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ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม (Corporate Social 
Responsibilities : CSR) 

 กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจที่น าไปสู่
การเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการลูกค้า โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ตลอดจนมีหลักธรรมาภิบาลในการด าเนิน
กิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสยุติธรรม และตรวจสอบได้ การพัฒนาและเพิ่มคุณค่าบุคลากรในองค์กร ควบคู่ไปกับ
การด าเนินธุรกิจ โดยให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างคุณค่าร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายของบริษัท ตามหลักการ 8 ประการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

(1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  

 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อม
ก่อให้เกิดความเช่ือมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะ
ด าเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณที่ดีต่อคู่แข่งขันเพื่อให้เกิด
การแข่งขันที่เป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขัน
ที่ดี ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยง
พฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิด (ฮั้ว) 
กัน 

2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่ เป็นความลับของคู่แข่งทาง
การค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่าย
สินจ้างให้กับพนักงานของคู่แข่ง  

3. ไม่พยายามท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริง 

4. ไม่สนับสนุนการด าเนินการใดๆ ที่มีลักษณะเป็น
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ใช้สินค้าและบริการที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
 
 

(2) การต่อต้านการการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 กลุ่มบริษัท มีนโยบายด าเนินธุรกิจด้วยความ
โปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้าง
ความส าเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต คณะกรรมการบริษัท
มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติตามรายละเอียดข้อ (ง) 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน  

 การเคารพสิทธิมนุษยชน หมายถึง การปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนและสังคมรอบข้างด้วยความเคารพใน
คุณค่าของมนุษย์ และไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเขา 
กลุ่มบริษัท มี เจตนารมณ์ที่จะเคารพและไม่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน 
โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้
แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น 

2. ส่ง เสริมการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสิทธิ
มนุษยชนภายในกิจการของตน และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติ
ตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม  
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(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

กลุ่มบริษัท มีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดูแลด้านความเป็นอยู่ ความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท างาน ตลอดจนส่งเสริม
การเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ยกระดับการท างานของพนักงานอย่างมืออาชีพ พัฒนา
ระบบการท างานและสร้างนวัตกรรมในองค์กร โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้   

1. จัดให้มีเงื่อนไขในการจ้างงานที่เป็นธรรม และให้
พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ 

2. จัดให้มีการดูแลในเร่ืองสวัสดิการแก่พนักงานตาม
สมควร เช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจ าปี การท างาน
ล่วงเวลาที่สมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความ
จ าเป็นและสมควร เป็นต้น 

3. การแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษ
พนักงานจะกระท าด้วยความสจุริตใจ เสมอภาคและตัง้อยูบ่น
พื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของ
พนักงาน  

4. จัดให้มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน  

5. พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูน
ศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่าง
ทั่วถึงและสม่ าเสมอ 

6. ปฏิบัติตามกฎหมาย  แล ะข้อบั ง คับต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด  

7. หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การท างานของพนักงาน 
ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ 

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  

กลุ่มบริษัท มุ่งมั่นที่จะขายสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ในราคาเสนอขายที่เหมาะสม รักษา
ความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ าเสมอ แสวงหาลู่ทาง
อย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดย
มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรง
ตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม 

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจและเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้า 

3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง 
เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอ
ในการตัดสินใจ 

4. รักษาความลับของลูกค้าไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์
ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ  
 

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มบริษัท ตระหนักถึงความส าคัญของการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่างๆ 
รวมถึงภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์
และระบบนิเวศน์ กลุ่มบริษัท จึงมีนโยบายไม่กระท าการใดๆ ที่
จะส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการ
ประหยัดพลังงาน และพิจารณาน าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ 

2. พัฒนาสินค้าและบริการที่ ไม่ส่ งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยในการใช้งาน 

3. ใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐาน โดย
ค านึงถึงการลดปริมาณและการบ าบัดมลพิษก่อนปล่อยสู่
ธรรมชาติ 

4. ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ  

 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ยังได้รับประกาศนียบัตรจาก
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้จัด
จ าหน่าย “ดีเลิศ” ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และยังได้ร่วม
กิจกรรมสร้างบ้านพักขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  รวมถึง
ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์อู่สีเขียว คลินิกไอเสีย
มาตรฐาน จากกรมควบคุมมลพิษ อีกด้วย 
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(7) การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  

กลุ่มบริษัท มีนโยบายส่งเสริมการใช้กระบวนการทาง
ธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้าง
เศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การสนับสนุนการจ้างงานในชุมชน 
2. แสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์

สังคมและชุมชน 
3. ปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ  
4. ควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตาม

เจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงาน
ก ากับดูแล  
 

(8) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
จากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ           
ผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มบริษัท ตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
บทบาทส าคัญในการก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจ จึงให้
ความส าคัญในการดูแลและค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร กลุ่มบริษัท จึงมีนโยบาย
สนับสนุนส่ง เส ริมการมีส่วน ร่วมของผู้มีส่วนได้ เสีย                    
(Co-Creation) ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุล
ระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 
ก. วิเคราะห์กระบวนการท างานอยา่งละเอยีด เพือ่

สร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทาง
ธุรกิจ 

ข. สร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความเจริญเติบโตควบคู่กับการ
สร้างก าไรของธุรกิจอย่างยั่งยืน 

ค. การร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาลในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและสังคม   
 
 

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน กลุ่มบริษัท จะเผยแพร่นโยบาย
ดังกล่าวผ่านช่องทางการสื่อสารของกลุ่มบริษัท เ ช่น 
จดหมาย อีเมล์ แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลประจ าปี                   
(56-1) และรายงานประจ าปี (56-2) โดยจะทบทวนนโยบาย
ดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอทุกปี 

ก. การด าเนนิงานและการจดัท ารายงาน 

ความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติข้างต้นนั้น เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการด าเนินธุรกิจ
ของกิจการที่กลุ่มบริษัท ได้ปฏิบัติมาโดยตลอด โดยกลุ่ม
บริษัท ได้ด าเนินงานตามนโยบายและแนวทางที่ก าหนด 
ตั้ ง แต่ ขั้ นตอนการจัดหาสิน ค้าที่ มี คุณภาพในราคา                       
ที่ เหมาะสม และเพื่อให้ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก กลุ่มบริษัท มี
การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าตั้งแต่เร่ิมต้นการ
สั่งสินค้าจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะส่งมอบสินค้าให้แก่
ลูกค้าตลอดจนฝ่ายการตลาดจะติดตามผลหลังการขาย 
เพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากลูกค้า แล้วน ามาปรับปรุง
และพัฒนา ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าได้มากยิ่งข้ึน  
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ง. การปอ้งกนัการมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทจุรติ
คอรร์ปัชัน่ 

การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใช้อ านาจ       
ที่ ไ ด้ ม า ห รื อ ก า ร ใ ช้ ท รัพย์ สิ น ที่ มี อ ยู่ ใ น ท า ง มิ ช อ บ                     
เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือ
ประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น 
การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการให้หรือการรับสินบนทั้ง
ที่เป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฟอกเงิน 
การยักยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการ
ยุติธรรม เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข. การด าเนนิธรุกจิทีม่ผีลกระทบตอ่ความ
รบัผดิชอบตอ่สงัคม  

 - ไม่ม ี– 

ค. กจิกรรมเพือ่ประโยชนต์อ่สงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม (CSR-after-process) 

 กลุ่มบริษัท มีนโยบายท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม   
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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น  

1. กลุ่มบริษัท ไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่น โดยครอบคลุม
ถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดย
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด 

 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ไม่
ยอมรับการคอร์รัปช่ันไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จัก ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อม โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด  

 

 

 

 

3. กลุ่มบริษัท จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ันนี้อย่างสม่ าเสมอ ตลอดจน
ทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อก าหนดในการด าเนินการ
เพื่อ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระ เบียบ 
ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย 

4. กลุ่มบริษัท ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบาย
นี้  ทั้ งนี้  กลุ่มริษัท จะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ันนี้อย่างสม่ าเสมอ ตลอดจน
ทบทวนแนว ทางการปฏิบัติและข้อก าหนดในการด าเนินการ
เพื่อ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระ เบียบ 
ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย 

5. กลุ่มบริษัท จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึด
มั่นว่าการคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการท าธุรกรรม
กับภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
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 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น  

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของ
กลุ่มบริษัท ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปช่ัน ไม่ว่า
โดยทางตรง หรือทางอ้อม 

2. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของ
กลุ่มบริษัท ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่
เข้าข่ายการคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยต้องแจ้ง
ให้หน่วยงาน/บุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบ หรือ
แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ รวมทั้งต้องให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ทั้งนี้  หากมีข้อสงสัยหรือข้อ 
ซักถามให้ปรึกษาหน่วยงาน/บุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่
รั บ ผิ ด ชอบ เ กี่ ย ว กั บ ก า รติ ดต ามกา รปฏิ บั ติ ต า ม
จรรยาบรรณ บริษัท หรือผู้บังคับบัญชา ผ่านช่องทางต่างๆ 
ที่ก าหนดไว้  

3. กลุ่มบริษัท จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครอง
บุคคลที่ปฏิเสธการคอร์รัปช่ัน หรือแจ้งเร่ืองการคอร์รัปช่ันที่
เกี่ยวข้องแก่กลุ่มบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชั่นตามที่
กลุ่มบริษัท ก าหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองและให้ความ
เป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการ
คอร์รัปชั่น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
และจรรยาบรรณกลุ่มบริษัท  

4. กลุ่มบริษัท จะเผยแพร่ให้ความรู้และท าความ
เข้าใจกับบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับ
กลุ่มบริษัท ในเ ร่ืองที่ต้องปฏิบัติให้ เป็นไปตามนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น  

5. กลุ่มบริษัท สื่อสารมาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปช่ัน รวมถึงแจ้งช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อ
ร้องเ รียนให้บุคคลภายในกลุ่มบริษัททราบ โดยผ่าน
หลากหลายช่องทาง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศกรรมการและ
พนักงาน การสัมมนาและการอบรมของกลุ่มบริษัท รวมถึง
การแจ้งข้อมูลผ่านทางระบบอินทราเน็ต เป็นต้น เพื่อน า
มาตรการไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากร
ของกลุ่มบริษัท มีความเข้าใจ เห็นชอบ และปฏิบัติตาม
นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

 

 

 

6. กลุ่มบริษัท สื่อสารมาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปช่ัน รวมถึงแจ้งช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทแกน คู่ค้าทางธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์
ของบริษัท รายงานประจ าปี เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจและ
น ามาตรการไปปฏิบัติอย่างจริงจัง  

7. กลุ่มบริษัท จัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายเงินโดย
ก าหนดตารางอ านาจอนุมัติ และวงเงินในการอนุมัติซึ่งการ
เบิกจ่ายต้องมีเอกสารหลักฐานที่ ชัดเจนประกอบ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม รวมถึงไม่ให้เกิด
การช่วยเหลือทางการเมืองและเพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาค
เพื่อการกุศลไม่ได้เป็นไปเพื่อการคอร์รัปชั่น และเงินสนับสนนุ
เพื่อธุรกิจ ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างส าหรับการคอร์รัปชั่น 

8. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัท ไม่พึงรับหรือให้ของขวัญ การเลี้ ยงรับรอง และ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ เกินความจ าเป็นและไม่ เหมาะสมกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ท าธุรกิจกับกลุ่มบริษัท หาก
ได้รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยในโอกาสตามประเพณี
นิยม ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานปฏิเสธและไม่รับ
ของขวัญดังกล่าวและต้องรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
ช้ันเพื่อทราบ ทั้งนี้จะต้องด าเนินการตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
กระบวนการตรวจสอบจากฝ่ายก ากับและตรวจสอบภายใน
อย่างสม่ าเสมอ  

9. กลุ่มบริษัท จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและ
ระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันมิให้มีการคอร์รัปช่ัน 
โดยกระบวนการ ดั งกล่าวครอบคลุมด้ านงานขาย 
การตลาด การจัดซื้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน 
การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล การปฏิบัติงาน รวมถึง
กระบวนการอื่นภายในกลุ่มบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ทั้งนี้  ต้องมีการด าเนินการตาม
กระบวนการตรวจสอบจากฝ่ายก ากับและตรวจสอบภายใน
ดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ  

10. กลุ่ ม บ ริษั ท  จั ด ใ ห้ มี ก ร ะบวนการบ ริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อ
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันตั้งแต่การคัดเลือกการ
อบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อน
ต าแหน่ง  
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11. กลุ่มบริษัท จัดให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยง
เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่น โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยง
สูงจากการคอร์รัปช่ันที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจ 
ประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ พร้อม
ทั้งติดตาม ความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงเพื่อ
ป้องกันการคอร์รัปช่ันอย่างสม่ าเสมอ โดยจะมีการทบทวน
มาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกัน
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

12. กลุ่มบริษัท จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดขึ้น
ช่วยให้กลุ่มบริษัท บรรลุเป้าหมายที่ วางไว้ ได้รวมทั้ ง
ตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนด กฎระเบียบ 

13. กลุ่มบริษัท จัดให้มาตรการปฏิบัตินี้ได้รับการ
จัดท าเป็นเอกสารตามหลักการควบคุมภายในเพื่อให้
สอดคล้องตามนโยบาย และระเบียบของกลุ่มบริษัท  

14. ฝ่ายก ากับและตรวจสอบภายในก าหนดเป็นวาระ
การประชุมประจ าปี เพื่อให้กรรมการผู้จัดการรายงานผล
การตรวจสอบตามมาตรการคอร์รัปช่ันประจ าปีต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทต่อไป  

15. เพื่อความชัดเจนในการด าเนินการในเร่ืองที่มี
ความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอร์รัปช่ัน คณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ต้องปฏิบัติ
ด้วยความระมัดระวังในเร่ืองดังต่อไปนี้
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15.1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมือง  

 การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้การ
สนับสนุนนักการเมือง หรือพรรคการเมืองทั้งที่เป็นตัวเงิน
หรือมิใช่ตัวเงิน การสนับสนุนที่มิใช่ตัวเงินจะรวมถึงการ
ให้ยืมหรือบริจาคอุปกรณ์ การให้บริการด้านเทคโนโลยีโดย
ไม่คิดค่าบริการ รวมทั้งการโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุน
พรรคการเมือง และ/หรือการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วม
กิจกรรมทางการเมืองในนามของกลุ่มบริษัท เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท มีแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมือง ดังนี้  

1. กลุ่มบริษัท ด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการ
เมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระท าการอันเป็นการ
ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือกับนักการเมือง หรือพรรคการเมือง
ใดพรรคการเมืองหนึ่ง 

2. กลุ่มบริษัท ไม่สนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของ
ให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกทาง
การเมืองใดๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตาม
ความหมายของค านิยามของการช่วยเหลือทางการเมือง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับกลุ่ม
บริษัท  

3. พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้อง
ไม่อ้างความเป็นพนักงาน หรือน าทรัพย์สิน อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือใดๆ ของกลุ่มบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินการใดๆ ในทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพึง
ระมัดระวังไม่ให้การด าเนินการใดๆ ท าให้เกิดความเข้าใจว่า
กลุ่มบริษัท ไม่วางตัวเป็นกลางทางการเมือง 

4. กลุ่มบริษัท แจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ
ว่า กลุ่มบริษัท จะไม่ เข้าร่วมหรือให้ความช่วยเหลือใน
กิจกรรมทางการเมือง 

 

15.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศลและ
เงินสนับสนุน  

 การบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งในรูปแบบของการให้
ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือในรูปแบบอื่นๆ เช่น การให้
ความรู้ หรือการสละเวลา เป็นต้น กลุ่มบริษัทสามารถ
กระท าได้โดยอาจเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) โดยมิได้มุ่งหวัง
ผลตอบแทนทางธุรกิจ ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการตามแนวทาง
ปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
อย่างเคร่งครัด  

 

 เงินสนับสนุนเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กลุ่มบริษัท อาจกระท าได้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือช่ือเสียงของ
กลุ่มบริษัท ทั้งนี้อาจมีความเสี่ยงเนื่องจากเป็นการจ่ายเงิน
ส าหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและ
ติดตาม ดังนั้น จะต้องด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนอย่าง
เคร่งครัด การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนท าให้
กลุ่มบริษัท เกิดความเสี่ยงต่อการคอร์รัปช่ัน เนื่องจาก
กิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มี
ผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทาง
ส าหรับการคอร์รัปชั่น และเพื่อไม่ให้การบริจาคเพื่อการกุศล
มีวัตถุประสงค์แอบแฝง  
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15.3 แนวปฏิบัติ ในการด า เนินการ เกี่ยวกับ
ของขวัญ การบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

 การด าเนินการเกี่ยวกับของขวัญ การบริการ
ต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม อาจน ามาซึ่งความ
เสี่ยงต่อการคอร์รัปช่ันเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริต โดย
การจ่ายเงินเพื่อ เป็นค่าใช้ จ่ายให้กับกรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัท  เพื่อติดสินบน 
นอกจากนี้ การที่กลุ่มบริษัท ให้ของขวัญ การบริการต้อนรับ 
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ ไม่เหมาะสมแก่ลูกค้า อาจเป็นการ
ปฏิบัติที่ผิดนโยบายของลูกค้าบางราย เป็นเหตุให้กลุ่ม
บริษัท ต้องเสียโอกาสทางธุรกิจไป กลุ่มบริษัท ตระหนักถึง
ความส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทาง
ธุรกิจที่จะน ามาซึ่งความส าเร็จอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท 
และในขณะเดียวกันเพื่อด ารงรักษาไว้ซึ่งช่ือเสียงของกลุ่ม
บริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้อง
ตามกฎหมาย ทั้ งนี้  กลุ่มบ ริษัท  มี แนวปฏิบัติ ในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับของขวัญ การบริการต้อนรับ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังนี้  

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม
บริษัท สามารถรับ/ให้ของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การเลี้ยงรับรอง หรือการรับเลี้ยงจาก
บุคคลอื่น เป็นต้น ได้ ในโอกาสต่างๆ ตามธรรมเนียม
ประเพณี หรือตามมารยาทสังคมที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป โดย
จะต้องกระท าด้วยความโปร่งใสในที่เปิดเผย โดยการรับ/การ
ให้ดังกล่าวนั้นจะต้องไม่ท าให้เกิดความได้เปรียบใดๆ ผ่าน
การกระท าที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่าง 
ชัดเจน หรือแอบแฝง เพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือ หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้เกิดการยินยอมผ่อนปรน ใน
ข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิง
ธุรกิจ และจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม
บริษัท จะต้องไม่เรียกร้องหรือรับของขวัญ การบริการ
ต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นจากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไม่ว่ากรณีใดอันจะท าให้มี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ล าเอียง หรือล าบากใจ หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

3. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม
บริษัท ต้องไม่รับของขวัญหรือค่าตอบแทนใดๆ ที่เกินสมควร 
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามปกติ เช่น ในการ
ประกวดราคา จะต้องไม่รับของขวัญ หรือ ค่าบริการต้อนรับ

จากบริษัทที่เข้าร่วมการประกวดราคาหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
นั้นๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของกลุ่มบริษัท สามารถรับของขวัญ และ/หรือ 
ค่าบริการต้อนรับ และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้หากเป็นไปตาม
เทศกาล หรือธรรมเนียมปฏิบัติโดยปกติโดยจะต้องมีมูลค่า
ไม่เกิน 2,000 บาท (สองพันบาท) ทั้งนี้  ของขวัญที่รับได้
จะต้องไม่เป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรก านัล 
บัตรของขวัญ เป็นต้น 

4. การห้ามรับของขวัญ หรือ ค่าบริการต้อนรับ 
หรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่มีมูลค่า เกินกว่า 2,000 บาท        
(สองพันบาท) หรือของขวัญที่เป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงิน
สด เ ช่น บัตรของขวัญ บัตรก านัล เป็นต้น เมื่ออยู่ ใน
สถานการณ์ที่ ไม่ อาจปฏิ เสธการ รับของขวัญ ห รือ
ผลประโยชน์ดังกล่าวได้ในขณะนั้น เช่น ในการประชุมหารือ
กับลูกค้า เป็นต้น ผู้รับอาจรับของขวัญหรือผลประโยชน์ไว้
ก่อน โดยจะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาทันที และจัดท าแบบ
รายงานการรับของขวัญ ส่งให้ฝ่ายบริหารส านักงาน ทั้งนี้ 
กลุ่มบริษัท จะพิจารณาน าสิ่งของ/ของขวัญที่ได้รับไปบริจาค
แก่สาธารณกุศลเพื่อส่วนรวมต่อไปตามความเหมาะสม  

5. การให้และรับผลประโยชน์อื่นๆ เช่น การสังสรรค์
รับรอง จะต้องยืนยันได้ว่าการรับรองนั้นมิได้มีลักษณะเป็น
การใช้จ่ายเงินมากเกินสมควรหรือกระท าบ่อยคร้ัง จนท าให้
เกิดข้อผูกมัดกับผู้ที่จัดการสังสรรค์รับรองนั้น ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 

6. กลุ่มบริษัท จะประชาสัมพันธ์ให้กรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ทราบถึงแนวทางใน
การปฏิบัติ เกี่ยวกับของขวัญ การบริการต้อนรับ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท ผ่านการประชุมประจ าปีและ
ผ่านระบบการสื่อสารอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัท มีอยู่ 

7. กลุ่มบริษัท จะประชาสัมพันธ์หรือแจ้งให้ลูกค้า   
คู่ค้า หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทราบ
ถึงนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับของขวัญ     
การบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท     
ผ่านเอกสารแนะน าบริษัทหรือแผ่นพับที่ใช้ประชาสัมพันธ์
กิจการของกลุ่มบริษัท  
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การพิจารณาโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

1. หากกรรมการบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายนี้ กลุ่มบริษัท จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อ
ด าเนินการสอบสวน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว
โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้คณะกรรมการสอบสวนให้ประกอบด้วย
กรรมการอิสระทั้งหมดของกลุ่มบริษัท  ในกรณีที่การ
พิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงในคราวใดมีกรรมการที่ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ เป็นกรรมการอิสระ ห้าม
กรรมการอิสระท่านนั้นเข้าเป็นคณะกรรมการสอบสวนใน
คราวดังกล่าว ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่ากรรมการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามนโยบายให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาโทษ 
โดยพิจารณาจากหลักฐานข้อเท็จจริง และสถานการณ์
แวดล้อมตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีและให้รายงานผล
การสอบสวน รวมถึงการพิจารณาโทษให้คณะกรรมการ
บริษัท (โดยยกเว้นกรรมการที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน) พิจารณาต่อไป ทั้งนี้หาก
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นการ
กระท าที่ผิดกฎหมาย ก็ให้รับโทษตามที่กฎหมายก าหนด
ด้วย 

2. หากผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้จะมีโทษทางวินัยซึ่งวิธีการ
ลงโทษจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อม ทั้งนี้
หากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นการ
กระท าที่ผิดกฎหมายก็ให้รับโทษตามที่กฎหมายก าหนดด้วย  

กลุ่มบริษัท ไม่มีนโยบายลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือ
ให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปช่ัน แม้ว่าการ
กระท านั้นจะท าให้กลุ่มบริษัท สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม 

3. กลุ่มบริษัท ใช้ระบบการสื่อสารภายในองค์กรทุก
ระบบเพื่อประชาสัมพันธ์บทลงโทษหากมีการไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึงการสร้างการรับรู้อย่าง
ชัดเจนถึงนโยบายการไม่มีผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธ
การคอร์รัปช่ัน แม้การดังกล่าวจะท าให้กลุ่มบริษัท  เสีย
โอกาสทางธุรกิจ  

4. กลุ่มบริษัท  มีการสร้างการรับ รู้ ให้ เกิดกับ
พนักงานทั่วไป ถึงการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชั่นของพนักงานคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน เช่น การ
ประกาศชมเชย หรือให้รางวัล เป็นต้น 
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มาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้ง
เ บ า ะ แ สห รือข้ อ ร้ อ ง เ รี ยนการกร ะท าผิ ดกฎหมาย 
จรรยาบรรณ หรือการมีพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร รวมทั้ งของ
พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น การกระท าดังกล่าวรวมถึง 
รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่
บกพร่อง และกลุ่มบริษัท ต้องมีกลไก ในการคุ้มครองผู้ที่แจ้ง
เบาะแส หรือผู้ร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมใน
การสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

เร่ืองที่รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 

●  การกระท าผิดกฎหมาย ทุจริต ระเบียบบริษัท 
หรือการท าผิดจรรยาบรรณของกรรมการ และพนักงาน 

●  ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบ
ควบคุมภายในที่บกพร่อง  

●  เร่ืองที่มีผลกระทบต่อประโยชน์หรือช่ือเสียงของ
กลุ่มบริษัท   

การน ามาตรการไปปฏิบัติโดยบริษัทและบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 

1. กลุ่มบริษัท จะแจ้งและสนับสนุนให้บริษัทย่อยน า
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ 

2. ห้ามพนักงานจ้างตัวแทนหรือตัวกลางทางธุรกิจ
ใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระท าการคอร์รัปชั่น 

3. กลุ่มบริษัท จะจัดให้มีการจัดซื้อสินค้าและบริการ
ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งจะด าเนินการประเมิน
เพื่อคัดเลือกผู้ขาย ผู้ ให้บริการ รวมถึงผู้ รับเหมาตาม
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท 
จะแจ้งให้ผู้ขาย ผู้ ให้บริการ รวมถึงผู้ รับเหมารับทราบ
นโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัทฉบับนี้  

4. กลุ่มบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจัดซื้อและ
ว่าจ้างหากพบว่าผู้ขาย ผู้ให้บริการ รวมถึงผู้รับเหมากระท า
การคอร์รัปชั่น หรือให้สินบน  

 

การเผยแพรน่โยบายการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

1. กลุ่มบริษัท จะติดประกาศนโยบายการต่อต้าน
การคอร์รัปช่ันในสถานที่เด่นชัดเพื่อให้ทุกคนในองค์กร
ทราบ 

2. กลุ่มบริษัท จะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการ
คอร์รัปช่ันผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น เว็บไซต์
ของบริษัท ระบบอินทราเน็ต หรือแผ่นพับ เป็นต้น เพื่อให้
สาธารณชนทราบ 

 

กลุ่มบริษัทสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนภายในบริษัท
ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศกรรมการ
และพนักงาน การประชุมคณะกรรมการบริษัท งานอบรม 
สัมมนาประจ าปีเป็นตน้ เพื่อให้มีการน าไปปฏิบัตอิยา่งจริงจัง 
และเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัท มีทรัพยากรและบุคลากรที่มี
ทักษะเพียงพอต่อการน ามาตรการปฏิบัติไปใช้ 

  


