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การต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
 

บริษัทเอสวีไอ จ ากดั (มหาชน) มีอดุมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม โดยยึดมัน่ในความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมและผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท เพ่ือแสดงเจตนารมณ์และความ

มุง่มัน่ในการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ  

เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีนโยบายการก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตัิ และการด าเนินการท่ี

เหมาะสม เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน่กับทกุกิจกรรมทางธุรกิจ บริษัทจึงได้จดัท า “นโยบายต่อต้านการ

คอร์รัปชัน่” เป็นลายลกัษณ์อักษรขึน้เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิท่ีชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ และพฒันาสู่

องค์กรแหง่ความยัง่ยืน 

ค านิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

คอร์รัปชัน่  หมายถึง การตดิสินบนไมว่า่จะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ การให้ค ามัน่สญัญา การ

ยอมรับ การชกัจงูสู่การกระท าท่ีผิดกฏหมาย มอบให้ค ามัน่ เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์

อ่ืนใดซึ่งไม่เหมาะสม กบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้ มีหน้าท่ีไม่ว่าจะโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้บคุคลดงักล่าวกระท าหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ีอนัเป็นการให้ได้มาหรือรักษา

ไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพ่ือให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่

เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของ

ท้องถ่ิน หรือจารีตทางการค้า ให้กระท าได้ 

1. นโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

       บริษัทฯ ถือว่าการคอร์รัปชัน่เป็นสิ่งผิดกฎหมายและท าลายความน่าเช่ือถือของการด าเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ จึงถือมีนโยบายท่ีจะต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึง

ธุรกิจและรายการทัง้หมดทกุสว่นท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท เพ่ือมิให้มีผลเสียหายเกิดขึน้ตอ่บริษัทฯ และสงัคม  โดย

ให้ความส าคญัต่อการก ากับดแูลกิจการท่ีดี ภายใต้กรอบการบริหารจดัการ ของการมีจริยธรรมท่ี ดี มีความ

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการท่ีเก่ียวข้องหรือสุ่มเส่ียงต่อการทุจริตภายในบริษัท 

รวมถึงการคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ บริษัทจงึก าหนดนโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ไว้ ดงันี ้
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- ห้าม กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เรียก หรือรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินท่ีจะ
น าไปสู่การปฏิบตัิ หรือการละเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ีในความรับผิดชอบของตวัเองในทางมิชอบ หรือ
อาจท าให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์นัน้ ๆ ได้ 

- ห้าม กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ เสนอหรือให้ผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ แก่
บคุคลภายนอกเพ่ือจงูใจให้บคุคลผู้นัน้กระท าสิ่งใดๆ หรือละเว้นการกระท าสิ่งใดๆ ผิดกฎหมายหรือ
โดยไมช่อบในหน้าท่ีความรับผิดชอบของตน 

-   ในกรณีท่ีมีการกระท าอนัถือเป็นการทุจริตเกิดขึน้บริษัทฯ ถือว่าเป็นการกระท าท่ีร้ายแรง และจะ
พิจารณา ด าเนินการตอ่บคุคลผู้นัน้ตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

2.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับดแูลให้มี

ระบบท่ีสนบัสนนุการต่อต้านคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มัน่ใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนกั

และให้ความส าคญักบัการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิน

และบญัชี ระบบควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเส่ียงให้มัน่ใจว่า

เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกมุเหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ 

2.3 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ผู้บริหาร มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบและให้

การส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ เพ่ือส่ือสารไปยงัพนกังานท่ีเก่ียวข้องทุก

ฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อก าหนด ของกฎหมาย 

2.4 ผู้ จัดการฝ่ายตรวจสอบ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ

ปฏิบตัิงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อ านาจด าเนินการ ระเบียบ

ปฏิบตัิ กฎหมายและ ข้อก าหนดของ หน่วยงานก ากับดแูล เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีระบบควบคุมท่ีมี

ความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงด้านคอร์รัปชั่นท่ีอาจเกิดขึน้ และรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

2.5 กรรมการ ผู้ บริหารและพนักงานบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัด หากกรรมการผู้บริหารและพนกังาน ไมไ่ด้ปฏิบตัติามนโยบายนี ้จะต้อง
ได้รับบทลงโทษทางวินยั 



 

 

 
Page 5 

 

  

 
3. แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

3.1 กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ของบริษัททุกระดบัต้องถือปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่

และจรรยาบรรณบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชัน่ ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม  

3.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทไม่พงึละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเข้า

ขา่ยคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรับผิดชอบทราบ และ

ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสยั หรือข้อซกัถามให้ปรึกษากับ

ผู้บงัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีก าหนดให้ท าหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการติดตาม การปฏิบตัิตาม

จรรยาบรรณของ บริษัท ผา่นชอ่งทางตา่งๆ ท่ีก าหนดไว้ 

3.3 บริษัทให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังานท่ีปฏิเสธหรือแจ้งเร่ืองคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกับ

บริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต

คอร์รัปชัน่ ตามท่ีบริษัทก าหนดไว้ในคูมื่อการก ากบัดแูลกิจการท่ี  

3.4 กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ท่ีกระท าการคอร์รัปชัน่ถือเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณบริษัท ซึง่

จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษัทก าหนดไว้  

3.5 บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกบับุคคลอ่ืนท่ีต้อง

ปฏิบตัหิน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบตอ่บริษัท ในเร่ืองท่ีต้องปฏิบตัใิห้เป็นไป

ตามนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่นี ้

3.6 กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงาน ของบริษัทต้องไม่เรียก ร้อง ด าเนินการหรือ ยอมรับการ

คอร์รัปชัน่ในรูปแบบตา่งๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว พวกพ้อง และคนรู้จกั 

 

4. แนวทางปฏิบัตเิก่ียวกับของก านัล การเลีย้งรับรองและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะไมม่อบหรือรับของขวญัในรูปแบบใดๆ หรือท่ีเป็นเงินสดกบัผู้ ท่ีท าธุรกิจกบับริษัท

ฯ และบริษัทยอ่ยเว้นแต ่การให้หรือรับของขวญัและการเลีย้งรับรองตามประเพณีนิยมท่ีอยูใ่นเกณฑ์

พอสมควร เพ่ือรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ท าธุรกิจ โดยไมห่วงัท่ีจะได้รับการบริการหรือสิ่งตอบแทนโดย

เฉพาะเจาะจงท่ีไมถ่กูต้องตามหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
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การให้หรือรับของขวญัและการเลีย้งรับรองควรจะต้องอยูใ่นเกณฑ์ดงันี ้

- ต้องเป็นไปตามประเพณีนิยมซึง่มีธรรมเนียมปฏิบตัอิยู่ 

- ต้องเป็นไปโดยประมาณไมบ่อ่ยครัง้และเหมาะสมกบัโอกาส 

- ต้องไมข่ดัตอ่กฎหมาย ข้อบงัคบั และเป็นไปตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   และนโยบายของ

บริษัทในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง 

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องไม่รับเงินหรือ ประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตวั

จากลกูค้า คูค้่า ของบริษัทหรือจากบคุคลใดอนัเน่ืองจาก การท างานในนามบริษัท  

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน จะต้องไม่ให้กู้หรือกู้ ยืมเงินหรือเร่ียไรเงิน สิ่งของจากลกูค้า

หรือ ผู้ท าธุรกิจกบับริษัท เว้นแตเ่ป็นการกู้ ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินในฐานะของ

ลกูค้า ของธนาคารหรือสถาบนัการเงินดงักล่าว  

- บริษัทไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจของก านัล สิทธิ ประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ แก่

ลกูค้า คูค้่าของบริษัท หน่วยงานภายนอกหรือบคุคลใดๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นการให้

การเลีย้งรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม สว่นลดการค้า และโครงการสง่เสริมการขายของ

บริษัท  

 

5. การบริจาค  

5.1  วตัถปุระสงค์  

เพ่ือสง่เสริมและพฒันาเยาวชนท่ีด้อยโอกาสให้มีพืน้ฐานการศกึษาท่ีเหมาะสมกบัความสามารถ

และสติปัญญาเพ่ือสร้างเสริมเยาวชนให้มีอาชีพท่ีเหมาะสมกับท้องถ่ินนัน้ๆ และด าเนินการเพ่ือ

สาธารณประโยชน์ โดยไมห่วงัผลประโยชน์ตอบแทน บริษัทจงึก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั

การบริจาคเพ่ือการกศุล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคมุไว้ดงัตอ่ไปนี ้ 

5.1.1 ต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพ่ือการกุศลดงักล่าวจริง และมีการด าเนินการ

เพ่ือสนบัสนุนให้วตัถุประสงค์ของโครงการประสบผลส าเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

สงัคมอยา่งแท้จริง 
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5.1.2 ต้องพิสูจน์ได้ว่าการบริจาคเพ่ือการกุศลดงักล่าวไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ต่าง

ตอบแทนให้กบับคุคลใด หนว่ยงานใด หรือกลุม่บคุคลใด โดยเฉพาะ 

5.2 แนวทางปฏิบัตเิก่ียวกับเงนิบริจาคเพื่อการกุศล  

5.2.1 บริษัท ใช้ความระมัดระวังในการบริจาคท่ีเกิดขึน้จากค าขอร้องหรือ ค าชีแ้นะหรือการ

แนะน าของเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพราะการจ่ายเงินบริจาคแก่องค์กร

ดังกล่าว อาจถูกพิจารณาว่าเป็นการให้สินบนทางอ้อมเพ่ือท่ีจะได้รับหรือรักษาไว้ซึ่ง

สัญญาธุรกิจ การอนุญาตของรัฐบาล ข้อวินิจฉัยท่ีท าให้ได้ประโยชน์ด้านภาษีหรือ

ศลุกากร หรือเกิดความได้เปรียบทางธุรกิจ 

5.2.2 บริษัท มีการจดัท าแผนงาน โดยการก าหนดวตัถุประสงค์ จ านวนเงินท่ีบริจาค องค์กรท่ี

ต้องการบริจาค ผา่นผู้ ท่ีรับผิดชอบอนมุตักิ่อนเสนอผู้บริหารอนมุตัิ 

5.2.3 การบริจาคเงินต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท โดยเป็นไปตามหลัก

ปฏิบตัใินมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ต้องรับใบเสร็จท่ีชดัเจนและถกูต้องทกุครัง้ 

วตัถุประสงค์ของการบริจาค มุ่งเน้นเพ่ือส่งเสริมและพฒันาเยาวชนท่ีด้อยโอกาสให้มีพืน้ฐาน

การศกึษาท่ีเหมาะสมกบัความสามารถและสติปัญญาเพ่ือสร้างเสริมเยาวชนให้มีอาชีพท่ีเหมาะสมกบั

ท้องถ่ินนัน้ๆ และด าเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน์ โดยไมห่วงัผลประโยชน์ตอบแทน  

6.  แนวทางปฏิบัตเิก่ียวกับเงนิสนับสนุน 

เงินสนบัสนนุ (Sponsorships) หมายถึงเงินท่ีจา่ยไปโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจ ตรา

สินค้า หรือช่ือเสียงของบริษัทฯ ซึง่มีความเส่ียงเน่ืองจากเป็นการจา่ยเงินส าหรับการบริการหรือผลประโยชน์ท่ี

ยากตอ่การวดัผลและติดตาม เงินสนบัสนนุอาจถกูเช่ือมโยงไปเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชัน่ ดงันัน้บริษัทฯ จึง

ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เก่ียวกับเงินสนบัสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม 

รวมทัง้การประเมินผลท่ีได้รับไว้ดงัตอ่ไปนี ้

6.1 ต้องพิสจูน์ได้ผู้ขอเงินสนบัสนนุได้ท ากิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็นการด าเนินการ

เพ่ือสนบัสนุนให้วตัถุประสงค์ของโครงการประสบผลส าเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

อยา่งแท้จริง ไม้ได้แอบอ้างเพื่อผลประโยชน์ของกลุม่ หรือบคุคลใดบคุคลหนึง่ 
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6.2 ต้องพิสจูน์ได้วา่การให้เงินสนบัสนนุหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีสามารถค านวณเป็นตวัเงินได้ เชน่ การ

ให้ท่ีพกัและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ตา่งตอบแทนให้กบับคุคลใด หรือ

หนว่ยงานใดยกเว้น การประกาศเกียรตคิณุตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป 

6.3 บริษัท ใช้ความระมัดระวังการให้เงินสนับสนุน ท่ีเกิดขึน้จากค าขอร้องหรือ ค าชีแ้นะหรือการ

แนะน าของเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือหุ้ นส่วนทางธุรกิจ เพราะการจ่ายเงินสนับสนุนแก่องค์กร

ดงักลา่ว อาจถกูพิจารณาวา่เป็นการให้สินบนทางอ้อมเพ่ือท่ีจะได้รับหรือรักษาไว้ซึง่สญัญาธุรกิจ 

การอนุญาตของรัฐบาล ข้อวินิจฉัยท่ีท าให้ได้ประโยชน์ด้านภาษีหรือศุลกากร หรือเกิดความ

ได้เปรียบทางธุรกิจ 

6.4  บริษัทมีการจดัท าแผนงาน โดยการก าหนดวตัถปุระสงค์ จ านวนเงินท่ีบริจาค องค์กรท่ีต้องการ

บริจาค ผา่นผู้ ท่ีรับผิดชอบอนมุตักิ่อนเสนอผู้บริหารอนมุตัิ 

6.5  การสนบัสนนุเงินต้องได้รับการอนมุตัจิากผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท โดยเป็นไปตามหลกัปฏิบตัิ

ในมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่องค์กรการกศุลต่างๆ นัน้เป็นองค์กรตามรายช่ือท่ีระบุ

โดยกรมสรรพากรหรือกระทรวงการคลงั ต้องรับใบเสร็จท่ีชดัเจนและถกูต้องทกุครัง้ 

7.  นโยบายให้การช่วยเหลือทางการเมือง 

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้การสนบัสนุนทางการเงิน สิ่งของ และ/หรือการเข้าร่วม

กิจกรรม ตลอดจนการสง่เสริมให้พนกังานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทเพ่ือให้ได้มาซึง่ความ

ได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทัง้นี ้ไม่รวมถึงการท่ีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่

จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนกังาน หรือน าทรัพย์สิน อปุกรณ์ เคร่ืองมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์

ในการด าเนินการใดๆ ในทางการเมือง 

        บริษัทมีนโยบายท่ีชดัเจนท่ีจะไมส่นบัสนนุทางการเมือง กบัพรรคการเมือง เจ้าหน้าท่ีของพรรคการเมือง 
ผู้ ลงสมัครรับเลือกตัง้ องค์กรหรือบุคคลซึ่งมีความเก่ียวข้องกับการเมือง ทัง้โดยตรงหรือโดยอ้อม   เว้นแต่
เป็นไปโดยถกูต้องตามกฎหมายท่ีใช้บงัคบั 
 

7.1 บริษัทห้ามมิให้พนกังานให้ใช้สินทรัพย์ของบริษัทเพ่ือให้สนบัสนนุทางการเมือง พรรคการเมือง
ใดพรรคการเมืองหนึง่ หรือกลุม่พลงัใดกลุม่ พลงัหนึง่ เพ่ือแลกกบัสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์อนั
มิชอบ ทัง้โดยตรงหรือโดยอ้อม 
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7.2  พนกังานมีสิทธิและเสรีภาพในฐานะพลเมือง ตามกฎหมารัฐธรรมนญู และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ในระบอบประชาธิปไตยท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองได้ โดยใช้ทรัพยากรและ
เวลาของพนกังานเอง  

7.3  กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน ไมเ่ข้าร่วมกิจกรรมใดๆ และไมแ่สดง ความคดิเห็นใดๆ ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความเข้าใจวา่บริษัทมีสว่น เก่ียวข้อง หรือให้การสนบัสนนุพรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหนึง่ หรือกลุม่พลงัใดกลุม่พลงั หนึง่อนัอาจน าไปสูค่วามไมส่ามคัคีปรองดองภายใน
บริษัทและประเทศชาติ  

 
8. รายงานการคอร์รัปช่ัน 

พนักงานทุกคน เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเข้าข่ายคอร์รัปชั่นท่ีเ ก่ียวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้

ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจ ริงต่างๆหากมีข้อ

สงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บงัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีก าหนดให้ท าหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ

ตดิตาม การปฏิบตัติามจรรยาบรรณ บริษัทเอสวีไอ จ ากดั (มหาชน) ผา่นชอ่งทางตา่งๆ ท่ีก าหนดไว้ 

         บริษัทฯ ให้ค ามัน่สญัญากบัพนกังานทกุคนว่า พนกังานจะได้รับการปกป้องให้พ้นจากการแก้แค้นตอบ

แทนในการรายงานท่ีได้ท าขึน้โดยสจุริตการส่ือสารและการเปิดเผยข้อมลู 

บริษัทได้ส่ือสารข้อมลูตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการมาตรการการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือให้ผู้ มีส่วน

ได้เสียในกลุ่มต่างๆ ได้รับทราบ โดยผ่านช่องทางดงันี ้การฝึกอบรมพนักงานใหม่ ข่าวสารเอสวีไอ บอร์ด

ประชาสมัพนัธ์ รายงานประจ าปี  และวิธีอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม  

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมลูแก่ผู้ เก่ียวข้องและผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่งๆ ผา่นทาง รายงานประจ าปี แบบ

แสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1) เว็บไซด์ (Website) ของบริษัท หรือวิธีอ่ืนๆ ตามเหมาะสม เพ่ือให้มัน่ใจ

วา่บริษัทมีการด าเนินงานเก่ียวกบัมาตรการการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ท่ีโปร่งใส และตรวจสอบได้บริษัท

ฯ จะมีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์ 

กฏหมาย และแนวทางปฏิบตัติา่งๆท่ีเก่ียวข้อง 
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9.  ช่องทางการร้องเรียน /แจ้งเบาะแส 

 บริษัท ได้ก าหนดให้มีชอ่งทางการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส จากการกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ

หรือละเมิดนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ หรือพฤติกรรมท่ีอาจ ส่อถึงการทจุริตหรือประพฤติมิชอบของ

บคุคลในองค์กร ซึง่รวมถึงพนกังาน ผู้บริหารและผู้ มีสว่นได้เสีย  

9.1  วตัถปุระสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนกังาน ด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถ

ตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณของบริษัท โดยบริษัทฯ 

คาดหวงัให้ทุกคนรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบตัิท่ีขดั หรือสงสยัว่าจะขดัต่อเร่ืองดงักล่าวให้บริษัทฯ 

รับทราบ ทางบริษัทฯ จะได้ปรับปรุงแก้ไข หรือด าเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส 

ยุติธรรมและเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีมีการให้ความ

คุ้มครองผู้ให้ข้อมลูโดยสจุริตแก่หนว่ยงานก ากบัดแูลด้วย ซึง่เป็นหลกัการท่ีบริษัทฯน ามาใช้ปฏิบตั ิ

9.2  ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 
เม่ือมีข้อสงสยั หรือพบเห็นการกระท าน่าสงสยัว่าฝ่าฝืนหลกัปฏิบตัิท่ีดี ดงัเร่ือง  การฝ่าฝืนการ

ปฏิบตัิตามหลกัการและแนวปฏิบตัิของนโยบายการก ากับดูกิจการท่ี ดี และนโยบายการต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น การฝ่าฝืนตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัท และการได้รับความไม่เป็นธรรมในการ
ปฏิบตังิาน 

9.3  ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน สามารถแจ้งผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี ้ 

 -  ผู้ตรวจสอบภายใน (audit.svi@gmail.com) 

 -  ฝ่ายบคุคล(กล่องรับความคิดเห็น)โดยการจดัสง่ผา่นระบบเล็กทรอนิคส์  

จดหมาย หรือช่องทางอ่ืนตามสมควรและปลอดภยั  

 

9.4 เงื่อนไขและการพจิารณาเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

 รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความ ชดัเจน หรือพอท่ีจะน าสืบ

หาข้อมูลท่ีได้รับจะถือเป็นความลบั และไม่มีการเปิดเผยช่ือผู้ ท่ีแจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียนต่อ

สาธารณชน หากไม่ได้รับความยินยอมผู้ ท่ีแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครอง
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สิทธิ ไม่ว่าจะ เป็นพนักงาน หรือบุคคลภายนอก ผู้ รับข้อร้องเรียนและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับ 

กระบวน การตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผย

เทา่ท่ีจ าเป็น โดยค า นงึถึงความปลอดภยั  

9.5  ขัน้ตอนการด าเนินการ 

9.5.1 เม่ือลงทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียนแล้ว ให้ก าหนดชัน้ความลบัตามเนือ้หาของเร่ือง และ

ด าเนินการ โดยสง่ให้ผู้ดแูลเร่ืองร้องเรียนด าเนินการหาข้อเท็จจริง และสัง่การตามอ านาจ

หน้าท่ีท่ีมี สง่ส าเนาเร่ืองให้ฝ่ายทรัพยากรบคุคลทราบเบือ้งต้น เพ่ือเตรียมให้ค าแนะน า

การ ด าเนินการด้านระเบียบวินยั หรืออ่ืน ๆ  และสง่ส าเนาเร่ืองให้ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบทราบเร่ือง 

9.5.2 การรวบรวมข้อเท็จจริงและสัง่การผู้ดแูลเร่ืองร้องเรียน ด าเนินการหาข้อเท็จจริง และให้

ข้อแนะน าผู้ ท่ีเก่ียวข้องให้มีการประพฤต ิหรือปฏิบตัท่ีิเหมาะสมตอ่ไป หากต้องมีการ

ลงโทษทางวินยัควรปรึกษากบัฝ่ายทรัพยากรบคุคล เพ่ือให้การลงโทษเป็นไปตามระเบียบ

บริษัทด้และให้สง่ข้อเท็จจริง ผลการด าเนินการและการสัง่ลงโทษแล้วแตก่รณีไปให้

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบผา่นผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัขัน้

เพ่ือทราบหรือพิจารณาสัง่การ  

9.5.3 กรณีเป็นเร่ืองร้องเรียนจากผู้ ไม่ระบุช่ือ และไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ ให้

ผู้ ดูแลเร่ืองร้องเรียนส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล และความเห็นเก่ียวกับเร่ือง

ร้องเรียนนัน้ไปท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  โดยผ่านผู้บงัคบับญัชา ตามล าดบัขัน้ เพ่ือขอ

แนวทางการด าเนินการท่ีเหมาะสมต่อไป หากเห็นว่า ไม่สามารถด าเนินการตามข้อ

ร้องเรียนได้ ข้อร้องเรียนนัน้จะถูกปิดเร่ืองไป และให้ผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียนส่งส าเนาให้ผู้

ประสานงานเร่ือง ร้องเรียนทราบ เพ่ือรายงานแก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  และ

คณะกรรมการตรวจสอบตอ่ไป หากผู้ดแูลเร่ืองร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบวา่ ผู้

ถกูร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเร่ืองท่ีเกิดจากความเข้าใจผิด หรือได้ให้ข้อแนะน าแก่ผู้

ถกูร้องเรียน หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องให้มีการประพฤติหรือปฏิบตัิท่ีเหมาะสมแล้ว และพิจารณา

เห็นว่า ควรให้ปิดเร่ืองโดยไม่มีการลงโทษใด ๆ ให้ผู้ดแูลเร่ืองร้องเรียน เสนอเร่ืองดงักลา่ว
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แก่ผู้บงัคบับญัชาล าดบัเหนือ  เพ่ือขออนมุตัปิิดเร่ือง และส าเนาเร่ืองให้ผู้ประสานงานเร่ือง

ร้องเรียน เพ่ือแจ้งแก่ผู้ ร้องเรียนทราบ และรายงานแก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ

คณะกรรมการตรวจสอบตอ่ไป 

9.5.4 การสอบสวนข้อเท็จจริง ในกรณีท่ีผู้ดแูลเร่ืองร้องเรียน และฝ่ายทรัพยากรบุคคลเห็นว่า 

จะต้องมีการลงโทษทางวินัย ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอเร่ืองต่อประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร ให้ได้รับทราบ และสัง่การ เพ่ือด าเนินการตามระเบียบของบริษัทตอ่ไป 

9.5.5 การแจ้งผลสรุปต่อผู้ ร้องเรียนและการปรับปรุงแก้ไขผู้ดแูลเร่ืองร้องเรียน ด าเนินการตาม

ค าสัง่การของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ให้ข้อแนะน าในการปฏิบตัิท่ี เหมาะสมตอ่ไป และ

แจ้งผลการด าเนินการให้ ผู้ ร้องเรียนทราบ และบนัทึกผลของการด าเนินการเก่ียวกบัเร่ือง

ร้องเรียนไว้ โดยน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบ  

การร้องเรียนโดยไมส่จุริตหรือผิดช่องทางหากการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ให้ถ้อยค า หรือ

ให้ข้อมลูใด ๆ  ท่ีพิสจูน์ได้วา่กระท าโดยไมส่จุริต หรือท าผิดชอ่งทาง กรณีเป็นพนกังานของบริษัทฯ 

จะได้รับการลงโทษทางวินยั แตห่ากเป็นบคุคลภายนอกท่ีการกระท านัน้ ท าให้บริษัทฯ ได้รับ

ความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะพิจารณาด าเนินคดีกบับคุคลนัน้ ๆ ด้วย 

9.6   มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียน 

 9.6.1 บริษัทฯ จะเก็บข้อมลูและตวัตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน และผู้ถกูร้องเรียน เป็น

ความลบั บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมลูเท่าท่ีจ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภยั และความเสียหาย

ของผู้ รายงานแหล่งท่ีมาของข้อมูลหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับความเสียหาย จะได้รับการ

บรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 

9.6.2 บริษัทให้ความคุ้มครองพนกังานท่ีปฏิเสธหรือแจ้งเร่ืองคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท โดย

บริษัทมีนโยบายท่ีจะไม่ลดต าแหน่งหรือให้ผลทางลบต่อพนกังานท่ีปฏิเสธหรือแจ้งเร่ือง

คอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท แม้ว่าการกระท านัน้ จะท าให้บริษัทสูญเสียทางธุรกิจก็

ตาม พร้อมกบัได้มีการส่ือสารให้กบัพนกังานทกุคนทราบเก่ียวกบันโยบายนีอ้ย่างชดัเจน 

โดยการแจ้งผา่นบอร์ดประชาสมัพนัธ์ แผน่พบั Website รายงานประจ าปี หรือวิธีการอ่ืนๆ 
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ตามความเหมาะสมรวมถึงการสอดแทรกไว้ในกิจกรรมประจ าปี การจดัฝึกอบรมพนกังาน 

เป็นต้น ทัง้นีท้กุภาคสว่นในบริษัทต้องปฏิบตัติามนโยบายนีอ้ยา่งเคร่งครัด 

10. การส่ือสาร 

       บริษัทส่ือสารข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือให้พนกังาน ผู้บริหาร 

บริษัทย่อย ผู้ ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทางธุรกิจได้รับทราบ โดยผ่านการ

ประชุมประจ าเดือนของฝ่ายบริหาร การแจ้งผ่านบอร์ดประชาสมัพันธ์ แผ่นพบั Website รายงานประจ าปี 

หรือวิธีการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ได้แก่ การสอดแทรกในการจดักิจกรรมประจ าปี การสอดแทรกในการ

จดัอบรมให้พนกังาน เป็นต้น 

11. การเปิดเผยข้อมูล 

บริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลแก่พนักงาน ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ น ลูกค้า คู่ค้า ผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และ

ผู้ เก่ียวข้อง ผา่นรายงานประจ าปี (Annual Report), Website ของบริษัท หรือวิธีการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

เพ่ือให้มนัใจวา่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีการด าเนินงานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

12. การบันทกึและเก็บรักษาข้อมูล 

        บริษัท ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลตามนโยบาย  ซึ่งมีความมุ่งมั่นท่ีจะรักษามาตรฐาน

เก่ียวกบัระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการส่ือสารข้อมลู ซึ่งเป็นพืน้ฐานท่ีส าคญัในการสร้างระบบการ

ควบคมุท่ีมีประสิทธิภาพ โดยจะด าเนินการในเร่ืองตา่ง ๆ เพ่ือให้ธุรกิจของกลุม่ฯ ตลอดจนการวางรูปแบบและ

ต้นทนุของมาตรการตา่ง ๆ ในการควบคมุดแูลให้เป็นไปตามความเหมาะสมของข้อมลู ระบบงาน และระบบ

ของคอมพิวเตอร์ 

เพ่ือให้บรรลถุึงความมุง่มัน่ดงักลา่ว จงึได้ด าเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบตัดิงันี ้ 

12.1  ก าหนดความรับผิดชอบของผู้ใช้งานและผู้ดแูลข้อมลูทัง้ระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์ 

 ทัง้หมด 

12.2  ประเมินความเส่ียงและสร้างระบบควบคมุความเส่ียงให้ เหมาะสมตอ่สภาวะแวดล้อมท่ีมี 

                   การเปล่ียนแปลง 

12.3 สร้างระบบป้องกนัข้อมลู ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 
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12.4 สร้างระบบรักษาข้อมลูเพื่อป้องกนัการเข้าดขู้อมลู การแก้ไข การท างานข้อมลูโดยมิชอบ ไม่ 

 วา่จะเป็นการกระท าโดยอบุตัเิหต ุหรือด้วยความตัง้ใจ 

 

13. กระบวนการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน 

บริษัท ได้จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกปีจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของ

บริษัท ทัง้นี ้บริษัทฯ ให้ความเป็นอิสระและไม่จ ากดัขอบเขตแก่ผู้ตรวจสอบภายในการปฏิบตัิงาน นอกจากนี ้

ยังมีการตรวจสอบบัญชีโดยผู้ ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทุกๆไตรมาสและทุกปี ตามท่ีก าหนดโดย

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการจัดให้มีการควบคุมเพ่ือให้มัน่ใจว่าธุรกิจท่ีด าเนินการใน

ขอบเขตท่ีถูกต้องเหมาะสม โดยปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายและข้อก าหนดท่ีบังคับใช้กับธุรกิจนัน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามและตรวจสอบว่าพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายหรือตามขัน้ตอน

ท่ีเก่ียวข้อง และสอดคล้องตามกฎหมายและข้อก าหนดท่ีระบถุึงอยา่งสม ่าเสมอ 

การตดิตามและทบทวน 

บริษัท ก าหนดให้มีการติดตามและทบทวน นโยบายและแนวทางปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอทกุปี โดยทกุ

ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องตามโครงสร้างหน้าท่ีความรับผิดชอบในการติดตามและทบทวนการปฏิบตังิาน หากมีข้อสงสยั

ว่ากิจกรรมท่ีท าหรือรายการธุรกิจใดๆอาจละเมิดนโยบายนี ้หรือละเมิดฎหมาย หรือข้อก าหนดต่างๆ ต้อง

รายงานข้อมลูดงักลา่วตอ่กรรมการผู้จดัการหรือผู้ เก่ียวข้องตามช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 

14. แนวทางการเปิดเผยและส่ือสารให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบเก่ียวกับ  มาตรการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปช่ัน 

14.1  แนวทางการแจ้งให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบโดยทั่วไป 

14.1.1 การประชาสมัพนัธ์บนเว็บไซต์ของบริษัท 

14.1.2 การจดัท าแผน่พบัหรือประกาศ เพ่ือแจกจา่ยทั่วไป 

14.1.3 การประชาสมัพนัธ์ผา่นเครือขา่ยในบริษัท เช่น อีเมล์ วารสาร  

ประชาสมัพนัธ์ 
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14.1.4 การจดัท าส่ือหรือสิ่งของหรือสญัญลกัษณ์ใด ๆ ท่ีแสดงถึงแนวนโยบายการตอ่ต้านการ

ทจุริตคอร์รัปชัน่ 

14.1.5 การจดักิจกรรมหรือรณรงค์ร่วมกนัระหวา่งพนกังาน ผู้บริหาร บริษัทยอ่ย ลกูค้า คูค้่า ผู้ มี

ส่วนได้เสียอ่ืนๆ หรือประชาชนทั่วไป โดยมีการสอดแทรกวัตถุประสงค์สนับสนุน

แนวนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 

14.2 การแจ้งให้ลูกค้าและคู่ค้าทราบ 

14.2.1 จดัท าข้อมลูเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ให้เป็นเง่ือนไขหนึ่งในสญัญา

ธุรกิจระหว่างบริษัทกับคู่สัญญาหรือลูกค้า เพ่ือเป็นการแจ้งให้ลูกค้าทราบตัง้แต่

วนัท่ีเร่ิมมท าธุรกิจระหวา่งกนั ตวัอยา่ง ข้อความ เชน่ ในสญัญาให้บริการเชา่รถยนต์ควร

มีเง่ือนไข “ผู้ เช่า ” หรือ พนักงานหรือตวัแทนของผู้ เช่าจะต้องไม่เรียกหรือรับเงินหรือ

ทรัพย์สินใดๆ จากพนกังานหรือตวัแทนของผู้ ให้เชา่เพ่ือตดัสินใจเข้าท าสญัญาธุรกิจหรือ

เชา่รถกบัผู้ ให้เช่าตามเง่ือนไขของสญัญานี ้ในกรณีท่ีคูส่ญัญาใดพบการกระท าดงักล่าว

ให้แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการกระท านัน้ให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ทราบโดยเร็ว และ

คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสญัญาธุรกิจหรือสญัญาเช่ารถยนต์นัน้ โดยมิต้อง

ชดใช้ความเสียหายท่ีอาจมีขึน้ 

14.2.2 จัดพิมพ์ข้อความท่ีแสดงให้ทราบว่าบริษัทมีแนวนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุก

รูปแบบและสนับสนุนให้ทุกคู่สญัญามีแนวปฏิบตัิเช่นเดียวกัน โดยการจัดพิมพ์ไว้บน

เอกสารท่ีใช้ในการติดต่อทางธุรกิจ เช่น  จัดให้มีข้อความไว้บน ใบสั่งซือ้(Purchase 

Order) ใบเสร็จรับเงิน(Receipt) “บริษัทมีนโยบายให้บุคคลากรทุกคนต่อต้านและไม่

ยอมรับการทจุริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ รวมทัง้สนบัสนนุให้ท่านปฏิบตัิเช่นเดียวกนัทัง้นี ้

เพ่ือร่วมกนัสร้างสงัคมแหง่ความซ่ือสตัย์”   

14.2.3 จดัท าสญัลกัษณ์หรือส่ือใดๆ ท่ีแสดงถึงแนวนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ บน

สิ่งของเพ่ือให้แก่ลกูค้าหรือคูค้่า เช่น ในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือ ในโอกาสทางธุรกิจ หรือ

ในการสง่เสริมการจ าหนา่ยของบริษัท 

14.2.4 จดัท าจดหมายหรือเอกสารแจ้งให้ลูกค้าและคู่ค้าทุกรายทราบเพ่ือส่ือ สารนโยบายใน

เรือง การรับ/มอบของขวญั ของแจก การเลีย้งรับรองลูกค้า การให้การรับรองคู่ค้า การ
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รับ/มอบสิ่งตอบแทน เป็นต้น โดย กระท าในในช่วงเทศกาลต่าง ๆ หรือ ในช่วงโอกาส

ทางธุรกิจ 

14.3  การส่ือสารให้พนักงานทราบ ผู้บริหาร กรรมการบริษัท และบริษัทย่อย   

14.3.1  น านโยบายต่าง ๆ ของบริษัท คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ และเอกสาร

ท่ีเก่ียวข้องแสดงเผยแพร่ไว้ในเคร่ืองมือส่ือสารภายใน ส าหรับพนักงานท่ีไม่ได้อยู่ใน

เครือขา่ยหรือไม ่มีอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ส่ือสาร ฝ่ายทรัพยากรบคุคลเป็นผู้ด าเนินการ

พิมพ์แจก 

14.3.2  ติดประกาศท่ีบอร์ดประชาสมัพนัธ์พนกังาน เก่ียวกับข่าวสารและนโยบายต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นเพ่ือให้พนักงานได้ทราบถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ และปฏิบัติในแนวทาง

ท่ีถกูต้องตรงกนั 

14.3.3 จดัให้มีการพบปะระหว่างผู้บริหารกบัพนกังานอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ และใช้โอกาสนีใ้น

การส่ือสาร ท าความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทัง้ถาม

ตอบข้อสงสยัในการปฏิบตั ิปัญหาท่ีเกิดขึน้ และหาแนวทางท่ีเหมาะสมร่วมกนั 

14.3.4 ในการรับสมัครพนักงาน ต้องให้พนักงานใหม่ทราบถึงนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน่ ท่ีบริษัทยึดถืออยู่ ซึ่งสามารถชีแ้จงได้ในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ทัง้ของ

บริษัท 

14.3.5 จดัให้มีการส่ือสารผา่นชอ่งทางของบริษัท เช่น  บอร์ดประชาสมัพนัธ์ของ บริษัทฯ เป็น  

ต้น 

15. แนวทางปฏิบัตใินด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
15.1 บริษัท ได้ให้ความส าคัญกับปัจจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารบุคคลากร  และจะพิจารณาอย่าง

รอบคอบในการพิจารณาคดัเลือก การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การเล่ือนขัน้

เล่ือนต าแหน่ง หรือการให้ผลตอบแทน ตลอดจนการให้รางวลัตา่งๆ ตอ่พนกังาน ซึ่งบริษัทจะได้

ค านงึถึงการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่อย่างเคร่งครัด 

15.2 บริษัทมีการให้ความรู้แก่คณะกรรมการ ผู้ บริหาร ตลอดจนพนักงานเก่ียวกับนโยบาย และ
มาตรการตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการตอ่ต้านการคอรรัปชัน่ โดยมีการบรรจไุว้เป็นส่วนหนึ่งในหลกัสุตร
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การปฐมนิเทศน์พนกังาน ทัง้นีบ้ริษัทจะแจ้งให้พนกังานทราบถึงมาตรการตา่งๆ ท่ีพนกังานต้อง
ปฏิบตัติามพร้อมบทลงโทษ ถ้ามีการฝ่าฝืน 

15.3 บริษัทได้มีการส่ือสารและฝึกอบรมอย่างตอ่เน่ืองเก่ียวกบันโยบาย และมาตรการการตอ่ต้านการ
คอร์รัปชัน่ เพ่ือให้พนกังานเข้าใจอย่างถ่องแท้เก่ียวกับมาตรการการต่อต้านการคอรรัปชัน่  ของ
บริษัทฯ 

16. แนวทางในการตดิตามประเมินผลการปฏิบัตติามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิในการป้องกัน
การมีสว่นเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่ ดงันี ้

16.1 ก าหนดให้กรรมการผู้บริหารและพนกังาน ประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองเก่ียวกับการปฏิบตัิ
ตามคู่มือการก ากับดแูลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจท่ีบริษัทฯ ก าหนดขึน้ ซึ่งรวมถึงนโยบาย
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ จริยธรรม โดยการให้ผู้บริหาร และพนกังาน 
มีส่วนร่วมในการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ แนวทางปฏิบตัิในการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้อง
กบัการคอร์รัปชัน่ และจรรยาบรรณ/ข้อพงึปฏิบตัขิองพนกังาน อยา่งสม ่าเสมอ 

16.2 จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความ
เส่ียง การก ากับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเน่ือง โดยด าเนินการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจ าปีท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผล
การตรวจสอบท่ีมีนยัส าคญัและข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

16.3 ก าหนดให้ฝ่ายบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน รับผิดชอบในการทดสอบและประเมิน
ความเส่ียงจากการทจุริตและคอร์รัปชัน่อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้การน ามาตรการตอ่ต้านการทจุริต
และคอร์รัปชั่นไปปฏิบตัิอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างสม ่ าเสมอ โดยน าเสนอผลการประเมินต่อคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทตามล าดบั อย่างทนัเวลาและ
สม ่าเสมอ 

 


