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บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
นโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่น 

 
1. บทนํา 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”หรือ “เวฟ”) มุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส
และเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทตอตานการคอรรัปช่ันทุกรูปแบบดวยตระหนักดีถึงภัยรายแรงของการ
คอรรัปช่ันที่ทําลายการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ทั้งยังกอใหเกิดความเสียหายตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

นโยบายตอตานการการคอรรัปช่ัน (“นโยบาย”) ฉบับน้ีถือเปนสวนเพ่ิมเติมของจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และไดรับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทอยูในระหวางการเขารวมเปนสวนหน่ึงในสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือแสดงใหเห็นวาบริษัทมีนโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปช่ันอยางสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) 
2.2 เพ่ือกําหนดกฎเกณฑและแนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกันมิใหบริษัท พนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่น (เชน บุคคล        

ที่สาม) ที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่เก่ียวของกับเวฟ ฝาฝนกฎหมายตอตานการคอรรัปช่ัน รวมถึงกําหนดขั้นตอนการสอบทาน
และการกํากับดูแลเพื่อใหมั่นใจวามีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับน้ี 

3. คํานิยาม 
กลุมบริษัท หมายถึง  บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือทั้งหมด 
การคอรรัปช่ัน (Corruption) หมายถึงการติดสินบนไมวาจะอยูในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอใหการใหคํามั่นสัญญา การให    

การรับหรือการเรียกรองผลประโยชนเพ่ือเปนสิ่งจูงใจ (เชน เงิน ของกํานัล เงินใหกูยืม รางวัล คาตอบแทน การเล้ียงรับรอง หรือ
ผลประโยชนอื่น) เพ่ือใหบุคคลกระทําอยางหน่ึงอยางใดท่ีผิดกฎหมาย หรือ ขัดตอศีลธรรมอันดีตลอดจนการใชอํานาจที่ไดมาโดย
ตําแหนงหนาที่และ/หรือการใชขอมูลที่ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่การงานของบริษัทไปกระทําการใดๆ ที่เปนการเอื้อประโยชน
ใหกับตนเองและ/หรือผูอื่นเพ่ือใหไดมาซึ่งเงิน ทรัพยสิน ผลประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสมทางธุรกิจ หรือผลประโยชนใดโดย        
มิชอบแกตนเอง และ/หรือผูอื่นทั้งทางตรงและทางออม รวมถึงการกระทําใดๆ ที่ขัดหรือแยงกับหลักจริยธรรม ยกเวนแตเปนกรณีที่
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ิน หรือจารีตทางการคาใหกระทําได 

4. ขอบเขต 
หามกรรมการ ผูบริหาร และเจาหนาที่ทุกคน (รวมเรียกวา “พนักงาน”) ของบริษัทดําเนินการหรือยอมรับการคอรรัปช่ันทุก

รูปแบบทั้งทางตรง หรือทางออม โดยครอบคลุมธุรกิจในทุกประเทศและทุกหนวยงานที่เก่ียวของ 
บริษัทคาดหวังใหตัวแทนและตัวกลางทางธุรกิจอื่นๆ ที่มีความเก่ียวของ หรือกระทําในนามบริษัทปฏิบัติตามนโยบายฉบับน้ี 

5. หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
5.1 คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่และรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัตินโยบาย รวมถึงกําหนดใหมีระบบที่สนับสนุนการ

ตอตานการคอรรัปช่ันที่มปีระสิทธิภาพ เพ่ือใหมั่นใจวาพนักงานทุกคนของบริษัทไดตระหนักดีและใหความสําคัญของปญหาที่
เกิดจากการคอรรัปช่ัน 

5.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และรับผิดชอบ ดังน้ี 
5.2.1 สอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่

เช่ือมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต เพ่ือใหมั่นใจวาการดําเนินงานของบริษัทมีความรัดกุม เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

5.2.2 กํากับดูแลนโยบายและมาตรการตอตานการคอรรัปช่ัน เพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทไดปฏิบัติภาระหนาที่ตามกฎหมายและ
จริยธรรมที่กําหนดไว 
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5.3 ประธานเจาหนาที่บริหาร และผูบริหารมีหนาที่และรับผิดชอบในการกําหนดใหมีระบบ การสงเสริม และการสนับสนุน

นโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปช่ัน เพ่ือสื่อสารไปยังพนักงานและผูเก่ียวของทุกฝาย รวมทั้งทบทวนความ
เหมาะสมของระบบและมาตรการตางๆ เพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับและขอกําหนดของ
กฎหมาย 

5.4 ผูตรวจสอบภายในมีหนาที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานวาเปนไปอยางถูกตอง ตรงตาม
นโยบาย แนวทางปฏิบัติอํานาจในการดําเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายและขอกําหนดของหนวยงานที่เขาไปกํากับติดตาม 
เพ่ือใหมั่นใจวามรีะบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอตอความเสี่ยงจากการคอรรัปช่ันที่อาจเกิดขึ้น 

5.5 เจาหนาที่จะตองปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองกับนโยบายนี้ กรณีมีขอสงสัยหรือพบเห็นการฝาฝนนโยบายน้ีจะตองรายงานตอ
ผูบังคับบัญชาหรือผานชองทางการรายงานที่กําหนดไวตามนโยบายการแจงการกระทําผิดและใหความคุมครองผูรองเรียน 
(Whistleblower Procedures) ของบริษัท ซึ่งบริษัทไดจัดทําเปนเอกสารแยกตางหาก 

 

6. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ 

6.1 บทท่ัวไป 
6.1.1 พนักงานเวฟทุกระดับตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปช่ันและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 

โดยตองไมเขาไปเก่ียวของกับเรื่องคอรรัปช่ันไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
6.1.2 ผูบริหาร และเจาหนาที่ของเวฟไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เขาขายการคอรรัปช่ันที่เก่ียวของกับ

บริษัท ตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ 
หากมีขอสงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษาผูบังคับบัญชาหรือบุคคลที่กําหนดใหทําหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการติดตาม
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทผานชองทางตางๆ ที่กําหนดไว (E-mail: hotline@wave-groups.com) 

6.1.3 เวฟจะใหความเปนธรรมและคุมครองเจาหนาที่ที่ปฏิเสธหรือแจงเรื่องการคอรรัปช่ันที่เก่ียวของกับบริษัท โดยใช
มาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการคอรรัปช่ัน ตามที่กําหนดไวในนโยบายการแจง
การกระทําผิดและใหความคุมครองผูรองเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัท 

6.1.4 ผูที่กระทําการคอรรัปช่ัน เปนการกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตาม
ระเบียบที่เวฟกําหนดไว นอกจากน้ีอาจจะไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทําน้ันผิดกฎหมาย 

6.1.5 เวฟตระหนึกถึงความสําคัญในการเผยแพร ใหความรูและทําความเขาใจกับบุคคลที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่เก่ียวของกับเวฟ 
หรืออาจเกิดผลกระทบตอบริษัทในเรื่องที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปช่ัน  
ฉบับน้ี 

6.1.6 เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินการในเร่ืองที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอรรัปช่ันพนักงานของเวฟทุกระดับ
ตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังในเรื่องที่กําหนดไวในขอ 6.2 ถึงขอ 6.5 ดังตอไปน้ี 

6.2 การชวยเหลือทางการเมือง 
การชวยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การใหการสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของและ/หรือการเขารวม

กิจกรรม ตลอดจนการสงเสริมใหพนักงานเขารวมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทเพ่ือใหไดมาซึ่งความไดเปรียบทางธุรกิจ
การคา ทั้งน้ีไมรวมถึงการที่พนักงานเขารวมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลแตจะตองไมแอบอางความเปนพนักงาน หรือนํา
ทรัพยสิน อุปกรณเครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนในการดําเนินการใดๆ ในทางการเมือง 

เวฟมีนโยบายดําเนินธุรกิจอยางเปนกลาง ไมฝกใฝทางการเมืองหรือนักการเมืองมืออาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรค
หน่ึง บริษัทจะไมสนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของใหแกพรรคการเมือง นักการเมือง หรือผูสมัครรับเลือกทางการเมืองใดๆ ไปเพ่ือ
เปนการชวยเหลือทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรกโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเอื้อประโยชนทางธุรกิจใหกับบริษัท 
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6.3 การบริจาคเพ่ือการกุศล 

การบริจาคเพ่ือการกุศล (Charitable Contribution, Donations and Aid Grants) อาจทําใหเกิดความเสี่ยงตอบริษัท เน่ืองจาก
กิจกรรมดังกลาวเกี่ยวของกับการใชจายเงินโดยไมมีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใชเปนขออางหรือเสนทางสําหรับการ
คอรรัปช่ัน และเพ่ือไมใหการบริจาคเพ่ือการกุศลมีวัตถุประสงคแอบแฝง เวฟจึงกําหนดนโยบายและหลักเกณฑเก่ียวกับการบริจาค
เพ่ือการกุศลกระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไวดังตอไปน้ี 

6.3.1 การบริจาคน้ันตองพิสูจนไดวามีกิจกรรมตามโครงการเพ่ือการกุศลดังกลาวจริง และมีการดําเนินการเพ่ือสนับสนุนให
วัตถุประสงคของโครงการประสบผลสําเร็จและกอใหเกิดประโยชนตอสังคมอยางแทจริง หรือเพ่ือเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

6.3.2 การบริจาคน้ันตองพิสูจนไดวาเปนไปเพ่ือการกุศลดังกลาว ไมมีสวนเก่ียวของกับผลประโยชนตางตอบแทนใหกับบุคคล
ใด หรือหนวยงานใด ยกเวนการประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เชน การติดตราสัญญลักษณ (Logo) การ
ประกาศรายช่ือเวฟ ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ เปนตน 

6.4 เงินสนับสนุน 
เงินสนับสนุน (Sponsorships) เปนวิธีการประชาสัมพันธทางธุรกิจของบริษัททางหน่ึง ซึ่งแตกตางจากการบริจาคเพ่ือการกุศล

โดยอาจกระทําไดโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือธุรกิจ ตราสินคา หรือช่ือเสียงของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยูเน่ืองจากเปนการจายเงินสําหรับ
การบริการหรือผลประโยชนที่ยากตอการวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุนยังอาจถูกเช่ือมโยงไปเก่ียวกับการติดสินบน เวฟจึง
กําหนดนโยบายและหลักเกณฑเก่ียวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไวดังตอไปน้ี 

6.4.1 เงินสนับสนุนน้ันตองพิสูจนไดวาผูขอเงินสนับสนุนไดทํากิจกรรมตามโครงการดังกลาวจริง และเปนการดําเนินการเพ่ือ
สนับสนุนใหวัตถุประสงคของโครงการประสบผลสําเร็จและกอใหเกิดประโยชนตอสังคมอยางแทจริง หรือเพ่ือเปนไป
ตามวัตถุประสงคของการดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

6.4.2 เงินสนับสนุนน้ันตองพิสูจนไดวาการใหเงินสนับสนุนหรือประโยชนอื่นใดที่สามารถคํานวนเปนตัวเงินไดเชน การใหที่
พักและอาหาร เปนตน ไมมีสวนเก่ียวของกับผลประโยชนตางตอบแทนใหกับบุคคลใด หรือหนวยงานใด ยกเวนการ
ประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป 

ทั้งน้ีการบริจาคเพ่ือการกุศลและการใหเงินสนับสนุนจะตองปฏิบัติตามข้ันตอน ดังน้ี 
 ผูรองขอตองจัดทําใบบันทึกคําขอหรือบันทึกขอความโดยระบุช่ือผูรับบริจาคหรือผูรับการสนับสนุน และวัตถุประสงค

ของการบริจาคหรือการสนับสนุน พรอมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดเสนอใหผูมีอํานาจอนุมัติของบริษัทพิจารณา
อนุมัติตามระดับอํานาจอนุมัติของบริษัท 

 ผูมีอํานาจอนุมัติ สอบทานใบบันทึกคําขอหรือบันทึกขอความ เพ่ือใหมั่นใจวา วัตถุประสงคของการบริจาคเปนไปตาม
แนวทางปฏิบัติในการบริจาคเพ่ือการกุศลและการใหเงินสนับสนุน และพิจารณาอนุมัติ หากการขอบริจาคหรือใหเงินสนับสนุน
เปนไปตามแนวทางปฏิบัติของบริษัท 

 ผูรองขอ นําหลักฐานการบริจาคเพ่ือการกุศลและการใหเงินสนับสนุน เชน หนังสือขอบคุณจากหนวยงานรับบริจาคหรือ
รับการสนับสนุน ใบอนุโมทนา รูปถายการบริจาค นามบัตร เปนตน สงใหฝายบัญชีและการเงิน เพ่ือเปนหลักฐานการบริจาคเพ่ือ
การกุศลและการใหเงินสนับสนุน หลังจากดําเนินการบริจาคหรือใหเงินสนับสนุนแลว    

 ฝายบัญชีและการเงิน สอบทานหลักฐานการบริจาคเพ่ือการกุศลและการใหเงินสนับสนุน และจัดเก็บขอมูลเขาแฟม
เอกสาร หากหลักฐานที่ผูรองขอใหมาไมเพียงพอ ใหแจงผูรองขอเพื่อขอขอมูลหรือคําอธิบายเพ่ิมเติม และหากพิสูจนไดวาการ
บริจาคเพ่ือการกุศล หรือการใหเงินสนับสนุนไมเปนไปตามแนวทางปฏิบัติของบริษัท หรือใชเปนขออาง หรือเสนทางสําหรับการ
ใหสินบนหรือการคอรรปัช่ัน บริษัทจะลงโทษผูกระทําผิดตามระเบียบที่บริษัทกําหนดไว 

 สํานักตรวจสอบภายในตรวจสอบและติดตามกระบวนการบริจาคเพ่ือการกุศลและการใหเงินสนับสนุนเปนประจําทุกป 
เพ่ือใหมั่นใจวา กระบวนการบริจาคเพ่ือการกุศลและการใหเงินสนับสนุนมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสม 
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6.5 ของขวัญ คาบริการตอนรับ และคาใชจายอ่ืน 

บริษัทตระหนักดีวาการสรางความสัมพันธที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเปนสิ่งที่สําคัญที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จอยางตอเน่ืองของ
บริษัท พนักงานสามารถให หรือรับของขวัญ (Gifts) และ/หรือคาบริการตอนรับ (Hospitality) และ/หรือในรูปคาใชจายอื่น (Others) 
แก/จากบุคคลใดๆ ได หากเขาเง่ือนไขทุกขอดังตอไปน้ี 

6.5.1 ไมเปนการกระทําโดยต้ังใจ เพ่ือครอบงํา ชักนํา หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพ่ือใหไดมาซึ่งความไดเปรียบใดๆ ผานการ
กระทําไมเหมาะสม หรือเปนการแลกเปล่ียนอยางชัดเจนหรือแอบแฝง เพ่ือใหไดมาซึ่งการชวยเหลือหรือผลประโยชน 

6.5.2 เปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
6.5.3 เปนการใหในนามบริษัท ไมใชในนามของพนักงาน 
6.5.4 ไมเปนของขวัญที่อยูในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเทาเงินสด (เชน บัตรของขวัญ หรือบัตรกํานัล) 
6.5.5 เหมาะสมกับสถานการณเชน การใหของขวัญเล็กๆ นอยๆ ในชวงเทศกาลสงกรานต ตรุษจีน หรือปใหมซึ่งถือเปน    

ธรรมเนียมปกติ 
6.5.6 ประเภทและมูลคามีความเหมาะสม และมอบใหถูกตองตามกาลเทศะ เชน ในกรณีที่บริษัทอยูระหวางจัดใหมีการ

ประกวดราคา พนักงานจะตองไมรับของขวัญหรือคาบริการตอนรับจากบริษัทที่เขารวมการประกวดราคานั้นๆ 
6.5.7 เปนการใหอยางเปดเผยไมปกปด 
ตัวอยางของขวัญ และคาบริการตอนรับที่สามารถใหหรือรับได มีดังน้ี 
 สิ่งของทั่วไปในมูลคาเล็กนอย เชน ปากกา สมุด ปฏิทิน แกว รม เปนตน 
 ของขวัญ หรือกระเชาตามชวงเทศกาลตางๆ และในโอกาสพิเศษตางๆ 
 คาบริการตอนรับ เปนการเล้ียงรับรองทางธุรกิจเปนมื้ออาหาร เพ่ือพูดคุยธุรกิจ 
ทั้งน้ีพนักงานจะตองปฏิบัติตามข้ันตอนการใหหรือรับของขวัญ และคาบริการตอนรับ ดังน้ี 
1. การรับของขวัญ 

 พนักงานสามารถรับของขวัญซึ่งมีมูลคาไดไมเกิน 3,000 บาท 
 ในกรณีที่ไมสามารถปฏิเสธและจะตองรับของขวัญซึ่งมีมูลคาเกินกวา 3,000 บาท พนักงานตองแจงใหผูบังคับบัญชา

ทราบโดยใชแบบรายงานการรับของขวัญ โดยระบุรายละเอียดและมูลคาของขวัญ วันที่รับ ช่ือของผูให ตลอดจน
วัตถุประสงคของการให จากน้ันใหผูบังคับบัญชานําสงแบบรายงานการรับของขวัญพรอมของขวัญดังกลาว แก
เลขานุการประธานเจาหนาที่บริหาร เพ่ือนําไปเปนของรางวัลใหแกพนักงาน หรือบริจาคเพ่ือการกุศลตามความ
เหมาะสม 

 สํานักตรวจสอบภายในตรวจสอบกระบวนการรับของขวัญเปนประจําทุกป เพ่ือใหมั่นใจวา กระบวนการรับของขวัญมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

2. การใหของขวัญ คาบริการตอนรับ และคาใชจายอ่ืน 

 เมื่อตองการใหของขวัญ คาบริการตอนรับ หรือคาใชจายอื่น ผูรองขอจัดทําแบบรายงานการใหของขวัญ คาบริการ
ตอนรับ และคาใชจายอื่น โดยระบุช่ือหนวยงานที่จะให รายละเอียด ปริมาณ และมูลคาของขวัญ คาบริการตอนรับ หรือ
คาใชจายอื่น ตลอดจนวัตถุประสงคของการใหของขวัญ คาบริการตอนรับ หรือคาใชจายอื่น พรอมทั้งแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณาทั้งหมด เสนอใหผูมีอํานาจอนุมัติของบริษทัพิจารณาอนุมัติตามระดับอํานาจอนุมัติของบริษัท 

 ผูมีอํานาจอนุมัติสอบทานแบบรายงานการใหของขวัญฯ และเอกสารประกอบ เพ่ือใหมั่นใจวา วัตถุประสงคของการให
ของขวัญ คาบริการตอนรับ หรือคาใชจายอื่น สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และพิจารณาอนุมัติ 

 ผูรองขอนําหลักฐานการใหของขวัญ คาบริการตอนรับ หรือคาใชจายอื่น เชน ใบเสร็จรับเงิน หนังสือขอบคุณจาก
หนวยงานรับของขวัญ คาบริการตอนรับ หรือคาใชจายอื่น หรือรูปถายการให นามบัตร เปนตน สงใหแกฝายบัญชีและ
การเงิน เพ่ือใชเปนหลักฐานประกอบการเบิกเงิน  
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 ฝายบัญชีและการเงินสอบทานหลักฐานการใหของขวัญ คาบริการตอนรับ หรือคาใชจายอื่น รวมท้ังลายมือช่ือผูมีอํานาจ

อนุมัติ กอนทําการจายเงินใหแกผูรองขอ และจัดเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ เขาแฟมเอกสาร ในกรณีที่หลักฐาน            
ไมเพียงพอ ใหแจงผูรองขอเพื่อขอขอมูล หรือคําอธิบายเพ่ิมเติม หากพิสูจนไดวาการใหของขวัญ คาบริการตอนรับ หรือ
คาใชจายอื่นไมเปนไปตามแนวทางปฏิบัติของบริษัท หรือใชเปนขออาง หรือเสนทางสําหรับการใหสินบนหรือการ
คอรรัปช่ัน บริษัทจะลงโทษผูกระทําผิดตามระเบียบที่บริษัทกําหนดไว 

 สํานักตรวจสอบภายในตรวจสอบกระบวนการใหของขวัญ คาบริการตอนรับ หรือคาใชจายอื่น เปนประจําทุกป เพ่ือให
มั่นใจวา กระบวนการใหของขวัญ คาบริการตอนรับ หรือคาใชจายอื่น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม 

7. การประเมินความเสี่ยง 
ผูบริหารของบริษัทจะตองจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงดวยตนเอง (CSA: Control Self Assessment) ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยง

ที่อาจเกิดจากการใหสินบนหรือการคอรรัปช่ันอยางสมํ่าเสมอ และทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใชอยูใหมีความเหมาะสมที่
จะปองกันความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

8. ทรัพยากรบุคคล 
บริษัทจะนํานโยบายน้ีมาใชเปนสวนหน่ึงในการบริหารงานบุคลากรของกลุมบริษัทซึ่งรวมถึงการสรรหา การฝกอบรม การ

ประเมินผลงาน การใหคาตอบแทนและการเล่ือนตําแหนง 

9. การอบรมและสื่อสาร 
พนักงาน 

พนักงานทุกคนในบริษัทจะไดรับการสื่อสารใหรับทราบนโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปช่ัน รวมถึงการจัดใหมี
การอบรมใหกับผูบริหาร และเจาหนาที่ของบริษัท เพ่ือใหตระหนึกถึงความสําคัญของนโยบายฉบับน้ี นโยบายตอตานการใหสินบน
และการคอรรัปช่ันรวมถึงการเปล่ียนแปลงแกไขเพิ่มเติมจะแสดงไวในเว็บไซตของบริษัท 
ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผูจัดจําหนายสินคา/ผูใหบริการและบุคคลอื่นท่ีเก่ียวของ 

บริษัทจะสื่อสารนโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปช่ันใหแกตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผูจัดจําหนายสินคา/ผู
ใหบริการ ตลอดจนบุคคลอื่นที่เก่ียวของทราบ ต้ังแตเริ่มตนความสัมพันธทางธุรกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม ทั้งน้ีบริษัท
สนับสนุนใหตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผูจัดจําหนายสินคา/ผูใหบริการ และบุคคลอื่นที่เก่ียวของยึดมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบ
ตอสังคมเชนเดียวกับบริษัท 

10. การกํากับติดตามและสอบทาน 
ฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการของบริษัทจะทบทวนนโยบายฉบับน้ีและเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษัท พิจารณาอนุมัติหากมีการเปล่ียนแปลง รวมท้ังกํากับและติดตามการนํานโยบายฉบับน้ีไปปฏิบัติและใหคําแนะนําตางๆ อยาง
ตอเน่ือง ทั้งน้ีหากตองมีการปรับปรุงใดๆ ตองดําเนินการโดยเร็วที่สุด 

11. กระบวนการลงโทษ 
การลงโทษใหเปนไปตามขอบังคับเก่ียวกับการทํางานของบริษัทวาดวยวินัย และโทษทางวินัย และ/หรือขอกฎหมายที่เก่ียวของ  

 

นโยบายการตอตานการคอรรัปช่ันฉบับน้ี กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน เขาใจและปฏิบัติตาม เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของบริษัท โดยมี  ผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เปนตนไป  

 

________________________________________________________________________ 

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 

ทบทวนครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 


