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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บทนา
บริษัท ซีพีแอล กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (รวมเรียกว่า กลุ่มบริษัท ) ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจด้วยความ
ซื่อสัตย์โปร่งใสเป็ นธรรมและปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) กลุม่ บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของปั ญหาการคอร์รปั ชั่นซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจและเป็ น
อุปสรรคสําคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืนของภาคธุรกิจ ดังนัน้ กลุม่ บริษัทจึงยึดเป็ นแนวปฏิบตั ิตามกฎหมายประเทศไทยในการ
ต่อต้านการคอร์รปั ชั่น โดยกําหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่น ซึง่ ครอบคลุมการดําเนินงานทุกกิจกรรมของบริษัท และส่งเสริม
ให้กรรมการบริหารและพนักงานบริษัททุกคนต้องปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
วัตถุประสงค์
นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชั่นนี ้ เป็ นแนวทางให้กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงหน้าที่
ด้วยจิตสํานึกในการยึดถือความซื่อสัตย์สจุ ริตในการปฏิบตั ิหน้าทีโ่ ดยปราศจากการคอร์รปั ชั่นหรือการแสวงหาผลประโยชน์ใน
หน้าที่โดยมิชอบซึง่ เป็ นปั จจัยสําคัญที่จะช่วยเกือ้ หนุนการดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริษัท
คานิยาม
กลุ่มบริษัท
หมายถึง
บริษัท ซีพีแอล กรุป๊ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
การคอร์รัปชั่น
หมายถึง
การใช้ตาํ แหน่งอํานาจหน้าที่หรือการใช้ทรัพย์สนิ ที่มีอยูใ่ นทางมิชอบเพือ่
(Corruption)
ประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรูจ้ กั หรือผลประโยชน์อื่นใดอันมิ
ควรได้ก่ อ ให้เ กิ ด ความเสีย หายต่อ ประโยชน์ข องผู้อื่ น เช่ น การติ ด สิน บนเจ้า
พนักงานด้วยการชักชวน การเสนอ การให้หรือการรับสินบน การให้คาํ มั่นสัญญา
ทั้ง ที่ เ ป็ น เงิ น สิ่ ง ของ สิ ท ธิ ป ระโยชน์อื่ น การมี ป ระโยชน์ทับ ซ้อ น การปกปิ ด
ข้อเท็จจริง หรือประโยชน์อื่นใดกับหน่วยงานของรัฐ, หน่วยงานเอกชน หรือบุคคล
ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้หน่วยงานหรือบุคคลนัน้ ละ
เว้นจากการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ถกู ต้องตามกฎหมาย ศีลธรรมและจรรยาบรรณที่ดี
การช่วยเหลือทาง
หมายถึง
การให้ทรัพย์สนิ เงิน สิง่ ของ สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็ นการช่วยเหลือ
การเมือง
หรือสนับสนุน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคล
ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมืองไม่วา่ โดย
ทางตรงหรือทางอ้อม
เจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานรัฐ
หมายถึง การที่บคุ คลผูเ้ ป็ นหรือเคยเป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐ/นักการเมือง/ที่ปรึกษา
หน่วยงานรัฐ/พนักงานรัฐ และได้เข้ามาทํางานให้กบั บริษัทเอกชน และอาจอาศัย
ความสัมพันธ์ หรือข้อมูลภายในไปเอือ้ ประโยชน์แก่บริษัทเอกชนหรือก่อให้เกิด
ภาวะความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการปฏิบตั ิหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือ
องค์กร กํากับดูแล โดยผลการกระทํานัน้ มุง่ หวังให้เกิดความได้เปรียบทางธุร กิจไม่
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เจ้าหน้าที่ของรัฐ

หมายถึง

การบริจาคเพื่อการกุศล หมายถึง
เงินสนับสนุน
หมายถึง
ของขวัญ
หมายถึง
ค่ารับรอง

หมายถึง

ค่าอานวยความสะดวก

หมายถึง

สินบน

หมายถึง

เป็ นธรรม หรือ การกําหนดนโยบายเอือ้ ประโยชน์เอกชนที่อดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐนัน้
ทํางานให้
ผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตาํ แหน่ง
หรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือบุคคลผูป้ ฏิบตั ิงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
ของรัฐ ผูบ้ ริห ารท้องถิ่ น และสมาชิ ก สภาท้อ งถิ่ น ซึ่ง มิ ใ ช่ ผู้ด าํ รงตําแหน่ง ทาง
การเมื อ ง เจ้า พนัก งานตามกฎหมายว่ า ด้ว ยลัก ษณะปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น
หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งใช้อาํ นาจหรือได้รบั มอบหมายให้
ใช้อ ํา นาจทางการปกครองของรัฐ ในการดํา เนิ น การอย่ า งใดอย่า งหนึ่ง ตาม
กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็ นการจัดตัง้ ขึน้ ในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่น
ของรัฐ
กิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตวั ตน
เงินที่จา่ ยโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท
สิง่ ของมีคา่ ทัง้ ทีเ่ ป็ นวัตถุ สินค้า และบริการไม่วา่ จะเป็ นการให้หรือรับโดยตรง
หรือให้มีการซือ้ หรือขายในราคาพิเศษ รวมทัง้ การออกค่าใช้จ่ายในการรับบริการ
ค่าใช้จา่ ยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลีย้ งอาหารและเครือ่ งดืม่ ค่าชมการแสดง
กีฬา รวมถึงค่าเดินทาง เช่น ค่าตั๋วเครือ่ งบิน ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พกั เป็ นต้น
ค่าใช้จา่ ยจํานวนเล็กน้อยทีจ่ ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็ นทางการ และเป็ น
การให้เพื่อให้ม่นั ใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะดําเนินการตามกระบวนการ หรือเป็ น
การกระตุน้ ให้ดาํ เนินการรวดเร็วขึน้ โดยกระบวนการนัน้ ไม่ตอ้ งอาศัยดุลพินิจของ
เจ้าหน้า ที่รฐั และเป็ นการกระทํา อันชอบด้วยหน้าที่ ของเจ้า หน้าที่ของรัฐผูน้ ั้น
รวมทั้ง เป็ นสิ ท ธิ ที่ นิ ติ บุ ค คลพึ ง จะได้ร ับ ตามกฎหมายอยู่ แ ล้ว เช่ น การขอ
ใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และ การได้รบั การบริการสาธารณะ เป็ นต้น
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บคุ คลกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ เพื่อจูงใจให้ผนู้ นั้
กระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่ง ไม่วา่ การนัน้ ชอบหรือมิชอบด้วย
หน้าที่เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเองหรือธุรกิจของบริษัท

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพื่อให้นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชั่นได้ถูกนําไปปฏิบตั ิอย่างทั่วถึงทัง้ องค์กร และมีการกํากับดูแลที่ดี
ชัดเจน บริษัทจึงกําหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ได้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานให้ยดึ ถือปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่น โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รปั ชั่นทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อม ดังนี ้
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1. คณะกรรมการบริษัท
มีหน้าที่กาํ หนดนโยบายและกํากับดูแลให้ระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รปั ชั่นมีประสิทธิ ภาพให้เกิดขึน้ ในบริษัท
เพื่อให้ม่ นั ใจว่า พนักงานทุกคนในบริษัทได้ตระหนักและให้ความสําคัญในการต่อต้านคอร์รปั ชั่นและปลูกฝั งจนเป็ นวัฒนธรรม
องค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่สอบทานระบบรายงานทางบัญชีและการเงิน ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และ ระบบการบริหาร
ความเสีย่ งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับเรือ่ งการแจ้งเบาะแสการคอร์รปั ชั่นอันเกิดจากคนในองค์กรมี สว่ นเกี่ยวข้อง
พิจารณาตรวจสอบ เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทสามารถป้องกันการต่อต้านคอร์รปั ชั่นได้อย่างสมเหตุสมผล
3. ผู้บริหาร
มีหน้าที่สง่ เสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่น และสื่อสารนโยบายให้พนักงานทุกคนรับทราบ และปฏิบตั ิ
ตามอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริตและต่อต้านการคอรัปชั่น ปกป้อง
พนักงานที่ปฏิบตั ิการทุจริตและคอร์รปั ชั่น เช่น ไม่ลดตําแหน่ง ไม่ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ ปฏิเสธการทุจริตและ
คอร์รปั ชั่น แม้ว่า การกระทํานั้นจะทําให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิ จก็ ต าม รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของระบบและ
มาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกําหนดของกฎหมาย
4. คณะทางานบริหารความเสี่ยง
มีหน้าที่ในการจัดทําประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชั่น ตลอดจนทํามาตรการและแนวทางป้องกัน
ความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชั่น เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5. พนักงาน
มีหน้าที่ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั่น ระเบียบ ข้อบังคับและคําสั่งต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ ยวกับการต่อต้านการ
คอร์รปั ชั่น รวมทัง้ จริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน ตลอดจนรายงานเหตุการณ์ที่น่าสงสัยหรือพฤติกรรมที่อาจเป็ นการ
คอร์รปั ชั่นของบริษัท ผูบ้ ริหารและพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอก เช่น คู่คา้ ลูกค้า และผูเ้ กี่ยวข้อง ฯลฯ ตามกระบวนการที่
บริษัทกําหนด
ทัง้ นี ้ กําหนดให้นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้านคอร์รปั ชั่นมีเนือ้ หาครอบคลุมถึงการดําเนิน การของบริษัทใน
เรือ่ งดังต่อไปนี ้
1. บริษัทจัดให้มีการประเมินความเสีย่ งด้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นของบริษัทอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และจัดทํามาตรการจัดการ
ความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเป็ นไปตามระบบควบคุม
ภายในของบริษัท โดยรายงานการประเมินความเสีย่ งดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทรับทราบ
2. บริษัทจัดทําขัน้ ตอนการปฏิบตั ิที่เพียงพอต่อการนําไปปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบาย ที่สามารถป้องกันการทุจริต คอร์รปั ชั่น
ในการดําเนินธุรกิจ และจัดให้มีระบบควบคุมภายในและกระบวนการสอบทานอย่างเหมาะสมและเพียงพอจากหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ซึง่ ครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และกระบวนการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบตั ิงานของบริษัท เพื่อมั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่น โดยรายงานผลการ
ตรวจสอบและสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. บริษัทจัดให้มีช่ อ งทางการสื่อ สารต่า งๆที่ปลอดภัย เพื่อให้พนักงานของบริษัท และผูม้ ีส่วนได้เ สียทุกฝ่ ายสามารถขอ
คําแนะนํา ข้อเสนอแนะ แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รปั ชั่น รวมทัง้ มีมาตรการปกป้องและคุม้ ครองสิทธิ
ตามกฎหมายและตามแนวทางที่บริษัทได้กาํ หนดให้แก่บคุ คลดังกล่าว
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บริษัทจัดให้มีการสือ่ สารนโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชั่นต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทัง้ ภายในและภายนอกบริษัทรวมทัง้
สาธารณชนเพื่อให้ทราบนโยบายของบริษัท
บริษัทจัดให้มีการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องแก่คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน รวมทัง้ มีการปฐมนิเทศให้แก่พนักงาน
ใหม่ เพื่อให้ความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ ยวกับนโยบาย มาตรการ ขัน้ ตอนปฏิบตั ิต่อต้านการคอร์รปั ชั่น และบทลงโทษ หาก
พนักงานไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวทางปฏิบตั ินี ้ ซึง่ กรณีเกิดการคอร์รปั ชั่น คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุด
ย่อยที่ได้รบั มอบหมายจะร่วมกันพิจารณาถึงมาตรการลงโทษทางวินยั หรือการดําเนินการทางกฎหมายกับผูบ้ ริหารหรือ
พนักงานที่กระทําการคอร์รปั ชั่นรวมทัง้ จัดให้มีการตรวจสอบรายละเอียดของปั ญหาที่เกิดขึน้ เพื่อหามาตรการป้องกันหรือ
ลดความเสีย่ งมิให้เกิดการคอร์รปั ชั่นเกิดขึน้ อีกในอนาคต
บริษัทจัดให้มีการรายงาน การติดตาม การทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่น โดยมีขนั้ ตอนการ
ทํางานที่เหมาะสม เพื่อให้ม่นั ใจได้วา่ นโยบายมีความครบถ้วนเพียงพอ และทันต่อสภาวการณ์

บริษัทมีมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ดังต่อไปนี้
1. การช่วยเหลือทางการเมือง
1.1 บริษัทมีนโยบายเป็ นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุนหรือกระทําการอันเป็ นการฝักใฝ่ พรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่ง อันจะทําให้สญ
ู เสียความเป็ นกลางหรือได้รบั ความเสียหายจากการเข้าไปมีสว่ นเกี่ยวข้องและ
การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
1.2 พนักงานทุกคนมีสทิ ธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พงึ ตระหนักที่จะไม่ดาํ เนินการหรือดําเนินกิจกรรม
ใดๆ รวมถึงการนําทรัพยากรใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อดําเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง
2. การบริจาคเพื่อการกุศล
2.1 การบริจาคเงินหรือทรัพย์สนิ เพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ หรือการให้เงินสนับสนุน ต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส
ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขดั ต่อศีลธรรม รวมทัง้ ไม่เป็ นการกระทําการใดๆ ที่จะผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
2.2 พนักงานต้องมีความระมัดระวังเพื่อให้ม่นั ใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลนัน้ จะไม่ถกู นําไปใช้เป็ นวิธีการหลีกเลีย่ งใน
การให้สนิ บน ตลอดจนต้องดําเนินการอย่างโปร่งใสและเป็ นไปตามกฎหมาย
2.3 การใช้เงินหรือทรัพย์สนิ ของบริษัทเพื่อบริจาคการกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ตอ่
สังคมที่มีใบรับรองหรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และดําเนินการผ่านขัน้ ตอนตามระเบียบของบริษัท
3. เงินสนับสนุน
3.1 การให้เงินสนับสนุนเพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัทเท่านัน้
3.2 พนักงานต้องมีค วามระมัดระวัง เพื่อให้ความมั่น ใจว่าการเป็ นผู้ให้การสนับสนุน นัน้ จะไม่ถูกนํา ไปใช้เป็ นวิธีการ
หลีกเลีย่ งในการให้สนิ บน ตลอดจนต้องดําเนินการอย่างโปร่งใสและเป็ นไปตามกฎหมาย
3.3 พนักงานต้องระมัดระวังเพื่อให้ม่ นั ใจว่า การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสนับสนุนโครงการต้องระบุในนาม
บริษัท โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไปต้องมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัท
4. ค่าอานวยความสะดวก
4.1 การจ่ายค่าอํานวยความสะดวกที่อาจนําไปสูก่ ารคอร์รปั ชั่น ถือเป็ นสิง่ ที่ตอ้ งห้ามกระทํา
4.2 บริษัทไม่มีนโยบายการจ่ายเงินค่าอํานวยความสะดวกในรู ปแบบใดๆ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยจะไม่ดาํ เนินการ
ใดๆ และไม่ยอมรับการกระทําใดๆ เพื่อแลกกับการอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจ
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ของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น
5.1 บริษัทไม่สนับสนุนให้ผคู้ า้ ผูข้ าย ผูร้ บั เหมา ผูร้ บั เหมาช่วง หรือผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มอบของขวัญ
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใดแก่พนักงาน ซึง่ อาจส่งผลให้การตัดสินใจในการปฏิบตั ิงานด้วยความลําเอียง หรือความ
ลําบากใจ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่เป็ นการมอบของขวัญตามประเพณีนิยม ซึง่ มีธรรมเนียม
ในการให้ของขวัญ
5.2 การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บคุ คลใดๆ บริษัทจะใช้ดลุ พินิจในการให้ที่ตอ้ งไม่เกินสมควร หรือ
ฟุ่ มเฟื อย หรือสุรุย่ สุรา่ ย หรือผิดขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงาม
5.3 ผูบ้ ริหารและพนักงานไม่พึงรับเงิ น ของขวัญ ของกํานัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่เกินความเหมาะสมอื่นๆ
นอกเหนือจากในโอกาสตามธรรมเนียมประเพณีนิยม ซึ่งมีธรรมเนียมในการให้ของขวัญ แต่หากสุดวิสยั ที่ไม่สามารถ
ปฏิเสธได้ ให้พนักงานที่รบั เงิน ของขวัญ ของกํานัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมลู ค่าเกิน 3,000 บาท รายงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงาน และปฏิบตั ิตามระเบียบที่บริษัทกําหนด
การประเมินความเสี่ยง
บริษัทจัดให้มีการติดตามประเมินความเสีย่ งจากการทําธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทที่อาจมีขนั้ ตอนหรือกระบวนการที่เข้าข่าย
คอร์รปั ชั่น อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยจะรายงานผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการบริษัทรับทราบ รวมทัง้ ทบทวนนโยบายความเสีย่ งด้านการคอร์รปั ชั่นของบริษัท และทบทวนมาตรการการจัดการ
ความเสี่ยงที่ใช้อยู่เป็ นประจําทุกปี เพื่อนโยบายบริหารความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงมีค วามเหมาะสมที่จะ
ปกป้องความเสีย่ ง หรือลดความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบการรายงานทางการเงิน
7.1 บริษัทได้มีการกําหนดระเบียบการปฏิบตั ิงาน ซึ่งมีการจัดแบ่งอํานาจหน้าที่ตามโครงสร้างบังคับบัญชา และมีการ
อนุมัติดาํ เนินการอย่างมีขนั้ ตอน ซึ่งพนักงานทุก คนต้องดําเนินงานตามระเบียบที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิบัติ งาน และ
ข้อกําหนดของบริษัทอย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้ กระบวนการปฏิบตั ิงานจะมีระบบควบคุมภายใน กระบวนการสอบทาน
และควบคุมให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชั่นและได้รบั การตรวจสอบจากผูต้ รวจสอบภายใน
7.2 จัดให้มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิ ภาพ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าบริษัทได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานและ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง ภายใต้การตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายใน โดยการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
7.3 ฝ่ ายจัดการของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาทัง้
งบรายปี รายไตรมาส ซึง่ จัดทําตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับ
7.4 บริษัทมีระบบการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่พร้อมกับการตรวจสอบเสมอ มีหลักฐานเอกสารประกอบการปฏิบตั ิงาน
ทุกขัน้ ตอนอย่างเพียงพอและครบถ้วน
การสื่อสารและการเปิ ดเผย
จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชั่นให้แก่ผมู้ ีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบประกอบด้วย กรรมการ
ผูบ้ ริหาร พนักงาน บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่มีอาํ นาจและผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ ผูเ้ กี่ยวข้อง
8.1 การสือ่ สารภายในบริษัทฯ
 จัดให้มีการสือ่ สารบทลงโทษหากไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชั่น รวมทัง้ สือ่ สาร
นโยบายเกี่ยวกับการไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่ปฏิเสธการ
ทุจริตคอรัปชั่น แม้วา่ การกระทํานัน้ จะทําให้เสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
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 จัดให้มีการฝึ กอบรมเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอรัปชั่นให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน
รวมทัง้ ปฐมนิเทศสําหรับพนักงานใหม่ และสนับสนุนให้กรรมการและผูบ้ ริหารมีสว่ นในการให้ความรู แ้ ก่พนักงาน
เพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีในการตามนโยบาย และมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชั่น
8.2 การสือ่ สารภายนอกบริษัทฯ
 จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชั่นของบริษัท ทัง้ นีเ้ มื่อ
มีการจัดทําหรือปรับปรุงนโยบายและมีมาตรการที่เกี่ยวข้อง ให้มีการสือ่ สารและเปิ ดเผยข้อมูลทุกครัง้
ตามช่องทางสือ่ สารที่เหมาะสม เช่น
o การแจ้งให้ค่คู า้ ทุกรายทราบ โดยการเพิ่มข้อความเกี่ย วกับการรณรงค์การต่อต้านการคอร์รปั ชั่นทุก
รูปแบบของบริษัทฯ อาทิ จดหมาย E-mail Website ของบริษัท สือ่ โซเชียลต่าง ๆ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นป้าย
ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
o จัดทําจดหมายแจ้งลูกค้าและคูค่ า้ ทุกรายเป็ นประจําปี ละ 1 ครัง้
การคัดเลือก และประเมินผลงานบริษัท
บริษัทจัดให้มีกระบวนการปฏิบตั ิงานในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก การประเมินผล
งาน การให้ผลตอบแทน ตลอดจนการเลือ่ นตําแหน่งพนักงานอย่างโปร่งใสและเป็ นธรรม
มาตรการแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียนการคอร์รัปชั่น
บริษัทกําหนดให้ผบู้ ริหารทุกระดับในองค์กรดูแลรับผิดชอบและถือเป็ นเรื่องสําคัญที่ จะดําเนินการให้พนักงานภายใต้สาย
บังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อกําหนดของบริษัท หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
รวมทัง้ กฎหมายต่างๆ อย่างจริงจัง และได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิในการพิจารณา และสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์อย่างเป็ น
ระบบโปร่งใสและตรวจสอบได้
ทัง้ นี ้ เพื่อให้การปฏิบัติต่อผูม้ ีส่ว นได้เ สียทุก ฝ่ ายอย่างเท่าเทีย มกันและมีค วามเป็ นธรรม บริษัทได้จัด ให้มี
ช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซึ่งได้รบั ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือ
จากการปฏิบตั ิของพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวกับการกระทําที่อาจส่อถึงการทุจริตและคอร์รปั ชั่น โดยผูร้ อ้ งเรียนสามารถแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดต่างๆ ผ่านช่องทาง ดังนี ้
การร้องเรียนทางโทรศัพท์
ผูร้ อ้ งเรียนสามารถร้องเรียนโดยตรงได้ที่ เลขานุการบริษัท ที่หมายเลข 02 – 709 - 5633 - 8 ต่อ 8110 (ในเวลาทําการ) ซึง่
เลขานุการบริษัทจะทําการสอบถามข้อมูลเบือ้ งต้น และดําเนินการรับเรือ่ งร้องเรียนต่อไป
กรณีร้องเรียนทาง E-MAIL หรือ ทางไปรษณีย ์
 ทาง E-MAIL : secretary@cpl.co.th
 ทางไปรษณีย ์ โดยส่งจดหมายถึง
เลขานุการบริษัท
บริษัท ซีพีแอล กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
700 หมู่ 6 ถนนสุขมุ วิท ตําบลบางปูใหม่ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทัง้ ที่เป็ นพนักงานบริษัท ลูกค้าบริษัท บุคคลที่รบั จ้างทํางานให้แก่บริษัท หรือผูม้ ีสว่ นได้เสีย
กลุ่มอื่นที่เป็ นผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รบั การปกป้องและคุม้ ครองสิทธิ์ตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่
กําหนดไว้
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แนวทางในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ผบู้ ริหารและพนักงานรับทราบ เข้าใจ ตระหนักถึงความสําคัญ และมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่นของบริษัทในหลายรูปแบบและหลายช่องทาง เช่น การอบรมการเผยแพร่ให้แก่พนักงาน
ใหม่รบั ทราบในวันปฐมนิเทศ รวมทัง้ มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายดังกล่าว โดยการสํารวจความ
คิดเห็นของผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัทในเรือ่ งการต่อต้านการคอร์รปั ชั่น
บทลงโทษ
ผูฝ้ ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิ ตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชั่นของบริษัท ถือเป็ นการปฏิบตั ิขดั กับนโยบายและ
จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ซึง่ การกระทําฝ่ าฝื นใดๆ อันเป็ นเหตุให้บริษัทได้รบั ความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
ผูท้ ี่ฝ่าฝื นจะต้องได้รบั โทษทางวิ นยั อย่างร้ายแรงและจะถูกพิจารณาโทษทางวินยั ตามข้อบังคับเกี่ ยวกับการทํางานของ
บริษัทว่าด้วยเรือ่ งการลงโทษทางวินยั

-------------------------------------------นายสุวชั ชัย วงษ์เจริญสิน
ประธานกรรมการบริษัท
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