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บริษัท ช ทว ีจํากดั (มหาชน) และ บริษัท ช.ทว ีเทอร์โมเทค  จํากดั 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั�น 
 

1. บทนํา 
 บริษทั ช ทวี จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ช.ทวี เทอร์โมเทค จาํกดั (“บริษทัฯ” หรือ “CHO”) 
มุ่งมั�นที�จะดาํเนินธุรกิจดว้ยความซื�อสตัยส์ุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 
บริษทัต่อตา้นการคอร์รัปชั�นทุกรูปแบบดว้ยตระหนกัดีถึงภยัร้ายแรงของการคอร์รัปชั�นที�ทาํลายการ
แข่งขนัอยา่งเสรี และเป็นธรรม ทั!งยงัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 
       นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั�น (“นโยบาย”) ฉบบันี! ถือเป็นส่วนเพิ�มเติมของจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษทัฯ และไดร้ับการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทั 
 

2. วตัถุประสงค์ 
2.1 เพื�อกาํหนดกฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเพื�อป้องกันมิให้บริษทั พนักงานของบริษัท 

ตลอดจนบุคคลอื�น (เช่น บุคคลที�สาม) ที�ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ กระทาํ
การฝ่าฝืนกฎหมายต่อตา้นการคอร์รัปชั�น รวมถึงกาํหนดขั!นตอนการสอบทาน และการ
กาํกบัดูแล เพื�อใหม้ั�นใจวา่มีการปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันี!  

2.2 เพื�อใหม้ั�นใจวา่ บริษทัฯ มีการยดึถือการปฏิบตัิตามนโยบาย และขอ้กาํหนดเพื�อป้องกนัการ
คอร์รัปชั�นอยา่งสิ!นเชิง (Zero-Tolerance Policy) ในกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ ที�อาจมีความ
เสี�ยงดา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น  

 

 

 

 

 

 

3. คํานิยาม 
 การคอร์รัปชั�น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให ้
การให้คาํมั�นสัญญา การให้ การรับ หรือการเรียกร้องผลประโยชน์เพื�อเป็นสิ�งจูงใจ (เช่น เงิน ของ
กาํนัล เงินให้กูย้ืม รางวลั ค่าตอบแทน การเลี! ยงรับรอง การบริจาค การสนับสนุน หรือผลประโยชน์
อื�น) เพื�อให้บุคคลกระทาํอย่างหนึ� ง อยา่งใดที�ผิดกฎหมาย หรือขดัต่อศีลธรรมอนัดี ตลอดจนการใช้
อาํนาจที�ไดม้าโดยตาํแหน่ง หน้าที� และ/หรือการใชข้อ้มูลที�ไดร้ับจากการปฏิบตัิหน้าที�การงานของ
บริษทัไปกระทาํการใดๆ ที�เป็นการเอื!อประโยชน์ให้กับตนเอง และ/หรือผูอ้ื�นเพื�อให้ไดม้าซึ� งเงิน 
ทรัพยส์ิน ผลประโยชน์อื�นใดที�ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์ใดโดยมิชอบแก่ตนเอง และ/
หรือผูอ้ื�นทั!งทางตรงและทางออ้ม รวมถึงการกระทาํใดๆ ที�ขดัหรือแยง้กบัหลกัจริยธรรม ยกเวน้แต่เป็น
กรณีที�กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิ�น หรือจารีตทางการคา้
ใหก้ระทาํได ้ 
 

4. ขอบเขต 
 ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และเจา้หน้าที�ทุกคน (รวมเรียกวา่ “พนกังาน”) ของบริษทัดาํเนินการ
หรือยอมรับการคอร์รัปชั�นทุกรูปแบบทั!งทางตรง หรือทางออ้ม โดยครอบคลุมธุรกิจในทุกประเทศ
และทุกหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง  
 บริษัทคาดหวงัให้ผูร้ับมอบอาํนาจของบริษัทฯ ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจอื�นๆ ที� มีความ
เกี�ยวขอ้ง หรือกระทาํในนามบริษทัปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันี!  
 

5. หน้าที�และความรับผดิชอบ 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที�และรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัตินโยบาย รวมถึง
กาํหนดให้มีระบบสนบัสนุนการต่อตา้นการคอร์รัปชั�นที�มีประสิทธิภาพ เพื�อให้มั�นใจวา่พนกังานทุก
คนของบริษทัไดต้ระหนกัดี และใหค้วามสาํคญัของปัญหาที�เกิดจากการคอร์รัปชั�น  
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• คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที�และรับผิดชอบ ดงันี!   
- สอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบ   

ภายใน และการบริหารความเสี�ยงที�เชื�อมโยงกบัความเสี�ยงในอาจเกิดขึ!นจากการทุจริต 
เพื�อให้มั�นใจวา่การดาํเนินงานของบริษทัมีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไป 
-  กาํกับดูแลนโยบาย และมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั�น เพื�อให้มั�นใจว่าบริษทัได ้   

ปฏิบตัิ ภาระหนา้ที�ตามกฎหมาย และจริยธรรมที�กาํหนดไว ้ 
 

• คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ ความเสี�ยง สรรหา และกาํหนดค่าตอบแทนมีหน้าที�และ 
รับผิดชอบ ดงันี!  
-  กาํกบัดูแลนโยบายให้ พนกังานทุกคนยึดมั�นถือปฏิบตัิตามนโยบายที�บริษทัฯกาํหนด  

ไว ้
- ทบทวนนโยบาย มาตรการในการต่อต้านคอร์รัปชั�น การประเมินตนเอง และให้

ความเห็นในการพฒันาปรับปรุงนโยบาย มาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั�นให้สอดคลอ้ง
กบัการดาํเนินธุรกิจ และมีความเหมาะสม ทนัสมยั 

- พิจารณานโยบาย หลกัเกณฑก์ารสรรหา พิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงาน การปรับ
ตาํแหน่ง และการกาํหนดค่าตอบแทนของพนกังานโดยคาํนึงถึงคุณสมบตัิ จริยธรรม 
คุณธรรม การยอมรับ การปฏิบตัิที�เคร่งครัดกบันโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชั�น 

- รายงานผลการกํากับดูแลเกี�ยวกับนโยบาย มาตรการการต่อต้านคอร์รัปชั�นต่อ   
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ    

 
 

• ประธานเจา้หน้าที�บริหาร และผูบ้ริหารมีหน้าที�รับผิดชอบในการกาํหนดให้มีระบบ การ
ส่งเสริม และการสนับสนุนนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั�น เพื�อสื�อสารไปยงัพนักงานและ
ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่าย รวมทั!งทบทวนความเหมาะสมของระบบและ 

 

มาตรการต่างๆ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และ
ขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

• หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที�  และรับผิดชอบในการตรวจสอบ สอบทานการ
ปฏิบตัิงานวา่เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวทางปฏิบตัิ อาํนาจในการดาํเนินการ 
ระเบียบปฏิบตัิ กฎหมาย และขอ้กาํหนดของหน่วยงานที�เขา้ไปกาํกบัติดตาม เพื�อให้มั�นใจวา่
มีระบบควบคุมที�มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี�ยงจากการคอร์รัปชั�นที�อาจเกิดขึ!น 

• เจา้หนา้ที�จะตอ้งปฏิบตัิหนา้ที�ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายนี!  กรณีมีขอ้สงสัยหรือพบเห็นการฝ่า
ฝืนนโยบายนี!  จะตอ้งรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือผา่นช่องทางการรายงานที�กาํหนดไวต้าม
นโยบายการแจง้การกระทาํผิดและให้ความคุม้ครองผูร้้องเรียน (Whistleblower Procedures) 
ของบริษทั (โปรดอา้งอิงถึงนโยบายการแจง้การกระทาํผิดและให้ความคุม้ครองผูร้้องเรียน
ของCHOซึ�งไดจ้ดัทาํแยกไวต้่างหาก) 

 
6. นโยบายและแนวทางปฏบิัต ิ
 
6.1 บททั�วไป 

• พนักงานบริษทัฯ ทุกระดับตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั�นและจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษทั โดยตอ้งไม่เขา้ไปเกี�ยวขอ้งกบัเรื�องคอร์รัปชั�น ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

• ผูบ้ริหารบริษทัฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื�อพบเห็นการกระทาํที�เขา้ข่ายการคอร์รัปชั�นที�
เกี�ยวข้องกับบริษทัตอ้งแจ้งให้ผูบ้ ังคบับัญชา หรือบุคคลที�รับผิดชอบทราบ และให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษา
ผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลที�กาํหนดให้ทาํหนา้ที�รับผิดชอบเกี�ยวกบัการติดตามการปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณของบริษทั ผา่นช่องทางต่างๆ ที�กาํหนดไว ้

• บริษทัฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานที�ปฏิเสธหรือแจง้เรื�องการคอร์รัปชั�นที�
เกี�ยวขอ้งกบับริษทั โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท้ี�ใหค้วามร่วมมือในการรายงาน
การคอร์รัปชั�น ตามที�กาํหนดไวใ้นนโยบายการแจ้งการกระทําผิดและให้ความคุม้ครองผู ้
ร้องเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษทั 
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• ผูท้ี�กระทาํการคอร์รัปชั�น เป็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณของบริษทั ซึ� งจะตอ้งไดร้ับการ
พิจารณาทางวินยัตามระเบียบที�บริษทัฯกาํหนดไวอ้ย่างสูงสุด นอกจากนี!  อาจจะไดร้ับโทษ
ตามกฎหมาย หากการกระทาํนั!นผิดกฎหมาย 

• บริษทัฯ ตระหนึกถึงความสาํคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู้ และทาํความเขา้ใจกบับุคคลที�ตอ้ง
ปฏิบตัิหนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษทัในเรื�องที�ตอ้งปฏิบตัิให้
เป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั�นฉบบันี!  

• เพื�อให้เกิดความชดัเจนในการดาํเนินการในเรื�องที�มีความเสี�ยงสูงกบัการเกิดการคอร์รัปชั�น 
พนกังานของ บริษทัทุกระดบั ตอ้งปฏิบตัิดว้ยความระมดัระวงัในเรื�องที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 6.2 
ถึงขอ้ 6.5 ดงัต่อไปนี!  

 
6.2 การช่วยเหลือทางการเมือง 

การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงิน 
สิ�งของ และ/หรือการเขา้ร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเขา้ร่วมกิจกรรมทางการ
เมืองในนามของบริษทัเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งความไดเ้ปรียบทางธุรกิจการคา้ ทั!งนี!  ไม่รวมถึงการที�พนกังาน
เขา้ร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่จะตอ้งไม่แอบอา้งความเป็นพนกังาน ไม่ใส่เสื!อหรือ
เครื�องแต่งกายที�มีตราสัญญาลกัษณ์ของบริษทั หรือนาํทรัพยส์ิน อุปกรณ์ เครื�องมือใดๆ ของบริษทั
ไปใชเ้พื�อประโยชน์ในการดาํเนินการใดๆในทางการเมือง 

บริษทัฯ มีนโยบายดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนกัการเมืองมืออาชีพ
ที�สงักดัพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ�ง บริษทัจะไม่สนบัสนุนทางการเงินหรือสิ�งของใหแ้ก่พรรค
การเมือง นกัการเมือง หรือผูส้มคัรรับเลือกทางการเมืองใดๆ ไปเพื�อเป็นการช่วยเหลือทางการเมือง
ตามความหมายในวรรคแรก โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อเอื!อประโยชน์ทางธุรกิจใหก้บับริษทั 

 

 

 

 

6.3 การบริจาคเพื�อการกศุล  
การบริจาคเพื�อการกุศล (Charitable Contribution, Donations and Aid Grants) อาจทาํให้

เกิดความเสี�ยงต่อบริษัทฯ เนื�องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี�ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มี
ผลตอบแทนที�มีตวัตน และอาจจะใชเ้ป็นขอ้อา้งหรือเส้นทางสําหรับการคอร์รัปชั�น และเพื�อ
ไม่ใหก้ารบริจาคเพื�อการกศุลมีวตัถุประสงคแ์อบแฝง บริษทัฯ จึงกาํหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์
เกี�ยวกบัการบริจาคเพื�อการกศุล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไวด้งัต่อไปนี!  

 
1. ตอ้งเป็นการบริจาคในนามบริษทั มิใชน้ามบุคคลใดบุคคลหนึ�ง และมีหลกัฐานในการ

บริจาค เช่น เอกสารหลกัฐานการ ขอรับบริจาค ใบอนุโมทนาบัตร หรือ ภาพถ่ายที�
บริษทัฯ เขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริจาค หลกัฐานการมอบสิ�งของหรือเงิน
บริจาค เป็นตน้  

2. ผูร้ับบริจาคจะตอ้งเป็นบุคคล หรือองคก์รที�ไม่ขดัต่อกฎหมาย จารีตประเพณี วฒันธรรม
อนัดีงามของประเทศ มีวตัถุประสงคเ์พื�อก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคมอยา่งแทจ้ริงหรือ
เพื�อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) 

3. ไม่มีวตัถุประสงคแ์อบแผงเกี�ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบับุคคลใด หรือ
หน่วยงานใด ยกเวน้ การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบตัิทั�วไป เช่น การติดตรา
สัญญาลกัษณ์ (Logo) ในสถานที�จดักิจกรรม เส้นทาง ยานพาหนะ ชุดแต่งกาย ที�ร่วม
กิจกรรม การประกาศรายชื� อบริษัทฯ  ณ สถานที� จัดงาน หรือในสื� อ เ พื�อการ
ประชาสมัพนัธ์ เป็นตน้ 

 
6.4 เงินสนบัสนุน  

เงินสนบัสนุน (Sponsorships) เป็นวธิีการประชาสัมพนัธ์ทางธุรกิจของบริษทัทางหนึ�ง ซึ� ง
แตกต่างจากการบริจาคเพื�อการกุศล โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อธุรกิจ ตราสินคา้ หรือชื�อเสียงของ
บริษทั ซึ�งมีความเสี�ยงอยูเ่นื�องจากเป็นการจ่ายเงินสาํหรับการบริการหรือ 
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ผลประโยชน์ที�ยากต่อการวดัผลและติดตาม เงินสนับสนุนยงัอาจถูกเชื�อมโยงไปเกี�ยวกบัการติด
สินบน บริษทัฯจึงกาํหนดนโยบายและหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัเงินสนบัสนุน กระบวนการสอบทาน และ
รายละเอียดการควบคุมไวด้งัต่อไปนี!  

1. เงินสนบัสนุนนั!นตอ้งทาํในนามบริษทัเท่านั!นมิให้ทาํในนามบุคคลใดบุคคลหนึ�ง หรือ
เพื�อการประชาสมัพนัธ์บุคคลใดบุคคลหนึ�ง   

2. มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าผู ้ขอเงินสนับสนุนได้ทํากิจกรรมตามโครงการที�บริษัทได้
สนับสนุนจริง และเป็นการดาํเนินการเพื�อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแทจ้ริง 
หรือเพื�อเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการดาํเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) 

3. บริษทัจะไม่สนบัสนุนบุคคล หรือองคก์รที�ขดัต่อกฎหมาย ศีลธรรม วฒันธรรมอนัดีงาม
ของประเทศ 

4. การสนบัสนุนจะตอ้งไม่มีวตัถุประสงคต์่างตอบแทนเพื�อให้ไดม้าซึ� งความไดเ้ปรียบที�
ขดัต่อคุณธรรม หรือเป็นการแลกเปลี�ยนอยา่งชดัเจนหรือแอบแฝงเพื�อให้ไดม้าซึ� งการ
ช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ 
  

      6.5 การใหห้รือการรับ ของขวญั การรับรอง การตอ้นรับ  
บริษทัตระหนกัดีวา่การสร้างความสมัพนัธ์ที�ดีกบัพนัธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ�งที�สาํคญัที�จะนาํมา

ซึ� งความสําเร็จอย่างต่อเนื�องของบริษทั พนักงานสามารถให้หรือรับ ของขวญั(Gifts) ค่าบริการ
รับรอง การตอ้นรับ (Hospitality) และ/หรือในรูปค่าใชจ้่ายอื�น (Others) แก่/จาก นิติบุคคล หรือ
บุคคลใดๆ ได ้หากเขา้เงื�อนไข ดงัต่อไปนี!  

1.     เป็นการใหห้รือรับ ในนามบริษทั มิใชใ้หห้รือรับนามบุคคลใดบุคคลหนึ�ง 
2.     ไม่เป็นการกระทาํ ที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อครอบงาํ ชกันาํ หรือตอบแทน องคก์ร นิติบุคคล 

หรือบุคคลใดๆ เพื�อให้ได้มาซึ� งความได้เปรียบที�ขัดต่อคุณธรรม หรือเป็นการ
แลกเปลี�ยนอยา่งชดัเจนหรือแอบแฝงเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ 

 

 

 

3. ไม่เป็นการกระทาํที�ขดัต่อกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั หรือขอ้กาํหนดของหน่วยงานที�ทาํ
หนา้ที�กาํกบัดูแล บริษทัที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

4. ไม่เป็นของขวญัที�อยูใ่นรูปของเงินสดหรือสิ�งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บตัรของขวญั หรือบตัร
กาํนลั) 

5.  การใหห้รือการรับ จะตอ้งมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น การใหข้องขวญัเลก็ๆ นอ้ยๆ 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตรุษจีน หรือปีใหม่ แสดงความยินดีต่อความสําเร็จ ซึ� งถือเป็น
ธรรมเนียมปกติ 

6. บริษทัจะปฏิเสธการให้ และรับของขวญั การรับรอง แก่/จาก นิติบุคคล องค์กร และผูม้ี
อาํนาจในการตดัสินใจขององค์กร ที�บริษทัอยู่ระหว่างการประมูลงาน ประกวดราคา อยู่
ระหวา่งพิจารณาทาํสญัญาสั�งซื!อ/สั�งจา้ง  
  ยกเว้น การใหก้ารรับรองแก่บุคคลหรือองคก์รที�มีหนา้ที�เยี�ยมชมกระบวนการผลิต 
สินคา้หรือบริการ ตามขั!นตอนปกติในการประกวดราคา ประมูล หรือกระบวนการสั�งซื!อ
หรือสั�งจา้ง โดยมูลค่าการตอ้นรับ การรับรองจะตอ้งเป็นไปตามความเหมาะสม 

7.  พนกังานสามารถรับของขวญัซึ� งมีมูลค่าไดไ้ม่เกิน 2,000 บาท ในกรณีที�ไม่สามารถปฏิเสธ
และจะตอ้งรับของขวญัซึ� งมีมูลค่าเกินกว่า 2,000 บาท ตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบ และ
นาํส่งของขวญัดงักล่าวใหแ้ก่เลขานุการบริษทัฯ เพื�อบนัทึกลงทะเบียนการรับของขวญั และ
นาํไปเป็นของรางวลัให้แก่พนักงานในเทศกาลต่าง ๆ หรือบริจาคเพื�อการกุศลตามความ
เหมาะสม  

 
7. การประเมนิความเสี�ยง 

 คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดใหม้ีการประเมินความเสี�ยงดว้ยตนเอง (CSA : Control 
self-  assessment) อยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั! ง ซึ�งครอบคลุมความเสี�ยงอาจเกิดจากการทุจริตหรือการ
คอร์รัปชั�น และทบทวนมาตรการจดัการความเสี�ยงที�ใชอ้ยูใ่หม้ีความเหมาะสมที�จะป้องกนั 
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ความเสี�ยงใหอ้ยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ความ
เสี�ยง สรรหา และกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพ้ิจารณาผลการประเมิน ติดตามผลการพฒันาปรับปรุง
ทบทวนมาตรการจดัการความเสี�ยง และรายงานความเห็นใหค้ณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นเพื�อ
ความเหมาะสม 
 
8. ทรัพยากรบุคคล 

บริษทัจะนํานโยบายฉบับนี! มาใชเ้ป็นส่วนหนึ� งในการบริหารงานบุคลากรของบริษทั โดย
ออกเป็นระเบียบขอ้บงัคบัการบริหารงานบุคคล เพื�อให้พนักงานปฏิบตัิตามนโยบาย มาตรการการ
ต่อตา้นการคอร์รัปชั�น และจดัอบรมให้ความรู้แก่พนักงานให้ยึดมนัในคุณธรรม ยอมรับ และยึดถือ
ปฏิบตัิ ในทุกกระบวนการตั!งแต่ การสรรหา การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ค่าตอบแทน 
และการประเมินผลงาน 
 
9. การอบรมและการสื�อสาร 
พนกังาน 

พนักงานทุกคนในบริษทัจะได้รับการสื�อสารให้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั�น 
รวมถึงการจดัให้มีการอบรมให้กบัผูบ้ริหาร และเจา้หน้าที�ของบริษทัเพื�อให้ตระหนึกถึงความสาํคญั
ของนโยบายฉบบันี!  นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั�นรวมถึงการเปลี�ยนแปลงแกไ้ข เพิ�มเติมจะแสดงไว้
ในเวบ็ไซตข์องบริษทั  
ตวัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผูจ้ดัจาํหน่าย/ผูใ้ห้บริการ และผูท้ี�เกี�ยวกบัห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) 
ของบริษทัฯ 

บริษทัจะสื�อสารประชาสัมพนัธ์ ให้ความรู้เกี�ยวกบันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั�น แก่ตวัแทน 
ตวักลางทางธุรกิจ ผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้/ผูใ้ห้บริการ ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที�
เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการทั!งหมดที�มีต่อการสร้างความพอใจให้กับลูกคา้ ตั!งแต่กระบวนการจดัซื!อ 
(Procurement) การผลิต (Manufacturing) การจดัเก็บ (Storage) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology) การจดัจาํหน่วย (Distribution) และการขนส่ง (Transportation) 
 

ทั!งนี!บริษทัจะร่วมการสนบัสนุนในดา้นองคค์วามรู้ การพฒันา การปลูกฝังพฤติกรรมการในเรื�อง
การต่อตา้นการคอร์รัปชั�น  ใหแ้ก่พนกังานส่องต่อไปถึงบุคคลในครอบครัวของพนกังาน คูค่า้ และ
องคก์รที�ทาํหนา้ที�พฒันาการต่อตา้นการคอร์รัปชั�นของประเทศ 

 
10. การกาํกบัติดตามและสอบทาน 

แผนกทรัพยากรบุคคลของบริษทัจะทบทวนนโยบายฉบบันี!  และเสนอให้คณะกรรมการกาํกบั
ดูแลกิจการ ความเสี�ยง สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน  พิจารณาความเหมาะสม เพื�อเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเพื�อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หากมีการ
เปลี�ยนแปลง รวมทั!งกาํกบั และติดตามการนาํนโยบายฉบบันี! ไปปฏิบตัิ และให้คาํแนะนาํต่างๆ อยา่ง
ต่อเนื�อง  
 
11. ช่องทางให้ร้องเรียน ซกัถามขอ้สงสัย หรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบาย มาตรการต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชั�น 

บริษทัเปิดช่องทาง สามารถให้ผูร้้องเรียน ซกัถามขอ้สงสัย หรือแจง้เบาะแส การพบเห็นการฝ่า
ฝืนนโยบายมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น ให้สามารถรายงานไดโ้ดยตรงถึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบที�เป็นอิสระของบริษทั ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในหนา้เวบ็ไซต์ของบริษทัฯ และ    
E-Mail : auditcom@cho.co.th โดยขอ้มูลจะส่งตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ 
  
12. มาตรการในการใหค้วามคุม้ครองผูร้้องเรียน (Whistleblower Procedures) 

บริษทัมีมาตรการในการให้ความคุม้ครองผูร้้องเรียน (Whistleblower Procedures) ไม่ให้ไดร้ับ
ความเสียหาย หรือผลกระทบต่อ ชื�อเสียง ตาํแหน่ง การปฏิบตัิงาน โดยผูพ้ิจารณาการร้องเรียนเป็น
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษทั มีกระบวนการรับเรื�องร้องเรียนที�มีความปลอดภยั 
ปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ  
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13. กระบวนการลงโทษ  
      การลงโทษใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยวนิยัพนกังานของบริษทั และ/หรือขอ้กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 
 
 
ปรับปรุงครั! งที� 1/2558   
ผูเ้สนอทบทวนนโยบาย มาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั�น 
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ความเสี�ยง สรรหา และกาํหนดค่าตอบแทน 
วนัที� 13 กรกฎาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างต่อต้านการคอร์รัปชั�น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ปฏิบตัิต่อลูกคา้หรือประชาชนดว้ยความ
ไม่เท่าเทียม ทาํงานโดยหวงัผลตอบแทน 

     การปฏิบตัิงานที�ไม่มีความซื�อสตัยต์่อหนา้และลบั
หลงั ทั!งต่อหวัหนา้ เพื�อนร่วมงาน เช่นโกงเวลางาน 

   ใหส้ินบนเจา้พนกังานเพื�อใหต้นเองพน้ผิด
ทั!งที�ตนเองกระทาํความผดิ ฝ่าฝืนกฎหมาย 

   ยกัยอกของใชส้าํนกังานมาเป็นของตน
หรือนาํไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตน 

   ช่วยเหลือหรือร่วมมือกบับุคคลที�คิดทุจริตโดย
หวงัแคป่ระโยชนท์ี�ไดร้ับ โดยไม่คาํนึงถึงความ
ถูกตอ้ง 

   งดหรือละเวน้ การให้ และรับของขวญั การ
รับรอง ในช่วงที�บริษทัอยูร่ะหวา่งการประมูล
งาน ประกวดราคา หรืออยูร่ะหวา่งพิจารณาทาํ
สญัญากบัภาครัฐ และภาคเอกชน 
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