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นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 
 บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) “บริษทั” ตระหนกัวำ่ กำรคอร์รัปชัน่ส่งผลร้ำยและเป็น
อุปสรรคต่อกำรพฒันำสังคมและเศรษฐกิจท่ีส ำคญั เป็นกำรกระท ำทำงธุรกิจท่ีไม่ถูกตอ้ง สร้ำงควำมไม่เป็น
ธรรมทำงธุรกิจ ส่งผลเสียต่อช่ือเสียงของบริษทัทำงดำ้นจริยธรรมทำงธุรกิจ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั และ
ท ำใหบ้ริษทัไม่เป็นท่ียอมรับได ้รวมทั้งลดควำมเช่ือมัน่ของผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย บริษทั
จึงถือหลกักำรส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจท่ีจะไม่สนบัสนุนกิจกำร กลุ่มบุคคล หรือบุคคลท่ีมีส่วนร่วมกบักำร
แสวงหำผลประโยชน์อนัไม่พึงไดรั้บ ไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้มจำกกำรใชอ้  ำนำจหนำ้ท่ีโดยมิชอบ โดยมีแนว 
ทำงชดัเจนท่ีจะร่วมมือและสนบัสนุนกบัภำครัฐบำลและภำคเอกชน บริษทัจึงไดก้ ำหนดนโยบำยต่อตำ้นกำร
คอร์รัปชัน่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรข้ึน โดยใชแ้นวทำงของ “โครงกำรแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อตำ้นทุจริต” เพ่ือถือเป็นหลกัปฏิบติัท่ีชดัเจนในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน
ตอ้งปฏิบติัตำมนโยบำย  
 คณะกรรมกำรบริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำร  ภำยในกรอบของกำรมีจริยธรรมท่ีดี  
สร้ำงควำมโปร่งใส  สำมำรถตรวจสอบได ้  และเป็นธรรมกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย  ตลอดจนใหค้วำมส ำคญัต่อ
กำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ  โดยมุ่งมัน่
ท่ีจะสร้ำงใหเ้ป็นวฒันธรรมและค่ำนิยมหน่ึงในองคก์ร 
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ค านิยาม  
 “กำรคอร์รัปชัน่” (Corruption) หมำยถึง กำรใชอ้ ำนำจหนำ้ท่ีโดยมิชอบเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึง
ผลประโยชน์ท่ีมิ ควรไดก้ำรใหห้รือรับสินบน ไม่วำ่จะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยกำรเสนอใหส้ัญญำ ใหค้ ำมัน่ 
เรียกร้อง ใหห้รือรับ ซ่ึงเงินทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่ถูกตอ้งแก่เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ หน่วยงำนของ
รัฐ หน่วยงำน ของเอกชน หรือผูมี้หนำ้ท่ีไม่วำ่จะโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม เพ่ือใหบุ้คคลดงักล่ำวกระท ำ
หรือละเวน้ กำรปฏิบติัหนำ้ท่ี หรือเพ่ือใหไ้ดม้ำหรือรักษำไวซ่ึ้งผลประโยชน์ทำงธุรกิจท่ีไม่ถูกตอ้ง  
 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  
 บริษทัฯหำ้มกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทั ไม่ใหเ้รียกร้อง ด ำเนินกำร หรือยอมรับ
กำรคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบทั้งทำงตรงหรือทำงออ้ม เพ่ือประโยชน์ต่อองคก์ร ตนเอง ครอบครัว เพ่ือนและ 
คนรู้จกัหรือเพ่ือประโยชน์ของธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัและ
ใหมี้กำรสอบทำนกำรปฏิบติัตำมนโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่น้ีอย่ำงสม ่ำเสมอ ตลอดจน
ทบทวนแนวทำงปฏิบติัและขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำรเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย ทั้งน้ี หำกมีกำรฝ่ำฝืนกระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำร สนบัสนุน
ช่วยเหลือ หรือใหค้วำมร่วมมือกบักำรคอร์รัปชัน่จะไดรั้บกำรพิจำรณำโทษตำมระเบียบของบริษทั  
 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ  
1. คณะกรรมกำรบริษทัมีหนำ้ท่ีและรับผิดชอบในกำรก ำหนดและอนุมติันโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้น

กำรคอร์รัปชัน่ ก ำกบัดูแลใหมี้ระบบท่ีสนบัสนุนกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภำพ เพ่ือให ้
มัน่ใจวำ่ฝ่ำยจดักำรตระหนกัถึงควำมส ำคญัและไดน้ ำไปปฏิบติัจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร  

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ท่ีและรับผิดชอบในกำรสอบทำนใหบ้ริษทัมีกำรควบคุมภำยใน อยำ่ง
เพียงพอ และสอบทำนกำรปฏิบติังำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้น กำรคอร์รัปชัน่
อยำ่งมีประสิทธิภำพ  

3. ฝ่ำยจดักำร(คณะกรรมกำรบริหำร) มีหนำ้ท่ีและรับผิดชอบในกำรส่งเสริม สนบัสนุน และ
ควบคุมดูแลเพ่ือให้มัน่ใจวำ่ พนกังำนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยมีกำรปฏิบติัตำมนโยบำยและมำตรกำร
ต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ รวมทั้งทบทวนควำมเหมำะสมของระเบียบและมำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบักำร เปล่ียนแปลงของธุรกิจ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย         

4. ผูต้รวจสอบภำยในอิสระ มีหนำ้ท่ีและรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบติังำนว่ำ 
เป็นไปอยำ่งถูกตอ้ง ตรงตำมนโยบำย แนวปฏิบติั ระเบียบปฏิบติัและกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให ้
มัน่ใจวำ่มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและเพียงพอต่อควำมเส่ียงดำ้นคอร์รัปชัน่ท่ีอำจ 
เกิดข้ึน และรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

5. กรรมกำร ผูบ้ริหำรระดบัสูง ฝ่ำยจดักำร และพนกังำนของบริษทั มีหนำ้ท่ีตอ้งปฏิบติัตำมนโยบำย 
และมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ โดยตอ้งไม่เขำ้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ไม่ว่ำโดย ทำงตรง
หรือทำงออ้ม  
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6. บริษทัลูก/บริษทัร่วม (ถำ้มี) หรือตวัแทนทำงธุรกิจของบริษทั ท่ีบริษทัมีอ ำนำจควบคุม ตอ้ง ยอมรับ
ท่ีจะปฏิบติัตำมนโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ของบริษทั  

 

ข้อก าหนดในการด าเนินการ 
1. นโยบำยต่อตำ้นคอร์รัปชัน่น้ี ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล ตั้งแต่กำรสรรหำ

หรือกำรคดัเลือกบุคลำกร กำรเล่ือนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน และกำร

ใหผ้ลตอบแทน โดยก ำหนดใหผู้บ้งัคบับญัชำทุกระดบัส่ือสำรท ำควำมเขำ้ใจ กบัพนกังำนเพ่ือใชใ้น

กิจกรรมทำงธุรกิจท่ีอยูใ่นควำมรับผิดชอบแลควบคุมดูแลกำรปฏิบติัใหเ้ป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

2. เพ่ือควำมชดัเจนในกำรด ำเนินกำรในเร่ืองท่ีมีควำมเส่ียงสูงกบักำรเกิดคอร์รัปชัน่ กรรมกำรบริษทั 

ผูบ้ริหำร และพนักงำนบริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) ทุกระดบัตอ้งปฏิบติัดว้ยควำม

ระมดัระวงัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

2.1  กำรเล้ียงรับรอง ของก ำนัล และค่ำใชจ่้ำย กำรให้มอบ หรือรับของก ำนัล กำรเล้ียงรับรอง ให้

เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในจรรยำบรรณของบริษทั 

2.2  เงินบริจำคเพ่ือกำรกุศล หรือเงินสนบัสนุน กำรใหห้รือรับเงินบริจำค หรือเงินสนบัสนุนตอ้ง

เป็นไปอยำ่งโปร่งใส และถูกตอ้งตำมกฎหมำย โดยตอ้งมัน่ใจว่ำเงินบริจำค หรือเงินสนับสนุน

ไม่ไดถู้กน ำไปใชเ้พ่ือเป็นขอ้อำ้งในกำรติดสินบน 

2.3  ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจและกำรจดัซ้ือจดัจำ้งกบัภำครัฐ ห้ำมให้หรือรับสินบนในกำรด ำเนิน

ธุรกิจทุกชนิด กำรด ำเนินงำนของบริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) รวมถึงกำรติดต่อ

งำนกบัภำครัฐ จะตอ้งเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ซ่ือสตัย ์และตอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. กำรด ำเนินกำรใดๆตำมนโยบำยต่อตำ้นคอร์รัปชั่น ให้ใช้แนวปฏิบัติตำมท่ีก ำหนดไวใ้นคู่มือ

จรรยำบรรณและนโยบำยของบริษทั นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี นโยบำยและแนวปฏิบติัต่อ

ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่ำงๆ รวมทั้ง ระเบียบ และคู่มือปฏิบติังำนของบริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จ ำกัด 

(มหำชน) ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทำงปฏิบติัอ่ืนใดท่ีบริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) จะ

ก ำหนดข้ึนต่อไป 
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ขอบเขตและแนวทางปฏบิัติ  
1.  บริษทัก ำหนดให ้กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบั ตอ้งปฏิบติัอย่ำงระมดัระวงัต่อ 

รูปแบบกำรคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี   
- ไม่ใหพ้นกังำนให ้ เรียกรับ  หรือยอมรับของขวญั  บริกำรตอ้นรับ  หรือผลประโยชนอ่ื์นใดทั้งท่ี

เป็นตวัเงิน และไม่ใช่ตวัเงินจำกจำกลูกคำ้ คู่คำ้ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทั   
- กำรใหแ้ละรับสินบน หำ้มใหห้รือรับสินบนในรูปแบบใดๆ ทั้งส้ิน เพ่ือตอบแทนกำรให้

ผลประโยชน์ทำงธุรกิจ และ หำ้มมอบหมำยใหผู้อ่ื้นใหห้รือรับสินบนแทนตนเอง   
- กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง บริษทัมีนโยบำยไม่ช่วยเหลือ สนบัสนุนพรรคกำรเมือง กลุ่มกำรเมือง 

หรือนกักำรเมือง ไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม   
- กำรบริจำคเพ่ือกำรกุศล กำรสำธำรณประโยชน์ และเงินสนบัสนุน 

 โดยบริษทัก ำหนดใหท้ ำกำรบริจำคเพ่ือกำรกุศล กำรสำธำรณประโยชน์และเงินสนบัสนุนดงัน้ี  
1. เป็นไปอยำ่งโปร่งใส ถูกตอ้งตำมกฎหมำย  และไม่ขดัต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นกำรกระท ำ 

กำรใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหำยต่อสงัคมส่วนรวม  
2. กำรใหห้รือรับเงินบริจำคเพ่ือกำรกุศล   กำรสำธำรณประโยชน์หรือเงินสนับสนุนนั้นไม่ได ้

ถูกน ำไปใชเ้พ่ือเป็นขอ้อำ้งในกำรติดสินบน  
3. ใหป้ฏิบติัตำมขั้นตอนกำรสอบทำนและอนุมติักำรบริจำคเพ่ือกำรกุศล  กำรสำธำรณประโยชน์ 

หรือเงินสนบัสนุนตำมระเบียบของบริษทั  
4. ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยัท่ีอำจส่งผลกระทบทำงกฎหมำย ใหข้อค ำปรึกษำจำกฝ่ำยกฎหมำย อยำ่ง

เป็นลำยลกัษณ์อกัษร  หรือในเร่ืองท่ีมีควำมส ำคญัประกำรอ่ืนใหเ้ป็นดุลยพินิจของฝ่ำยจดักำร  
2. กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร พนกังำนทุกระดบั ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นกำรกระท ำท่ีเขำ้ข่ำย

กำรคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ตอ้งแจง้ผูบ้งัคบับญัชำหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบ ทรำบ และใหค้วำม
ร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่ำงๆ รวมทั้ง จดัใหมี้ช่องทำงในกำรรับขอ้ร้องเรียนจำกบุคคล 
ภำยนอก ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตำมระเบียบท่ีบริษทัก ำหนด  

3. บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะสร้ำงและรักษำวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมัน่วำ่ กำรคอร์รัปชัน่เป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ได ้ทั้ง
กำรกระท ำธุรกรรมกบัภำครัฐและภำคเอกชน 

4. นโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่น้ีใหค้รอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล ตั้งแต่กำร สรรหำ
หรือกำรคดัเลือกบุคลำกร กำรเล่ือนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำร ปฏิบติังำนของ
พนกังำน โดยก ำหนดใหผู้บ้งัคบับญัชำทุกระดบัส่ือสำรท ำควำมเขำ้ใจกบั พนกังำนเพ่ือใชใ้นกิจกรรม
ทำงธุรกิจท่ีอยูใ่นควำมรับผิดชอบและควบคุมดูแลกำรปฏิบติัตำมนโยบำยใหเ้ป็นไปอย่ำงมีระสิทธิ
ภำพ  

5. บริษทัตอ้งให้ควำมเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังำนท่ีปฏิเสธคอร์รัปชัน่ หรือแจง้เร่ืองคอร์รัปชัน่ท่ี 
เก่ียวขอ้งกบับริษทั โดยบริษทัจะไม่ลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทำงลบต่อพนกังำนท่ีปฏิเสธกำร
คอร์รัปชัน่ แมว้ำ่กำรกระท ำนั้นจะท ำใหบ้ริษทัสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ  
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6. กรรมกำรและผูบ้ริหำรทุกระดบัของบริษทั จะตอ้งแสดงควำมซ่ือสัตย ์ และเป็นแบบอยำ่งท่ีดีใน กำร
ปฏิบติัตำมนโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ โดยก ำหนดใหฝ่้ำยกิจกำรสำขำ ผูจ้ดักำร ส่วน
งำนทรัพยำกรบุคคลรับผิดชอบในกำรเผยแพร่ควำมรู้ สร้ำงควำมเขำ้ใจและส่งเสริมใหพ้นกังำนทุก
ระดบัยึดถือนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่อยำ่งจริงจงั ต่อเน่ืองและเสริมสร้ำงใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
วฒันธรรมองคก์ร  

7. กำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ให้ใชแ้นวปฏิบติัตำมท่ีก ำหนดไวใ้น “นโยบำย
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี” รวมทั้งระเบียบและคู่มือกำรปฏิบติังำนของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน
แนวทำงปฏิบติัอ่ืนใดท่ีบริษทัจะก ำหนดข้ึนต่อไป  

8. บริษทัก ำหนดใหบ้อกกล่ำวประชำสมัพนัธ์นโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ผำ่นส่ือทั้งภำยในและ 
ภำยนอก เช่น Website ของบริษทั  แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (56-1)  และรำยงำน ประจ ำปี 
(56-2) โดยนโยบำยดงักล่ำวของบริษทัเป็นกำรปฏิบติัภำยใตก้ฎหมำยของประเทศไทยในกำรต่อตำ้น
กำรคอร์รัปชัน่  

 

ข้อแนะน าเกีย่วกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  
 หำกกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนมีขอ้สงสยัเก่ียวกบักำรปฏิบติัของตนเองวำ่ถูกตอ้งตำมนโยบำย
และ มำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่หรือไม่ ขอใหมี้กำรพิจำรณำก่อนกำรปฏิบติัหรือตดัสินใจเร่ืองนั้นๆ 
ดงัน้ี  

1. เป็นกำรกระท ำท่ีถูกกฎหมำยหรือกฎระเบียบของทำงกำรและของบริษทัหรือไม่  
2. สังคมยอมรับกำรกระท ำนั้นหรือไม่สำมำรถเปิดเผยต่อสงัคมไดห้รือไม่  
3. เป็นกำรกระท ำท่ีขดัต่อจริยธรรม และอำจจะน ำควำมเส่ือมเสียมำใหก้บัผูก้ระท ำหรือผูอ่ื้นหรือต่อ 

ช่ือเสียงของบริษทัในขณะนั้นหรือในอนำคตหรือไม่  
 หำกไม่แน่ใจในกำรพิจำรณำดว้ยตนเอง ใหแ้จง้ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงของเร่ืองนั้นต่อผูบ้งัคบับญัชำ
พิจำรณำ หรือสอบถำมจำกฝ่ำยกิจกำรสำขำ  ส่วนงำนทรัพยำกรบุคคล เพ่ือจะไดร่้วมกนัพิจำรณำปัจจยัและ 
ด ำเนินกำรใหถู้กตอ้งต่อไป 
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ข้อก าหนด และวธิีการในการด าเนินการในเร่ืองต่างๆ   
 เงินบริจาค และเงินสนับสนุน   

 หมำยถึง  เงินท่ีจ่ำยให้หรือไดรั้บจำกลูกคำ้ คู่คำ้ และหุ้นส่วนทำงธุรกิจอย่ำงสมเหตุสมผล โดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือธุรกิจ ตรำสินค้ำ หรือช่ือเสียงของบริษทั เป็นประโยชน์ต่อกำรสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือ
ทำงกำรคำ้ (goodwill) ช่วยกระชบัควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจ และเหมำะสมแก่โอกำส นอกจำกน้ีควรเป็นไป

ตำมนโยบำยของบริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) โดยมีควำมถูกตอ้ง โปร่งใส สำมำรถมีหลกัฐำน

เพ่ือบนัทึกบัญชีได ้ควรระบุถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง จุดประสงค์ทำงธุรกิจอย่ำงชัดแจง้ อธิบำยรำยละเอียด

กิจกรรมนั้น และระบุจ ำนวนเงินท่ีไดใ้ชจ่้ำยไป เป็นตน้ 

 บริษทัฯ ไดก้ ำหนดใหมี้กระบวนกำรควบคุม กำรตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำกำรใชเ้งินสนับสนุน

ไม่ไดใ้ช้เป็นขอ้อำ้งส ำหรับกำรคอร์รัปชั่น มีขั้นตอนกำรอนุมติัและกำรใช้เงินสนับสนุนสอดคลอ้งกับ

กระบวนกำรควบคุมภำยใน 

กระบวนการและการควบคุมในการพจิารณา การขออนุมัติเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน 

1. เงินบริจำคและเงินสนับสนุนจะต้องประกอบด้วยกิจกรรมย่อยๆท่ีเก่ียวข้อง สอดคล้อง มี

ควำมสมัพนัธ์กบัแผนงำนและนโยบำย ภำยใตว้ตัถุประสงคเ์ดียวกนัของบริษทั 

2. มีกำรก ำหนดวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนในกำรใชเ้งินบริจำค และเงินสนบัสนุนเหล่ำนั้นและสำมำรถวดั

ไดแ้ละปฏิบติัได ้ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนและติดตำมประเมินผลได ้เงินบริจำคและ

เงินสนับสนุนหน่ึงๆ อำจมีมำกกว่ำหน่ึงวตัถุประสงค์ก็ได้ กล่ำวคือ มีวตัถุประสงค์หลกั และ

วตัถุประสงคร์องและตอ้งก ำหนดวตัถุประสงคท่ี์สำมำรถปฏิบติัได ้มิใช่วตัถุประสงคท่ี์เล่ือนลอย/

เพอ้ฝัน หรือเกินควำมเป็นจริง 

3. มีกำรใชเ้งินบริจำคและเงินสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ จะตอ้งระบุกำรน ำไปใชใ้ห้ชดัเจน ทั้งน้ี จะ

ท ำใหง่้ำยในกำรด ำเนินกำรและกำรควบคุมตรวจสอบในกำรใชง้บประมำณใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด

ได ้พร้อมทั้งมีหลกัฐำนและเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง 

4. มีบุคลำกรหรือองค์กรท่ีเฉพำะเจำะจง ในกำรน ำเ งินบริจำคหรือเงินสนับสนุนไปใช้ใน

วตัถุประสงค์ต่ำงๆ จะตอ้งมีหน่วยงำนหลกัรับผิดชอบ และควรจะระบุบุคลำกรผูรั้บผิดชอบให้

ชดัเจน เพ่ือเป็นหลกัประกนัวำ่บุคคล/องคก์รนั้นจะปฏิบติัอยำ่งจริงจงัและจริงใจ 

5. มีกำรก ำหนดระยะเวลำเร่ิมตน้ และส้ินสุดของกิจกรรม 

6. มีระบุสถำนท่ีตั้งในกำรน ำเงินบริจำค หรือ เงินสนบัสนุนไปใชใ้หช้ดัเจน 

7. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ ตอ้งระบุถึงผลท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรด ำเนินโครงกำรประกอบดว้ย

ผลทำงตรงและผลทำงออ้ม นอกจำกนั้นตอ้งระบุดว้ยว่ำใครจะไดรั้บประโยชน์จำกโครงกำรบำ้ง 

ไดรั้บประโยชน์อยำ่งใด ระบุทั้งเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพ 
8. อ ำนำจกำรอนุมติัเป็นไปตำมระเบียบของบริษทั โดยใช ้“ตำรำงอ ำนำจอนุมติั (Authority Table)” 
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การประเมินความเส่ียงเกีย่วกบัการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 บริษทัฯ ก ำหนดให้ทุกฝ่ำยท ำกำรประเมินควำมเส่ียงเก่ียวกับกำรทุจริตคอร์รัปชัน่  โดยให้จดัท ำ

รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่ำ  บริษทัฯสำมำรถควบคุม  ติดตำม  และ

ป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีอำจเกิดข้ึนกบัองคก์รไดอ้ยำ่งเพียงพอ และเหมำะสม 
 

การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

 บริษทัฯ ไดก้ ำหนดให้มีช่องทำงกำรร้องเรียนหรือกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดกฎหมำยหรือ

จรรยำบรรณ  หรือพบเห็นกำรกระท ำผิดท่ีอำจเขำ้ข่ำยกำรฝ่ำฝืนนโยบำยฉบบัน้ี  พนักงำนจะตอ้งแจง้ให้

ผูบ้งัคบับญัชำทรำบโดยทนัที  หรือแจง้ผ่ำนช่องทำงกำรรำยงำนกำรแจง้เบำะแสในนโยบำยกำรรับเร่ือง

ร้องเรียน    

บริษทัมีกลไกในกำรคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล ตำมนโยบำยกำรรับเร่ืองร้องเรียน   และให้ควำมส ำคญักบั

กำรเก็บขอ้มูลขอ้ร้องเรียนเป็นควำมลบั  เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจใหก้บัผูร้้องเรียน 
 

แนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 บริษทัฯก ำหนดไดจ้ดัท ำ “คู่มือนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่”  แจกให้กบัพนักงำนได้

อ่ำน และรับทรำบ  โดยผ่ำนกำรส่ือสำรในกำรประชุมประจ ำเดือนของสำขำเป็นประจ ำทุกเดือน  พร้อมทั้ง

น ำเร่ืองดงักล่ำว  บรรจุไวใ้นหวัขอ้กำรอบรมพนักงำนใหม่  ตลอดจนจดัให้มีกำรติดตำม และประเมินผล

กำรปฏิบติัตำมนโยบำยดงักล่ำวอย่ำงต่อเน่ือง  และมีกำรน ำผลมำสรุป  เพ่ือทบทวนแนวทำงกำรปฏิบติั  

และข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำร  เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ และข้อบงัคับของ

กฎหมำยต่อไป 

 

 


