


หนา้  1/ 7 

 

 

 
นโยบายตอ่ต้านการคอรรั์ปชั่น  
(Anti – Corruption Policy)  

หมายเลขเอกสาร : นโยบาย   
แก้ไข : คร้ังที่  1/2021  
วันที่มีผลบังคับใช้  07/07/2021  
ผู้อนุมัต ิ: คณะกรรมการบริษัท คร้ังที ่3/2021  

 
 

นโยบายต่อต้านการคอรรั์ปช่ัน 
บทน า 

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  และ บริษัทย่อย (รวมเรียกว่า กลุ่มบริษัท ) ยึดมั่นในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความ
ซื่อสตัยโ์ปร่งใสเป็นธรรมและปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกันตามหลกัการกาํกับดแูลกิจการที่ดี  (Good Corporate 
Governance)  กลุม่บริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัของปัญหาการคอรร์ปัชั่นซึ่งก่อใหเ้กิดความเสี่ยงในการดาํเนินธุรกิจและเป็น
อปุสรรคสาํคญัในการเติบโตอย่างยั่งยืนของภาคธุรกิจ  ดงันัน้กลุม่บริษัทจึงยึดเป็นแนวปฏิบตัิตามกฎหมายประเทศไทยในการ
ตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น  โดยกาํหนดนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น  ซึง่ครอบคลมุการดาํเนินงานทกุกิจกรรมของบรษัิท  และสง่เสรมิ
ใหก้รรมการบรหิารและพนกังานบรษัิททกุคนตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว 
วัตถุประสงค ์

นโยบายและมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นนี ้เป็นแนวทางใหก้รรมการผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบัตระหนกัถงึหนา้ที่
ดว้ยจิตสาํนกึในการยดึถือความซื่อสตัยส์จุรติในการปฏิบตัิหนา้ทีโ่ดยปราศจากการคอรร์ปัชั่นหรอืการแสวงหาผลประโยชนใ์น
หนา้ที่โดยมิชอบซึง่เป็นปัจจยัสาํคญัที่จะชว่ยเกือ้หนนุการดาํเนินธุรกิจของกลุม่บรษัิท 
ค านิยาม 
กลุ่มบริษัท หมายถึง  บรษัิท ซีพีแอล กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 
การคอรรั์ปชั่น  หมายถึง การใชต้าํแหนง่อาํนาจหนา้ที่หรอืการใชท้รพัยส์นิท่ีมีอยูใ่นทางมิชอบเพือ่ 
(Corruption)    ประโยชนข์องตนเอง ครอบครวั เพื่อน คนรูจ้กั หรอืผลประโยชนอ์ื่นใดอนัม ิ

ควรได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น  เช่น การติดสินบนเจ้า
พนกังานดว้ยการชกัชวน การเสนอ การใหห้รอืการรบัสินบน การใหค้าํมั่นสญัญา
ทั้งที่เป็นเงิน สิ่งของ สิทธิประโยชน์อื่น การมีประโยชน์ทับซ้อน การปกปิด
ขอ้เท็จจรงิ หรอืประโยชนอ์ื่นใดกบัหนว่ยงานของรฐั, หน่วยงานเอกชน หรอืบคุคล
ที่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้งโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อใหห้น่วยงานหรือบุคคลนัน้ละ
เวน้จากการปฏิบตัิหนา้ที่ท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย ศีลธรรมและจรรยาบรรณที่ดี  

การช่วยเหลือทาง  หมายถึง  การใหท้รพัยส์นิ เงิน สิง่ของ สทิธิหรอืผลประโยชนอ์ื่นใด เพื่อเป็นการช่วยเหลอื 
การเมือง  หรอืสนบัสนนุ หรอืเพื่อประโยชนอ์ื่นใด แก่พรรคการเมือง นกัการเมือง หรอืบคุคล

ที่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้งกบัทางการเมอืง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมืองไมว่า่โดย
ทางตรงหรอืทางออ้ม  

เจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานรัฐ   หมายถึง การที่บคุคลผูเ้ป็นหรือเคยเป็นเจา้หนา้ที่ของรฐั/นกัการเมือง/ที่ปรึกษา
หนว่ยงานรฐั/พนกังานรฐั และไดเ้ขา้มาทาํงานใหก้บับริษัทเอกชน และอาจอาศยั
ความสมัพนัธ์ หรือขอ้มูลภายในไปเอือ้ประโยชนแ์ก่บริษัทเอกชนหรือก่อใหเ้กิด
ภาวะความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องการปฏิบตัิหนา้ที่ของหนว่ยงานของรฐัหรอื 

 องคก์ร กาํกบัดแูล โดยผลการกระทาํนัน้มุง่หวงัใหเ้กิดความไดเ้ปรยีบทางธุรกิจไม ่
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 เป็นธรรม หรอื การกาํหนดนโยบายเอือ้ประโยชนเ์อกชนที่อดตีเจา้หนา้ที่ของรฐันัน้

ทาํงานให ้
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง ขา้ราชการ หรือพนกังานสว่นทอ้งถ่ิน ซึ่งมีตาํแหน่ง

หรอืเงินเดือนประจาํ พนกังานหรอืบคุคลผูป้ฏิบตัิงานในรฐัวิสาหกิจหรือหนว่ยงาน
ของรัฐ ผูบ้ริหารท้องถ่ิน และสมาชิกสภาท้องถ่ิน ซึ่งมิใช่ผู้ดาํรงตาํแหน่งทาง
การเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หมายความรวมถึงกรรมการ อนกุรรมการ ลกูจา้งส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ หรือ 
หนว่ยงานของรฐั และบคุคลหรอืคณะบคุคล ซึ่งใชอ้าํนาจหรือไดร้บัมอบหมายให้
ใช้อํานาจทางการปกครองของรัฐในการดาํเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตาม
กฎหมาย  ไม่ว่าจะเป็นการจัดตัง้ขึน้ในระบบราชการ รฐัวิสาหกิจ หรือกิจการอื่น
ของรฐั    

การบริจาคเพื่อการกุศล หมายถึง  กิจกรรมทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการใชจ้่ายเงินโดยไมม่ีผลตอบแทนที่มีตวัตน 
เงนิสนับสนุน  หมายถึง  เงินท่ีจา่ยโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อธุรกิจ ตราสนิคา้ หรอืช่ือเสยีงของบรษัิท 
ของขวัญ                           หมายถงึ สิง่ของมคีา่ ทัง้ทีเ่ป็นวตัถ ุสนิคา้ และบรกิารไมว่า่จะเป็นการใหห้รอืรบัโดยตรง 

หรอืใหม้ีการซือ้หรอืขายในราคาพิเศษ รวมทัง้การออกคา่ใชจ้่ายในการรบับรกิาร 
ค่ารับรอง หมายถึง  คา่ใชจ้า่ยตา่งๆที่เก่ียวขอ้งกบัการเลีย้งอาหารและเครือ่งดืม่  คา่ชมการแสดง 

กีฬา รวมถึงคา่เดินทาง เช่น คา่ตั๋วเครือ่งบิน คา่พาหนะเดินทาง คา่ที่พกั เป็นตน้ 
ค่าอ านวยความสะดวก  หมายถึง  คา่ใชจ้า่ยจาํนวนเลก็นอ้ยทีจ่่ายแก่เจา้หนา้ที่ของรฐัอยา่งไมเ่ป็นทางการ และเป็น 

การใหเ้พื่อใหม้ั่นใจว่าเจา้หนา้ที่ของรฐัจะดาํเนินการตามกระบวนการ หรือเป็น
การกระตุน้ใหด้าํเนินการรวดเรว็ขึน้ โดยกระบวนการนัน้ไม่ตอ้งอาศยัดลุพินิจของ
เจ้าหนา้ที่รฐั และเป็นการกระทาํอันชอบด้วยหนา้ที่ของเจ้าหนา้ที่ของรฐัผูน้ั้น 
รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้รับตามกฎหมายอยู่แล้ว  เช่น การขอ
ใบอนญุาต การขอหนงัสอืรบัรอง และ การไดร้บัการบรกิารสาธารณะ เป็นตน้  

สินบน   หมายถึง  ทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ื่นใดที่ใหแ้ก่บคุคลกลุม่ใดกลุม่หนึง่ เพื่อจงูใจใหผู้น้ัน้ 
กระทาํการหรอืไมก่ระทาํการอยา่งใดในตาํแหนง่ ไมว่า่การนัน้ชอบหรือมิชอบดว้ย
หนา้ที่เพื่อเป็นประโยชนต์อ่ตนเองหรอืธุรกิจของบรษัิท 

 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

เพื่อใหน้โยบายและมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นไดถู้กนาํไปปฏิบตัิอย่างทั่วถึงทัง้องคก์ร และมีการกาํกับดูแลที่ดี
ชดัเจน บรษัิทจึงกาํหนดบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานใหย้ดึถือปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น โดยไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการคอรร์ปัชั่นทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม ดงันี ้
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1. คณะกรรมการบริษัท 

มีหนา้ที่กาํหนดนโยบายและกาํกับดูแลใหร้ะบบที่สนับสนุนการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นมีประสิทธิภาพใหเ้กิดขึน้ในบริษัท  
เพื่อใหม้ั่นใจว่าพนกังานทุกคนในบริษัทไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญัในการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นและปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรม
องคก์ร 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

มีหนา้ที่สอบทานระบบรายงานทางบญัชีและการเงิน ระบบควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และ ระบบการบรหิาร
ความเสีย่งที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ ตลอดจนรบัเรือ่งการแจง้เบาะแสการคอรร์ปัชั่นอนัเกิดจากคนในองคก์รมีสว่นเก่ียวขอ้ง 
พิจารณาตรวจสอบ เพื่อใหม้ั่นใจวา่บรษัิทสามารถปอ้งกนัการตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่นไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล 
3. ผู้บริหาร 

มีหนา้ที่สง่เสรมิและสนบัสนนุนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น และสื่อสารนโยบายใหพ้นกังานทกุคนรบัทราบ และปฏิบตัิ
ตามอย่างเครง่ครดั สง่เสริมและสรา้งแรงจูงใจใหพ้นกังานปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและต่อตา้นการคอรปัชั่น  ปกป้อง
พนกังานที่ปฏิบตัิการทุจริตและคอรร์ปัชั่น เช่น ไม่ลดตาํแหน่ง ไม่ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อพนกังานที่ปฏิเสธการทุจริตและ
คอรร์ปัชั่น แมว้่าการกระทาํนั้นจะทาํใหบ้ริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของระบบและ
มาตรการตา่งๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย  
4. คณะท างานบริหารความเสี่ยง   

มีหนา้ที่ในการจัดทาํประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอรร์ปัชั่น ตลอดจนทาํมาตรการและแนวทางป้องกัน
ความเสีย่งจากการทจุรติคอรร์ปัชั่น เพื่อนาํเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

5. พนักงาน 

มีหนา้ที่ปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่น ระเบียบ ขอ้บงัคบัและคาํสั่งต่างๆ ของบริษัทที่เก่ียวกับการต่อตา้นการ
คอรร์ปัชั่น รวมทัง้จริยธรรมและจรรยาบรรณของพนกังาน ตลอดจนรายงานเหตุการณท์ี่น่าสงสยัหรือพฤติกรรมที่อาจเป็นการ
คอรร์ปัชั่นของบริษัท ผูบ้ริหารและพนกังาน ตลอดจนบคุคลภายนอก เช่น คู่คา้ ลกูคา้ และผูเ้ก่ียวขอ้ง ฯลฯ ตามกระบวนการที่
บรษัิทกาํหนด  

ทัง้นี ้กาํหนดใหน้โยบายและแนวทางปฏิบตัิดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นมีเนือ้หาครอบคลมุถึงการดาํเนินการของบริษัทใน
เรือ่งดงัตอ่ไปนี ้
1.  บรษัิทจดัใหม้ีการประเมินความเสีย่งดา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่นของบริษัทอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และจดัทาํมาตรการจดัการ

ความเสี่ยงใหม้ีความเหมาะสมในการป้องกนัหรือลดความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ และเป็นไปตามระบบควบคุม
ภายในของบรษัิท โดยรายงานการประเมินความเสีย่งดงักลา่วใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบรษัิทรบัทราบ 

2. บรษัิทจดัทาํขัน้ตอนการปฏิบตัิที่เพียงพอตอ่การนาํไปปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ที่สามารถป้องกนัการทจุริตคอรร์ปัชั่น
ในการดาํเนินธุรกิจ และจดัใหม้ีระบบควบคมุภายในและกระบวนการสอบทานอย่างเหมาะสมและเพียงพอจากหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ซึง่ครอบคลมุถึงกระบวนการเก็บบนัทกึขอ้มลูทางการเงิน การบญัชี และกระบวนการอื่นๆที่เก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบตัิงานของบรษัิท เพื่อมั่นใจในประสทิธิภาพและประสทิธิผลของนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น โดยรายงานผลการ
ตรวจสอบและสอบทานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.  บริษัทจัดใหม้ีช่องทางการสื่อสารต่างๆที่ปลอดภัย เพื่อให้พนักงานของบริษัท และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายสามารถขอ
คาํแนะนาํ ขอ้เสนอแนะ แจง้เบาะแส หรอืรอ้งเรยีนเก่ียวกบัการทจุรติคอรร์ปัชั่น รวมทัง้มีมาตรการปกปอ้งและคุม้ครองสทิธิ
ตามกฎหมายและตามแนวทางที่บรษัิทไดก้าํหนดใหแ้ก่บคุคลดงักลา่ว 
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4. บรษัิทจดัใหม้ีการสือ่สารนโยบายการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ ทัง้ภายในและภายนอกบริษัทรวมทัง้

สาธารณชนเพื่อใหท้ราบนโยบายของบรษัิท 
5. บริษัทจดัใหม้ีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน รวมทัง้มีการปฐมนิเทศใหแ้ก่พนกังาน

ใหม่ เพื่อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับนโยบาย มาตรการ ขัน้ตอนปฏิบตัิต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น และบทลงโทษ หาก
พนกังานไมป่ฏิบตัิตามนโยบายและแนวทางปฏิบตัินี ้ซึง่กรณีเกิดการคอรร์ปัชั่น คณะกรรมการบรษัิทหรอืคณะกรรมการชุด
ย่อยที่ไดร้บัมอบหมายจะรว่มกนัพิจารณาถึงมาตรการลงโทษทางวินยั หรือการดาํเนินการทางกฎหมายกบัผูบ้ริหารหรือ
พนกังานท่ีกระทาํการคอรร์ปัชั่นรวมทัง้จดัใหม้ีการตรวจสอบรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึน้ เพื่อหามาตรการป้องกนัหรือ
ลดความเสีย่งมิใหเ้กิดการคอรร์ปัชั่นเกิดขึน้อีกในอนาคต 

6. บรษัิทจดัใหม้ีการรายงาน การติดตาม การทบทวนเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น โดยมีขัน้ตอนการ
ทาํงานที่เหมาะสม เพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่นโยบายมีความครบถว้นเพียงพอ และทนัตอ่สภาวการณ ์ 

 
บริษัทมีมาตรการต่อต้านการคอรรั์ปชั่น ดังต่อไปนี้  
1. การช่วยเหลือทางการเมือง 

1.1 บรษัิทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไมใ่หก้ารสนบัสนนุหรอืกระทาํการอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใด 
พรรคการเมืองหนึ่ง  อนัจะทาํใหส้ญูเสียความเป็นกลางหรือไดร้บัความเสียหายจากการเขา้ไปมีสว่นเก่ียวขอ้งและ
การใหค้วามช่วยเหลอืทางการเมือง 

1.2    พนกังานทกุคนมีสทิธิและเสรภีาพทางการเมืองตามกฎหมาย แตพ่งึตระหนกัที่จะไมด่าํเนินการหรอืดาํเนินกิจกรรม 
   ใดๆ รวมถึงการนาํทรพัยากรใดๆ ของบรษัิทไปใชเ้พื่อดาํเนินการหรอืกิจกรรมทางการเมือง 

2.  การบริจาคเพื่อการกุศล  
 2.1   การบรจิาคเงินหรอืทรพัยส์นิเพื่อการกศุล การสาธารณประโยชน ์หรอืการใหเ้งินสนบัสนนุ ตอ้งเป็นไปอยา่งโปรง่ใส  
  ถกูตอ้งตามกฎหมาย และไมข่ดัตอ่ศีลธรรม รวมทัง้ไมเ่ป็นการกระทาํการใดๆ ที่จะผลเสยีหายตอ่สงัคมสว่นรวม 

2.2   พนกังานตอ้งมีความระมดัระวงัเพื่อใหม้ั่นใจวา่การบรจิาคเพื่อการกศุลนัน้ จะไมถ่กูนาํไปใชเ้ป็นวิธีการหลกีเลีย่งใน 
     การใหส้นิบน ตลอดจนตอ้งดาํเนินการอยา่งโปรง่ใสและเป็นไปตามกฎหมาย 

2.3   การใชเ้งินหรอืทรพัยส์นิของบรษัิทเพื่อบรจิาคการกศุล วดั โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรอืองคก์รเพื่อประโยชนต์อ่ 
     สงัคมที่มีใบรบัรองหรอืเช่ือถือได ้สามารถตรวจสอบได ้และดาํเนินการผา่นขัน้ตอนตามระเบียบของบรษัิท 

3. เงนิสนับสนุน 
3.1 การใหเ้งินสนบัสนนุเพื่อเป็นการประชาสมัพนัธธ์ุรกิจของบรษัิทเทา่นัน้ 
3.2 พนักงานตอ้งมีความระมัดระวังเพื่อใหค้วามมั่นใจว่าการเป็นผู้ใหก้ารสนับสนุนนัน้  จะไม่ถูกนาํไปใช้เป็นวิธีการ

หลกีเลีย่งในการใหส้นิบน ตลอดจนตอ้งดาํเนินการอยา่งโปรง่ใสและเป็นไปตามกฎหมาย 
3.3 พนกังานตอ้งระมดัระวงัเพื่อใหม้ั่นใจว่า การใชเ้งินหรือทรพัยส์ินของบริษัท เพื่อสนบัสนุนโครงการตอ้งระบุในนาม

บรษัิท โดยเงินสนบัสนนุที่จ่ายไปตอ้งมีวตัถปุระสงคเ์พื่อธุรกิจ ภาพลกัษณท์ี่ดี และช่ือเสยีงของบรษัิท  
4. ค่าอ านวยความสะดวก  

4.1 การจ่ายคา่อาํนวยความสะดวกที่อาจนาํไปสูก่ารคอรร์ปัชั่น ถือเป็นสิง่ที่ตอ้งหา้มกระทาํ 
4.2 บริษัทไม่มีนโยบายการจ่ายเงินค่าอาํนวยความสะดวกในรูปแบบใดๆ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยจะไม่ดาํเนินการ

ใดๆ และไมย่อมรบัการกระทาํใดๆ เพื่อแลกกบัการอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินธุรกิจ 
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5. ของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น 

5.1 บริษัทไม่สนบัสนนุใหผู้ค้า้ ผูข้าย ผูร้บัเหมา ผูร้บัเหมาช่วง หรือผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท มอบของขวญั 
ทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์ื่นใดแก่พนกังาน ซึง่อาจสง่ผลใหก้ารตดัสนิใจในการปฏิบตัิงานดว้ยความลาํเอียง หรอืความ 
ลาํบากใจ หรอืก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เวน้แตเ่ป็นการมอบของขวญัตามประเพณีนิยม ซึง่มีธรรมเนียม
ในการใหข้องขวญั 

5.2  การใหข้องขวญั ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใดแก่บคุคลใดๆ บริษัทจะใชด้ลุพินิจในการใหท้ี่ตอ้งไม่เกินสมควร หรือ
ฟุ่ มเฟือย หรอืสรุุย่สรุา่ย หรอืผิดขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม  

5.3  ผูบ้ริหารและพนกังานไม่พึงรบัเงิน ของขวญั ของกาํนัล ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใดที่เกินความเหมาะสมอื่นๆ 
นอกเหนือจากในโอกาสตามธรรมเนียมประเพณีนิยม ซึ่งมีธรรมเนียมในการใหข้องขวญั แต่หากสดุวิสยัที่ไม่สามารถ
ปฏิเสธได ้ใหพ้นกังานที่รบัเงิน ของขวญั ของกาํนลั ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใดที่มีมลูค่าเกิน 3,000 บาท รายงาน
ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงาน และปฏิบตัิตามระเบียบท่ีบรษัิทกาํหนด  

6.  การประเมินความเสี่ยง 
บรษัิทจดัใหม้ีการติดตามประเมินความเสีย่งจากการทาํธุรกรรมตา่งๆ ของบรษัิทท่ีอาจมีขัน้ตอนหรือกระบวนการที่เขา้ข่าย
คอรร์ปัชั่น อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยจะรายงานผลการประเมินความเสี่ยงดงักล่าวใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการบรษัิทรบัทราบ รวมทัง้ทบทวนนโยบายความเสีย่งดา้นการคอรร์ปัชั่นของบรษัิท และทบทวนมาตรการการจดัการ
ความเสี่ยงที่ใชอ้ยู่เป็นประจาํทกุปี เพื่อนโยบายบริหารความเสี่ยงและมาตรการจดัการความเสี่ยงมีความเหมาะสมที่จะ
ปกปอ้งความเสีย่ง หรอืลดความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้ 

7.  ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบการรายงานทางการเงนิ 
7.1   บริษัทไดม้ีการกาํหนดระเบียบการปฏิบตัิงาน ซึ่งมีการจดัแบ่งอาํนาจหนา้ที่ตามโครงสรา้งบงัคบับญัชา และมีการ
อนุมัติดาํเนินการอย่างมีขัน้ตอน ซึ่งพนักงานทุกคนตอ้งดาํเนินงานตามระเบียบที่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติงาน และ
ขอ้กาํหนดของบริษัทอย่างเคร่งครดั นอกจากนี ้กระบวนการปฏิบตัิงานจะมีระบบควบคมุภายใน กระบวนการสอบทาน
และควบคมุใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นและไดร้บัการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบภายใน  
7.2  จัดใหม้ีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทไดป้ฏิบตัิตามมาตรฐานและ
กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง ภายใตก้ารตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน โดยการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  
7.3   ฝ่ายจดัการของบรษัิทมีความรบัผิดชอบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินที่มีความถกูตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลาทัง้
งบรายปีรายไตรมาส ซึง่จดัทาํตามมาตรฐานการบญัชีที่เป็นท่ียอมรบั  
7.4   บรษัิทมีระบบการบนัทกึและจดัเก็บขอ้มลูที่พรอ้มกบัการตรวจสอบเสมอ มีหลกัฐานเอกสารประกอบการปฏิบตัิงาน
ทกุขัน้ตอนอยา่งเพียงพอและครบถว้น  

8.   การสื่อสารและการเปิดเผย  
 จดัใหม้ีการสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นใหแ้ก่ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งรบัทราบประกอบดว้ย กรรมการ

ผูบ้รหิาร พนกังาน บรษัิทรว่ม บรษัิทอื่นที่มีอาํนาจและผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

8.1  การสือ่สารภายในบรษัิทฯ 

 จดัใหม้ีการสือ่สารบทลงโทษหากไมป่ฏิบตัิตามนโยบายและมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น รวมทัง้สือ่สาร

นโยบายเก่ียวกบัการไมล่ดตาํแหนง่ ลงโทษ หรอืใหผ้ลทางลบตอ่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานท่ีปฏิเสธการ

ทจุรติคอรปัชั่น แมว้า่การกระทาํนัน้จะทาํใหเ้สยีโอกาสทางธุรกิจก็ตาม  
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 จดัใหม้ีการฝึกอบรมเก่ียวกับนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอรปัชั่นใหแ้ก่กรรมการ  ผูบ้ริหาร พนกังาน 
รวมทัง้ปฐมนิเทศสาํหรบัพนกังานใหม่ และสนบัสนนุใหก้รรมการและผูบ้รหิารมีสว่นในการใหค้วามรูแ้ก่พนกังาน
เพื่อเป็นแบบอยา่งที่ดีในการตามนโยบาย และมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น  

8.2  การสือ่สารภายนอกบรษัิทฯ 

 จดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณชนเก่ียวกบันโยบายและมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นของบรษัิท  ทัง้นีเ้มื่อ
มีการจดัทาํหรอืปรบัปรุงนโยบายและมีมาตรการท่ีเก่ียวขอ้ง ใหม้ีการสือ่สารและเปิดเผยขอ้มลูทกุครัง้ 
ตามช่องทางสือ่สารท่ีเหมาะสม เช่น  

o การแจง้ใหคู้่คา้ทุกรายทราบ โดยการเพิ่มขอ้ความเก่ียวกับการรณรงคก์ารต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นทุก
รูปแบบของบรษัิทฯ อาทิ จดหมาย E-mail Website ของบรษัิท สือ่โซเชียลต่าง ๆ  สื่อสิ่งพิมพ ์แผ่นป้าย
ประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

o จดัทาํจดหมายแจง้ลกูคา้และคูค่า้ทกุรายเป็นประจาํปีละ 1 ครัง้ 
9. การคัดเลือก และประเมินผลงานบริษัท 

บรษัิทจดัใหม้ีกระบวนการปฏิบตัิงานในการบรหิารงานทรพัยากรบคุคล ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคดัเลือก การประเมินผล
งาน การใหผ้ลตอบแทน ตลอดจนการเลือ่นตาํแหนง่พนกังานอยา่งโปรง่ใสและเป็นธรรม  

10. มาตรการแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียนการคอรรั์ปชั่น 
บรษัิทกาํหนดใหผู้บ้ริหารทกุระดบัในองคก์รดแูลรบัผิดชอบและถือเป็นเรื่องสาํคญัที่จะดาํเนินการใหพ้นกังานภายใตส้าย
บงัคบับญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจ ขอ้กาํหนดของบริษัท หลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี
รวมทัง้กฎหมายต่างๆ อย่างจริงจงั และไดก้าํหนดแนวปฏิบตัิในการพิจารณา และสอบสวนเรื่องราวรอ้งทุกขอ์ย่างเป็น
ระบบโปรง่ใสและตรวจสอบได ้  
  ทัง้นี ้เพื่อให้การปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม  บริษัทได้จัดให้มี
ช่องทางรบัแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ซึ่งไดร้บัผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของบริษัท หรือ
จากการปฏิบตัิของพนกังานของบรษัิทท่ีเก่ียวกบัการกระทาํที่อาจสอ่ถึงการทจุรติและคอรร์ปัชั่น โดยผูร้อ้งเรยีนสามารถแจง้
เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน พรอ้มสง่รายละเอียดตา่งๆ ผา่นช่องทาง ดงันี ้ 
การร้องเรียนทางโทรศัพท ์ 
ผูร้อ้งเรยีนสามารถรอ้งเรยีนโดยตรงไดท้ี่ เลขานกุารบรษัิท ที่หมายเลข 02 – 709 - 5633  - 8 ตอ่ 8110 (ในเวลาทาํการ)  ซึง่
เลขานกุารบรษัิทจะทาํการสอบถามขอ้มลูเบือ้งตน้ และดาํเนินการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนตอ่ไป    

 กรณีร้องเรียนทาง E-MAIL หรือ ทางไปรษณีย ์

 ทาง E-MAIL :  secretary@cpl.co.th  

 ทางไปรษณีย ์โดยสง่จดหมายถึง 
  เลขานกุารบรษัิท 
  บรษัิท ซีพีแอล กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  
  700 หมู ่6 ถนนสขุมุวิท ตาํบลบางปใูหม่ อาํเภอเมือง 
  จงัหวดัสมทุรปราการ 10280  

ผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนทัง้ที่เป็นพนกังานบรษัิท ลกูคา้บรษัิท บคุคลที่รบัจา้งทาํงานใหแ้ก่บรษัิท หรือผูม้ีสว่นไดเ้สีย
กลุ่มอื่นที่เป็นผูแ้จ้งเบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนจะไดร้บัการปกป้องและคุม้ครองสิทธ์ิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่
กาํหนดไว ้
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11. แนวทางในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายต่อต้านการคอรรั์ปชั่น 
บรษัิทสง่เสรมิและสนบัสนนุใหผู้บ้รหิารและพนกังานรบัทราบ เขา้ใจ ตระหนกัถึงความสาํคญั และมีสว่นรว่มในการปฏิบตัิ
ตามนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นของบรษัิทในหลายรูปแบบและหลายช่องทาง เช่น การอบรมการเผยแพรใ่หแ้ก่พนกังาน
ใหม่รบัทราบในวนัปฐมนิเทศ รวมทัง้มีการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานตามนโยบายดงักลา่ว โดยการสาํรวจความ
คิดเห็นของผูบ้รหิารและพนกังานของบรษัิทในเรือ่งการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น  

12.  บทลงโทษ  
 ผูฝ่้าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นของบริษัท ถือเป็นการปฏิบตัิขดักับนโยบายและ

จรยิธรรมทางธุรกิจของบรษัิท ซึง่การกระทาํฝ่าฝืนใดๆ อนัเป็นเหตใุหบ้รษัิทไดร้บัความเสยีหายหรอืสญูเสยีโอกาสทางธุรกิจ 
ผูท้ี่ฝ่าฝืนจะตอ้งไดร้บัโทษทางวินยัอย่างรา้ยแรงและจะถูกพิจารณาโทษทางวินยัตามขอ้บงัคบัเก่ียวกับการทาํงานของ
บรษัิทวา่ดว้ยเรือ่งการลงโทษทางวินยั 

 

                                          -------------------------------------------- 

                                                                                            นายสวุชัชยั   วงษ์เจรญิสนิ 
              ประธานกรรมการบรษัิท  
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