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นโยบำยกำรต่ อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) “บริ ษทั ” ตระหนักว่ำ กำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ส่ งผลร้ำยและ
เป็ นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำสังคมและเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็ นกำรกระทำทำงธุ รกิจที่ไม่ถูกต้อง สร้ำงควำมไม่เป็ น
ธรรมทำงธุ รกิจ ส่ งผลเสี ยต่อชื่อเสี ยงของบริ ษทั ทำงด้ำนจริ ยธรรมทำงธุ รกิจ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และทำ
ให้บริ ษทั ไม่เป็ นที่ยอมรับได้ รวมทั้งลดควำมเชื่ อมัน่ ของผูถ้ ือหุ น้ ผูล้ งทุน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำย บริ ษทั จึงถือ
หลักกำรสำคัญซึ่ งไม่ยอมรับกำรคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบทั้งทำงตรงหรื อทำงอ้อม
และได้กำหนดขั้นตอนกำร
ปฏิบตั ิเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้เป็ นไปตำมนโยบำยนี้ โดยให้มีกำรสื่ อสำรให้ครอบคลุมถึงทุกหน่วยงำน
และทุกธุ รกิจในบริ ษทั ฯ รวมถึงบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องทำงธุ รกิจ เช่น คู่คำ้ ลูกค้ำ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั
อื่นที่บริ ษทั ฯ มีอำนำจควบคุม หุ น้ ส่ วนทำงธุ รกิจ บุคคลที่เป็ นตัวกลำงหรื อตัวแทนของบริ ษทั เป็ นต้น และบริ ษทั
จะสอบทำนกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ นี้อย่ำงสม่ำเสมอ
ตลอดจนทบทวน
แนวทำงปฏิบตั ิและข้อกำหนดให้สอดคล้องเหมำะสมกับสถำนกำรณ์หรื อควำมเสี่ ยงของธุ รกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
หรื อข้อกำหนดตำมกฎหมำยอย่ำงสม่ำเสมอ
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คำนิยำมตำมนโยบำยต่ อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชั่น
“กำรคอร์ รัปชัน่ ” (Corruption) หมำยถึง กำรใช้อำนำจหน้ำที่โดยมิชอบเพื่อให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ที่
มิควรได้ กำรให้หรื อรับสิ นบน ไม่วำ่ จะอยูใ่ นรู ปแบบใดๆ โดยกำรเสนอให้สัญญำ ให้คำมัน่ เรี ยกร้อง ให้หรื อ
รับ ซึ่ งเงินทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดที่ไม่ถูกต้องแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนของ
เอกชน หรื อผูม้ ีหน้ำที่ไม่วำ่ จะโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวกระทำหรื อละเว้น กำรปฏิบตั ิ
หน้ำที่ หรื อเพื่อให้ได้มำหรื อรักษำไว้ซ่ ึ งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสมทำงธุ รกิจ หรื อเพื่อเอื้อประโยชน์
ให้กบั ตนเอง ครอบครัว และพวกพ้อง เว้นแต่เป็ นกรณี ที่กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ทอ้ งถิ่น หรื อธรรมเนียมปฏิบตั ิทำงกำรค้ำให้กระทำได้
กำรช่ วยเหลื อทำงกำรเมื อง หมำยถึ ง กำรช่ วยเหลื อด้ำ นกำรเงิ นหรื อช่ วยเหลื อในรู ปแบบอื่ นเพื่ อ
สนับสนุ นกิ จกรรมทำงกำรเมื อง กำรช่ วยเหลื อด้ำนกำรเงิ น เช่ นกำรให้กูเ้ งิ น กำรบริ จำคเงิ น กำรช่ วยเหลื อใน
รู ปแบบอื่น เช่น กำรให้สิ่งของหรื อบริ กำร กำรโฆษณำส่ งเสริ มสนับสนุ นพรรคกำรเมือง กำรซื้ อบัตรเข้ำชมงำน
ที่ จดั เพื่ อระดมทุ นหรื อบริ จำคให้พ รรคกำรเมื อ ง กำรให้พ นัก งำนลำหยุด หรื อเป็ นตัวแทนบริ ษ ัท เพื่ อร่ ว ม
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรณรงค์ทำงกำรเมือง
ขนมธรรมเนียมประเพณี ของท้องถิ่น หรื อธรรมเนียมปฏิบตั ิทำงกำรค้ำ หมำยถึง เทศกำลหรื อวัน
สำคัญของแต่ละท้องถิ่นซึ่ งอำจมีกำรให้ของขวัญ และให้หมำยควำมรวมถึงโอกำสในกำรแสดงควำมยินดี กำร
แสดงควำมขอบคุณ กำรต้อนรับ กำรแสดงควำมเสี ยใจ หรื อกำรให้ควำมช่วยเหลือตำมมำรยำทที่ถือปฏิบตั ิกนั
ในสังคม

หน้ ำทีค่ วำมรับผิดชอบ
1.

2.

3.

คณะกรรมกำรบริ ษทั มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรกำหนดและอนุมตั ินโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำร
คอร์ รัปชัน่ กำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิ ทธิ ภำพ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำ
ฝ่ ำยจัดกำรตระหนักถึงควำมสำคัญเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และปลูกฝังให้เป็ นวัฒนธรรม
องค์กร
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรสอบทำนระบบ
รำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี ระบบกำรกำกับดูแลกิจกำร ระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบกำรตรวจสอบ
ภำยในและระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเพื่อให้มนั่ ใจว่ำ กระบวนกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ มีควำม
เพียงพอ เหมำะสม และมีประสิ ทธิภำพ เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ในกิจกรรมต่ำง ๆ ของธุ รกิจ และกำกับดูแล และเพื่อกำหนดมำตรกำรป้ องกันหรื อลดควำม
เสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภำพ รวมทั้งติดตำมประเมินผล
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ประธำนกรรมกำรบริ หำร มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรกำหนดให้มีระบบและให้กำรส่ งเสริ ม
สนับสนุนนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
เพื่อสื่ อสำรไปยังพนักงำนและผูเ้ กี่ยวข้องนำไปปฏิบตั ิ
รวมทั้งทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุ รกิจ
ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมำย
ผูต้ รวจสอบภำยใน มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบตั ิงำนว่ำเป็ นไปตำม
นโยบำย แนวปฏิบตั ิ ระเบียบปฏิบตั ิ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดของหน่วยงำนกำกับดูแล เพื่อให้
มัน่ ใจว่ำมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและเพียงพอต่อควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่อำจ
เกิดขึ้น และรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
พนักงำนทุกระดับ มีหน้ำที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ โดยต้องไม่เข้ำ
ไปเกี่ยวข้องกับเรื่ องคอร์ รัปชัน่ ไม่วำ่ โดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม

แนวทำงปฏิบัติตำมนโยบำยต่ อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชั่ น
1. ห้ำมกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำนของบริ ษทั ฯ (รวมถึ งบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั อื่ นที่ บริ ษทั ฯ มี
อำนำจควบคุ ม หุ ้นส่ วนทำงธุ รกิ จ และบุคคลที่เป็ นตัวกลำงหรื อตัวแทนของบริ ษทั ) ดำเนิ นกำรหรื อ
ยอมรับ หรื อให้กำรสนับสนุนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบทั้งทำงตรงหรื อทำงอ้อม
2. จัดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในกิ จกรรมต่ำง ๆ ของธุ รกิ จโดยระบุงำนที่มี
ควำมเสี่ ยงสู งและผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น และกำรกำกับดูแลเพื่อกำหนดมำตรกำรป้ องกันหรื อลดควำม
เสี่ ย งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ รวมทั้ง ติ ด ตำมประเมิ นผล โดยถื อ เป็ นส่ ว นหรื อ ของกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ซึ่ ง
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำนทุ กระดับต้องมี ส่วนร่ วมในกำรส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีกำรปฏิ บตั ิ
ควบคุมติดตำมและรำยงำนผล เพื่อพัฒนำมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้บรรลุตำมนโยบำยที่
กำหนด
3. จัดให้มีแนวทำงปฏิ บตั ิหรื อมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ให้สอดคล้อง
กับผลกำรประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุ จริ ตคอร์ รัปชั่นในกิ จกรรมต่ำงๆ ของธุ รกิ จ และเป็ น้ไปตำม
กฎหมำยของประเทศไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
4. ให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิ ทธิ ภำพและเหมำะสมในกิ จกรรมที่อำจมีควำมเสี่ ยงต่อกำรเกิ ด
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกระดับต้องยึดถือปฏิบตั ิดว้ ยควำมระมัดระวัง
ในเรื่ องต่อไปนี้
4.1 กำรช่ วยเหลื อทำงกำรเมื อง ต้องเป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส ถู กต้องตำมกฎหมำย ไม่มีเจตนำเพื่อ
โน้มน้ำ วให้เกิ ดกำรดำเนิ นกำรที่ไม่เหมำะสมหรื อมี เจตนำเพื่อกำรทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ และให้
เป็ นไปตำมอำนำจดำเนินกำรของบริ ษทั
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4.2 กำรบริ จำคเพื่อกำรกุศล มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรพัฒนำสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกิจกรรม
กำรศึกษำ ต้องเป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส ถูกต้องตำมกฎหมำย ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้ำงใน
กำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และเป็ นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยของบริ ษทั ฯ
4.3 กำรให้เ งิ นสนับ สนุ น วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ประชำสั ม พัน ธ์ ธุ รกิ จ ตรำสั ญลัก ษณ์ บ ริ ษ ัท หรื อ
ชื่อเสี ยง บริ ษทั ฯ ต้องมีควำมสอดคล้องกับแผนงำน นโยบำย และวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ มี
กำรก ำหนดระยะเวลำเริ่ ม ต้น และสิ้ น สุ ด ที่ แ น่ ชัด ต้อ งเป็ นไปอย่ำ งโปร่ ง ใส ถู ก ต้อ งตำม
กฎหมำย มัน่ ใจว่ำไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้ำงในกำรติดสิ นบน และเป็ นไปตำมระเบียบ
เบิกจ่ำยของบริ ษทั ฯ
4.4 กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน ต้องไม่ขอ ไม่เรี ยกร้อง และให้สิ่งของ หรื อผลประโยชน์อื่น
ใด แก่ผมู ้ ีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ เว้นแต่เป็ นกำรให้หรื อได้รับตำมขนบธรรมเนี ยมประเพณี
ของท้องถิ่ น หรื อจำรี ตทำงกำรค้ำ โดยไม่ ควรมี มูล ค่ำสู ง เกิ นกว่ำ ที่ บริ ษทั ฯก ำหนด และให้
เป็ นไปตำมระเบียบกำรให้หรื อรับของขวัญ และกำรเลี้ยงรับรอง
4.5 ห้ำมให้หรื อรับสิ นบนในกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ทุกชนิ ด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรดำเนิ นงำน
ของบริ ษทั ฯ โดยตรงหรื อโดยผ่ำนบุคคลที่สำม ซึ่ งรวมถึ งบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั อื่นที่
บริ ษทั ฯ มีอำนำจในกำรควบคุม หุ น้ ส่ วนทำงธุ รกิจ และบุคคลที่อำจถือได้วำ่ เป็ นตัวกลำง หรื อ
ตัวแทนของบริ ษทั ฯ นอกจำกนี้ กำรติดต่องำนกับภำครัฐต้องเป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส ซื่ อสัตย์และ
ถูกต้องตำมกฎหมำย
4.6 กำรจัดซื้ อจัดจ้ำ ง ต้องเป็ นไปอย่ำ งโปร่ งใส ซื่ อสัตย์ ถู ก ต้องตำมกฎหมำย กฎระเบี ย บของ
ภำครัฐ และระเบียบกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงของบริ ษทั
4.7 ค่ำ ตอบแทนอันเนื่ องจำกกำรส่ ง เสริ ม กำรขำยหรื อส่ วนลดทำงกำรค้ำ ทั้ง ในรู ปตัวเงิ นหรื อ
ทรัพย์สินมี ค่ำใด ๆ ควรเป็ นไปตำมหลักปฏิ บตั ิธุรกิ จปกติทวั่ ไป โดยไม่มีวตั ถุ ประสงค์ที่ไม่
เหมำะสม และจะต้องไม่ใ ช่ กำรติ ดสิ นบนเพื่อให้ไ ด้มำซึ่ ง ข้อตกลงในกำรทำธุ รกิ จร่ วมกัน
รวมทั้งไม่เป็ นกำรรับเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใด เว้นแต่กรณี ที่เป็ นกำร้ให้และรับบริ ษทั ต่อ
บริ ษทั โดยไม่ขดั ต่อนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ซึ่ งต้องมีหลักฐำนหรื อเอกสำรกำรรับ
ที่ชดั เจนเพื่อสำมำรถตรวจสอบได้
5. จัดให้มีกำรสื่ อสำรอบรมให้ค วำมรู ้ ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุ จริ ตคอร์ รัปชั่นอย่ำ งต่อเนื่ องแก่ กรรมกำร
ผูบ้ ริ หำร พนักงำน บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั อื่ นที่บริ ษทั ฯ มีอำนำจในกำรควบคุ ม ตัวแทนหรื อ
ตัวกลำงทำงธุ รกิจของบริ ษทั ฯ และบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องทำงธุ รกิจในทุกด้ำน เพื่อส่ งเสริ มให้บริ ษทั
ฯ มี วฒั นธรรมองค์กรที่ ปรำศจำกกำรทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ มีควำมซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และรั บผิดชอบในกำร
ปฏิ บตั ิงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบโดยมีกำรชี้ แจงถึงรำยละเอียดวิธีปฏิบตั ิและบทลงโทษกรณี ไม่
ปฏิบตั ิตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
6. จัดให้มีกระบวนกำรบริ หำรงำนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำรคัดเลือก กำรปฐมนิเทศ กำรอบรม กำรประเมินผล
งำน กำรให้ผ ลตอบแทน และกำรก ำหนดบทลงโทษที่ ส ะท้อ นถึ ง ควำมมุ่ ง มัน่ ของบริ ษ ทั ฯ ในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่

นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
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7. บริ ษทั ฯ มีนโยบำยปกป้ องบุคคลทุกระดับในองค์กรที่ปฏิ เสธกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยจะไม่ลงโทษ
หรื อให้ผลทำงลบใดๆ แม้วำ่ กำรกระทำดังกล่ำวจะทำให้บริ ษทั ฯ สู ญเสี ยโอกำสทำงธุ รกิจ
8. จัดให้มีช่องทำงกำรสื่ อสำรที่ปลอดภัยหลำยช่องทำง ให้พนักงำนและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องสำมำรถเข้ำถึง
เพื่อขอคำแนะนำเกี่ ย วกับกำรปฏิ บตั ิ ตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น และแจ้งข้อมู ลหรื อ
เบำะแสกำรกระทำผิด หรื อร้ องเรี ยนได้อย่ำงมัน่ ใจโดยปรำศจำกควำมเสี่ ยงต่อผูแ้ จ้ง รวมทั้งจัดให้มี
กระบวนกำรตรวจสอบและดำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม
9. บริ ษทั ฯ จัดให้มีข้ นั ตอนในกำรเก็บรักษำเอกสำรให้พร้อมต่อกำรตรวจสอบ รวมทั้งมีกำรบันทึกรำยกำร
ทำงกำรเงิ นโดยมี หลักฐำนอย่ำงเพียงพอ และไม่มีรำยกำรใดที่ ไม่ได้รับกำรบันทึ ก หรื อไม่สำมำรถ
อธิ บำยได้ หรื อเป็ นรำยกำรเท็จ มีกลไกกำรรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินที่โปร่ งใสและถูกต้องตำมควร
รวมถึ งมี ข้ นั ตอนกำรตรวจสอบกระบวนกำรควบคุ มภำยในเพื่อให้ควำมเชื่ อมัน่ ต่อประสิ ทธิ ผลของ
กระบวนกำรจัดทำบัญชีและกำรเก็บรักษำข้อมูล
10. ผูท้ ี่กระทำกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ถื อเป็ นกำรกระทำผิดจรรยำบรรณบริ ษทั ฯ จะได้รับกำรพิจำรณำโทษ
ทำงวินยั ตำมระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนของบริ ษทั ฯ และอำจได้รับโทษตำมกฎหมำยหำกกำร
กระทำนั้นผิดกฎหมำย
11. บริ ษทั ฯ ได้มอบอำนำจและควำมรับผิดชอบให้แก่ฝ่ำยบริ หำรในกำรกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิ และกำกับ
ติดตำม ตรวจสอบให้มีกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และจัดโครงสร้ำงองค์กร
และทรัพยำกรให้สอดคล้องเหมำะสมต่อกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
12. บริ ษทั ฯ มีนโยบำยที่จะไม่เปิ ดเผยและแลกเปลี่ยนนโยบำยภำยใน ประสบกำรณ์ แนวปฏิบตั ิที่ดี และ
แนวทำงควำมสำเร็ จในกำรสนับ สนุ นให้เกิ ดกำรทำธุ รกิ จอย่ำ งมี คุณธรรม ถู ก ต้องและโปร่ ง ใสใน
ประเทศไทย รวมถึงมีนโยบำยที่จะร่ วมมือกับบริ ษทั ในอุตสำหกรรมเดียวกัน คู่คำ้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
กลุ่มอื่นๆ โดยกำรสร้ำงแนวร่ วมปฏิบตั ิ และกำรเข้ำร่ วมในกิจกรรมต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่

*********************

