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

      2.2  ตอ้งเป็นการใหใ้นนามบรษิทั 

   3.4  ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 บรษิทัก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษิทัต้องปฏบิตังิานโดยค านึงถงึผลประโยชน์

ของบรษิทัเป็นส าคญั หลกีเลีย่งการปฏบิตังิานโดยใชอ้ านาจหน้าทีส่รา้งพนัธะผูกพนัอื่นใดทีท่ าใหไ้ดม้าซึง่

ผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรอืท าใหผู้้มสี่วนได้เสยีได้รบัความเสยีหายหรอืเสยีซึ่งสทิธทิางผลประโยชน์ที่

ควรจะไดร้บั 

   3.5  การบริหารความเส่ียง 

 (1)  ผู้บรหิารของบรษิัทต้องมคีวามเขา้ใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการติดสนิบนและการ

ทุจรติคอรร์ปัชัน่ และจะต้องสื่อสารไปยงัพนักงานระดบัต่าง ๆ ใหเ้ขา้ใจและร่วมมอืกนั เพื่อจดัการบรหิาร

ความเสีย่งดงักล่าวไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 (2)  บรษิัทจะจดัท าการประเมนิความเสี่ยงจากการท าธุรกรรมต่าง ๆ ของบรษิัทที่อาจมขีัน้ตอน

หรอืกระบวนการที่เขา้ข่ายการตดิสนิบนและการคอรร์ปัชัน่ โดยท าการทบทวนนโยบายการบรหิารความ

เสีย่งโดยภาพรวมของบรษิทัเป็นประจ าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมทัง้ทบทวนมาตรการจดัการความเสีย่งที่

ใชอ้ยูใ่หม้คีวามเหมาะสมทีจ่ะป้องกนัความเสีย่ง หรอืลดความเสีย่งลงมาใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ 

   3.6  การควบคมุภายใน 

 (1)  บรษิทัก าหนดใหม้รีะบบการควบคุมภายในเพื่อจดัการการทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยครอบคลุมทัง้

ดา้นการเงนิ การด าเนินการของกระบวนการบญัชี การเก็บรวบรวมขอ้มูลของบรษิทั การปฏบิตังิานดา้น

งานขาย การตลาด การจดัซื้อจดัจา้ง รวมไปถงึกระบวนการอื่น ๆ ในบรษิทัที่อาจเกี่ยวขอ้งกบัการทุจรติ

คอรร์ปัชัน่ 
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 (2)  ระบบการควบคุมภายในเป็นกระบวนการเพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าการ

ปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพ มคีวามน่าเชื่อถอื และปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละนโยบายการต่อต้านการทุจรติ

คอร์รปัชัน่ที่บรษิัทก าหนด รวมถึงการประเมนิตามระบบของการควบคุมภายในที่ประกอบด้วย การ

ประเมนิสภาพแวดล้อม (Control Environment) การประเมนิความเสี่ยง (Risk Assessment) มาตรการ

ควบคุม (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)  

และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) และรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

   3.7  การตรวจสอบบญัชีและการรายงานสถานะทางการเงิน 

 (1)  บรษิทัมกีระบวนการตรวจสอบรายงานทางบญัช ีและมกีารอนุมตัอิย่างเหมาะสมก่อนบนัทกึ

รายการเขา้ระบบบญัช ีโดยจะตรวจสอบตามนโยบายต่าง ๆ ของบรษิทั กฎระเบยีบต่าง ๆ ของหน่วยงาน

ราชการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สญัญาหรอืข้อตกลง และต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชแีละนโยบาย

การบญัชอียา่งเหมาะสม 

 (2)  ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน และค่าใชจ้่ายลงทุน ต้องมหีลกัฐานประกอบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ

ต้องไดร้บัการอนุมตัติามระดบัวงเงนิโดยผูม้อี านาจอนุมตัทิีก่ าหนดไวใ้นนโยบายค่าใชจ้่ายด าเนินงานหรอื

ค่าใชจ้า่ยลงทุนนัน้ 

 (3)  บรษิทัก าหนดใหม้กีลไกการรายงานสถานะทางการเงนิ จะต้องจดัท าอย่างถูกตอ้งแม่นย าตาม

ความเป็นจรงิ เชื่อถอืได ้และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูทีม่สีาระส าคญัอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

   3.8  การพฒันามาตรการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

 บรษิทัก าหนดให้มาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่จะต้องสอดคล้องกบักฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง

รวมถงึหลกัปฏบิตัดิ้านศลีธรรม โดยจดัให้มกีารประเมนิความเสี่ยงในกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งหรอืสุ่มเสีย่งต่อ

การทุจรติคอรร์ปัชัน่ และน ามาจดัท าเป็นคู่มอืแนวทางการปฏบิตัแิก่ผูเ้กีย่วขอ้ง 

   3.9  การฝึกอบรมและการส่ือสาร 

 (1)  กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนจะต้องได้รบัการอบรมหรอืรบัทราบการต่อต้านการ

ทุจรติคอรร์ปัชัน่อยา่งต่อเนื่อง เพื่อใหต้ระหนกัถงึนโยบายฉบบัน้ี 

 (2)  กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนจะต้องได้รบันโยบายฉบบันี้ผ่านประกาศของบรษิัท

เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าทุกคนได้รบัทราบและเขา้ใจถงึนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และนอกจากนี้

ยงัสามารถหาอ่านนโยบายไดท้ีเ่วบ็ไซต์ของบรษิทั 

 (3)  การอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบันโยบายฉบบันี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรอืก่อนการ

เขา้รบัต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใหมทุ่กคนของบรษิทั 



  นโยบายการป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

  

หน้า 6/8 

 (4)  บรษิทัจะสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ให้กบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งทุกคนได้ทราบ 

เมื่อมกีารประกาศใช้นโยบายฉบบันี้ และตัง้แต่เริม่ต้นความสมัพันธ์ทางธุรกิจและภายหลงัตามความ

เหมาะสม 

   3.10  การบริหารด้านทรพัยากรบคุคล 

 บรษิัทจะน านโยบายฉบบันี้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของวนิัยในการบรหิารงานบุคคลของบรษิัท และ

รวมถึงทุกกระบวนการในด้านการบรหิารงานบุคคล เช่น การสรรหา การฝึกอบรม การประเมนิผลงาน 

การใหค้่าตอบแทน และการเลื่อนต าแหน่ง เป็นตน้ 

 3.11  กรณีมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

 ในกรณีที่กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานคนใดมขีอ้สงสยัว่าการกระท าใดอาจเขา้ลกัษณะเป็น

การทุจรติคอรร์ปัชัน่หรอืในกรณีที่มคี าถามหรอืไม่แน่ใจ ควรปรกึษากบัผู้บังคบับญัชาโดยตรง หรอืแจ้ง

เบาะแสและขอ้เรยีกรอ้งตามช่องทางทีก่ าหนดในขอ้ 3.12 

   3.12  การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 

 (1)  หากกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานมขี้อสงสยัหรอืมหีลกัฐานว่ากรรมการ ผู้บรหิาร และ

พนักงาน หรอืบุคคลซึ่งกระท าการในนามบรษิทัคนใดไดเ้ขา้ไปมสี่วนร่วมในการทุจรติคอรร์ปัชัน่ จะต้อง

รายงานหรอืแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนต่อบรษิทัไดด้งันี้ 

  (ก)  โทรศพัท ์: 0 5544 4495, 0 5544 0372, 0 5583 0777, 09 8282 0321 

(ข)  โทรสาร : 0 5544 0371 

(ค)  ไปรษณยี ์: บรษิทั ศกัดิส์ยามลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 

               เลขที ่49/47 ถนนเจษฎาบดนิทร ์ต าบลท่าอฐิ อ าเภอเมอืงอุตรดติถ ์ 

             จงัหวดัอุตรดติถ ์53000 

(ง)  ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส ์: saksiam@saksiam.co.th, secretary@saksiam.co.th 

(จ)  เวบ็ไซต ์: www.saksiam.com 

 (2)  บรษิัทจะเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลบั โดยบรษิัทจะใช้ข้อมูลการแจ้งเข้านี้เพื่อ

ประโยชน์ในการบรหิารงานและก ากบัการปฏบิตังิานภายใน หรอืเปิดเผยตามค าสัง่โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

ตามค าสัง่ศาล  และ/หรอืตามค าสัง่ของส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หน่วยงาน

ราชการ  และ/หรอืหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

 (3)  ผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนจะไดร้บัการตอบสนองอย่างจรงิจงั และจะได้รบัความคุม้ครอง

โดยไม่ต้องหวัน่เกรงต่อการใชอ้ านาจบงัคบับญัชาในทางมชิอบหรอืการกระท าทีไ่ม่เป็นธรรม  เพื่อตอบโต้

การกระท าของผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน 
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 (4)  ผู้แจง้จะต้องกระท าการโดยสุจรติ หากบรษิทัพบการแจง้เบาะแสโดยทุจรติ หรอืมเีจตนาใน

การกลัน่แกลง้ใหผู้อ้ื่นไดร้บัความเสยีหาย เสื่อมเสยีชื่อเสยีง ถูกดหูมิน่ ถูกเกลยีดชงั หรอืใหไ้ดร้บัความอบั

อาย บรษิทัจะด าเนินการตามทีเ่หน็สมควร 

   3.13  การปกป้องดแูลกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 

 (1)  บริษัทให้ความมัน่ใจกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานว่าจะไม่มีผู้ ใดต้องถูกลด      

ต าแหน่ง ลงโทษ หรอืไดร้บัผลกระทบใด ๆ จากการปฏเิสธการตดิสนิบน เพราะบรษิทัเชื่อว่านโยบายไม่

ยอมรบัการติดสนิบนและการทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่างสิ้นเชงิ จะช่วยสรา้งคุณค่าให้แก่พนักงานของบรษิัท

อย่างยัง่ยนืและยาวนาน และนอกจากนี้บรษิทัไม่ยอมใหผู้ใ้ดมากระท าการข่มขู่ คุกคาม หรอืหน่วงเหนี่ยว

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทีต่ ัง้ใจปฏบิตัติามนโยบายฉบบันี้ 

 (2)  ในกรณีที่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่าผู้เกี่ยวขอ้งหรอืผู้มสี่วนได้เสยีใดกบับรษิทัปฏบิตัไิม่สอดคลอ้ง

กับแนวทางตามนโยบายฉบับนี้  บริษัทอาจพิจารณายุติการท าธุรกรรมกับบุคคลดังกล่าวได้ตามที่

เหน็สมควร 

   3.14  นโยบายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้งอ่านท าความเขา้ใจนโยบายและคู่มอือื่น ๆ ของบรษิทัดงันี้ 

(1) ประมวลจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกจิ (Code of Conduct and Business Ethic) 

(2) ระเบยีบ ประกาศของบรษิทัทีเ่กีย่วกบับทลงโทษการทุจรติ 

   3.15  การติดตามและทบทวน 

 (1)  บรษิทัจะจดัใหม้กีารทบทวนนโยบายฉบบันี้เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง (อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้)  

โดยพจิารณาถึงสถานการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ

พิจารณาถึงความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการต่อการทุจรติคอร์รปัชัน่ และรายงานผลต่อ

คณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบผลการประเมนิความเสีย่งและขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการปฏบิตัทิีค่วรมเีพื่อ

ลดความเสีย่ง 

 (2)  ฝ่ายตรวจสอบภายในจะตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่าง ๆ อย่าง

สม ่าเสมอ และรายงานประเด็นที่ตรวจพบอย่างเร่งด่วน เพื่อให้มัน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในมี

ประสทิธผิลในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ทัง้นี้ จะหารอืผลการตรวจสอบรว่มกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อ

หาแนวทางการแก้ไขทีเ่หมาะสม และจะรายงานใหผู้บ้รหิารระดบัสูงและคณะกรรมการตรวจสอบไดท้ราบ

ต่อไป 
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 โดยนโยบายการป้องกนัและต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ ได้รบัอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทั ในการประชุมครัง้ท่ี 8/2562 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 

ประกาศ ณ วนัที ่15 พฤศจกิายน 2562 

 

 

 

(นายศวิพงศ ์ บุญสาล)ี 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 


