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นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 
 บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) “บริษทั” ตระหนกัวำ่ กำรทุจริตคอร์รัปชัน่ส่งผลร้ำยและ
เป็นอุปสรรคต่อกำรพฒันำสังคมและเศรษฐกิจท่ีส ำคญั เป็นกำรกระท ำทำงธุรกิจท่ีไม่ถูกตอ้ง สร้ำงควำมไม่เป็น
ธรรมทำงธุรกิจ ส่งผลเสียต่อช่ือเสียงของบริษทัทำงดำ้นจริยธรรมทำงธุรกิจ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั และท ำ
ใหบ้ริษทัไม่เป็นท่ียอมรับได ้ รวมทั้งลดควำมเช่ือมัน่ของผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย บริษทัจึงถือ
หลกักำรส ำคญัซ่ึงไม่ยอมรับกำรคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบทั้งทำงตรงหรือทำงออ้ม และไดก้ ำหนดขั้นตอนกำร
ปฏิบติัเพื่อต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ให้เป็นไปตำมนโยบำยน้ี  โดยใหมี้กำรส่ือสำรใหค้รอบคลุมถึงทุกหน่วยงำน
และทุกธุรกิจในบริษทัฯ  รวมถึงบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งทำงธุรกิจ เช่น คู่คำ้ ลูกคำ้ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทั
อ่ืนท่ีบริษทัฯ มีอ ำนำจควบคุม หุน้ส่วนทำงธุรกิจ บุคคลท่ีเป็นตวักลำงหรือตวัแทนของบริษทั เป็นตน้ และบริษทั
จะสอบทำนกำรปฏิบติัตำมนโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่น้ีอยำ่งสม ่ำเสมอ ตลอดจนทบทวน
แนวทำงปฏิบติัและขอ้ก ำหนดใหส้อดคลอ้งเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์หรือควำมเส่ียงของธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป
หรือขอ้ก ำหนดตำมกฎหมำยอยำ่งสม ่ำเสมอ 
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ค ำนิยำมตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 “กำรคอร์รัปชัน่” (Corruption) หมำยถึง กำรใชอ้ ำนำจหนำ้ท่ีโดยมิชอบเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงผลประโยชน์ท่ี
มิควรได ้ กำรให้หรือรับสินบน ไม่วำ่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ โดยกำรเสนอใหส้ัญญำ ให้ค  ำมัน่ เรียกร้อง ใหห้รือ
รับ ซ่ึงเงินทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่ถูกตอ้งแก่เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนของ
เอกชน หรือผูมี้หนำ้ท่ีไม่วำ่จะโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม เพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำวกระท ำหรือละเวน้ กำรปฏิบติั
หนำ้ท่ี หรือเพื่อใหไ้ดม้ำหรือรักษำไวซ่ึ้งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ หรือเพื่อเอ้ือประโยชน์
ใหก้บัตนเอง ครอบครัว และพวกพอ้ง เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถ่ิน หรือธรรมเนียมปฏิบติัทำงกำรคำ้ใหก้ระท ำได ้
 กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง หมำยถึง กำรช่วยเหลือด้ำนกำรเงินหรือช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืนเพื่อ
สนบัสนุนกิจกรรมทำงกำรเมือง กำรช่วยเหลือดำ้นกำรเงิน เช่นกำรให้กูเ้งิน กำรบริจำคเงิน กำรช่วยเหลือใน
รูปแบบอ่ืน เช่น กำรใหส่ิ้งของหรือบริกำร กำรโฆษณำส่งเสริมสนบัสนุนพรรคกำรเมือง กำรซ้ือบตัรเขำ้ชมงำน
ท่ีจดัเพื่อระดมทุนหรือบริจำคให้พรรคกำรเมือง กำรให้พนักงำนลำหยุด หรือเป็นตัวแทนบริษัทเพื่อร่วม
ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรรณรงคท์ำงกำรเมือง 

ขนมธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือธรรมเนียมปฏิบติัทำงกำรคำ้ หมำยถึง เทศกำลหรือวนั
ส ำคญัของแต่ละทอ้งถ่ินซ่ึงอำจมีกำรใหข้องขวญั และใหห้มำยควำมรวมถึงโอกำสในกำรแสดงควำมยนิดี กำร
แสดงควำมขอบคุณ กำรตอ้นรับ กำรแสดงควำมเสียใจ หรือกำรใหค้วำมช่วยเหลือตำมมำรยำทท่ีถือปฏิบติักนั
ในสังคม 

 

หน้ำทีค่วำมรับผดิชอบ  
1. คณะกรรมกำรบริษทัมีหนำ้ท่ีและรับผดิชอบในกำรก ำหนดและอนุมติันโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำร

คอร์รัปชัน่ ก ำกบัดูแลใหมี้ระบบท่ีสนบัสนุนกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภำพ เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่
ฝ่ำยจดักำรตระหนกัถึงควำมส ำคญัเก่ียวกบักำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่และปลูกฝังใหเ้ป็นวฒันธรรม
องคก์ร  

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรรษทัภิบำล มีหนำ้ท่ีและรับผดิชอบในกำรสอบทำนระบบ
รำยงำนทำงกำรเงินและบญัชี ระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบกำรตรวจสอบ
ภำยในและระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงเพื่อใหม้ัน่ใจวำ่ กระบวนกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่มีควำม
เพียงพอ เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล  

3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบในกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่ในกิจกรรมต่ำง ๆ ของธุรกิจ และก ำกบัดูแล และเพื่อก ำหนดมำตรกำรป้องกนัหรือลดควำม
เส่ียงท่ีมีประสิทธิภำพ รวมทั้งติดตำมประเมินผล 
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4. ประธำนกรรมกำรบริหำร มีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดใหมี้ระบบและใหก้ำรส่งเสริม

สนบัสนุนนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ เพื่อส่ือสำรไปยงัพนกังำนและผูเ้ก่ียวขอ้งน ำไปปฏิบติั 
รวมทั้งทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ ใหส้อดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงทำงธุรกิจ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

5. ผูต้รวจสอบภำยใน มีหนำ้ท่ีและรับผดิชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบติังำนวำ่เป็นไปตำม
นโยบำย แนวปฏิบติั ระเบียบปฏิบติั กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนก ำกบัดูแล เพื่อให้
มัน่ใจวำ่มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและเพียงพอต่อควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีอำจ
เกิดข้ึน และรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรรษทัภิบำล 

6. พนกังำนทุกระดบั มีหนำ้ท่ีตอ้งปฏิบติัตำมนโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ โดยตอ้งไม่เขำ้
ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 

 

แนวทำงปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 
1. ห้ำมกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำนของบริษทัฯ (รวมถึงบริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัอ่ืนท่ีบริษทัฯ มี

อ ำนำจควบคุม หุ้นส่วนทำงธุรกิจ และบุคคลท่ีเป็นตวักลำงหรือตวัแทนของบริษทั) ด ำเนินกำรหรือ
ยอมรับ หรือใหก้ำรสนบัสนุนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบทั้งทำงตรงหรือทำงออ้ม 

2. จดัให้มีกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ในกิจกรรมต่ำง ๆ ของธุรกิจโดยระบุงำนท่ีมี
ควำมเส่ียงสูงและผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึน และกำรก ำกบัดูแลเพื่อก ำหนดมำตรกำรป้องกนัหรือลดควำม
เส่ียงท่ีมีประสิทธิภำพ รวมทั้งติดตำมประเมินผล โดยถือเป็นส่วนหรือของกำรด ำเนินธุรกิจ ซ่ึง
กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนทุกระดบัตอ้งมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรปฏิบติั 
ควบคุมติดตำมและรำยงำนผล เพื่อพฒันำมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ให้บรรลุตำมนโยบำยท่ี
ก ำหนด 

3. จดัให้มีแนวทำงปฏิบติัหรือมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นลำยลกัษณ์อกัษร ให้สอดคลอ้ง
กบัผลกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในกิจกรรมต่ำงๆ ของธุรกิจ และเป็น้ไปตำม
กฎหมำยของประเทศไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 

4. ให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพและเหมำะสมในกิจกรรมท่ีอำจมีควำมเส่ียงต่อกำรเกิด
ทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบัตอ้งยึดถือปฏิบติัดว้ยควำมระมดัระวงั
ในเร่ืองต่อไปน้ี 

4.1 กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง   ตอ้งเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกตอ้งตำมกฎหมำย ไม่มีเจตนำเพื่อ
โน้มน้ำวให้เกิดกำรด ำเนินกำรท่ีไม่เหมำะสมหรือมีเจตนำเพื่อกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และให้
เป็นไปตำมอ ำนำจด ำเนินกำรของบริษทั  
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4.2 กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล มีวตัถุประสงคเ์พื่อกำรพฒันำสังคมเศรษฐกิจ วฒันธรรม และกิจกรรม
กำรศึกษำ ตอ้งเป็นไปอยำ่งโปร่งใส ถูกตอ้งตำมกฎหมำย ไม่ไดถู้กน ำไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อำ้งใน
กำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และเป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยของบริษทัฯ 

4.3 กำรให้เงินสนับสนุน วตัถุประสงค์เพื่อประชำสัมพนัธ์ธุรกิจ ตรำสัญลักษณ์บริษัท หรือ
ช่ือเสียง บริษทัฯ ตอ้งมีควำมสอดคลอ้งกบัแผนงำน นโยบำย และวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ มี
กำรก ำหนดระยะเวลำเร่ิมต้นและส้ินสุดท่ีแน่ชัด ต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำม
กฎหมำย มัน่ใจวำ่ไม่ไดถู้กน ำไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อำ้งในกำรติดสินบน และเป็นไปตำมระเบียบ
เบิกจ่ำยของบริษทัฯ 

4.4 กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ตอ้งไม่ขอ ไม่เรียกร้อง และให้ส่ิงของ หรือผลประโยชน์อ่ืน
ใด แก่ผูมี้หนำ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ เวน้แต่เป็นกำรใหห้รือไดรั้บตำมขนบธรรมเนียมประเพณี
ของท้องถ่ิน หรือจำรีตทำงกำรค้ำ โดยไม่ควรมีมูลค่ำสูงเกินกว่ำท่ีบริษทัฯก ำหนด และให้
เป็นไปตำมระเบียบกำรใหห้รือรับของขวญั และกำรเล้ียงรับรอง 

4.5 ห้ำมให้หรือรับสินบนในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ ทุกชนิด ไม่ว่ำจะเป็นกำรด ำเนินงำน
ของบริษทัฯ โดยตรงหรือโดยผ่ำนบุคคลท่ีสำม ซ่ึงรวมถึงบริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัอ่ืนท่ี
บริษทัฯ มีอ ำนำจในกำรควบคุม หุน้ส่วนทำงธุรกิจ และบุคคลท่ีอำจถือไดว้ำ่เป็นตวักลำง หรือ
ตวัแทนของบริษทัฯ นอกจำกน้ี กำรติดต่องำนกบัภำครัฐตอ้งเป็นไปอยำ่งโปร่งใส ซ่ือสัตยแ์ละ
ถูกตอ้งตำมกฎหมำย 

4.6 กำรจดัซ้ือจดัจ้ำง ต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ซ่ือสัตย์ ถูกตอ้งตำมกฎหมำย กฎระเบียบของ
ภำครัฐ และระเบียบกำรจดัซ้ือจดัจำ้งของบริษทั 

4.7 ค่ำตอบแทนอนัเน่ืองจำกกำรส่งเสริมกำรขำยหรือส่วนลดทำงกำรค้ำทั้ งในรูปตวัเงินหรือ
ทรัพยสิ์นมีค่ำใด ๆ ควรเป็นไปตำมหลกัปฏิบติัธุรกิจปกติทัว่ไป โดยไม่มีวตัถุประสงค์ท่ีไม่
เหมำะสม และจะต้องไม่ใช่กำรติดสินบนเพื่อให้ได้มำซ่ึงขอ้ตกลงในกำรท ำธุรกิจร่วมกัน 
รวมทั้งไม่เป็นกำรรับเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใด เวน้แต่กรณีท่ีเป็นกำร้ให้และรับบริษทัต่อ
บริษทัโดยไม่ขดัต่อนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ซ่ึงตอ้งมีหลกัฐำนหรือเอกสำรกำรรับ
ท่ีชดัเจนเพื่อสำมำรถตรวจสอบได ้

5. จดัให้มีกำรส่ือสำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงต่อเน่ืองแก่กรรมกำร 
ผูบ้ริหำร พนักงำน บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัอ่ืนท่ีบริษทัฯ มีอ ำนำจในกำรควบคุม ตวัแทนหรือ
ตวักลำงทำงธุรกิจของบริษทัฯ และบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งทำงธุรกิจในทุกดำ้น เพื่อส่งเสริมให้บริษทั
ฯ มีวฒันธรรมองค์กรท่ีปรำศจำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่น มีควำมซ่ือสัตย ์สุจริต และรับผิดชอบในกำร
ปฏิบติังำนตำมหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบโดยมีกำรช้ีแจงถึงรำยละเอียดวิธีปฏิบติัและบทลงโทษกรณีไม่
ปฏิบติัตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 

6. จดัใหมี้กระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล ซ่ึงรวมถึงกำรคดัเลือก กำรปฐมนิเทศ กำรอบรม กำรประเมินผล
งำน กำรให้ผลตอบแทน และกำรก ำหนดบทลงโทษท่ีสะท้อนถึงควำมมุ่งมัน่ของบริษทัฯ ในกำร
ต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 
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7. บริษทัฯ มีนโยบำยปกป้องบุคคลทุกระดบัในองค์กรท่ีปฏิเสธกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยจะไม่ลงโทษ
หรือใหผ้ลทำงลบใดๆ แมว้ำ่กำรกระท ำดงักล่ำวจะท ำใหบ้ริษทัฯ สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ 

8. จดัใหมี้ช่องทำงกำรส่ือสำรท่ีปลอดภยัหลำยช่องทำง ใหพ้นกังำนและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งสำมำรถเขำ้ถึง
เพื่อขอค ำแนะน ำเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และแจ้งขอ้มูลหรือ
เบำะแสกำรกระท ำผิด หรือร้องเรียนไดอ้ย่ำงมัน่ใจโดยปรำศจำกควำมเส่ียงต่อผูแ้จง้ รวมทั้งจดัให้มี
กระบวนกำรตรวจสอบและด ำเนินกำรอยำ่งเหมำะสม 

9. บริษทัฯ จดัใหมี้ขั้นตอนในกำรเก็บรักษำเอกสำรใหพ้ร้อมต่อกำรตรวจสอบ รวมทั้งมีกำรบนัทึกรำยกำร
ทำงกำรเงินโดยมีหลกัฐำนอย่ำงเพียงพอ และไม่มีรำยกำรใดท่ีไม่ได้รับกำรบนัทึก หรือไม่สำมำรถ
อธิบำยได ้หรือเป็นรำยกำรเท็จ มีกลไกกำรรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินท่ีโปร่งใสและถูกตอ้งตำมควร 
รวมถึงมีขั้นตอนกำรตรวจสอบกระบวนกำรควบคุมภำยในเพื่อให้ควำมเช่ือมัน่ต่อประสิทธิผลของ
กระบวนกำรจดัท ำบญัชีและกำรเก็บรักษำขอ้มูล 

10. ผูท่ี้กระท ำกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ถือเป็นกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณบริษทัฯ จะไดรั้บกำรพิจำรณำโทษ
ทำงวนิยัตำมระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนของบริษทัฯ และอำจไดรั้บโทษตำมกฎหมำยหำกกำร
กระท ำนั้นผดิกฎหมำย 

11. บริษทัฯ ไดม้อบอ ำนำจและควำมรับผิดชอบให้แก่ฝ่ำยบริหำรในกำรก ำหนดแนวทำงปฏิบติั และก ำกบั
ติดตำม ตรวจสอบให้มีกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่และจดัโครงสร้ำงองค์กร
และทรัพยำกรใหส้อดคลอ้งเหมำะสมต่อกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 

12. บริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะไม่เปิดเผยและแลกเปล่ียนนโยบำยภำยใน ประสบกำรณ์ แนวปฏิบติัท่ีดี และ
แนวทำงควำมส ำเร็จในกำรสนับสนุนให้เกิดกำรท ำธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม ถูกตอ้งและโปร่งใสใน
ประเทศไทย  รวมถึงมีนโยบำยท่ีจะร่วมมือกบับริษทัในอุตสำหกรรมเดียวกนั คู่คำ้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย
กลุ่มอ่ืนๆ โดยกำรสร้ำงแนวร่วมปฏิบติั และกำรเขำ้ร่วมในกิจกรรมต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 
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