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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) 

 ดว้ยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2561 ไดมี้มติเห็นควรให้ก าหนดนโยบายการ
ต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั ดงัน้ี 

 บริษทั เชอร์วูด้ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างมี
คุณธรรม และใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้เป็นท่ี
ยอมรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยในปี 2560 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมใน “แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้น
การทุจริต” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความ
มุ่งมัน่ในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมทั้งก าหนด “นโยบายต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชนั” เป็นลายลกัษณ์อกัษรข้ึน เพ่ือใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทั น าไปปฏิบติัโดยทัว่กนั 

ค านิยาม 

 การทุจริต/คอร์รัปชนั (Corruption) หมายถึง การปฏิบติั หรือละเวน้การปฏิบติัในต าแหน่งหนา้ท่ี หรือ การใชอ้  านาจใน
ต าแหน่งหนา้ท่ีโดยมิชอบในทุกรูปแบบ ไม่วา่จะเป็นการเสนอให้ สัญญาวา่จะให้ มอบให้ ให้ค  ามัน่วา่จะให ้การขอ หรือ
เรียกร้อง หรือรับ ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงไม่เหมาะสม กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
ของเอกชน หรือผูมี้หนา้ท่ีไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือให้บุคคลดงักล่าวปฏิบติัหรือละเวน้การ ปฏิบติัหนา้ท่ีอนั
เป็นการให้ได้มาหรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจให้กับบริษทัโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว ้ซ่ึง
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ ใหก้ระท าได ้

วตัถุประสงค์ 

 คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารทุกระดบั และพนกังานทุกคนของบริษทั ตกลงร่วมกนัท่ีจะด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานความ
ถูกตอ้งตามกฎหมาย หลกัธรรมาธิบาลท่ีดี และมีแนวทางปฏิบัติในการต่อตา้น และป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชันอย่าง
เคร่งครัด  

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ  

1. คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลให้มีระบบท่ีสนบัสนุนการต่อตา้น
การทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มัน่ใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชัน่และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบควบคุม

ภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเส่ียงให้มัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม

เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ 

3. กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหาร มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุน

นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพื่อส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสม

ของระบบและมาตรการต่างๆ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของ

กฎหมาย 
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4. กรรมการ และพนักงานทุกคน มีหน้าท่ี ท าความเขา้ใจ และปฏิบติัตามนโยบายของบริษทั โดยจะตอ้งหลีกเล่ียงการ

กระท าใดๆ ท่ีน าไปสู่การฝ่าฝืนนโยบายของบริษทั โดยบริษทัจะท าการส่ือสารให้พนกังานทุกคนรับทราบผ่านการจดั

อบรมและการปฐมนิเทศน์ หรือจะติดประกาศภายในบริษทั หรือเปิดเผยนโยบายบนเวบ็ไซตข์องบริษทั รวมทั้งส่ือสาร

ใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

แนวปฏิบัต ิ

1. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร พนักงานของบริษทัทุกระดบั ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั และ

จรรยาบรรณของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 

2. พนกังานบริษทั ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชนัการทุจริตท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั และ

จะตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ หากมีขอ้สงสัย หรือขอ้ซกัถามให้ปรึกษากบัผูบ้งัคบับญัชา 

หรือบุคคลท่ีก าหนดใหท้ าหนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบริษทัผา่นช่องทางต่างๆ 

ท่ีบริษทัก าหนดไว ้

3. บริษทัจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธหรือแจง้เบาะแส หรือหลกัฐานเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชนั โดย

ใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน่ ตามท่ีบริษทัก าหนดไวใ้น

นโยบายการแจง้ขอ้ร้องเรียน และมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 

4. ผูท่ี้กระท าการทุจริตคอร์รัปชนัภายใตช่ื้อของบริษทัถือเป็นการกระท าผิด ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษตามระเบียบ

ท่ีบริษทัก าหนดไว ้นอกจากน้ี อาจจะไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 

มาตรการด าเนินการของบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัได้ก าหนดนโยบายต่างๆ ข้ึน เพ่ือให้พนักงานทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ และให้

ส่ือสารกบัพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบในนโยบายต่างๆ ของบริษทั ซ่ึงนโยบายของบริษทั ประกอบดว้ย 

 นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

 นโยบายต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 นโยบายเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 

 นโยบายและแนวปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั เร่ืองการรับ-ให้ของขวญั ของท่ีระลึก หรือประโยชน์

อ่ืนใด, การเล้ียงรับรอง, การบริจาค, การสนบัสนุน และการช่วยเหลือทางการเมือง 

 คู่มือจดัซ้ือจดัจา้ง 

 คู่มือจริยธรรม นโยบายและระเบียบขอ้บงัคบัของพนกังาน  

 คู่มือสวสัดิการ เงินช่วยเหลือ และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ 
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 นโยบายและแนวปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั เร่ืองการรับขอ้ร้องเรียน หรือรับแจง้เบาะแสและ

มาตรการคุม้ครอง 

 คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ 

การร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

บริษทั จะใหค้วามเป็นธรรม และคุม้ครองพนกังาน หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีแจง้เบาะแสหรือหลกัฐานเร่ืองการทุจริตคอร์รัป

ชนั ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั รวมถึงพนักงานท่ีปฏิเสธ ต่อการกระท า โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความ

ร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชนั ตามท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายการรับขอ้ร้องเรียน และมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้

เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน (Whistleblower Policy) ผูท่ี้กระท าการทุจริต คอร์รัปชนั ถือเป็นการกระท าผิดตามขอ้บังคบั

เก่ียวกบัการท างานว่าดว้ยการบริหารงานบุคคล ส าหรับพนกังาน ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินัยท่ีก าหนดไว ้

รวมถึงอาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมายดว้ย 

 

 

 

 


