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นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน 
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยยึดมั่นการบริหาร
จัดการตามหลักบรรษัทภิบาลและก ากับดูแลกิจการที่ดี  ค  านึงถึงความรบัผิดชอบต่อสังคมและผูม้ีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้ง อีกทั้งยัง
ตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาบริษัทฯ ใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นหลกัการป้องกันและต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชันทุก
รูปแบบ ทัง้ตามกฎหมาย เจตนารมณข์องกฎหมาย ตลอดจนมาตรฐานทัง้ภายในของประเทศไทยและของประเทศที่บริษัทฯ เขา้ไป
ด าเนินธุรกิจ และมาตรฐานระหว่างประเทศ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บังคับที่เก่ียวขอ้งกับการป้องกันและ
ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบ   

เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความโปร่งใสและชัดเจน บริษัทฯ จึงได้จัดท านโยบายการต่อต้านการทุจริต 
คอรร์ปัชนั (“นโยบายฯ”) ฉบบันีข้ึน้ เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลกูจา้ง และ
บุคลากรต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนบุคคลใดๆ ที่กระท าการเพื่อประโยชนข์องบริษัทฯ หรือในนามของบริษัทฯ ปฏิบตัิตามนโยบายฯ
อย่างจริงจงั เพื่อปลกูฝังจิตส านึกการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชันและสรา้งเป็นวฒันธรรมองคก์ร พรอ้มทัง้ส่ือสารใหบุ้คคลที่มีความ
เก่ียวขอ้งทางธุรกิจและสาธารณชนไดร้บัรูแ้ละรบัทราบถึงนโยบายฯ โดยทั่วกนั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้  

1.  ค านิยาม 

“ทุจริตคอรรั์ปชัน” หมายถึง การกระท าใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชนท์ี่มิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรบัตนเองและผูอ้ื่น 
รวมทัง้ การใหสิ้นบน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ อาทิ การเสนอให ้สญัญาว่าจะให ้มอบให ้ใหค้  ามั่นว่าจะให ้เรียกรอ้ง หรือรบั ซึ่งเงิน 
ทรพัยสิ์น หรือประโยชนใ์นรูปแบบอื่นใดแก่เจา้หนา้ที่ของรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชน หรือผูม้ีหนา้ที่ ไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรือทางออ้ม เพื่อใหบ้คุคลดงักล่าวปฏิบตัิหรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่ อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจใหก้บั
บรษิัทฯ โดยเฉพาะ หรือเพื่อใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนอ์ื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ 

“บุคลากรของบริษัทฯ” หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัของบรษิัทฯ 

2. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน 

2.1  ทั่วไป 
(1) บริษัทฯ ไม่ยอมรบัการทจุริตคอรร์ปัชนัในรูปแบบใดๆ โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจและปฏิบตัิตามกฎหมายทัง้

ภายในประเทศไทยและในประเทศที่บริษัทฯ เขา้ไปด าเนินธุรกิจ ตลอดจน กฎหมายระหว่างประเทศ ที่เก่ียวขอ้งกับการต่อตา้นการ
ทจุรติคอรร์ปัชนั ทัง้นี ้ไดก้ าหนดเป็นมาตรการและแนวปฏิบตัิ เพื่อต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั ดงัแสดงในนโยบายนี ้ 

(2)  บุคลากรของบริษัทฯ ตอ้งปฏิบัติตามนโยบายฯ ฉบับนี ้หากมีมาตรการหรือแนวปฏิบัติใดๆ ที่ก าหนดขึน้ภายใต้
นโยบายฯ หรือระเบียบ และขอ้ก าหนดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งของบริษัทฯ จะตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอรร์ปัชนัทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม ไม่ว่าต่อตนเอง ครอบครวั เพื่อน หรือคนรูจ้กั อีกทัง้ ตอ้งปฏิบตัิงานดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ และปราศจากการกระท า
การทุจริตคอรร์ัปชัน เพื่อเสริมสรา้งวัฒนธรรมองคก์รที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริตคอรร์ัปชันทุกรูปแบบ (Zero Tolerance for 
Corruption) 
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2.2  แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายฯ 
บคุลากรของบรษิัทฯ จะตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม และจะ

ถือตามแนวทางการปฏิบตัิ ดงันี ้  

(1) การช่วยเหลือทางการเมือง  
“การช่วยเหลือทางการเมือง” หมายถึง การใหค้วามสนบัสนนุแก่พรรคการเมืองในรูปแบบต่างๆ ทัง้ในรูปแบบของการให้

หรือบรจิาคเงิน ส่ิงของ ของขวญั การเลีย้งรบัรอง การบรจิาคหรือใหก้ารสนบัสนนุในรูปแบบอื่นๆ ที่สามารถประเมินมลูค่าเป็นตวัเงนิได ้
หรือการใหค้วามช่วยเหลือในทางออ้ม เช่น การโฆษณาสนบัสนนุพรรคการเมืองตลอดจนการเขา้รว่มกิจกรรมทางการเมอืงเพื่อใหไ้ดม้า
ซึ่งความไดเ้ปรียบในทางธุรกิจ 

แนวปฏิบัติ 
บริษัทฯ ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง และสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย โดยไม่มีแนวทางในการใหค้วามช่วยเหลือหรือสนบัสนุนพรรคการเมืองใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม อย่างไรก็ตาม
พนักงานของบริษัท ย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใตบ้ทบญัญัติแห่งรฐัธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง แต่การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองพนักงานตอ้งไม่กระท าการอันใดที่เก่ียวข้องกับการเมืองภายในบริษัท และไม่ใช้
ทรพัยากรใดของบรษิัทฯ เพื่อด าเนินการดงักล่าว 

(2) การบรจิาคเพื่อการกศุล   
“บริจาค” หมายถึง การใหเ้งินหรือส่ิงของแก่หน่วยงานหรือองคก์รต่างๆ ที่ด  าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยการ

บริจาคดังกล่าวเพื่อวตัถุประสงคใ์นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดรอ้นของสาธารณชน การท านุบ ารุงศาสนา และการสนับสนุน
กิจกรรมหรือโครงการท่ีเป็นประโยชนต์่อส่วนรวมอื่นๆ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตอบแทนสงัคม 

แนวปฏิบัติ 
การบริจาคเงิน ทรพัยสิ์น หรือผลิตภณัฑข์องบริษัทฯ จะตอ้งกระท าในนามของบริษัทฯ โดยตอ้งบริจาคใหแ้ก่องคก์าร 

สาธารณกุศล หรือองคก์ร/สถาบนัที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบได ้และตอ้งด าเนินการอย่างระมดัระวงั เพื่อใหม้ั่นใจว่าเป็นการบริจาคที่
โปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย พรอ้มทั้งมีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และตอ้งด าเนินการตามขั้นตอน ระเบียบ และวิธีการที่
บรษิัทฯ ก าหนด 

(3) การใหเ้งินสนบัสนนุ  
“การใหเ้งินสนับสนุน” หมายถึง การใหเ้งินหรือส่ิงของแก่หน่วยงานหรือองคก์รต่างๆ เพื่อช่วยในการส่งเสริมธุรกิจและ

ประชาสมัพนัธก์ิจกรรมทางธุรกิจซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลกัษณข์องบรษิัท 
แนวปฏิบัติ 
การให้เงินสนับสนุนใดๆ จะต้องกระท าในนามของบริษัทฯ โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนเงิน  หรือ

ทรพัยสิ์น ระบุประโยชนเ์ชิงธุรกิจ อาทิเช่น ส่งเสริมชื่อเสียงและภาพลกัษณท์ี่ดีของบริษัทฯ พึงจะไดร้บั ตลอดจนมีหลกัฐานท่ีสามารถ
ตรวจสอบได ้และตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอน ระเบียบ และวิธีการท่ีบรษิัทฯ ก าหนด 

(4) การให/้รบัของขวญั และบรกิารตอ้นรบั/เลีย้งรบัรอง 
“ของขวัญ” หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ให้แก่กันเพื่ออัธยาศัยไมตรี ให้โดยเสน่หา ให้เพื่อการ

สงเคราะหห์รือใหเ้ป็นสินน า้ใจ ตามวาระโอกาสต่างๆ หรือการใหเ้พื่อหวังประโยชนต์อบแทนไม่ว่าประโยชนต์อบแทนนั้นจะอยู่ใน
รูปแบบใดก็ตาม 
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“เลีย้งรบัรอง” หมายถึง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าบริการ ที่ใชใ้นการเลีย้งอาหารและงานเลีย้งรบัรอง และ
รวมถึงค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง หรือเป็นส่วนหนึ่งของการเลีย้งอาหารและงานเลีย้งรบัรองดังกล่าวดว้ย เช่น ค่าวงดนตรี ค่าจา้ง
นกัแสดงที่มาใหค้วามบนัเทิงในงานเลีย้ง เป็นตน้ 

แนวปฏิบัติ 
ในกรณีที่บุคลากรของบริษัทฯ ให้ของขวัญและใหบ้ริการตอ้นรับ/เลีย้งรับรอง หรือไดร้ับของขวัญหรือไดร้ับบริการ

ตอ้นรบั/เลีย้งรบัรองในโอกาสหรือวาระต่างๆ จะตอ้งกระท าในเชิงธุรกิจอย่างสมเหตสุมผล และมีมลูค่าไม่เกินกว่าปกติวิสยั โดยตอ้งมี
หลกัฐานท่ีสามารถตรวจสอบได ้และตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอน ระเบียบ และวิธีการ ตามระเบียบของบรษิัทท่ีก าหนดไว ้รวมถึงตอ้งมี
การบนัทึกค่าใชจ้่ายและมีใบเสรจ็หรือหลกัฐานรบัรอง ของขวญัที่ใหห้รือรบันัน้ มีมลูค่าเกิน 3,000 บาท และพนกังานผูร้บัของขวัญไม่
อาจปฏิเสธการรบัของขวญัดงักล่าวได ้พนกังานผู้รบัของขวญัตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาตามสายงานทราบทนัที โดยใชแ้บบรายงาน
การรบัของขวญั และของขวญัที่ไดร้บัใหน้ าส่งฝ่ายทรพัยากรบุคคล เพื่อน าไปเป็นของรางวลัใหแ้ก่พนกังานในงานเลีย้งตามประเพณี
ของบรษิัท หรือบรจิาคเพื่อการกศุลตามความเหมาะสม  

ทั้งนี ้หา้มมิใหบุ้คลากรของบริษัทฯ ให้หรือรบัของขวัญ ใหห้รือรบับริการตอ้นรบั/เลีย้งรบัรอง อันมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินการของบรษิัทฯ ซึ่งมีความเส่ียงที่อาจก่อใหเ้กิดการทจุรติคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม   

(5) การจดัซือ้จดัจา้ง  

การจดัซือ้จดัจา้งตอ้งด าเนินการดว้ยความโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้และเป็นไปตามขัน้ตอน ระเบียบ และวิธีการที่
บรษิัทฯ ก าหนด รวมทัง้ตอ้งด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง (รายละเอียดตามระเบียบจดัซือ้จดัจา้งของบรษิัทฯ) 

(6) ค่าอ านวยความสะดวก  

“ค่าอ านวยความสะดวก” หมายถึง ค่าใชจ้่ายที่จ่ายใหก้ับเจา้หนา้ที่ของรฐัอย่างไม่เป็นทางการในลกัษณะของสินน า้ใจ
ในรูปแบบต่างๆ ทัง้ที่จ่ายในรูปของตวัเงินและประโยชนอ์ื่นๆ ที่ไม่ใช่ตวัเงิน เพื่อจงูใจใหเ้จา้หนา้ที่ของรฐัช่วยเหลืออ านวยความสะดวก
ในขัน้ตอนกระบวนการต่างๆ ทางกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท ใหด้  าเนินไปไดอ้ย่างรวดเร็วหรือปราศจากขอ้
ติดขดั 

แนวปฏิบัติ 

บรษิัทฯ ด าเนินธุรกิจดว้ยความโปรง่ใส่และปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์ัน้ตอนตา่งๆ ที่กฎหมายก าหนด ไม่มีนโยบายจ่ายเงนิ
ค่าอ านวยความสะดวกในรูปแบบใดๆ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม เพื่อจูงใจใหก้ระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าการ อนั
ส่งผลกระทบเก่ียวกับการด าเนินการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจดัการส่ือสารถึงขอ้หา้มดงักล่าวใหพ้นกังานบริษัทฯ และผูท้ี่มีความ
เก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับรษิัทฯ รบัทราบทั่วกนั  

(7) การจา้งเจา้หนา้ที่ของรฐั  

"เจา้หนา้ที่ของรฐั” หมายถึง ขา้ราชการทกุประเภท ขา้ราชการการเมือง ผูด้  ารงต าแหน่งในองคก์รอิสระตามรฐัธรรมนูญ 
และใหร้วมถึงลกูจา้งประจ าและลกูจา้งชั่วคราวของหน่วยงานภาครฐัดว้ย 

“จา้ง” หมายถึง การจา้งแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
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แนวปฏิบัติ 

บรษิัทฯ จะไม่จา้งพนกังานรฐัเขา้ท างานที่ก่อใหเ้กิดการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือ มีผลต่อการตดัสินใจ อนัท าใหเ้กิด
ความไม่น่าเชื่อถือและมีความเส่ียงการทุจริตคอรร์ปัชัน ทั้งนี ้หากมีการแต่งตัง้อดีตเจา้หนา้ที่ของรฐัที่ออกจากต าแหน่ง บริษัทฯ มี
กระบวนการตรวจสอบประวตัิ (Due Diligence) ของบุคลลที่บริษัทฯ สรรหาเพื่อแต่งตัง้เขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ ที่ปรกึษา และ
ผูบ้ริหาร เพื่อตรวจสอบส่ิงที่อาจเป็นประเด็นความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์่อนแต่งตัง้  และเปิดเผยขอ้มูลรายนามและประวตัิของ
บคุคลดงักล่าว พรอ้มระบเุหตผุลการแต่งตัง้ในเอกสารเผยแพรข่องบรษิัทฯ 

2.3  ระบบควบคุมภายใน  

(1)  บรษิัทฯ มีการประเมินความเส่ียงดา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั และการจดัวางระบบควบคมุภายในเพื่อจดัการกบัการ
ทุจริตคอรร์ปัชนั (“ระบบควบคุมภายใน”) ที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกับความเส่ียงเพื่อป้องกันและต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัของ 
บริษัทฯ โดยระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ครอบคลุมดา้นการเงิน การบัญชี การจัดเก็บและบันทึกขอ้มูล กระบวนการอื่นๆ  
ในบริษัทฯ ที่เก่ียวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั รวมถึงการก าหนดอ านาจอนุมตัิการจ่ายเงินและการรบัเงิน (Grant of 
Authority) จากผูบ้รหิาร หรือคณะกรรมการบรษิัทฯ ที่ชดัเจน โปรง่ใส สามารถตรวจสอบและเขา้ถึงได ้ 

(2)  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ก ากับดูแลว่า การปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเหมาะสมตามที่ออกแบบไว ้ตลอดจน การจัดท ารายงานทางการเงิน และการทบทวนระบบควบคุมภายในใหเ้ป็น
ปัจจบุนั เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัสภาวะความเส่ียงดา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัของบรษิัทฯ อยู่เสมอ  

2.4  กระบวนการบริหารงานฝ่ายบุคคล 

(1)  บริษัทฯ มุ่งมั่นใชน้โยบายฯ กับกระบวนการบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ โดยครอบคลุมตัง้แต่การสรรหา/การ
คัดเลือกบุคลากรของบริษัทฯ การอบรม การประเมินผลการท างาน การใหค้่าตอบแทนและสิทธิประโยชนต์่างๆ ตลอดจนการเล่ือน
ต าแหน่งของบุคลากรของบริษัทฯ โดยผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัมีหนา้ที่ส่ือสารและท าความเขา้ใจกบัพนกังานทุกคนที่อยู่ภายใตบ้งัคบั
บญัชาใหท้ราบโดยทั่วกนั  

(2)  บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมแก่บุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง (เช่น การปฐมนิเทศ การอบรม และการ
สัมมนา เป็นตน้) เพื่อใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจอย่างแทจ้ริงเก่ียวกับนโยบายฯ ความคาดหวงั และบทลงโทษตามนโยบายฯ ฉบบันี ้
และเพื่อใหบ้คุลากรของบรษิัทฯ ตระหนกัถึงวฒันธรรมขององคก์รในการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

2.5  ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตคอรรั์ปชัน 

บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่เพิกเฉยหากพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระท าใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืน 
นโยบายฯ ฉบับนี ้โดยแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการกระท าดังกล่าว รวมถึงสามารถขอรับค าแนะน าเก่ียวกับการปฏิบัติตาม 
นโยบายฯ ได ้มายังช่องทางที่บริษัทฯ ก าหนดตามนโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียน ทั้งนี ้บริษัทฯ มีมาตรการรกัษาความลับและจะไม่
เปิดเผยขอ้มลูของผูร้อ้งเรียน เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าชอ่งทางการรอ้งเรียนมีความปลอดภยั สามารถเขา้ถึงและใชง้านไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ   
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2.6  การคุ้มครองบุคคลทีป่ฏิเสธการทุจริตคอรรั์ปชัน 

บริษัทฯ จะคุม้ครองบุคลากรของบริษัทฯ ที่ปฏิเสธการทจุรติคอรร์ปัชนั โดยจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบ
ต่อบคุคลดงักล่าว แมว้่าการกระท านัน้จะท าใหบ้รษิัทฯ สญูเสียโอกาสทางธุรกิจ  

2.7  การสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายฯ  

(1)  บรษิัทฯ ส่ือสาร ใหค้วามรู ้สรา้งความเขา้ใจกบับคุลากรของบรษิัทฯ ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงสาธารณชน 
เก่ียวกับนโยบายฯ เพื่อใหทุ้กคนเขา้ใจและสามารถปฏิบตัิตามนโยบายฯ ฉบบันีไ้ด้ โดยด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง
ดงันี ้

-  ติดประกาศนโยบายฯ มาตรการ และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง ณ บอรด์ประกาศของบรษิัทฯ   
-  จดัส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกสเ์ก่ียวกบันโยบายฯ มาตรการ และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง แก่บคุลากรของบรษิัทฯ 

และผูม้ีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้ง 
-  เผยแพรน่โยบายฯ มาตรการ และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งลงบนเว็บไซตบ์รษิัทฯ  
-  จดัใหม้ีการอบรมนโยบายฯ มาตรการ และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งแก่พนกังานใหม่ในหลกัสตูรปฐมนิเทศ 

(2)  บรษิัทฯ แจง้นโยบายฉบบันีใ้หบ้รษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทอื่นที่บรษิัทฯ มีอ  านาจในการควบคมุ และตวัแทนทาง
ธุรกิจเพื่อใหน้ านโยบายฯ มาตรการ และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งไปปฏิบตัิ  

2.8  การลงโทษ  

บุคลากรของบริษัทฯ ที่กระท าการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นการกระท าผิดตามข้อบังคับเก่ียวกับการท างานของ 
บริษัทฯ  ซึ่งจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาลงโทษทางวินยัที่ก าหนดไว ้ตลอดจน อาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระท าดงักล่าวเป็น
การกระท าที่ผิดกฎหมาย  

2.9  การทบทวนนโยบายฯ  

บริษัทฯ จะทบทวนนโยบายฯ มาตรการ และแนวปฏิบัติที่ เ ก่ียวข้องอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ และการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ ตลอดจน จะพิจารณาสถานการณแ์ละความเส่ียงที่
เปล่ียนแปลงไป โดยค านึงถึงเหตุการณ์ในอดีต และการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนไดเ้สีย เพื่อน ามาปรับปรุง แก้ไข นโยบายฯ 
มาตรการ และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง 

3. บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ  

3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการก ากบัดแูลและอนมุตันิโยบายฯ ตลอดจนเป็นผูน้  าองคก์รที่
แสดงเจตนารมณแ์ละความมุ่งมั่นในการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั เพื่อเป็นตวัอย่างของบุคลากรของบริษัทฯ และจดัใหม้ีมาตรการ
การต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหม้ั่นใจว่าบุคลากรของบริษัทฯ จะตระหนกัถึงความส าคญัของการต่อตา้นการ
ทจุรติคอรร์ปัชนัจนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร  

 ในกรณีที่มีการรายงานเหตุการณ์ทุจริตคอรร์ัปชันภายในบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ให้ค  าปรึกษา 
ค าแนะน า พิจารณาบทลงโทษ วิธีแกไ้ขปัญหา รวมถึงการทบทวนนโยบายฯ อย่างสม ่าเสมอ 
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3.2  คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการก ากับดแูลการปฏิบตัิตามนโยบายฯ 
ตลอดจนก าหนดและอนุมตัิมาตรการและแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั และทบทวนนโยบายฯ มาตรการ 
และแนวปฏิบัติที่เก่ียวขอ้งต่างๆ เพื่อใหม้ั่นใจว่า หน่วยงานต่างๆ ไดน้ าไปปฏิบัติภายในองคก์รอย่างครบถว้นและทั่วถึง รวมถึงให้
ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบรษิัทฯ เก่ียวกบัแนวทางการปฏิบตัิขององคก์รเพื่อลดความเส่ียงต่อการทจุรติคอรร์ปัชนั 

3.3  คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการก ากับดูแลระบบควบคุมภายใน และการปฏิบตัิตาม
ระบบคุมควบภายใน เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีประสิทธิภาพ มีความเป็นปัจจุบนั เหมาะสม เพียงพอ และสอดคลอ้งกับสภาวะความเส่ียงใน
การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั ตลอดจน ใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัแนวปฏิบตัิขององคก์รเพื่อลดความเส่ียงต่อ
การทจุรติคอรร์ปัชนั  

3.4  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบดา้นการก ากับดูแลและบริหารความเส่ียง โดยร่วม
ประเมินความเส่ียงดา้นนโยบายฯ และการใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัแนวปฏิบตัิขององคก์รเพื่อลดความเส่ียงต่อ
การทจุรติคอรร์ปัชนั  

3.5  คณะกรรมการบริหาร มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม สอดส่อง ดูแล และส่ือสาร ใหพ้นกังานทุกระดบั 
ท าความเขา้ใจ ยึดถือ และปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกับนโยบายฯ มาตรการ และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง หากไดร้บัการรายงานการทจุริต
คอรร์ปัชนั หรือฝ่าฝืนนโยบายฯ จะตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกระบวนการท่ีก าหนด 

3.6  บุคลากรของบริษัทฯ มีหน้าที่และความรบัผิดชอบในการท าความเขา้ใจ ยึดถือ และปฏิบัติงานให้สอดคลอ้งกับ
นโยบายฯ มาตรการ และแนวปฏิบัติที่ เ ก่ียวข้อง นอกจากนี ้ หากพบเห็นหรือมีข้อสงสัยว่ามีการทุจริตคอร์รัปชัน หรือฝ่าฝืน 
นโยบายฯ จะตอ้งไม่เพิกเฉยและแจง้ขอ้มลูเบาะแสผ่านช่องทางการรอ้งเรียนใหบ้รษิัทฯ ทราบโดยทนัที 

 


