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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 

(Anti-Corruption Policy) 

 

บริษัท สลมิ คอนเซ็ป คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารจากประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท สลิม คอนเซ็ป คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด เป็นบริษัทที่ให้ควำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใสและซื่อสตัย์
สุจรติ เรำมีควำมมุ่งมั่นที่จะด ำเนนิธุรกิจไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของเรำแต่เพียงอย่งเดียว แตเ่พื่อประชำชนและสังคมโดยรวมด้วย 
ดังนั้น เรำประสงค์จะสนับสนุนนโยบำยของรัฐบำล โดยฉพำะอยำ่งยิ่งนโยบำยในกำรสรรสร้ำงสังคมให้น่ำอยู่ สังคมที่ดีงำม  

หนึ่งในภำรกิจของบริษัทท่ีบริษัทให้ควำมส ำคัญ จึงได้แก่กำรด ำเนินธุรกิจโดยโปร่งใส่ และเรำจะต่อต้ำนกำรกระท ำ
กำรใดๆอันเป็นไปในทำงทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ  
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เพื่อให้ปณิธำนดังกล่ำวบรรลุผลได ้บริษัทจึงเห็นควรจัดท ำนโยบำยฉบับนี้ข้ึนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริตคอรร์ัปชั่นเพ่ือให้
กรรมกำร พนักงำน และบุคลำกร ถือปฏิบัติอันจะเป็นกำรตอกย้ ำรำกฐำนที่แข็งแกร่งของบริษัทในเรื่องจริยธรรม ใน
ขณะเดียวกัน เรำกเ็ชื่อว่ำจริยธรรมของเรำจะท ำให้บริษัทสำมำรถประกอบกิจกำรได้อย่ำงยั่งยื่นตลอดไป 

กำรปฏิบัตติำมนโยบำยฉบับนีจ้ะเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจแก่ลูกค้ำ คู่ค้ำและบคุคลทั่วไปถึงคุณค่ำและอุดมกำรณ์ของ
บริษัท เรำจะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและเป็นส่วนหน่ึงที่ดีของสังคม บริษัทมั่นใจว่ำกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยฉบับน้ีจะท ำให้
บริษัทสำมำรถสร้ำงประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชำติได้  

ในนำมของบริษัท ข้ำพเจ้ำขอให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัททุกท่ำน ได้โปรดศึกษำท ำควำม
เข้ำใจและปฏิบัตติำมแนวทำงที่วำงไว้ในนโยบำยฉบับนี้อย่ำงเคร่งครดัเพื่อร่วมกันสร้ำงสมัคมไทยท่ีแข็งแกร่งและควำมยั่งยืน
ของธุรกจิ เรำจะร่วมกันเป็นฟันเฟอืงที่ดีของสังคมไทยตลอดไป  

 

ปุณณภำ เตชะโรจน์กลุ 

ประธำนกรรมกำร บริษัท สลิม คอนเซ็ป คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 

 

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

(Anti-Corruption Policy) 

  

1 นิยาม  

 “กรรมกำร”  หมำยถึงกรรมกำรของบริษัทและกลุ่มบริษัท  

 “กลุ่มบริษัท” หมำยถึงนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นหรือเป็นเจ้ำของทุนกึ่งหนึ่งหรือมำกกว่ำ และมี
อ ำนำจควบคุม และรวมถึงบริษัทย่อย  

“คู่ค้ำ”   หมำยถึงผู้จัดหำสินค้ำและบริกำรให้กับกลุ่มบริษัท 

“ช่วยเหลือทำงกำรเมือง” หมำยถึง กำรช่วยเหลือทำงกำรเงินหรือด้วยกำรให้ประโยชน์ใดๆ ไม่ว่ำจะโดยตรง
หรือโดยอ้อม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมือง เช่น กำรให้กู้เงิน กำรให้สิ่งของ
หรือบริกำร กำรโฆษณำสนับสนุนพรรคกำรเมือง กำรบริจำคเงินเพ่ือร่วมกิจกรรม
ต่ำงๆ ขององค์กรที่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคกำรเมืองในลักษณะก่อให้เกิด 
ผลประโยชน์ต่ำงตอบแทนในทำงมิชอบรวมถึงกำรเปิดโอกำสให้พนักงำนลำหยุดโดย
ไม่รับค่ำจ้ำงจำกนำยจ้ำงหรือเป็นตัวแทนบริษัทเพ่ือร่วมด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
รณรงค์ทำงกำรเมือง 
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“ทุจริตคอร์รัปชั่น” หมำยถึงกำรติดสินบน อันได้แก่กำรให้ เสนอว่ำจะให้ กำรรับหรือเสนอว่ำจะรับ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดแก่หรือจำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนของรัฐ หรือจำก
บุคคลใดรวมถึงถภำคเอกชน คู่ค้ำ ลูกค้ำ และผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำจะโดยตรงหรือโดย
อ้อมในกิจกรรมใดๆที่เก่ียวกับธุรกิจหรือกำรด ำเนินงำนของบริษัท และกำรกระท ำ
ดังกล่ำวเป็นกำรไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยหรือไม่เหมำะสมตำมจริยธรรม หรือศีลธรรม
จรรยำในกำรประกอบธุรกิจ 

 “บริษัท”   หมำยถึง บริษัท สลิม คอนเซ็ป คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด และกลุ่มบริษัท  

  “บริษัทย่อย” หมำยถึงนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นหรือทุนน้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของหุ้นหรือทุนทั้งหมด และ
ไม่มีอ ำนำจควบคุม 

“บุคลำกรของบริษัท” หมำยถึงกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน ของบริษัทและรวมถึงกรรมกำร ผู้บริหำร 
พนักงำนของนิติบุคคลอ่ืนที่บริษัทมีหรือจะมีนิติสัมพันธ์ด้วย      

“บริจำคเพ่ือกำรกุศล”  หมำยถึงกำรบริจำคเงิน สิ่งของ สิ่งอื่นใดท่ีสำมำรถหรือ ค ำนวณเป็นตัวเงินได้ให้กับ 
องค์กรกำรกุศลโดยไม่ได้รับสิ่งใดตอบแทน 

  “ผู้บริหำร”  หมำยถึง  ผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำร 4 รำยแรกต่อจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรลงมำและผู้มีต ำแหน่งเทียบเท่ำรำยที่ 4 ทุกรำย รวมประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรทำงกำรเงิน 

 “ผู้เกี่ยวข้อง”  หมำยถึงคู่สมรส บุตร บิดำมำรดำ พ่ีน้อง/ญำติสนิทรวมถึงสำมี/ภรรยำโดยพฤตินัย
ของกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อย  

 “พนักงำน” หมำยถึงพนักงำนของบริษัทหรือในกลุ่มบริษัทที่ด ำรงต ำแหน่งงำนที่อยู่ภำยใต้
ผู้บริหำรตำมโครงสร้ำงองค์กร 

“ลูกค้ำ”  หมำยถึงบุคคลซึ่งรับสินค้ำหรือบริกำรจำกบริษัทไม่ว่ำจะมีค่ำตอบแทนหรือไม่  

“หน่วยงำนของรัฐ” หมำยควำมรวมถึง หน่วยงำนของรัฐไทยและรัฐต่ำงประเทศและรัฐวิสำหกิจของไทย
และรัฐวิสำหกิจของรัฐต่ำงประเทศ  

“อ ำนำจควบคุม”  หมำยถึง อ ำนำจในกำรชี้น ำกำรตัดสินใจเชิงนโยบำยของนิติบุคคล และกำรแต่งตั้ง
หรือถอดถอนผู้บริหำรหรือกรรมกำร ไม่ว่ำจะโดยอำศัยฐำนข้อตกลง ฐำนทำง
กฎหมำย หรือโดยพฤตินัย 
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2 ขอบเขตการบังคับใช้  

นโยบำยฉบับนี้ใช้บังคับกับบริษัท กลุ่มบริษัท กำรด ำเนินงำนของบริษัทอันเกี่ยวกับบริษัทย่อย รวมถึง
กรรมกำร พนักงำน และบุคลำกรและผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงำนให้แก่บริษัท กลุ่มบริษัท และบริษัทย่อย  

นโยบำยนี้ใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน ไม่ว่ำจะในหรือนอกเวลำท ำงำน และไม่ว่ำจะ
ในหรือนอกสถำนที่ท ำงำน บุคลำกรและผู้เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตำมนโยบำยฉบับนี้  

ผู้รับผิดชอบนโยบำยนี้มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้บุคลำกรของบริษัทและของบริษัทย่อยปฏิบัติตำมนโยบำย
ฉบับนี้  

3 หลักการ   
3.1 กำรปฏิเสธกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทจะไม่ยอมรับกำรทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่ำในรูปแบบใด รวมถึง กำรให้สินบน หรือ กำรให้สินน้ ำใจ 
หรือ สินใดๆเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก หรือกำรด ำเนินกำรกับคู่ค้ำ ลูกค้ำหรือกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐโดยวิธีกำรอันมิ
ชอบด้วยกฎหมำยหรือศีลธรรมจรรยำเพื่อหวังผลประโยชน์จำกลูกค้ำ คู่ค้ำหรือจำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (trading 
in influence)  

ห้ำมมิให้บุคลำกรของบริษัทด ำเนินกำรใดอันเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงเด็ดขำด และให้บริษัทมี
มำตรกำรป้องกันและควบคุมตรวจสอบมิให้บุคลำกรของบริษัทด ำเนินกำรดังกล่ำว  

กำรทุจริตคอร์รัปชั่นตำมนโยบำยฉบับนี้ หมำยรวมถึง กำรรับหรือให้ของขวัญ กำรให้ประโยชน์แอบ
แฝงไม่ว่ำจะในรูปแบบของกำรจัดงำนหรือกิจกรรม กำรเข้ำรับภำระใดแทนบุคคลอ่ืนโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
กำรให้สินน้ ำใจหรือสินใดๆเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กำรให้ประโยชน์อันเก่ียวข้องกับกำรเมือง หรือในรูปขอ
กำรบริจำคเพ่ือกำรกุศล   

3.2 กำรรับหรือให้ของขวัญ  

ห้ำมมิให้รับหรือให้สิ่งของใดแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือแก่บุคคลใดที่มีหรืออำจจะมีควำมสัมพันธ์กับบริษัท 
เว้นแต่จะเป็นกรณีดังต่อไปนี้ 

(ก) เป็นกรณีที่ด ำเนินกำรได้โดยมีเหตุอันสมควรทำงธุรกิจ 
(ข) มีวัตถุประสงค์ท่ีชอบด้วยกฎหมำย  
(ค) มูลค่ำของของขวัญนั้นไม่เกินมูลค่ำที่กฎหมำยบัญญัติไว้ และ 
(ง) ต้องด ำเนินกำรโดยสอดคล้องกับนโยบำยกำรไม่รับหรือไม่ให้ของขวัญของบริษัทด้วย (No Gift 

Policy)  



 

5 
 

ให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรก ำหนดนโยบำยไม่รับและไม่ให้ของขวัญในรำยละเอียด ในกรณีท่ีบุคลำกรของ
บริษัทได้รับของขวัญ กำรรับต้องด ำเนินกำรตำมนโยบำยไม่รับและไม่ให้ของขวัญ โดยนโยบำยดังกล่ำวต้อง
ก ำหนดมำตรกำรให้แจ้งของขวัญที่ได้รับให้บริษัททรำบโดยโปร่งใสพร้อมวิธีกำรคืนของขวัญด้วย   

3.3 กำรจัดงำนหรือกิจกรรม   

บริษัทอำจจัดงำนและเชิญผู้มำร่วมงำนเพ่ือวัตถุประสงค์ปกติของบริษัทได้ แต่กำรด ำเนินกำรจะต้อง
โปร่งใสและไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดสินบนหรือทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม  

ในกรณีที่มีกำรแจกสิ่งของที่มีมูลค่ำมำกเกินควำมจ ำเป็น โดยไม่โปร่งใส เช่น ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
อำจถือได้ว่ำเป็นวิธีกำรหนึ่งในกำรทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำกผู้รับเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือเป็น
บุคคลที่มีหรืออำจจะมีควำมสัมพันธ์กับบริษัท  

3.4 กำรรับภำระแทนบุคคลอ่ืนและกำรรับรองทำงธุรกิจ  

 บริษัทจะต้องไม่ติดสินบนโดยทำงอ้อม เช่น กำรเข้ำรับเป็นหนี้แทนบุคคลอ่ืนโดยไม่มีวัตถุประสงค์ท่ี
ชอบด้วยกฎหมำย หรือ กำรช ำระเงินหรือให้ประโยชน์แก่บุคคลใดเพ่ือหรือแทนบุคคลอีกคนหนึ่ง ไม่ว่ำจะเป็น
ค่ำเดินทำง หรือ ค่ำโรงแรม หรือค่ำสันทนำกำร (Entertainment) อันเกี่ยวพันกับบริษัท โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
หำกกำรด ำเนินกำรนั้นเป็นไปเพ่ือให้ได้มำซึ่งประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมำยหรือมิชอบด้วยศีลธรรมจรรยำ   

นอกจำกนี้ บุคคคลำกรของบริษัทจะต้องไม่รับสินใดๆไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงอ้อมเช่นกัน 
กล่ำวคือต้องไม่ให้บุคคลอื่นช ำระหนึ้แทนตนเองโดยมุ่งประสงค์กำรอันมิชอบด้วยกฎหมำยหรือศีลธรรมจรรยำ    

กำรรับรองบุคคลเพ่ือธุรกิจให้สำมำรถกระท ำได้ แต่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย มี
ควำมเหมำะสมทั้งเหตุผลและจ ำนวน และต้องเปิดเผยให้บริษัททรำบเพ่ือตรวจสอบได้ 

3.5 สินน้ ำใจหรือสินใดๆเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก  

บุคลำกรของบริษัทจะต้องปฏิเสธที่จะให้หรือรับสินน้ ำใจหรือสินเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกอันผิด
กฎหมำยหรือศีลธรรมจรรยำ  

3.6 กำรให้ประโยชน์อันอำจเกี่ยวข้องกับกำรเมือง  

บริษัทมีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง บริษัทไม่มีนโยบำยให้กำรช่วยเหลือแก่พรรคกำรเมืองใดๆ
 บุคลำกรของบริษัทต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทหรือให้บริกำรในนำมของบริษัทเพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมทำงกำรเมือง หรือกระท ำกำรใดๆอันก่อให้เกิดควำมเข้ำใจว่ำบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้กำร
สนับสนุนพรรคกำรเมืองหรือกลุ่มกำรเมืองใดๆ 

3.7 กำรบริจำคเพ่ือกำรกุศล  
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บริษัทต้องไม่บริจำคเพ่ือกำรกุศลตำมค ำเชิญชวนหรือร้องขอของพรรคกำรเมืองหรือของหน่วยงำน
ของรัฐ หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่มีผลหรืออำจมีผลต่อกำรวินิจฉัยหรือกำรอนุญำตใดๆหรือประโยชน์ใดๆอัน
เกี่ยวข้องกับบริษัท 

3.8  บริษัทย่อย  

บริษัทจะไม่ท ำธุรกิจหรือลงทุนในนิติบุคคลที่ไม่ปฏิบัติขัดแย้งกับนโยบำยฉบับนี้ ในกรณีของบริษัท
ย่อย ตัวแทนของบริษัทจะต้องด ำเนินกำรให้บริษัทย่อยปฏิบัติตำมนโยบำยฉบับนี้ หำกมีควำมเสี่ยงว่ำ
บริษัทย่อยอำจไม่ด ำเนินกำร ให้ตัวแทนของบริษัทรำยงำนให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและคณะกรรมกำร
ของบริษัททรำบเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 

4 กำรอบรม  

บริษัทต้องจัดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรหรือพนักงำนใหม่เก่ียวกับนโยบำยฉบับนี้ และต้องอบรม
บุคลำกรใหมี้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำยฉบับนี้ รวมถึงมำตรกำร และ ขั้นตอนปฏิบัติงำนในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง บุคลำกรทุกคนต้องมีชั่วโมงกำรอบรมสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 3 ชั่วโมงต่อปี 

5 กำรตรวจสอบ  
5.1 บริษัทต้องประกำศนโยบำยของบริษัทในกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นให้สำธำรณะชนทรำบใน

ช่องทำงที่เข้ำถึงได้ง่ำย 
5.2 บริษัทต้องจัดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและจัดท ำมำตรกำรปฏิบัติที่

สอดคล้องควำมเสี่ยงนั้นและเป็นไปตำมระบบควบคุมภำยในทุกไตรมำส 
5.3 บริษัทต้องจัดให้มีกำรบันทึกและเก็บรักษำข้อมูลทำงกำรเงินและบัญชีของบริษัทให้เป็นไปอย่ำง

ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ โดยมีระบบควบคุมภำยใน (internal 
control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) อย่ำงมีประสิทธิภำพและเชื่อถือได้  
 

6 กำรแจ้งเบำะแส 

บริษัทต้องประกำศช่องทำงในกำรสื่อสำรที่ปลอดภัย เพื่อให้บุคลำกรของบริษัทและบุคคลทั่วไปให้
สำมำรถแจ้งเบำะแสกำรฝ่ำฝืนนโยบำยฉบับนี้ได้โดยไม่จ ำต้องเปิดเผยตัวตนของผู้แจ้ง โดยอย่ำงน้อยบริษัทต้อง
ระบชุ่องทำงแจ้งเบำะแส เข่น หมำยเลขโทรศัพท์และอิเมล์ และประกำศบนเว็บไซต์ของบริษัทท่ีเห็นได้ง่ำย   

บริษัทต้องจัดให้มีมำตรกำรที่เคร่งครัดเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบำะแสไว้เป็น
ควำมลับและมิให้พนักงำนเข้ำถึงข้อมูลโดยไม่มีควำมจ ำเป็น  

7 กำรควบคุมเพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำย 

7.1 บริษัทต้องแต่งตั้งบุคคลหรือหน่วยงำนเฉพำะเพ่ือก ำกับดูแล (Compliance) เพ่ือด ำเนินกำร
ให้เป็นไปตำมนโยบำยฉบับนี้   
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7.2 ขั้นตอนกำรสอบสวน 

กำรสอบสวนต้องด ำเนินกำรโดยทำงลับและต้องถือว่ำผู้ถูกสอบสวนยังบริสุทธ์อยู่จนกว่ำจะมี
กำรวินิจฉัยควำมผิด หำกกำรสืบสวนสอบสวนพบว่ำ ข้อมูลหลักฐำนที่มีเหตุอันควรเชื่อ
ได้ว่ำผู้ที่ถูกกล่ำวหำได้กระท ำกำรทุจริตจริง บริษัทจะต้องให้สิทธิผู้ถูกกล่ำวหำ ได้รับทรำบข้อ
กล่ำวหำและให้สิทธิผู้ถูกกล่ำวหำพิสูจน์ตนเอง โดยหำข้อมูลหรือ หลักฐำนเพิ่มเติมเพ่ือแสดง
ให้เห็นว่ำตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำอันทุจริตตำมท่ีถูกกล่ำวหำ 

หำกผู้ถูกกล่ำวหำได้กระท ำกำรทุจริตจริง ผู้กระท ำควำมผิดจะต้องได้รับกำรพิจำรณำโทษทำง
วินัยตำมระเบียบบริษัทที่ก ำหนดไว้ และหำก กำรกระท ำทุจริตดังกล่ำวนั้นผิดกฎหมำย 
ผู้กระท ำผิดอำจจะต้องได้รับโทษทำงกฎหมำย 

 

 

8 มำตรกำรลงโทษ 

. กำรฝ่ำฝืนนโยบำยฉบับนี้ ให้ถือเป็นกำรฝ่ำฝืนวินัยอย่ำงร้ำยแรง กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนที่ไม่
ปฏิบัติตำมย่อมถูกสอบสวนและพิจำรณำโทษทำงวินัยตำมระเบียบของบริษัทซึ่งอำจรวมถึงกำรเลิกจ้ำง 

ในกรณีที่เป็นกำรฝ่ำฝืนโดยไม่ได้เจตนำ และผู้ฝ่ำฝืนได้รำยงำนให้บริษัททรำบโดยเร็ว ให้บริษัทจัดให้มี
มำตรกำรที่เหมำะสมเพ่ือผ่อนปรนโทษได้ ทั้งนี้เพ่ือชักจูงใจให้ผู้ประพฤติผิดโดยไม่เจตนำแจ้งกำรกระท ำ
ควำมผิดให้บริษัททรำบเพ่ือแก้ไข 

ในกรณีที่บุคคลที่กระท ำควำมผิดเป็นพนักงำนของนิติบุคคลอ่ืนที่เป็นคู่ค้ำ ให้บริษัทพิจำรณำเลิกธุรกิจ
กับนิติบุคคลดังกล่ำวหรือด ำเนินกำรอื่นเพ่ือแก้ไขตำมสมควร  

9 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

9.1 คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 

9.1.1 พิจำรณำและอนุมัตินโยบำยเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงติดตำม
สถำนะในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นของบริษัท โดยต้องด ำเนินกำรให้ผู้บริหำรจัดท ำ
แผนงำนประจ ำปีเพ่ือรณรงค์ในเรื่องนี้และรำยงำนให้คณะกรรมกำรถึงควำมคืบหน้ำ
ทรำบอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง  

9.1.2 ก ำหนดขอบเขตของมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่เพียงพอ สนับสนุนและ
ก ำกับดูแลให้บริษัทด ำเนินในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับมำตรกำรดังกล่ำว 
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9.1.3 พิจำรณำประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้มีกำรก ำกับดูแล
ด ำเนินกำรที่ทันต่อสถำนกำรณ์ 

 9.2 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 

9.2.1 จัดให้มีกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่นอย่ำงเป็นระบบ โดย
สนับสนุนนโยบำยกำรต่อต้ำนกำร ทุจริตคอรัปชั่นและสื่อสำรไปยังผู้บริหำร 
พนักงำน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งทบทวน
ควำมเหมำะสมของระบบ กระบวนกำรท ำงำน และมำตรกำรต่ำงๆให้ สอดคล้องกับ
กำร เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก ำหนดของกฎหมำย 

9.2.2 น ำเสนอประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่น (ถ้ ำมี) ต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำร บริษัท 

9.2.3 ก ำหนดให้ผู้บริหำรแต่ละหน่วยงำนมีหน้ำที่รณรงค์ ผู้ใต้บังคับบัญชำทุกระดับ
ตระหนักถึงควำมส่งเสริมให้ส ำคัญในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

9.2.4 จัดให้มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบตำมนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นต่อคณะกรรมกำรของบริษัทรับทรำบอย่ำงสม่ ำเสมอ 

9.3 หน่วยงำนก ำกับ (Compliance) มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 

9.3.1 อบรมพนักงำนเกี่ยวกับนโยบำยฉบับนี้  

9.3.2 ให้ค ำแนะน ำแก่พนักงำน  

9.3.3 ติดตำมตรวจสอบ สอบสวนสืบสวนเกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่นหรือกำรฝ่ำฝืน
นโยบำยฉบับนี้  

9.3.4 ร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้รับผิดขอบนโยบำยนี้ เพื่อรำยงำนกำรฝ่ำฝืน
และกิจกรรมกำรรณรงค์กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นให้คณะกรรมกำรทรำบ
อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 

9.4 บุคคลำกำรของบริษัทมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 

9.4.1 ปฏิบัติตำมนโยบำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและค ำสั่งของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิบัติตำมคู่มือจรรยำบรรณและจริยธรรมธุรกิจ  
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9.4.2 รำยงำนเหตุกำรณ์ท่ีน่ำสงสัย หรือ พฤติกรรมกำรทุจริตคอร์รัปชั่นของคณะกรรมกำร 
ผู้บริหำร และพนักงำน ตลอดจนบุคคลภำยนอก เช่นคู่ค้ำ ลูกค้ำ และบุคคล
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตำมกระบวนกำรที่บริษัทก ำหนด 

9.4.3 สนับสนุนและให้ควำมร่วมมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริตคอร์รัปชั่น 

9.4.4  บุคลำกรทุกคนต้องเปิดเผยรำยกำรควำมขัดแย้งของผลประโยชน์กับบริษัท 

9.5 ผู้รับผิดชอบนโยบำยฉบับนี้ มีหน้ำที่ดังนี้  

9.5.1  รับผิดขอบในกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยฉบับนี้  

9.5.2  ทบทวนนโยบำยและมำตรกำรให้มีควำมทันสมัยทันต่อเหตุกำรณ์ตลอดเวลำ 

  

10 เอกสำรอ้ำงอิง  

 ประมวลจริยธรรม  
 นโยบำยไม่ให้และไม่รับของขวัญ (No-Gift Policy)  

 

 


