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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
บริษทั เครอืไทย โฮลด้ิงส ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

บรษิัทและบรษิัทย่อยด ำเนินธุรกจิด้วยควำมโปร่งใสและตระหนักถึงควำมส ำคัญในเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ทุกรูปแบบ โดยกำรด ำเนินกจิกำรใหถู้กต้องตำมกฎหมำย และเป็นประโยชน์ต่อสงัคม สนับสนุนใหพ้นกังำน
ปฏบิตังิำนอย่ำงมคีุณธรรมและเป็นพลเมอืงทีด่ ี 

ในกำรนี้ บรษิทัจงึไดม้กีำรก ำหนดนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็นแนว
ทำงกำรปฏิบตัิเพื่อป้องกนัและต่อต้ำนปัญหำทุจรติคอร์รปัชัน่ของบรษิัทและบรษิัทย่อยให้ชดัเจนยิ่งขึ้น โดยสร้ำง
วฒันธรรมองคก์รใหทุ้กคนตระหนกัถงึพษิภยัของกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ สรำ้งค่ำนิยมทีถู่กตอ้ง และเพิม่ควำมเชื่อมัน่ต่อผู้
มสีว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝ่ำย เพื่อใหก้ำรต่อตำ้นทุจรติคอรร์ปัชัน่เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. ค านิยาม 

1.1 กำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ หมำยถงึ กำรใชอ้ ำนำจทีไ่ดม้ำหรอืทรพัยส์นิทีม่อียู่ในทำงมชิอบ เพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรอืผูอ้ื่น หรอืเพื่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อประโยชน์ของผูอ้ื่น โดยมรีปูแบบรวมถงึกำรตดิสนิบน กำรใหส้ิง่ของ 
เงิน หรือประโยชน์อื่นใด กำรฉ้อฉล กำรฟอกเงิน กำรยักยอก กำรปกปิดข้อเท็จจ ริง หรือกำรขัดขวำง
กระบวนกำรยุตธิรรม กำรใชอ้ ำนำจหน้ำทีโ่ดยมชิอบเพื่อข่มขู่หรอืเรยีกรอ้งผลประโยชน์ หรอืกำรตดัสนิใจใดๆ 
ทำงธุรกจิจำกผูอ้ื่น และครอบคลุมทัง้ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงเอกชนกบัหน่วยงำนของรฐั และระหว่ำงเอกชนดว้ย
กนัเอง 

1.2 กำรตดิสนิบน หมำยถงึ กำรให ้เสนอให ้ซึง่เงนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใด เพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำวกระท ำกำร
หรอืไม่กระท ำกำร หรอืละเว้นซึ่งกำรปฏบิตัิหน้ำที่เพื่อให้ได้มำหรอืรกัษำไว้เพื่อประโยชน์ที่ไม่เหมำะสมทำง
ธุรกจิ ผดิกฎหมำย จรรยำบรรณ หรอือำจสง่ผลเสยีแก่ภำพลกัษณ์ของบรษิทั  

1.3 บุคลำกรของบรษิทัและบรษิทัย่อย หมำยถงึ คณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร พนักงำนประจ ำ พนักงำนชัว่ครำว 
พนกังำนสญัญำจำ้งของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

2. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

2.1 ห้ำมกรรมกำร ผู้บรหิำร พนักงำนทุกระดบัของบรษิัทและบรษิัทย่อย มีส่วนร่วมกบักำรทุจรติคอร์รปัชัน่ทุก
รูปแบบทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม กำรติดสนิบนและกำรแสวงหำผลประโยชน์อนัมคิวรได้ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น 
กำรเรยีก รบั เสนอ หรอืให้ทรพัย์สนิ รวมถึงประโยชน์อื่นใดกบัเจำ้หน้ำทีข่องรฐัหรอืบุคคลอื่นใดทีท่ ำธุรกจิกบั
บรษิทั เพื่อประโยชน์ของตนเอง ผูอ้ื่น หรอืสรำ้งโอกำสทำงธุรกจิแก่บรษิทั  

2.2 บริษัทมีนโยบำยที่จะปฏิบัติตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รปัชัน่ใน
ประเทศไทย และในทุกประเทศทีต่วัแทนของบรษิทัประกอบธุรกจิในนำมของบรษิทั 

2.3 นโยบำยนี้ขยำยไปถงึ ตวัแทน คู่สญัญำหรอืบุคคลใดทีก่ระท ำกำรในนำมของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

2.4 หำกกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนกำรกระท ำใดๆ ทีฝ่่ำฝืนหรอืไม่เป็นไปตำมนโยบำยฉบบันี้ ไม่ว่ำทำงตรง
หรือทำงอ้อม จะได้รบักำรพิจำรณำทำงวนิัยตำมระเบียบที่บรษิัท ก ำหนดไว้หรอืมีโทษทำงกฎหมำย ทัง้นี้ 
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บุคลำกรของบรษิัทและบรษิทัย่อย ต้องท ำควำมเขำ้ใจและปฏบิตัิตำมนโยบำยต่อต้ำนคอรร์ปัชัน่ในทุกขัน้ตอน
ของกำรปฏบิตัิงำน หำกพบเหน็กำรกระท ำที่ขดัต่อนโยบำยนี้ ให้แจ้งผู้บงัคบับญัชำ หรอืหน่วยงำน/บุคคลที่
รบัผดิชอบใหท้รำบโดยทนัท ี

2.5 ผูบ้งัคบับญัชำทีเ่พกิเฉยกำรฝ่ำผนืหรอืไม่ปฏบิตัติำมนโยบำยฉบบันี้ โดยผูอ้ยู่ใต้บงัคบับญัชำของตน หรอืทรำบ
ถึงกำรกระท ำดังกล่ำวแต่ล้มเหลวในกำรจัดกำรแก้ไขหรือแจ้งเบำะแส จะได้รบักำรพิจำรณำทำงวินัยตำม
ระเบยีบทีบ่รษิทัก ำหนดไว ้

2.6 ตวัแทนหรอืคู่สญัญำของบรษิทัและบรษิทัย่อยทีฝ่่ำฝืนนโยบำยนี้จะถูกเลกิสญัญำ 

2.7 บรษิัทจะไม่ลงโทษ ลดต ำแหน่ง หรอืท ำให้เกดิผลกระทบในแง่ลบแก่กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนใดๆ ที่
ปฏเิสธกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ แม้กำรปฏเิสธดงักล่ำวจะท ำให้บรษิทั และ/หรอื บรษิทัย่อยต้องสญูเสยีโอกำสทำง
ธุรกจิ 

3. หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

3.1 คณะกรรมกำรของบรษิทัมหีน้ำที่และควำมรบัผดิชอบในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกบัดูแลให้มรีะบบต่อต้ำน
กำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ที่มปีระสทิธภิำพ เพื่อให้มัน่ว่ำฝ่ำยบรหิำรได้ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรต่อต้ำนกำร
ทุจรติคอรร์ปัชัน่และปลกูฝังค่ำนิยมดงักล่ำวใหเ้ป็นวฒันธรรมขององคก์ร 

3.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรสอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงนิและบญัช ีระบบ
ควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยในและระบบบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล มี
ควำมรดักุม ทนัสมยัและมปีระสทิธภิำพ 

3.3 ฝ่ำยบรหิำรมหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรก ำหนดใหม้รีะบบ กำรสง่เสรมิ และกำรสนบัสนุนนโยบำยต่อตำ้น
กำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ และสือ่สำรไปยงับุคลำกรทุกระดบั รวมทัง้ทบทวน สอบทำนและแกไ้ขระบบและมำตรกำร
ต่ำงๆใหม้คีวำมสอดคลอ้งกลบัควำมเปลีย่นแปลงต่ำงๆ และจดักำรประเมนิควำมเสีย่งต่อกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่
เป็นระยะ เพื่อระบุเหตุกำรณ์ทีม่คีวำมเสีย่งสงูและหำวธิกีำรป้องกนัและแกไ้ขอย่ำงเหมำะสม 

3.4 ผู้ตรวจสอบภำยในมหีน้ำที่และควำมรบัผดิชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏบิตัิงำนว่ำเป็นไปอย่ำง
ถูกตอ้งตำมนโยบำย แนวปฏบิตั ิอ ำนำจด ำเนินกำร ระเบยีบปฏบิตัแิละกฎหมำย เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำระบบควบคุมมี
ควำมเหมำะสมและรดักุมต่อกำรต่อกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ และรำยงำนแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

4. การแลกเปล่ียนของขวญั การให้ความบนัเทิงและการเลี้ยงรบัรอง 

4.1  เน่ืองจำกบรษิัทเลง็เหน็ถึงควำมส ำคญัของกำรสรำ้งควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกจิที่ดกีบัคู่ค้ำต่ำงๆ นโยบำยนี้จงึไม่
หำ้มกำรกระท ำใดๆ ที่โปร่งใสและเป็นส่วนหนึ่งกำรของด ำเนินธุรกจิตำมปกติ ซึ่งมกีฎหมำย ขอ้บงัคบั ธ รรม
เนียมประเพณีทอ้งถิน่หรอืหลกัปฏบิตัทิำงกำรคำ้ใหก้ระท ำได ้เช่นกำรใหค้วำมบนัเทงิ กำรเลีย้งรบัรอง กำรให้
หรอืรบัของขวญัในโอกำสพเิศษตำมสมควรและไดก้ระท ำอย่ำงสมเหตุสมผลตำมแนวทำงจรรยำบรรณในกำร
ประกอบธุรกจิ  
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4.2 กำรใหค้วำมบนัเทงิ กำรเลีย้งอำหำร กำรใหห้รอืรบัของขวญัในโอกำสพเิศษสำมำรถท ำไดเ้มื่อ  

(1) ไม่ไดก้ระท ำเพื่อจูงใจใหก้ระท ำกำรหรอืไม่กระท ำกำรอนัไม่ชอบ มอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจทำงธุรกจิ 
หรอืท ำใหไ้ดร้บัประโยชน์ทีไ่ม่เป็นธรรม 

(2) ไม่ได้ฝ่ำฝืนนโยบำยนี้ นโยบำยจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจของบรษิัท หรอืกฎหมำยใดที่
เกีย่วขอ้ง  

 (3) กำรใหห้รอืรบัของขวญัไดก้ระท ำในนำมของบรษิทั ไม่ใช่ในนำมของบุคคลเป็นกำรเฉพำะตวั 

(4) ไดก้ระท ำตำมสมควรแก่โอกำสและประเพณีนิยมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอกนั เช่นกำรแลกเปลีย่นของขวญัใน
งำนเลีย้งปีใหม่ 

(5) กำรแลกเปลีย่นของขวญัไดก้ระท ำอย่ำงเปิดเผย 

(6) กำรเลีย้งรบัรองกระท ำไดต้ำมจ ำเป็นและมคี่ำใช้จ่ำยทีส่มเหตุสมผล โดยไม่ฟุ่มเฟือยหรอืมคีวำมถี่
มำกเกนิสมควร 

5. การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง 

5.1 กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเมืองคอืกำรให้ควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิหรอืสิง่อื่น แก่พรรคกำรเมืองและ
นกักำรเมอืง รวมถงึกำรใหกู้ย้มื กำรบรจิำคเงนิและทรพัยส์นิ และกำรใหบ้รกิำรต่ำงๆ 

5.2 บรษิัทมนีโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมอืง ไม่มนีโยบำยช่วยเหลอืทำงกำรเมอืงหรอืกระท ำกำรอนัเป็นกำรฝักใฝ่
ฝ่ำยใด 

5.3 กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนของบรษิัทและบรษิัทย่อย มีสทิธิเสรภีำพตำมรฐัธรรมนูญและกฎหมำยที่
เกีย่วขอ้ง ในกำรมสี่วนร่วมทำงกำรเมอืง เช่นกำรใชส้ทิธลิงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ กำรลงประชำมต ิเป็นต้น ทัง้นี้ 
กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนของบรษิัทจะต้องไม่ใช้ทรพัย์สนิ ทรพัยำกรหรอืเวลำในกำรปฏบิตัิงำนของ
บรษิัท ให้บรกิำรในนำมของบรษิัท หรอือำ้งชื่อบรษิัท ในกำรสนับสนุนกจิกรรมทำงกำรเมอืง หรอืกระท ำกำร
ใดๆ ทีอ่ำจท ำใหเ้กดิควำมเขำ้ใจว่ำบรษิทั มสีว่นเกีย่วขอ้งหรอืใหก้ำรสนบัสนุนฝ่ำยใด 

6. การบริจาคเพื่อการกศุลและการให้เงินสนับสนุน 

6.1 กำรบรจิำคเพื่อกำรกุศลท ำไดเ้ฉพำะเมื่อสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรกุศลของบรษิทั และแนวทำงปฏบิตัขิองบรษิทั 
โดยไม่มกีำรเรยีกรอ้งผลประโยชน์ตอบแทนจำกผูร้บับรจิำค 

6.2 กำรให้เงินสนับสนุน (sponsorship) แตกต่ำงจำกกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลเนื่ องจำกเป็นช่องทำงในกำร
ประชำสมัพนัธก์ำรประกอบธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

6.3 กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัและบรษิัทย่อยจะต้องใชค้วำมระมดัระวงัไม่ใหก้ำรบรจิำคเพื่อกำร
กุศลและกำรใหเ้งนิสนับสนุนเป็นกำรปิดบงักำรตดิสนิบน โดยกำรบรจิำคเพื่อกำรกุศลและกำรใหก้ำรสนับสนุน
จะต้องผ่ำนกระบวนกำรพจิำรณำที่โปร่งใสและเป็นไปตำมกฎหมำยหรอืระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยมกีำรรอ้งขอ
เป็นหนังสอืแจง้ถึงวตัถุประสงค์ในกำรบรจิำคเพื่อกำรกุศลและกำรให้กำรสนับสนุน พร้อมทัง้เอกสำรประกอบ
อื่นๆ แก่ผูม้อี ำนำจอนุมตัใินแต่ละระดบั 
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7. การรอ้งเรียน 

7.1 กำรรอ้งเรยีนและกำรแจง้เบำะแสกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่เป็นหน้ำทีข่องบุคลำกรทุกระดบัของบรษิทัและบรษิทัย่อย
โดยสำมำรถแจง้เบำะแสกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ไดโ้ดยนิรนำม โดยผ่ำนวธิกีำรและช่องทำงดงัต่อไปนี้ 

7.1.1  ทำงอเีมล ตดิต่อ  
นำงสำวสภุำภรณ์  โรจนอมรชยั 

    อเีมล : supaporn.r@segroup.co.th 
7.1.2  ทำงไปรษณีย ์ตดิต่อ  

นำงสำวสภุำภรณ์  โรจนอมรชยั 
บรษิทั เครอืไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
315 อำคำรอำคเนย ์ชัน้ที ่12 
ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบำงรกั 
กรุงเทพมหำนคร 10500 
โทรศพัท ์: 02 631 1311 ต่อ 5550 

7.2 กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนของบรษิัทและบรษิัทย่อยทุกคนมหีน้ำที่ให้ควำมร่วมมอืในกำรสบืสวนกำร
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

8. การส่ือสารและการอบรม 

8.1 บรษิัทจะจดัใหม้กีำรสื่อสำรนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ ไปยงัหน่วยงำนทุกระดบัในบรษิัทและบรษิัท
ย่อย ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรอบรมบุคลำกรของบรษิทัและบรษิทัย่อยเป็นระยะใหท้รำบถงึรปูแบบกำรทุจรติ
คอร์รปัชัน่ต่ำงๆ ควำมเสี่ยงจำกกำรมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรทุจริตคอร์รปัชัน่และวิธีกำรแจ้งเบำะแส เพื่อให้
ผูเ้กีย่วขอ้งทรำบและน ำนโยบำยไปปฏบิตั ิโดยกำรอบรมดงักล่ำวจะเป็นสว่นหนึ่งของกำรอบรมพนกังำนเขำ้ใหม่
ของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

8.2 หำกกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนมีข้อสงสยัใดๆ เกี่ยวกับนโยบำยนี้หรือมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอรร์ปัชัน่ใดๆ สำมำรถสอบถำมไดท้ี ่นำงสำวสภุำภรณ์  โรจนอมรชยั 

9. บทลงโทษ 

ผูใ้ดกระท ำกำรใดโดยจงใจไม่ปฏบิตัติำมนโยบำยนี้ รวมทัง้มพีฤตกิรรมทีก่ลัน่แกลง้ ข่มขู ่หรอืเลอืกปฏบิตั ิดว้ย
วธิกีำรอนัไม่ชอบธรรมต่อผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีน หรอื เบำะแส หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรยีนหรอืเบำะแส
ตำมนโยบำยนี้อนัเนื่องมำจำกกำรร้องเรยีน หรอืกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำควำมผดิ ให้ถือว่ำผู้นัน้กระท ำผดิ
วนิยัและตอ้งรบัผดิชอบชดใช ้ควำมเสยีหำยแก่บรษิทั หรอืผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจำกกำรกระท ำดงักล่ำว ตลอดจน
รบัผดิในทำงแพ่งและทำงอำญำหรอืตำมกฎหมำยอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

นโยบำยต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชัน่นี้มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่11 กรกฎำคม 2561 

(นำยเจรญิ สริวิฒันภกัด)ี 
ประธำนกรรมกำรบรษิทั 

บรษิทั เครอืไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 


