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1 ค ำน ำ 

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย มุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมเป็นธรรม ซ่ือสัตย์
สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  ซ่ึงไม่เพียงแต่เฉพำะตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดเท่ำนั้น แต่ยงั
รวมถึงกำรไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรละเมิด / ริดรอนสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอีกดว้ย บริษทัไดเ้ขำ้ร่วมใน  “แนว
ร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทย ในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต” เพ่ือแสดงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมัน่ในกำรต่อตำ้นกำร
คอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ 

เพ่ือให้มัน่ใจว่ำ กลุ่มบริษทัมีนโยบำยกำรก ำหนดควำมรับผิดชอบแนวทำงปฏิบติั และขอ้ก ำหนดในกำร
ด ำเนินกำรท่ีเหมำะสม  เพ่ือป้องกนัคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบส ำหรับผูบ้ริหำรและพนกังำนของบริษทัในกำรด ำเนินธุรกิจ 
เพ่ือใหก้ำรตดัสินใจและกำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจท่ีอำจมีควำมเส่ียงต่อกำรคอร์รัปชัน่  ไดรั้บกำรพิจำรณำและปฏิบติัอย่ำง
รอบครอบ  บริษทั จึงได้จัดท ำ “นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น” (Anti-Corruption Policy) นโยบำยต่อต้ำนกำร
คอร์รัปชัน่ฉบบัน้ี ถือเป็นส่วนเพ่ิมเติมของประมวลจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษทั (Code of Business Conduct) และ
ไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือน ำไปปรับใชก้บักลุ่มบริษทัดว้ย 

 

2 ค ำนิยำม 

 “บริษทั” หมำยถึง บริษทั  เจเอเอส แอสเซ็ท  จ ำกดั (มหำชน)  

 “กลุ่มบริษทั” หมำยถึง บริษทั และบริษทัยอ่ยของ บริษทั  เจเอเอส แอสเซ็ท  จ ำกดั (มหำชน) 

 “กรรมกำร”  หมำยถึง คณะกรรมกำรของบริษทั 

 “กำรคอร์รัปช่ัน” (Corruption) หมำยถึง กำรใหห้รือกำรเสนอให ้หรือกำรกระท ำใดๆ อนัมีจุดประสงคท่ี์
คำดหวงัสินบน ส่ิงจูงใจ หรือผลประโยชนอ่ื์นใด  (เช่น เงิน ของก ำนลั เงินใหกู้ย้ืม รำงวลั ค่ำตอบแทน 
กำรเล้ียงรับรอง หรือผลประโยชนอ่ื์น) หรือกำรรับ หรือกำรเรียกร้อง เพ่ือหวงัสินบน แรงจูงใจ หรือ
ผลประโยชนไ์ม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม โดยมีจุดประสงคท่ี์จะใหมี้อิทธิพลครอบง ำผูรั้บ หรือบุคคล
เหล่ำนั้นเพ่ือใหก้ระท ำกำรอนัไม่เหมำะสม ผิดจรรยำบรรณ  ขดัต่อศีลธรรมอนัดี  และ/หรือใชอ้  ำนำจใน
ต ำแหน่งหนำ้ท่ีท่ีมีอยูไ่ปในทำงท่ีผิด รวมทั้งกำรไดม้ำซ่ึงขอ้มูลใดๆ อนัเน่ืองมำจำกต ำแหน่งหนำ้ท่ีท่ีเขำ
เหล่ำนั้นปฏิบติัอยู่ ไปกระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรเอ้ือประโยชนใ์หก้บัตนเอง และ/หรือผูอ่ื้น 
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3 วตัถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือก ำหนดเป็นแนวทำงปฏิบติัในกำรป้องกนัมิใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน ตลอดจนบุคคลอ่ืนท่ีตอ้ง
ปฏิบติัหนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัฝ่ำฝืนนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ 

3.2 เพ่ือก ำหนดขั้นตอนกำรสอบทำน และกำรก ำกบัดูแล ให้มัน่ใจว่ำกลุ่มบริษทัทั้งหมด รวมถึงกรรมกำร 
ผูบ้ริหำร และพนกังำนมีกำรปฏิบติัตำมนโยบำยฉบบัน้ี 
 

4 ขอบเขตนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ันขององค์กร 

4.1 คณะกรรมกำรบริษทั มีหนำ้ท่ีและรับผิดชอบในกำรพิจำรณำและอนุมติันโยบำยน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจว่ำสำมำรถ
น ำมำปรับใช้กับกลุ่มบริษัทได้ รวมถึงก ำหนดให้มีระบบท่ีสนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นท่ีมี
ประสิทธิภำพ เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนไดต้ระหนกั และใหค้วำมส ำคญักบักำร
ต่อตำ้นกำรคอร์รัปชั่น โดยห้ำมกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนด ำเนินกำรหรือยอมรับกำรคอร์รัปชั่น
ครอบคลุมธุรกิจภำยในประเทศและทุกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง และ ตลอดจนใหต้วัแทน และตวักลำงทำง
ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินธุรกิจ หรือกระท ำในนำมบริษทัและบริษทัย่อย ปฏิบติัตำม
นโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ฉบบัน้ี 

4.2 ใหมี้กำรสอบทำนกำรปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่น้ี ตลอดจนทบทวนและปรับปรุงแนวทำง
ปฏิบติั และขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำรเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้ก ำหนด 
ขอ้บงัคบัของกฏหมำยอยำ่งสม ่ำเสมอ  

 
5 หน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 

5.1 นอกเหนือจำกบทบำทในหัวข้อ 4.1 ข้ำงตน้แลว้  คณะกรรมกำรบริษทั มีหน้ำท่ีและรับผิดชอบในกำร
พิจำรณำและอนุมติันโยบำยและก ำกับดูแล รวมถึงกำรทบทวน กำรอนุมติั ตลอดจนถึงกำรติดตำม
ตรวจสอบ ผลกระทบจำกระบบท่ีสนับสนุนกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชั่น และขั้นตอนกำรด ำเนินกำรว่ำมี
ประสิทธิภำพ เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่พนกังำนทุกคนของกลุ่มบริษทั ไดต้ระหนกัและใหค้วำมส ำคญักบักำรต่อตำ้น
กำรคอร์รัปชัน่ 

5.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ท่ีและรับผิดชอบ ดงัน้ี  

ก) สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินและบญัชี ระบบกำรควบคุมภำยใน  ระบบตรวจสอบภำยในและกำร
บริหำรควำมเส่ียงท่ีเช่ือมโยงกบัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรคอร์รัปชั่น เพ่ือให้มัน่ใจว่ำกำร
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ด ำเนินงำนของบริษทัมีควำมรัดกุม เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ  เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป 

ข) ก ำกับดูแลนโยบำย และมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น เพ่ือให้มัน่ใจว่ำกลุ่มบริษทัได้ปฏิบัติ
ภำระหนำ้ท่ีตำมกฎหมำยท่ีก ำหนดไว ้ 

5.3 ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และคณะผูบ้ริหำร  มีหนำ้ท่ีและรับผิดชอบในกำรก ำหนดใหมี้ระบบ กำรส่งเสริม 
และกำรสนบัสนุนนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่  เพ่ือส่ือสำรไปยงัพนกังำนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย  รวมทั้ง
ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

5.4 ผูต้รวจสอบภำยในมีหนำ้ท่ีและรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบติังำนว่ำเป็นไปอย่ำง
ถูกตอ้ง ตรงตำมนโยบำย แนวทำงปฏิบติั อ ำนำจในกำรด ำเนินกำร ระเบียบปฏิบติั กฎหมำย  และขอ้ก ำหนด
ของหน่วยงำนท่ีเขำ้ไปก ำกบัติดตำม เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่มีระบบควบคุมท่ีมีควำมเหมำะสมและเพียงพอต่อควำม
เส่ียงจำกกำรคอร์รัปชัน่ท่ีอำจเกิดข้ึนและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

5.5 บริษทัจดัตั้ง คณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในองคก์ร มีหนำ้ท่ีก ำกบั
ดูแลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่น้ีโดยตรง  ซ่ึงน ำไปประกำศใชป้ฏิบติัใชใ้นกลุ่มบริษทั 
รวมถึงคอยตรวจตรำสอดส่องผูก้ระท ำผิด  ท ำกำรไต่สวนและมีบทลงโทษผูท่ี้กระท ำผิดตำมนโยบำย
ต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ของบริษทัฉบบัน้ี โดยคณะกรรมกำรกลุ่มน้ีจะด ำเนินกำรร่วมกบัฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน และฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล ซ่ึงจะรำยงำนและข้ึนตรงกบัคณะกรรมกำรบริษทั 

5.6 กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนของบริษทั และบริษทัย่อยจะตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีให้สอดคลอ้งกบั
นโยบำยน้ี  กรณีมีขอ้สงสัยหรือพบเห็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำยน้ี จะตอ้งรำยงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำ หรือผ่ำนช่อง
ทำงกำรแจง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียน ต่อคณะกรรมกำรในกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งอย่ำงเป็นธรรมของ
บริษทัตำมท่ีก ำหนดไว ้และใหค้วำมคุม้ครองผูร้้องเรียนของบริษทั  

 

6 กำรพจิำรณำและอนุมตัิ 

6.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูพิ้จำรณำและใหก้ำรรับรองนโยบำยฉบบัน้ี  เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมกำร
บริษทัพิจำรณำอนุมติัต่อไป 

6.2 ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและบริหำรของบริษทั จะทบทวนนโยบำยของบริษทัฉบบัน้ีอยำ่งต่อเน่ืองเป็นประจ ำ
ทุกปี หรือตำมควำมเหมำะสม และเสนอใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำ
อนุมติัเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลง รวมทั้งกำรก ำกบัและติดตำมกำรน ำนโยบำยฉบบัน้ีไปปฏิบติั ใหค้ ำแนะน ำ
ต่ำงๆ และน ำมำประกำศใชไ้ปยงัพนกังำนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงของ
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ธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก ำหนดของกฎหมำยอยำ่งทนัท่วงที ทั้งน้ีหำกตอ้งมีกำรปรับปรุงใดๆ ตอ้ง
ด ำเนินกำรโดยเร็วท่ีสุด 

6.3 กรณีมีกำรเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำแลว้เห็นสมควรใหมี้กำรแกไ้ข จะตอ้ง
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือทรำบและพิจำรณำอนุมติัต่อไป 
 

7 นโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ 

7.1 บททั่วไป 

ก. กรรมกำร  ผูบ้ริหำร พนกังำนทุกคนของกลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่โดย
ตอ้งไม่เขำ้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้มกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนกังำนไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นกำรกระท ำท่ีเขำ้ข่ำยกำรคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่ม
บริษทั ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชำ หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทรำบ และใหค้วำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริงต่ำงๆ หำกมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซักถำมให้ปรึกษำผูบ้งัคบับญัชำ  หรือบุคคลท่ีก ำหนดใหท้ ำ
หนำ้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรติดตำมกำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณของบริษทั ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ท่ี
ก ำหนดไว ้

ข. ใหค้วำมเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังำนท่ีปฏิเสธกำรคอร์รัปชัน่หรือแจง้เบำะแสเร่ืองกำรคอร์รัปชัน่ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั ผำ่นนโยบำยกำรรับขอ้ร้องเรียน ซ่ึงจะใหค้วำมคุม้ครองผูร้้องเรียนของบริษทั
ดงักล่ำว 

ค. ผูท่ี้กระท ำกำรคอร์รัปชัน่ เป็นกำรกระท ำผิดนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ของบริษทั ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บ
กำรพิจำรณำทำงวินยัและโทษทำงวินยัตำมระเบียบท่ีบริษทัก ำหนดไว ้ นอกจำกน้ีอำจจะไดรั้บโทษ
ตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนั้นผิดต่อกฎหมำย 

ง. กลุ่มบริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรเผยแพร่ ใหค้วำมรู้ และท ำควำมเขำ้ใจกบับุคคลท่ีตอ้งปฏิบติั
หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั หรืออำจเกิดผลกระทบต่อบริษทัในเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติั
ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ฉบบัน้ี 

จ. เพ่ือใหเ้กิดควำมชดัเจนในกำรด ำเนินกำรในเร่ืองท่ีมีควำมเส่ียงสูงกบักำรเกิดกำรคอร์รัปชัน่ กรรมกำร 
ผูบ้ริหำรและพนกังำน จะตอ้งปฏิบติัดว้ยควำมระมดัระวงัตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่น้ี และ
ตำมขั้นตอนท่ีก ำหนดไว ้
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7.2 กำรสนับสนุนและกำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง (Political Support & Contributions) 

ก. กำรสนับสนุนและกำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง หมำยถึง กำรช่วยเหลือไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำนกำร
สนับสนุนทำงกำรเงิน ส่ิงของ และ/หรือกำรเขำ้ร่วมกิจกรรม ตลอดจนกำรส่งเสริมให้กรรมกำร 
ผูบ้ริหำร และพนกังำนเขำ้ร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองในนำมของกลุ่มบริษทั เพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงควำม
ไดเ้ปรียบทำงธุรกิจกำรคำ้ ลว้นแลว้แต่ไม่สำมำรถท ำได ้ทั้งน้ีไม่รวมถึงกำรท่ีกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนกังำนของกลุ่มบริษทัเขำ้ร่วมกิจกรรมตำมสิทธิเสรีภำพส่วนบุคคล แต่จะตอ้งไม่แอบอำ้งควำมเป็น
พนกังำน หรือน ำสินคำ้  ทรัพยสิ์น อุปกรณ์ เคร่ืองมือใดๆ ของกลุ่มบริษทัไปใช ้  เพ่ือประโยชน์ในกำร
ด ำเนินกำรใดๆ ในทำงกำรเมือง 

ข. กลุ่มบริษทั มีนโยบำยด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นกลำง ไม่ฝักใฝ่ทำงกำรเมืองหรือนกักำรเมืองมืออำชีพท่ี
สังกดัพรรคกำรเมืองพรรคใดพรรคหน่ึง  กลุ่มบริษทัจะไม่สนบัสนุนทำงกำรเงินหรือส่ิงของให้แก่
พรรคกำรเมือง นกักำรเมือง หรือผูส้มคัรรับเลือกตั้งทำงกำรเมืองใดๆ ไปเพ่ือเป็นกำรสนบัสนุนและ
กำรช่วยเหลือทำงกำรเมืองตำมควำมหมำยในวรรคแรก โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเอ้ือประโยชน์ทำง
ธุรกิจใหก้บักลุ่มบริษทั 

7.3 กำรบริจำคเพ่ือกำรกศุล (Charitable Contributions, Donations and Aid Grants) 

กำรบริจำคเพ่ือกำรกุศล อำจท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงต่อกลุ่มบริษทั เน่ืองจำกกิจกรรมดงักล่ำวเก่ียวขอ้งกบักำร
ใชจ่้ำยเงินโดยไม่มีผลตอบแทนท่ีมีตวัตน และอำจจะใชเ้ป็นขอ้อำ้งหรือเส้นทำงส ำหรับกำรคอร์รัปชัน่ และ
เพ่ือไม่ใหก้ำรบริจำคเพ่ือกำรกุศลมีวตัถุประสงคแ์อบแฝง บริษทัจึงก ำหนดนโยบำยและหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั
กำรบริจำคเพ่ือกำรกศุล กระบวนกำรสอบทำน และรำยละเอียดกำรควบคุมไวด้งัต่อไปน้ี 

ก กำรบริจำคนั้นตอ้งพิสูจน์ไดว้่ำมีกิจกรรมตำมโครงกำรเพ่ือกำรกุศลดงักล่ำวจริง และมีกำรด ำเนินกำร
เพ่ือสนบัสนุนใหว้ตัถุประสงคข์องโครงกำรประสบผลส ำเร็จ และก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคมอย่ำง
แทจ้ริงหรือเพ่ือเป็นไปตำมวตัถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนดว้ยควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : 
Corporate Social Responsibility) 

ข กำรบริจำคนั้นตอ้งพิสูจน์ไดว้่ำเป็นไปเพ่ือกำรกุศลดงักล่ำว ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ต่ำง
ตอบแทนใหก้บับุคคลใด หรือหน่วยงำนใดของกลุ่มบริษทั ยกเวน้กำรประกำศเกียรติคุณตำมธรรม
เนียมปฏิบติัทัว่ไป 

7.4 เงนิสนับสนุนจำกบริษทั (Corporate Sponsorships)  

เงินสนบัสนุน แตกต่ำงจำกกำรบริจำคเพ่ือกำรกุศล โดยอำจกระท ำไดโ้ดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือธุรกิจ ตรำ
สินคำ้ หรือช่ือเสียงของกลุ่มบริษทั ซ่ึงมีควำมเส่ียงอยู่เน่ืองจำกเป็นกำรจ่ำยเงินส ำหรับกำรบริกำรหรือ
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ผลประโยชนท่ี์ยำกต่อกำรวดัผลและติดตำม เงินสนบัสนุนยงัอำจถูกเช่ือมโยงไปเก่ียวขอ้งกบักำรใหสิ้นบน   
บริษทัจึงก ำหนดนโยบำยและหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัเงินสนบัสนุน กระบวนกำรสอบทำน และรำยละเอียดกำร
ควบคุมไวด้งัต่อไปน้ี 

ก เงินสนบัสนุนนั้นตอ้งพิสูจนไ์ดว้ำ่ผูข้อเงินสนบัสนุนไดท้ ำกิจกรรมตำมโครงกำรดงักล่ำวจริง และเป็น
กำรด ำเนินกำรเพ่ือสนบัสนุนใหว้ตัถุประสงคข์องโครงกำรประสบผลส ำเร็จ  และก่อใหเ้กิดประโยชน์
ต่อสังคมอย่ำงแทจ้ริง หรือเพ่ือเป็นไปตำมวตัถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนด้วยควำมรับผิดชอบต่อ
สงัคมของกลุ่มบริษทั (CSR : Corporate Social Responsibility) 

ข เงินสนบัสนุนนั้นตอ้งพิสูจน์ไดว้่ำกำรใหเ้งินสนบัสนุนหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีสำมำรถค ำนวณเป็นตวั
เงินได ้ เช่น กำรใหสิ้นคำ้ของบริษทั เป็นตน้ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ต่ำงตอบแทนใหก้บั
บุคคลใด หรือหน่วยงำนใดของกลุ่มบริษทั ยกเวน้ กำรประกำศเกียรติคุณตำมธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป 

ค ในกำรเป็นผูใ้ห้เงินสนบัสนุน จะตอ้งจดัเป็นจดหมำยโดยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ตำมแบบฟอร์มของ
บริษทั โดยผำ่นส่วนงำนกิจกรรมเพ่ือสังคม พร้อมทั้งระบุช่ือผูรั้บเงินสนบัสนุนและวตัถุประสงคข์อง
กำรสนับสนุนพร้อมแนบเอกสำรประกอบทั้งหมดเสนอให้ผูมี้อ  ำนำจอนุมติัของบริษทั  พิจำรณำ
อนุมติัตำมระดบัอ ำนำจอนุมติัของบริษทั 

7.5 ของขวญั (Gifts) ค่ำบริกำรต้อนรับ (Hospitality) และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน (Others) 

บริษทั ตระหนกัดีวำ่กำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดีท่ีรักษำไวซ่ึ้งพนัธมิตรทำงธุรกิจเป็นส่ิงท่ีส ำคญั  ท่ีจะน ำมำ
ซ่ึงควำมส ำเร็จอยำ่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั พนกังำนของบริษทัสำมำรถให ้ หรือรับของขวญั และ/หรือ 
ค่ำบริกำรตอ้นรับ และ/หรือในรูปค่ำใชจ่้ำยอ่ืน แก่/จำกบุคคลใดๆ ได ้หำกเขำ้เง่ือนไขทุกขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

ก ไม่เป็นกำรกระท ำโดยตั้งใจ เพ่ือครอบง ำ ชกัน ำ หรือตอบแทนบุคคลใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึง
ควำมไดเ้ปรียบใดๆ ผ่ำนกำรกระท ำไม่เหมำะสม หรือเป็นกำรแลกเปล่ียนอย่ำงชดัเจนหรือแอบแฝง
เพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงกำรช่วยเหลือหรือผลประโยชนจ์ำกอีกฝ่ำยหน่ึง  

ข เป็นกำรใหอ้ยำ่งเปิดเผย ไม่ปกปิด และตอ้งเป็นไปอย่ำงโปร่งใส  ถูกตอ้งตำมกฎหมำย โดยมัน่ใจว่ำจะ
ไม่ไดถู้กน ำไปใชเ้พ่ือเป็นขอ้อำ้งส ำหรับจุดประสงคอ่ื์นใดๆ และเป็นกำรใหใ้นนำมกลุ่มบริษทั ไม่ใช่
ในนำมของพนกังำน 

ค ไม่เป็นของขวญัท่ีอยู่ในรูปของเงินสดหรือส่ิงเทียบเท่ำเงินสด (เช่น บตัรของขวญั หรือบตัรก ำนลั) 
และมีมูลค่ำไม่เกินกวำ่ 3,000 บำท 
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ง เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ เช่น กำรใหข้องขวญั ของท่ีระลึก เลก็ๆ นอ้ยๆ ในช่วงเทศกำลปีใหม่ ตรุษจีน 
หรือเทศกำลสงกรำนต ์ซ่ึงถือเป็นธรรมเนียมปกติ 

จ ประเภทและมูลค่ำมีควำมเหมำะสม และมอบใหถู้กตอ้งตำมกำลเทศะ เช่น ในกรณีท่ีบริษทัอยู่ระหว่ำง
จดัใหมี้กำรประกวดรำคำ พนกังำนจะตอ้งไม่รับของขวญั หรือค่ำบริกำรตอ้นรับจำกบริษทัท่ีเขำ้ร่วม
กำรประกวดรำคำนั้นๆ 

ฉ มูลค่ำของของขวญัหรือของก ำนัลท่ีมอบให้ หรือได้รับ จะต้องไม่มำกกว่ำท่ีบริษทัก ำหนดไวใ้น
นโยบำยฉบบัน้ี ยกเวน้จะไดรั้บกำรอนุมติัเห็นชอบจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ หำกไดรั้บของขวญั 
หรือของก ำนลัใดๆ ท่ีมีมูลค่ำมำกเกินท่ีก ำหนด จะตอ้งถูกน ำส่งคืนใหก้บัผูม้อบใหท้นัที 

7.6 กำรประเมนิควำมเส่ียง 

ผูบ้ริหำรของบริษทั จะตอ้งจดัใหมี้กำรประเมินควำมเส่ียงดว้ยตนเอง (CSA: Control Self-Assessment) ซ่ึง
ครอบคลุมควำมเส่ียงอำจเกิดจำกกำรคอร์รัปชัน่หรือกำรคอร์รัปชัน่อย่ำงสม ่ำเสมอ และทบทวนมำตรกำร
จดักำรควำมเส่ียงท่ีใชอ้ยูใ่หมี้ควำมเหมำะสมท่ีจะป้องกนัควำมเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

7.7 ทรัพยำกร 

ก. บริษทัจะน ำนโยบำยฉบบัน้ีมำใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคลำกรของกลุ่มบริษทั ซ่ึง
รวมถึงกำรสรรหำบุคลำกร  กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน กำรใหผ้ลตอบแทนและกำร
เล่ือนต ำแหน่ง 

ข. กลุ่มบริษทัมีนโยบำยและมีกระบวนกำรส่ือสำรให้ พนักงำนทุกระดับ ได้ทรำบถึงกำร ท่ีจะไม่ลด
ต ำแหน่ง  ลงโทษ หรือใหผ้ลทำงลบต่อพนกังำนท่ีปฏิเสธกำรคอร์รัปชัน่ แมว้่ำกำรกระท ำนั้นจะท ำให้
กลุ่มบริษทัสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ  

7.8 กำรฝึกอบรมและกำรส่ือสำร 

ก. ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน จะไดรั้บกำรส่ือสำรใหรั้บทรำบนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่โดยเร่ิม
จำกกำรปฐมนิเทศให้แก่พนักงำนใหม่ เพ่ือให้พนักงำนมีควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำร
คอร์รัปชัน่ ควำมคำดหวงัของกลุ่มบริษทั และรู้ถึงบทลงโทษหำกพนกังำนไม่ปฏิบติัตำมมำตรกำรน้ี 

รวมถึงกำรจดัใหมี้กำรอบรมใหก้บัผูบ้ริหำร พนกังำนเพ่ือใหต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของนโยบำยฉบบั
น้ี  รวมถึงกำรเปล่ียนแปลงแกไ้ข เพ่ิมเติมจะแสดงไวใ้นเวบไซตข์องบริษทั 

ข. กลุ่มบริษทัจะส่ือสำรนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ให้แก่ตวัแทน ตวักลำงทำงธุรกิจ ผูจ้ดัจ ำหน่ำย
สินคำ้/ผูใ้หบ้ริกำร ตลอดจนบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินธุรกิจ ใหรั้บทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  
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ตั้งแต่เร่ิมตน้ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจและในภำยหลงัตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ี บริษทัสนบัสนุนให้
ตวัแทน ตัวกลำงทำงธุรกิจ ผูจ้ ัดจ ำหน่ำยสินค้ำ/ผูใ้ห้บริกำร และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องยึดมัน่ใน
มำตรฐำนกำรรับผิดชอบต่อสงัคมเช่นเดียวกบักลุ่มบริษทั 

7.9 ข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำร 

กำรด ำเนินกำรใดๆ   ตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ใหใ้ชแ้นวปฏิบติัตำมท่ีก ำหนดไวใ้นประมวลจริยธรรม
ทำงธุรกิจ  นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  นโยบำยไม่ยอมใหมี้กำรทุจริต  (Zero Tolerance Policy) รวมทั้ง
ระเบียบ  และคู่มือปฏิบติังำนของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง   ตลอดจนแนวทำงปฏิบติัอ่ืนใดท่ีบริษทัจะก ำหนดข้ึน
ต่อไป 

7.10 กำรลงโทษ 

กำรลงโทษให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำดว้ยวินัยและโทษทำงวินัยของบริษทั (ตำมขอ้บังคับเก่ียวกับกำร
ท ำงำน) และ/หรือขอ้กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
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