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4.นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอรรั์ปชัน 

4.1 ค ำนิยำม 
  “กำรทุจริตคอรรั์ปชัน” หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โดยการเสนอ การสญัญา การ

มอบ การเรียกรอ้ง การใหห้รือการรบัสินบน การใหข้องขวญัหรือบริการ การใหเ้งินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด หรือ

การใหผ้ลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งกบัเงินหรือประโยชนอ่ื์น ๆ กบัเจา้หนา้ท่ีของรฐั หนว่ยงานของรฐั หนว่ยงานเอกชน คู่

คา้ ลูกคา้ กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานภายในกลุ่มบริษัทและผูเ้ก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยออ้มหรือการ

กระท าพฤติกรรมใด ๆ ท่ีส่อไปในทางทจุริตคอรร์ปัชนัในทกุรูปแบบ เพ่ือให้ไดม้าซึ่งธุรกิจหรือเพ่ือรกัษาหรือแนะน า

ธุรกิจใหก้บับริษัทใดโดยเฉพาะ หรือเพ่ือรกัษาผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรือไม่เหมาะสมตาม

จรรยาบรรณและนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 “กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง” หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางดา้นการเงินหรือในรูปแบบอ่ืน 

เพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมือง เชน่ การใหส้ิ่งของหรือบรกิาร การโฆษณาสง่เสรมิหรือสนบัสนนุพรรคการเมือง 

การซือ้บัตรเข้าชมงานท่ีจัดระดมทุน หรือบริจาคเงินให้แก่องคก์รท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง 

นกัการเมือง หรือ บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งทางการเมือง เพ่ือสนบัสนนุนโยบาย เป็นการทั่วไป หรือเฉพาะเจาะจงโดยไม่

เป็นการกระท าใดท่ีขดัต่อกฎหมาย หรือส่งผลเสียต่อชุมชน สงัคม ประเทศชาติหรือก่อใหเ้กิดความแตกแยกใน

สงัคม ไมว่า่จะโดยทางตรง หรือโดยทางออ้ม 

“กำรให้-รับของขวัญ เงินสนับสนุน ส่ิงของและกำรเลี้ยงรับรอง” หมายถึง การเสนอใหห้รือรบั

ของขวญั สิ่งของ ของก านลั หรือสิทธิผลประโยชนอ่ื์นใด ซึ่งอาจจะค านวณไดเ้ป็นตวัเงิน จากลกูคา้ คูค่า้ หุน้ส่วน

ทางธุรกิจ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือประโยชนท์างธุรกิจ เครื่องหมายการคา้ หรือช่ือเสียงของกลุม่บรษิัท เป็นการสรา้ง

ความน่าเช่ือถือทางการคา้ ช่วยสรา้งความสมัพนัธท์างธุรกิจ ใหใ้นโอกาสท่ีเหมาะสม รวมถึงตอ้งการโนม้นา้วให้

กระท าการบางอยา่งท่ีไมส่จุรติ ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของบรษิัท 

  “กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล” หมายถึง การบรจิาคเงิน สิ่งของหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีสามารถค านวณไดเ้ป็นตวัเงิน 

เพ่ือประโยชนแ์ก่สาธารณะในประเทศไทย เช่น การสงเคราะหผ์ูย้ากไร ้ผูด้อ้ยโอกาส และหมายความรวมถึง เพ่ือ

การรณรงค์ส่งเสริมหรือปลูกจิตส านึกต่อสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม เ พ่ือการ

สาธารณประโยชนแ์ละเพ่ือการศกึษา และรายจา่ยเพ่ือการกีฬา โดยไมห่วงัสิ่งตอบแทน 

4.2 นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอรรั์ปชัน (Anti-Corruption Policy) 
คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษัท จะตอ้งไมเ่รียกรอ้ง ยอมรบั หรือกระท าการอนัใด

ท่ีเป็นการเก่ียวขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบ ทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือประโยชนต์อ่ตนเอง ครอบครวั  
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เพ่ือน และคนรูจ้กั ไมว่า่ตนจะอยูใ่นฐานะเป็นผูใ้ห ้ผูร้บั หรือผูเ้สนอใหส้ินบน ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินหรือไมเ่ป็นตวั

เงิน แก่หน่วยงานของรฐัหรือหน่วยงานเอกชน ท่ีบริษัทไดด้  าเนินธุรกิจหรือติดต่อดว้ยโดยจะปฏิบตัิตามนโยบาย
การ 

 
ตอ่ตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชนัอย่างเครง่ครดั ตลอดจนจดัใหมี้การสอบทาน และทบทวนการปฏิบตัิตามนโยบาย
ต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนันีอ้ย่างสม ่าเสมอ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

โครงสร้ำงผู้รับผิดชอบเร่ืองกำรต่อต้ำนทุจริตคอรรั์ปชัน 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.3 โครงสร้ำงหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบขององคก์ร 
1. คณะกรรมกำรบริษัท มีหนา้ท่ีและรบัผิดชอบในการก าหนดและอนมุตัินโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั 

และก ากับดูแลใหมี้ระบบท่ีสนับสนุนการต่อตา้นการคอรร์ปัชันท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างท่ีดี เพ่ือให้
มั่นใจวา่คณะกรรมการบรหิารตระหนกัถึงความส าคญั และไดน้  าไปปฏิบตัจินเป็นวัฒนธรรมองคก์ร 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานการกระท าการทจุริตและคอรร์ปัชนัท่ีส่งผลกระทบตอ่บริษัท 
คณะกรรมการบรษิัท มีหนา้ท่ีใหค้  าปรกึษา ขอ้แนะน า พิจารณาบทลงโทษ และรว่มกนัหาวิธีการแกไ้ขปัญหาใหก้บั
ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและคณะกรรมการบรหิาร 

 

 

คณะกรรมการบรษัิท 
(Board of director) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
(Audit Committee) 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
(Risk Management Committee) 

คณะกรรมการบรหิาร  
(Executive Committee) 

ส านกัตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) 
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2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ ดงันี ้ 
2.1. สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในและการประเมินความเส่ียง เก่ียวกบัการ

ทจุรติคอรร์ปัชนั ตามท่ีส านกัตรวจสอบภายในไดเ้สนอ เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ระบบดงักลา่วมีความเส่ียง
ท่ีจะท าใหเ้กิดโอกาสการทุจริตคอรร์ปัชนัท่ีมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน
ของบรษิัทนอ้ยท่ีสดุ และมีความเหมาะสมกบัรูปแบบธุรกิจของบรษิัท  

2.2. รบัทราบเรื่องรอ้งเรียน แจง้เบาะแสการกระท าทจุริตคอรร์ปัชนั ทัง้ภายในและนอกองคก์รท่ีมีสว่น
เก่ียวขอ้ง ตรวจสอบขอ้เท็จจริงตามท่ีไดร้บัแจง้ จากคณะกรรมการสอบสวน และน าเสนอเรื่อง
รอ้งเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ปัญหาดงักล่าว ตามนโยบาย
ตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั 

3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีหนา้ท่ีพิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางบริหารความเส่ียง
โดยรวมของบริษัท รวมทัง้ประเมิน ติดตาม ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบบริหารความเส่ียง 
และโอกาสการเกิดทจุริตคอรร์ปัชนั น าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิัท เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางส าหรบัหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

4. คณะกรรมกำรบริหำร มีหนา้ท่ีและรบัผิดชอบ ดงันี ้ 
4.1. ก าหนดให้มีระบบและนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอรร์ัปชัน รวมถึงให้การส่งเสริมและ

สนับสนุนนโยบายดังกล่าว หลีกเล่ียงการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดการคอรร์ัปชัน และฝ่าฝืน
กฎหมายพรอ้มทัง้ประพฤติตนเป็นตวัอย่างในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพ่ือส่ือสาร
ไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย  

4.2. ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการสืบหาข้อเท็จจริงตามท่ีได้รับแจ้งหรืองานท่ีไดร้ับ
มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการสอบสวนเรื่องการทุจริตและคอรร์ัปชัน 
รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ เ พ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

5. ส ำนักตรวจสอบภำยใน มีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ ดงันี ้ 
5.1. ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานตามแผนการตรวจสอบภายในท่ีก าหนดไวว้่าเป็นไปอย่าง

ถกูตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบตัิ ขอ้ก าหนดและกฎหมาย 
เพ่ือใหม้ั่นใจวา่มีระบบควบคมุท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอตอ่ความเส่ียงดา้นทจุริตคอรร์ปัชนั
ท่ีอาจเกิดขึน้และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

5.2. ปฏิบตัิงานตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมาย ในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตคอรร์ปั
ชนัท่ี เก่ียวขอ้งกบัองคก์ร นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในท่ีไดก้ าหนดไว ้
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4.4 กำรทบทวนนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอรรั์ปชัน 
บริษัทจะด าเนินการทบทวนนโยบายต่อต้านคอรร์ัปชัน และเอกสารอ้างอิงทุก ๆ 2 ปี หรือเม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงนโยบายท่ีส าคญั 

4.5 แนวปฏิบัตติำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอรรั์ปชัน 
 เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานมีความเขา้ใจและปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั
ไปในแนวทางเดียวกนั จงึไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัเิก่ียวกบัการตอ่ตา้นทจุริตคอรร์ปัชนั ดงันี ้ 

กำรให้ – รับของขวัญ กำรเลีย้งรับรอง และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  

 
นโยบำย 

1.  ไม่ให้ – รับของขวัญในรูปแบบใด ๆ ของท่ีระลึก ท่ีเป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองค า อัญมณี 
อสงัหาริมทรพัยห์รือสิ่งของในท านองเดียวกนั กบัผูท่ี้ท  าธุรกิจกบับริษัท หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีไดเ้ขา้ไป
ติดต่อประสานงาน ทัง้ในหน่วยงานราชการและเอกชน ในลกัษณะท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าเป็นการรบัสินบน 
หรือตดิสินบน  

2.  ไม่ให-้รบัของขวญั ทรพัยส์ิน สิ่งของ ของก านลั หรือสิทธิประโยชนอ่ื์นใด อนัเป็นการชกัน าใหเ้กิดการละ
เวน้การปฏิบตัิหนา้ท่ีของตนท่ีพึงกระท า และด าเนินงาน ตามขอ้บงัคบัจรรยาบรรณบริษัท กฎระเบียบ 
วิธีการท างาน และกฎหมาย 

3.  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเสนอ เงิน ทรพัยส์ิน สิ่งของ ของก านลั หรือสิทธิประโยชนอ่ื์นใด กับลูกคา้ 
หรือคูค่า้ของบริษัท หน่วยงานของภาครฐั หน่วยงานเอกชน หรือบคุคลใด ๆ เพ่ือแลกกบัสิทธิพิเศษท่ีไม่
ควรได้ หรือท าให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐละเว้นการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทาง
กฎหมายตามท่ีก าหนดไว ้ 

4.  ผูบ้ริหารและพนกังาน ตอ้งใหค้วามส าคญักบัระบบการควบคมุภายในท่ีไดม้าตรฐานตามสายงานอาชีพ
ท่ีเป็นสากล เพ่ือใหม้ั่นใจวา่การปฏิบตังิานและผลท่ีไดร้บัถกูตอ้ง โปรง่ใสตามท่ีควร 

5.  การเลีย้งรบัรองและคา่ใชจ้า่ยอ่ืน ๆ เชน่ การเลีย้งรบัรอง การจดักิจกรรมสนัทนาการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบตัิตามสญัญาทางธุรกิจสามารถกระท าได ้แตต่อ้งใชจ้่ายอย่างสมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบ
ได ้เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณี และไม่เป็นการกระท าเพ่ือจงูใจใหป้ฏิบตัิ หรือละเวน้การปฏิบตัิ 
ซึ่งอาจน าไปสู่ปัญหาการทุจริตคอรร์ปัชัน และตอ้งไม่ขัดต่อขอ้บงัคบั จรรยาบรรณบริษัท กฎระเบียบ 
วิธีการท างาน และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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6.  การให-้รบัของขวญั ทรพัยส์ิน สิ่งของ ของก านลั และสิทธิประโยชยอ่ื์นใด จะตอ้งเป็นไปตามประเพณี

นิยม ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบตัิอยู่ไม่บอ่ยครัง้ เหมาะสมกบัโอกาส โดยมีราคาหรือมลูคา่ไม่เกิน 3,000 บาท 
ซึ่งไม่ท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบใด ๆ เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งการช่วยเหลือ หรือผลประโยชนต์อบแทน ท าใหเ้กิด
การยินยอมผอ่นปรนในขอ้ตกลงทางธุรกิจท่ีไมเ่หมาะสม มีผลตอ่การตดัสินใจเชิงธุรกิจ และตอ้งไมข่ดัตอ่
ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณบรษิัท กฎระเบียบ วิธีการท างาน และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวทำงปฏิบัต ิ

1.  กำรให้ของขวัญ หรือสิทธิประโยชนอ์ื่นใด  

1.1 การใหข้องขวญั หรือสิทธิประโยชนอ่ื์นใด กบัคูค่า้ หน่วยงานของรฐั หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเขา้ไป
เก่ียวขอ้ง โดยมีวตัถปุระสงค ์เพ่ือรกัษาความสมัพนัธท่ี์ดี และเป็นไปตามระเบียบประเพณีนิยมไม่
บอ่ยครัง้จนเกินไป โดยไม่หวงัท่ีจะไดร้บัการบริการ สิ่งตอบแทน สิทธิพิเศษ ท่ีไม่ถกูตอ้งตามหลัก
จรรยาบรรณ 

1.2 การใหข้องขวญั ทรพัยส์ิน สิ่งของ ของรางวลั หรือสิทธิประโยชนอ่ื์นใด กบัคูค่า้ หน่วยงานของรฐั 
หรือหนว่ยงานอ่ืน ๆ ท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้ง ควรให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน มีรำคำและมูลค่ำไม่เกิน 
3,000 บำท (ตามประกาศของคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
เรื่อง หลกัเกณฑก์ารรบัทรพัยส์ินหรือประโยชนอ่ื์นใดโดยธรรมจรรยาของเจา้พนกังานของรฐั พ.ศ. 
2563) 

1.3 ผูอ้นมุตัิการใหข้องขวญั ทรพัยส์ิน สิ่งของ ของรางวลั หรือสิทธิประโยชนอ่ื์นใด ตามตารางอ านาจ
อนมุตั ิตอ้งค านงึถึงวตัถปุระสงค ์โอกาส และมลูคา่ท่ีเหมาะสม ก่อนการอนมุตัทิกุครัง้ 

1.4 ผูข้ออนมุตัิตอ้งแสดงหลกัฐานการใหข้องขวญั ทรพัยส์ิน สิ่งของ ของรางวลั หรือสิทธิประโยชนอ่ื์น
ใด ต่อเจา้หนา้ท่ีบญัชี และการเงิน โดยน าหลักฐานได้แก่ ใบเสร็จรบัเงิน หนังสือขอบคุณ และ
หลกัฐานประกอบอ่ืน ๆ มาแสดงตอ่เจา้หนา้ท่ีเพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานส าหรบัการตรวจสอบ 

2.  กำรรับของขวัญ หรือประโยชนอ์ื่นใด 

2.1 บรษิัทฯ มีนโยบาย งดรบัของขวญั สินทรพัย ์สิ่งของ ของรางวลั หรือสิทธิประโยชนอ่ื์นใดในทกุกรณี 
จากคูค่า้ หน่วยงานของรฐั หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้ง หรือติดตอ่ประสานงาน ในนาม
ของบรษิัทฯ เวน้แตใ่นกรณีท่ีไดมี้การระบไุวใ้นขอ้ 2.2  

2.2 บริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งรบัของขวญั สินทรพัย ์สิ่งของ ของรางวลั หรือประโยชนอ่ื์นใด และไม่
สามารถสง่คืนได ้หากเป็นไปตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
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- การปฏิเสธไม่รบัจะส่งผลกระทบต่อความสมัพนัธท์างธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั และของขวัญ

ดงักลา่วมีมลูคา่ไมเ่กิน 3,000 บาท 
- เป็นการแลกเปล่ียนหรือมอบของขวญัในงานท่ีเป็นทางการ เช่น การเย่ียมชมบรษิัทฯ ในฐานะ

เป็นวิทยากร การลงนามในสญัญา หรือในงานท่ีเป็นท่ีเปิดเผยทั่วไปตอ่สาธารณชน เป็นตน้ 
- สินคา้ส่งเสริมการขายท่ีมีโลโกห้รือตราสญัลกัษณข์องบริษัทลกูคา้หรือคูค่า้ ซึ่งมีมลูคา่ไม่เกิน 

3,000 บาท 
- สิ่งของท่ีไมมี่การปกปิดหรือห่อหุม้ สามารถมองเห็นไดช้ดัเจนและเป็นท่ีเปิดเผย โดยมีมูลคา่ไม่

เกิน 3,000 บาท 
- ของขวญัท่ีกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบรหิาร หรือผูบ้รหิารสงูสดุในแตล่ะฝ่ายใหส้ามารถ

รบัได ้โดยมีมลูคา่ไมเ่กิน 3,000 บาท  
ทัง้นี ้บริษัทฯ ก าหนดวิธีการหรือแนวทางปฏิบตัิเม่ือไดร้บัของขวัญ สินทรพัย ์สิ่งของ หรือของ

รางวลั ดงันี ้
- กรณีปฏิทิน ไดอารี่ ท่ีใชเ้ป็นส่ือประชาสมัพนัธข์องบริษัท พนกังานสามารถรบัเป็นของขวัญ

สว่นตวัได ้
- กรณีเป็นของบริโภคซึ่งมีวันหมดอายุน้อยกว่า 1 เดือน ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้างาน/

ผูบ้งัคบับญัชาส่วนงานท่ีไดร้บัของขวญัในการบริหารจดัการ แจกจ่ายในส่วนงานของตน หรือ
แบง่ปันใหห้นว่ยงานอ่ืน ๆ 

- กรณีเป็นการรบัในนามบริษัทฯ ของขวญั ของท่ีระลึกดงักลา่ว ถือเป็นทรพัยส์ินของบริษัทฯ ให้
น าไปไวท่ี้สว่นกลาง 

2.3 บรษิัทฯ มิใหร้บัของขวญัในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
- ของขวญัท่ีเป็นเงินสด หรือเทียบเทา่เงินสด 
-   ของขวญัท่ีผิดกฎหมายหรือผิดกฎเกณฑ ์
- ของขวญัท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือเป็นการตา่งตอบแทนกนั 
- ของขวญัจากลกูคา้ หรือคูค่า้ ท่ีใหเ้พ่ือแลกกบัการท าหนา้ท่ีหรือบรกิารจากบรษิัทฯ 

3. กำรเลีย้งรับรอง   

การเลีย้งรบัรองทางธุรกิจ เช่น การเลีย้งรบัรองอาหาร การจดักิจกรรมสนัทนาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การปฏิบตัิทางธุรกิจ หรือเป็นจารีตการคา้ รวมถึงการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจทางธุรกิจสามารถกระท าได ้แต่
ตอ้งเป็นการใชจ้่ายอย่างสมเหตสุมผล ไม่ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบตัิงาน หรือละเลยหนา้ท่ี
ความรบัผิดชอบท่ีพงึปฏิบตั ิหรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
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3.1 การเลี ้ยงรับรอง ผู้ขออนุมัติต้องบันทึกข้อความอนุมัติอย่างชัดเจน โดยระบุรายละเอียด 

วตัถปุระสงค ์สถานท่ี หนว่ยงานท่ีจะเลีย้งรบัรอง พรอ้มแนบเอกสารประกอบการพิจารณา เชน่ ใบ
เสนอราคา เป็นตน้ เสนอใหผู้มี้อ  านาจอนมุตั ิพิจารณาอนมุตัติามวงเงินและตามระเบียบขอ้บรษิัท  

3.2 ผูอ้นมุตัิควรมีการตรวจสอบการขออนมุตัิ โดยค านึงถึงวตัถปุระสงค ์โอกาส และมลูคา่ท่ีเหมาะสม 
ก่อนการอนมุตัทิกุครัง้ 

3.3 ผูข้ออนุมัติตอ้งแสดงหลักฐานการเลีย้งรบัรองต่อฝ่ายบญัชีและการเงิน โดยน าหลักฐาน ไดแ้ก่ 
ใบเสร็จรับเงิน หนังสือขอบคุณ และหลักฐานประกอบอ่ืน ๆ มาแสดงเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ส าหรบัการตรวจสอบ  

กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง  

นโยบาย 
1. บริษัทฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง นกัการเมือง หรือพรรคการเมืองใด 

ๆ บรษิัทฯ เป็นองคก์รท่ียดึมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนบัสนนุการปฏิบตัติามกฎหมาย และการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของพรรค
กำรเมืองหรือนักกำรเมืองใด 

2. ไม่สนับสนุนทางการเงิน หรือสิ่งของให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง เพ่ือแลกกับสิทธิพิเศษ หรือ
ผลประโยชนอ์นั มิชอบ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

3. คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิัท สามารถเขา้รว่มกิจกรรมทางการเมือง ตามสิทธิ
เสรีภาพส่วนบุคคล แต่ไม่มีสิทธิในการแอบอ้างความเป็นพนักงานบริษัท หรือน าทรัพยส์ินอุปกรณ์
เครื่องมือใด ๆ ของบรษิัท ไปใชเ้พ่ือประโยชนใ์นเขา้รว่มกิจกรรมทางการเมือง 

 
แนวทางปฏิบตั ิ

1. ไม่ควรแสดงออกดว้ยวิธีใด ๆ ท่ีท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจว่าบริษัทฯ มีความเก่ียวขอ้ง ฝักใ ฝ่ หรือใหก้ารสนบัสนุน
การด าเนินการทางการเมือง 

2.  ไม่แต่งกายดว้ยเครื่องแบบพนกังานหรือใชส้ญัลกัษณใ์ดท่ีท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดว้่าเป็นพนกังานบริษัทใน
การเขา้รว่มกิจกรรมทางการเมือง 

3.  ไม่แอบอา้งต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน การเป็นพนกังานบริษัทเพ่ือความน่าเช่ือถือในการหาแนวรว่มในการ
แสดงออกทางการเมือง 

4.  หลีกเล่ียงการแสดงออก หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานท่ีท างาน หรือในเวลางานอนัอาจ
ท าใหเ้กิด ความขดัแยง้ในการท างาน 
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กำรบริจำคเพือ่กำรกุศล  

นโยบาย 
1.  การใชเ้งิน หรือ ทรพัยส์ินของบรษิัท เพ่ือบรจิาคการกศุล ตอ้งกระท าในนามบรษิัทเท่านัน้ โดยการบริจาค 

เพ่ือการกศุล ตอ้งเป็นมลูนิธิองคก์รสาธารณะกศุล วดั โรงพยาบาล สถานศกึษาหรือองคก์รเพ่ือประโยชน์
ตอ่สงัคม ท่ีมีใบรบัรอง เช่ือถือได ้หรือสามารถตรวจสอบได ้ 

2. บริษัทมีขัน้ตอนการตรวจสอบการอนมุตัิท่ีชดัเจนโดยการขออนมุตัิในการสนบัสนนุโครงการ หรือองคก์ร
ต่าง ๆ นัน้ จะตอ้งท าเอกสารขออนุมตัิเป็นลายลกัษณอ์กัษร ระบุวตัถุประสงคอ์งคก์รท่ีตอ้งการบริจาค 
จ านวนเงินท่ีบรจิาค และวิธีการจา่ยเงินใหช้ดัเจน และตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากผูบ้รหิารตามอ านาจอนมุตัิ 

3. การบริจาคเพ่ือการกุศล จะตอ้งมีใบเสร็จรบัเงิน หรือเอกสารหลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีชดัเจนและสอดคลอ้งกบั
ระเบียบของบรษิัทเพ่ือใหม้ั่น ใจวา่การบรจิาคเพ่ือการกศุลไมไ่ดใ้ชเ้ป็นขอ้อา้งส าหรบัการทจุรติคอรร์ปัชนั 

แนวทางปฏิบตั ิ

การบริจาคเพ่ือการกุศล หรือการสนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือสงัคม (CSR) ในนามบริษัท ใหก้ับหน่วยงานขอรฐั 
และหนว่ยงานเอกชน หรือหนว่ยงานตา่ง ๆ มีวตัถปุระสงคใ์นการท าประโยชนเ์พ่ือสงัคม โดยท่ีไมห่วงัผลประโยชน์
ทางการคา้ หรือ สิ่งอ่ืนใดเป็นการตอบแทน การสนบัสนนุ หรือบรจิาคดงักลา่วควรปฏิบตั ิดงันี  ้

1. จดัท าบนัทึกขอ้ความขออนมุตัิโดยระบุรายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะสนบัสนุน หรือบริจาควตัถปุระสงค์
จ  านวนเงิน ผูข้ออนมุตัคิวรศกึษาเพ่ือใหแ้นใ่จว่ากิจกรรมท่ีจะขออนมุตัมีิอยูจ่รงิ และมีวตัถปุระสงคใ์นการ
ชว่ยเหลือสงัคมอยา่งแทจ้รงิ ควรเป็นองคก์ร มลูนิธิ ท่ีสามารถตรวจสอบได ้

2. การขออนมุตัติอ้งไดร้บัการพิจารณาและอนมุตัจิากผูมี้อ านาจอนมุตัิตามวงเงินและอ านาจอนมุตัท่ีิระบไุว้
ในตารางอ านาจการอนมุตัขิองบริษัทฯ 

3. ผูข้ออนมุตัริวบรวมเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ จากการบรจิาคเพ่ือการกศุล หรือสนบัสนนุกิจกรรมเพื่อสงัคม 
(CSR) ไดแ้ก่ หนงัสือขอบคณุ ใบอนุโมทนาบตัร ใบเสร็จ เป็นตน้ น าไปแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีการเงิน และ
บญัชีเพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานส าหรบัการตรวจสอบ 

4. กรณีท่ีมีการให้การสนับสนุนในกิจกรรมองคก์ร หรือ หน่วยงานของรัฐ ห้ามสนับสนุนกิจกรรมทาง
การเมืองในนามของบริษัทฯ บริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือ กิจกรรมของพรรคการเมือง หรือ 
นกัการเมืองใด 
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กำรให้เงินสนับสนุน  
นโยบาย 

1. การให้เงินสนับสนุนในนามบริษัท เพ่ือสนับสนุนโครงการโดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือธุรกิจ ตราสินค้า 
ภาพลกัษณท่ี์ดี หรือ ช่ือเสียงของบริษัทตอ้งพิสจูนไ์ดว้่าผูข้อเงินสนบัสนนุไดท้  ากิจกรรมตามโครงการจริง 
และเป็นการด าเนินการเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงคข์องโครงการ และก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่สงัคมอยา่งแทจ้รงิ 

2.  การให้เงินสนับสนุนข้างต้น จะต้องไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กั บบุคคล 
หนว่ยงาน หรือ กลุม่บคุคลใดกลุม่หนึ่งโดยเฉพาะ 

3. บริษัทมีขัน้ตอนการตรวจสอบการอนมุตัิท่ีชดัเจน โดยการขออนมุตัิในการสนบัสนนุโครงการ หรือองคก์ร
ตา่ง ๆ นัน้จะตอ้งมีเรื่องเอกสารขออนมุตัิเป็นลายลกัษณอ์กัษรระบวุตัถปุระสงคอ์งคก์รท่ีตอ้งการบรจิาค 
จ านวนเงินท่ีบรจิาค และวิธีการจา่ยเงินใหช้ดัเจน และตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากผูบ้รหิารตามอ านาจอนมุตัิ 

4.  การให้เงินสนับสนุนจะตอ้งมีใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับ 
ระเบียบของบรษิัทเพ่ือใหม้นัใจวา่การใหเ้งินสนบัสนนุ ไมไ่ดใ้ชเ้ป็นขอ้อา้งส าหรบัการทจุรติคอรร์ปัชนั 

แนวทางปฏิบตั ิ
การใหเ้งินสนบัสนนุเพ่ือการโฆษณาประชาสมัพนัธส์ง่เสรมิภาพลกัษณท์างธุรกิจ มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือธุรกิจ

เผยแพรแ่บรนดบ์ริษัท ส่งเสริมการขาย ช่ือเสียงของบริษัทโดยไม่หวงัผลประโยชนห์รือ มีวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอ่ืน  
ท่ีเป็นการคอรร์ปัชนั หรือ ชกัจงูใหผู้ร้บัประพฤติโดยมิชอบในหนา้ท่ีของตน การใหเ้งินสนบัสนนุดงักล่าวควรปฏิบตัิ 
ดงันี ้

1.  จดัท าเอกสารขออนุมตัิโดยระบุรายละเอียด วตัถุประสงค ์จ านวนเงิน ผูข้ออนุมตัิควรศึกษาใหแ้น่ใจว่า
โครงการท่ีจะสนบัสนนุมีอยูจ่รงิ ควรเป็นหน่วยงานท่ีสามารถตรวจสอบได ้

2.  การขออนมุตัิตอ้งไดร้บัการพิจารณาและอนมุตัิจากผูมี้อ านาจอนมุตัิตามวงเงิน และอ านาจอนมุตัิท่ีระบุ
ไวใ้น ตารางอ านาจการอนมุตัขิองบรษิัทฯ 

3.  ผูข้ออนมุตัริวบรวมเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ จากการใหเ้งินสนบัสนนุ ไดแ้ก่ หนงัสือขอบคณุ ใบเสรจ็รบัเงิน 
เป็นตน้ และน าไปแสดงตอ่เจา้หนา้ท่ีการเงิน และบญัชีเพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานส าหรบัการตรวจสอบ 

กำรส่ือสำรนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอรรั์ปชันในองคก์ร และบุคคลภำยนอก 

1. บรษิัทจะส่ือสารทัง้ภายในและภายนอกเก่ียวกบันโยบายตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั รวมถึงชอ่งทางการ
แจง้เบาะแส และขอ้มลูตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหพ้นกังาน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คูค่า้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทกุกลุ่ม และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจไดร้บัทราบ โดยผ่านทางช่องทางการส่ือสารของบริษัทฯ ประกอบไป
ดว้ย เว็บไซตบ์ริษัท อีเมลก์ารจัดท าวารสาร “สายใยเฮง” Morning Talk การติดบอรด์ประชาสมัพันธ์ 
ฯลฯ 
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2. พนกังานทุกคนตอ้งใหค้  ารบัรองและลงนามในแบบฟอรม์ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ เพ่ือยืนยนัว่าไดร้บัรู ้
เนือ้หาของนโยบายตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือเป็น
เครื่องยืนยนัว่าไดอ้่านแลว้ และยอมรบัท่ีจะปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงบทลงโทษของ
การไม่ปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัเก่ียวกับการท างานของ
บรษิัท 

3. บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศ ฝึกอบรม สัมมนา เก่ียวกับนโยบายต่อตา้นทุจริตคอรร์ัปชันให้กับ 
พนกังานทกุคนไดร้บัทราบและน าไปปฏิบตัิอย่างแทจ้รงิ 

กระบวนกำรตรวจสอบ และกำรควบคุมภำยใน 

1.  เพ่ือการน าแนวปฏิบตักิารตอ่ตา้นทจุริตคอรร์ปัชนัไปใชใ้หมี้ประสิทธิผล คณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง 
ไดมี้การจดัท า และรวบรวมทะเบียนความเส่ียงการทจุริตคอรร์ปัชนัโดยใหท้กุสายงานในบริษัทไดส้  ารวจ
ความเส่ียงการทุจริตคอรร์ัปชันจากการท างานท่ีต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ หรือ
หนว่ยงานภายนอกอ่ืน เชน่ การตอ่ภาษียานพาหนะ การโอนทะเบียนยานพาหนะ ใบอนญุาตตา่ง ๆ การ 
จัดซือ้ – จัดจ้าง เป็นตน้ และระบุลงในแบบฟอรม์ทะเบียนความเส่ียงเป็นลายลักษณอ์ักษรรวมทัง้
มาตรการการควบคมุและการจดัการเพ่ือปอ้งกนัการเกิดทจุริตคอรร์บัชั่น 

2.  ผูต้รวจสอบภายในตรวจสอบทะเบียนความเส่ียง และมาตรการการปอ้งกนัการเกิดทจุริตคอรร์ปัชนัของ
ทกุสายงาน และจดัท าแผนการตรวจสอบภายในเพ่ือใชใ้นการตรวจสอบขัน้ตอนการท างานของทกุแผนก
ให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมท่ีไดก้ าหนดไว้ หากพบประเด็นท่ีมีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับ
นโยบายตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนัจะตอ้งแจง้หนว่ยงานผูป้ฏิบตัเิพ่ือใหมี้การปรบัปรุงมาตรการควบคมุ 

3.  บริษัทไดมี้การจา้งผูต้รวจสอบภายใน จากบริษัทภายนอก ท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบการปฏิบตัิตาม
ระบบการควบคมุภายใน พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข เพ่ือปรบัปรุง หรือพฒันาการควบคมุ
ภายในใหมี้ประสิทธิภาพสามารถป้องกันและตรวจพบความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ และครอบคลุมถึงการ
สอบทานการปฏิบตัติามกระบวนการตามมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

4.  ผู้ตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นท่ีพบอย่างเร่งด่วนต่อประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร 
คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิัท 

กำรบันทกึและเก็บรักษำข้อมูล 

1. บริษัทมีนโยบายปฏิบตัิตามมาตรฐาน หลกัการ รวมทัง้กฎหมายท่ีบงัคบัใชเ้ก่ียวกบัรายงานขอ้มูลบญัชี 
และการเงิน ซึ่งบริษัทไม่ยอมใหมี้การบนัทึกขอ้มลูท่ีเป็นเท็จ ไม่ถกูตอ้ง หรือท าการตกแตง่บญัชี รวมทัง้
ตอ้งไมมี่บญัชีนอกงบการเงินเพ่ือใชส้นบัสนนุหรือปกปิดการคอรร์ปัชนั 

 



 
 

 

 

 

นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลในฐำนะ 
บริษัททีม่ปีระสิทธิภำพและรับผิดชอบต่อสังคม 

 
รหสั BD-PL-001 

 

ฉบบัท่ี   :   4 

 

หน้า   :   26/81 

นโยบายต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชนั 

 

วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ 11 พ.ค. 2564 

 

 

 
2.  บริษัทจัดใหมี้ขัน้ตอนในการเก็บรกัษาเอกสารและบนัทึกต่าง ๆ ใหพ้รอ้มต่อการตรวจสอบเพ่ือยืนยนั

ความถูกตอ้งและเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขัน้ตอนการปฏิบตัิเพ่ือให ้มั่นใจว่าไม่มี
รายการใดท่ีไมไ่ดร้บัการบนัทกึ หรือไมส่ามารถอธิบายได ้หรือรายการท่ีเป็นเท็จ  

3. การจดัเก็บเอกสารตา่ง ๆ ใหมี้การจดัเก็บอย่างเป็นระบบ สะดวกแก่การตรวจสอบ โดยมีการจดัเก็บแบบ
ตวัจริง และใหมี้การบนัทึกรายการเป็นรายวันก่อนการบนัทึกบญัชี เพ่ือใหม้ั่นใจถึงความครบถว้นของ
รายการและหลีกเล่ียงรายการซอ่นเรน้ ซึ่งอาจเก่ียวกบัการทจุรติคอรร์ปัชนั  

กำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน 

บริษัทเปิดโอกาสให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัท และผู้มีส่วนไดเ้สียทั้งภายในและ
ภายนอกบริษัทท่ีพบเห็นการกระท าท่ีท าใหเ้กิดความสงสัยไดว้่าเป็นการทุจริตคอรร์ปัชนั ท่ีเกิดขึน้กับบริษัท ทัง้
ทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องท่ีได้ก าหนดไว้ในนโยบายฉบับนี ้ โดยผู้รอ้งเรียนตอ้งระบุ
รายละเอียดของเรื่องท่ีจะแจง้ เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน พรอ้มหลกัฐาน หรือขอ้มลูท่ีเพียงพอตอ่การตรวจสอบ และ
แจ้งช่ือ ท่ีอยู่หมายเลขโทรศัพท ์ท่ีสำมำรถติดต่อได้ โดยระบุให้ชัดเจนว่ำเป็นเอกสำรลับ ผ่านช่องทาง
ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. กลอ่งรบัความคดิเห็น 
2. ทางไปรษณีย ์ : คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 69 หมูท่ี่ 7 ต  าบลสนัทรายนอ้ย อ าเภอสนัทราย  
จงัหวดัเชียงใหม ่50210 

3. ทางอีเมล ์  : whistleblower@hengleasing.co.th  
4. ทางโทรศพัท ์ : 02-153-9582 ตอ่ 8010 
5. ทางเว็บไซต ์  :  www.hengleasing.com 

 

 
 

 

 

 

http://www.hengleasing.com/



