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1. สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุ่มบริษัทฯ 

 

บริษัท ดบับลิวเอชเอช คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในกลุม่ (“กลุ่มดบับลวิเอชเอ”) ยดึมั่น

ท่ีจะด าเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสตัยโ์ปรง่ใส เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจและหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี อีกทัง้

บริษัทฯ ไดเ้ขา้ร่วมลงนามในค าประกาศเจตนารมณแ์นวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต  

และผ่านการรบัรองเมื่อปี 2560  โดยในปีนีท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 7/2562 เมื่อวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 

2562 ไดม้ีมติอนมุตัิปรบัปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบตัิตอ่ตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชั่น โดยมุง่หมายใหก้รรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัทดบับลิวเอชเอ ไดม้ีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับความหมายของการ

ทุจริตและคอรร์ปัชั่นในรูปแบบต่างๆ มีความตระหนักถึงหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ สามารถน าแนวทางปฏิบตัิ

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ัปชั่นไปใช้ได ้รวมถึงการรับเรื่องรอ้งเรียนและค าแนะน า 

(Whistleblower) ตลอดจนไดก้ าหนดใหม้ีการติดตามและทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบตัิต่อตา้นการทุจริต

และคอรร์ปัชั่นอย่างสม ่าเสมอ 

โดยคณะกรรมการบริษัทไดส้ง่เสริมและสนบัสนนุใหม้ีการน าคู่มือนโยบายและแนวทางปฏิบตัินีอ้อก

เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของกลุ่มบริษัทดบับลิวเอชเอ และจัดใหม้ีการฝึกอบรมใหค้วามรู ้รวมทัง้

ประกาศเจตนารมณนี์ไ้ปยงับคุคลภายนอกและผูม้ีสว่นได้สว่นเสีย โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาขีดความสามารถ

ในการแข่งขนั และยกระดบัการพฒันาประเทศโดยลดการทจุริตและคอรร์ปัชั่นทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนตอ่ไป 

 

 

( นางสาวจรีพร  จารุกรสกลุ ) 

ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุม่บริษัทฯ 

บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
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2. ค านิยาม 

กรรมการ หมายถงึ คณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งต่อไปเรียกว่า “กลุ่มดบับลิวเอช

เอ”) 

ผู้บริหาร หมายถงึ พนกังานตัง้แตร่ะดบัผูจ้ดัการแผนกขึน้ไป 

พนักงาน หมายถงึ พนักงานประจ า พนักงานชั่ วคราว พนักงานสัญญาจ้าง

พิเศษ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถงึ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ เจ้าหนี ้ผู ้ร่วมทุน 

และพันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานของรฐั หน่วยงานเอกชน 

และชมุชน  

ทุจริตและคอรรั์ปช่ัน หมายถงึ การติดสินบนไม่ว่าจะในรูปแบบใด โดยการเสนอให ้สญัญา 

มอบให ้ใหค้  ามั่น เรียกรอ้ง หรือรบั (ในรูปตวัเงิน/ทรพัย์สิน) 

หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หน่วยงานของรฐั หน่วยงานเอกชน คู่คา้ ลกูคา้ และผูม้ีส่วน

ไดส้่วนเสียทกุกลุ่ม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือให้

บุคคลดังกล่าวกระท าหรือละเวน้การปฏิบัติหนา้ท่ี อันเป็น

การให้ไดม้าเพ่ือรักษาไวซ้ึ่งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจใหก้ับ

บริ ษัทฯ โดยเฉพาะ หรือเ พ่ือให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่ ง

ผลประโยชนอ์ื่นใดท่ีไม่เหมาะสมกบัธุรกิจ เวน้แต่เป็นกรณีท่ี

กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม

ประเพณีท้องถ่ิน ประเพณีนิยม หรือจารีตทางการคา้ให้

กระท าได ้

ประเพณีนิยม หมายถงึ หลักการปฏิบัติเก่ียวกับการด าเนินวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใน

สังคม ตลอดจนจรรยามารยาทต่างๆ เทศกาล วันส าคัญ 

หรือกิจกรรมท่ีมีการปฏิบัติสืบเน่ืองกันมา เป็นเอกลักษณ์ 

และ/หรือ มีความส าคญัทางสงัคม 
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การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถงึ การช่วยเหลือหรือสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าเป็น

การช่วยเหลือดา้นการเงิน เช่น การใหกู้เ้งิน หรือการบริจาค

เงินแก่พรรคการเมือง หรือ การช่วยเหลือในรูปแบบอื่น เช่น 

การให้สิ่งของหรือบริการแก่พรรคการเมือง การโฆษณา

ส่งเสริมสนบัสนุนพรรคการเมือง การซือ้บตัรเขา้ชมงานท่ีจดั

ขึน้เพ่ือระดมทุนหรือบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้

พนักงานเป็นตัวแทนบริษัทไปร่วมด าเนินการเก่ียวกับการ

รณรงคท์างการเมืองของพรรคการเมือง 

การบริจาคเพือ่การกุศล หมายถงึ การบริจาคเงิน สิ่งของ หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีสามารถค านวณไดเ้ป็น

ตัวเงิน ให้กับองค์กรสาธารณะ เช่น มูลนิธิ วัด โรงเรียน 

โรงพยาบาล หรือองคเ์พ่ือประโยชนต์่อสังคม ท่ีไม่หวังสิ่ง

ตอบแทน โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือประโยชนต์่อสังคมอย่าง

แทจ้ริง 

เงนิสนับสนุน หมายถงึ เงิน สิ่งของ หรือผลตอบแทนอื่น ท่ีไดใ้หอ้ย่างสมเหตุสมผล 

ซี่งสามารถค านวณไดเ้ป็นตวัเงิน จากลูกคา้ คู่คา้ พันธมิตร

ทางการธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงคท์างธุรกิจเท่านัน้ เพ่ือเป็น

การประชาสมัพนัธ ์โฆษณา สรา้งความน่าเช่ือถือทางการคา้ 

ตราสินคา้ และช่ือเสียงของบริษัทฯ 

 

3. นโยบายต่อต้านการทจุริตและคอรรั์ปช่ัน 

 “หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของกลุม่ดบับลิวเอชเอ ด าเนินการหรือยอมรบัการทุจริตและ

คอรร์ัปชั่นทุกรูปแบบทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม โดยครอบคลุมถึงกลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่มธุรกิจของกลุ่ม

ดบับลิวเอชเอในทกุประเทศและทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   

ทัง้นี ้จัดใหม้ีการสอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่น เป็นประจ า

อย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตัิและขอ้ก าหนดส าหรบัการด าเนินการเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ

เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง” 
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4. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

เพ่ือใหเ้กิดความชัดเจนในการก ากับดูแลในเรื่องการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่นอย่างเป็นรูปธรรม 

บริษัทฯ จึงไดก้ าหนดหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบไวใ้หค้ณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ

คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถงึกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคนมีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบดงันี ้

4.1 คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ท่ีก ากับดูแลภาพรวมของการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่น 

พิจารณาอนุมัตินโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ัปชั่น ท่ีชัดเจน และ

สื่อสารในทกุระดบัองคก์รและบคุคลภายนอกเพ่ือใหเ้กิดการน าไปปฏิบตัิไดจ้ริง  

 

4.2 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล   มีหน้าท่ีก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย

ต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่น   การทบทวนและปรบัปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบตัิต่อตา้น

การทุจริตและคอรร์ปัชั่น ใหข้้อเสนอแนะ  แนวทางติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการตอ่ตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชั่น  

 

4.3 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีสอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุม

ภายใน (Internal Control) ระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และสอบทานระบบควบคมุ

ภายในท่ีเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่น การรบัแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการทจุริตและ

คอรร์ัปชั่น รวมถึงสอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกับ

มาตรการคอรร์ปัชั่นของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้น

การทจุริต 

 

4.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหนา้ท่ีก ากับดูแลใหม้ีการประเมินความเสี่ยงดา้นทุจริต

และคอรร์ัปชั่นอย่างสม ่าเสมอ และทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงท่ีใช้อยู่ให้มีความ

เหมาะสมท่ีจะป้องกนัความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้

 

4.5 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มดับบลิวเอชเอ มีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบใน

การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบตัิต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่นนี ้กรณีมีขอ้สงสยั

หรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายนี ้จะตอ้งรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือผ่านช่องทางรบัฟังความ

คิดเห็นและแจง้เบาะแส (Whistleblower Policy) และมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 
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5. แนวทางปฏบัิตติ่อต้านการทจุริตและคอรรั์ปช่ัน 

5.1     แนวปฏบิัตทิีด่ ี

5.1.1 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของกลุ่มดับบลิวเอชเอ ตอ้งปฏิบัติตามนโยบาย

ต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่น โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกับเรื่องการทุจริตและ

คอรร์ปัชั่นไมว่า่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

5.1.2 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของกลุ่มดับบลิวเอชเอ ตอ้งไม่ละเลยหรือเพิกเฉย 

ดงัตอ่ไปนี ้: 

1) เมื่อพบเห็นการกระท าท่ีเข้าข่ายทุจริตและคอร์รัปชั่นท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่ม

ดบับลิวเอชเอ โดยแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือบุคคลที่รบัผิดชอบทราบ และให้

ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ หากมีขอ้สงสยั หรือขอ้ซกัถาม

ใหป้รกึษาผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีก าหนดใหท้ าหนา้ท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกบั

การติดตาม การปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันี ้โดยผ่านไปยงัช่องทางต่างๆ ท่ีได้

ก าหนดไว ้

2) ตอ้งไม่มีผลประโยชนท์ัง้ทางตรงและแอบแผง ทัง้ส่วนตน ครอบครวั และพวก

พอ้งกับกลุ่มดับบลิวเอชเอ เช่น กระท าการใดๆ เพ่ือขายสินคา้และบริการ

ใหก้บักลุม่ดบับลิวเอชเอ หรือแข่งขนักบักลุม่ดบับลิวเอชเอ  

3) หลีกเลี่ยงการเลีย้งรับรองจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจกับกลุ่มดับบลิวเอชเอ 

หรือจากผูอ้ื่น ซึง่อาจไดป้ระโยชนจ์ากการปฏิบตัิงานของพนกังาน 

4) ไม่เรียก หรือรบัผลประโยชนท่ี์ไม่ชอบธรรม ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม หรือ

ประโยชนอ์ื่นใดเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งประโยชนท์างธุรกิจ รวมถึงไม่ใชป้ระโยชนจ์าก

การทจุริตและคอรร์ปัชั่น โดยมิชอบในการประกอบธุรกิจ 

5.1.3 จดัใหม้ีการรายงานทางการเงินท่ีเช่ือถือได ้มีระบบการปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดย

ใหค้วามโปร่งใสและมีการค านึงถึงความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริตและคอรร์ปัชั่นในการ

ด าเนินงาน โดยมีการติดตามดแูลอย่างสม ่าเสมอ 
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5.1.4 ก าหนดใหม้ีช่องทางการแจง้เบาะแส เก่ียวกบัการกระท าการทุจริตและคอรร์ปัชั่น โดย

จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธ หรือแจง้เรื่องคอรร์ปัชั่นท่ีเก่ียวขอ้ง

กบักลุ่มดบับลิวเอชเอ โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือใน

การรายงานการทุจริตและคอรร์ปัชั่น ตามท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายการแจง้ขอ้รอ้งเรียน 

และขอ้เสนอแนะ 

   

5.1.5 ผูท่ี้กระท าการทจุริตและคอรร์ปัชั่น ถือเป็นการกระท าความผิดตามนโยบายตอ่ตา้นการ

ทจุริตและคอรร์ปัชั่นของบริษัทฯ ซึง่จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบ

ท่ีบริษัทฯ ก าหนดไวใ้นนโยบายฉบับนี ้และโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิด

กฎหมาย 

   

5.1.6 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานกลุม่ดบับลิวเอชเอ ใหค้วามส าคญัในการเผยแพร ่และ

ส่งเสริมความรูค้วามเขา้ใจแก่บุคคลอื่นใดท่ีตอ้งปฏิบัติหนา้ท่ีอันเก่ียวข้องกับกลุ่ม

ดบับลิวเอชเอ และกลุ่มผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสียของกลุม่ดบับลิวเอชเอ เพ่ือน าไปสูก่ารสรา้ง

จิตส านกึท่ีดี  

5.2 ข้อก าหนดส าหรับการด าเนินการ 

5.2.1 การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ัปชั่น ใหใ้ชแ้นวปฏิบัติ

ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดส าหรบัการด าเนินการนี ้นโยบายและแนวปฏิบตัิต่อกลุม่

ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทกุกลุม่ ระเบียบ คู่มือปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวขอ้ง และแนวทางปฏิบตัิอ่ืน

ใดท่ีกลุม่ดบับลิวเอชเอ จะก าหนดขึน้ตอ่ไป 

5.2.2 นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่นนีใ้หค้รอบคลมุทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ด าเนินธุรกิจของกลุม่ดบับลิวเอชเอ 

5.2.3 ก าหนดใหม้ีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตและคอรร์ปัชั่นทั่วทัง้องคก์ร 

เป็นประจ าทกุปี 
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5.3 แนวปฏบิัตเิร่ืองความเสี่ยงกับการทุจริตและคอรรั์ปช่ัน 

5.3.1  แนวปฏิบตัิการรบั / การใหส้ิ่งของ หรือผลประโยชนอ์ื่นใด  

1)  การรบัสิ่งของ หรือประโยชนอ์ื่นใด 

 หา้มมิใหผู้บ้ริหาร และพนกังาน รบั ขอรบัเรี่ยไรซึง่ของขวญั การเลีย้ง

รบัรอง การใหบ้ริการ การสนบัสนุนทางการเงิน เงิน รางวลัใดๆ จาก

คู่คา้ เจา้หนี ้หรือกลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียท่ีท าธุรกิจกับกลุ่มดบับลิว

เอชเอ 

 ขอ้ยกเวน้: ไม่น ามาใชบ้งัคบัในโอกาส หรือเทศกาลอนัเป็นประเพณี

นิยมท่ีคนทั่วไปพึงปฏิบตัิต่อกนั และ/หรือมีความจ าเป็นท่ีตอ้งรกัษา

สมัพนัธภาพอนัดีระหว่างบุคคล หรือระหว่างองคก์ร โดยสิ่งของหรือ

ประโยชนอ์ื่นใดนั้นตอ้งมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท และ

ก าหนดใหผู้บ้ริหารเป็นผูแ้ทนองคก์รในการรบัสิ่งของหรือประโยชน์

อื่นใด (กรณีมีเหตสุดุวสิยั โดยอนโุลมใหพ้นกังานที่ต  าแหน่งต ่ากว่า

ผูบ้ริหาร 1 ขัน้ เป็นผูแ้ทนรบัมอบ และตอ้งรายงานต่อผูบ้ริหารให้

รับทราบในทันที) และน าส่งประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารผ่าน

ส านักงานเลขานุการบริษัทฯ ภายใน 5 วันท าการนับแต่วนัท่ีไดร้บั

สิ่งของหรือประโยชนอ์ื่นใด 

 ขอ้ยกเวน้: ไม่น ามาใชบ้งัคบักบัการรบัของช าร่วยในช่วงเทศกาลอนั

เป็นประเพณีนิยม โดยพนักงานสามารถรบัของช าร่วยท่ีมีมูลค่าไม่

เกิน 500 บาท เช่น พวงกุญแจ ปฏิทิน สมุดบันทึก เป็นตน้ ท่ีมีตรา

สญัลกัษณข์ององคก์รนัน้ระบไุว ้

 เพ่ือสร้างบรรทัดฐานท่ีดีในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ก าหนด

นโยบายการงดรบัของขวญัในช่วงเทศกาลปีใหม่ และโอกาสอื่นใด

ใหแ้ก่ผูบ้ริหาร และพนกังานของกลุม่ดบับลิวเอชเอ 
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2) การใหส้ิ่งของ หรือประโยชนอ์ื่นใด  

 การใหส้ิ่งของ ก าหนดใหใ้นโอกาสเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมท่ีคน

ทั่ วไปพึงปฏิบัติต่อกัน โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น กลุ่ม

ดับบลิวเอชเอเป็นผูด้  าเนินการจัดหาซึ่งก าหนดราคาหรือมูลค่าไม่

เกิน 5,000 บาท ใหเ้ป็นอ านาจอนุมตัิของผูอ้  านวยการฝ่าย กรณีท่ีมี

ราคาหรือมูลค่าเกิน 5,000 บาท ใหเ้ป็นอ านาจพิจารณาและอนุมตัิ

ของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  ทัง้นี ้การอนุมตัิการใหด้งักล่าวตอ้ง   

ไม่เกินวงเงินงบประมาณประจ าปีท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทส าหรบัปีนัน้ๆ อย่างไรก็ตาม จะตอ้งจดัใหม้ีการ

ส ารวจและตรวจสอบความเหมาะสมก่อนด าเนินการ เพ่ือป้องกัน

การน าไปสูก่ารทจุริตและคอรร์ปัชั่น  

 ก าหนดให้ผู ้บริหารเป็นผู้แทนองค์กร ในการมอบสิ่ งของหรือ

ประโยชนอ์ื่นใด  

5.3.2 แนวปฏิบตัิการบริจาคเพ่ือการกศุล หรือเงินสนบัสนนุ  

 การบริจาคเพ่ือการกุศล หรือเงินสนบัสนุน ตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส

และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงิน

สนบัสนนุไมไ่ดถ้กูน าไปใช ้เพ่ือเป็นขอ้อา้งในการทจุริตคอรร์ปัชั่น 

 การให้เ งินบริจาคเพ่ือการกุศล สามารถกระท าได้กับองค์กร

สาธารณะท่ีไม่หวังสิ่งตอบแทนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่าง

แทจ้ริง  ซึง่มีจ านวนไมเ่กิน 5,000,000 บาท ใหเ้ป็นอ านาจอนมุตัิของ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรณีท่ีมีจ านวนเกิน 5,000,000 บาท ให้

เป็นอ านาจอนุมตัิของคณะกรรมการบริหาร ทัง้นี ้การอนุมตัิการให้

ดงักล่าวตอ้งไม่เกินวงเงินงบประมาณประจ าปีท่ีไดร้บัอนุมัติจากท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษัทส าหรบัปีนัน้ๆ 
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 เงินสนบัสนุน สามารถกระท าไดใ้นรูปองคก์รกบัองคก์ร ซึ่งมีจ  านวน

ไม่เกิน 5,000,000 บาท ใหเ้ป็นอ านาจอนุมตัิของประธานเจา้หนา้ท่ี

ฝ่ายบริหาร กรณีท่ีมีจ านวนเกิน 5,000,000 บาท ให้เป็นอ านาจ

อนุมตัิของคณะกรรมการบริหาร ทัง้นี ้การอนุมตัิการใหด้งักล่าวตอ้ง

ไม่เกินวงเงินงบประมาณประจ าปีท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทส าหรบัปีนัน้ๆ 

5.3.3 แนวปฏิบตัิการเลีย้งรบัรอง  

 หา้มมิใหผู้บ้ริหาร และพนักงาน ท าการขอรบัเลีย้งรับรองจากคู่คา้ 

เจา้หนี ้หรือกลุม่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียท่ีท าธุรกิจกบักลุม่ดบับลิวเอชเอ 

 การใชจ้่ายส าหรับการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ อาทิ การเลีย้งรบัรอง

เป็นอาหารและเครื่องดื่ม การเลีย้งรบัรองในรูปแบบการกีฬา และ

การใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบตัิทางธุรกิจ  หรือเป็น

จารีตทางการคา้ สามารถกระท าได ้แต่ตอ้งเป็นการใชจ้่ายอย่าง

สมเหตสุมผล และไม่ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบตัิงาน 

หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องไม่ขัดต่อ

ขอ้บงัคบักฎหมาย  ซึ่งมีจ  านวนไม่เกิน 500,000 บาท ใหเ้ป็นอ านาจ

อนุมัติของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรณีท่ีมีจ านวนเกิน 500,000 

บาท ใหเ้ป็นอ านาจอนมุตัิของคณะกรรมการบริหาร ทัง้นี ้การอนุมตัิ

การเลีย้งรับรองดังกล่าวตอ้งไม่เกินวงเงินงบประมาณประจ าปีท่ี

ไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทส าหรบัปีนัน้ๆ 

5.3.4 แนวปฏิบตัิการใหค้วามช่วยเหลือทางการเมือง 

 กลุ่มดับบลิวเอชเอ มีนโยบายด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลาง

ทางการเมือง โดยไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมและฝักใฝ่พรรคการเมืองใด

พรรคการเมืองหนึ่ง หรือผูม้ีอ  านาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใด ไม่น า

เงินทุนหรือทรัพยากรของกลุ่มดับบลิวเอชเอ ไปใชส้นับสนุนไม่ว่า

ทางตรง หรือทางออ้มแก่พรรคการเมือง หรือนกัการเมืองใดๆ 
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5.3.5 แนวปฏิบตัิการจดัซือ้จดัจา้ง 

 ความสมัพนัธท์างธุรกิจและการจดัซือ้จัดจา้ง หา้มใหส้ินบน หรือรบั

สินบนในการด าเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา หน่วยงาน

ภาครฐั หรือหน่วยงานท่ีด าเนินธุรกิจกบักลุ่มดบับลิวเอชเอ โดยการ

จดัซือ้จดัจา้งตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปอย่างโปรง่ใส และเป็นไปตามท่ี

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งไดก้ าหนดไว ้
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6. ขั้นตอนการปฏบัิตใิหส้อดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทจุริตและคอรรั์ปช่ัน 

  

 

BOD พจิารณา ผลตรวจประเมนิจาก AC และทบทวนจาก CG 

ทุกหน่วยงานมคีวามรบัผดิชอบในการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่  

โดยมหีน้าทีป่ฏบิตัติามแบบประเมนิ 

มกีารตรวจประเมนิทุกปี 

จบกระบวนการ 

BOD แต่งตัง้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบฯ เป็นผูป้ระเมนิตนเอง

เกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

BOD แสดงความมุง่มัน่ต่อการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

ประธานกรรมการฯ แสดงเจตนารมณ์เพือ่เขา้รบัการรบัรองมาตรการ

ต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

คอรร์ปัชัน่ 

เริม่ตน้ 

ตรวจสอบภายใน 

ตรวจประเมนิและรายงาน

ให ้AC  

CG คณะกรรมการทีไ่ดร้บั

มอบหมายสอบทานการ

ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

ทบทวนนโยบายในการ

ต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ 
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7. ช่องทางรับฟังความคิดเหน็และแจ้งเบาะแส 

กลุ่มดับบลิวเอชเอ เปิดโอกาสใหพ้นักงานและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ไดม้ีการแสดงความเห็นและแจง้

เบาะแสการกระท าท่ีมีความเสี่ยงต่อการทุจริตและคอรร์ปัชั่น หรือการกระท าท่ีผิดกฎหมาย เพ่ือน าไปสู่ 

(1) การพฒันา/ฝึกอบรม (2) แกไ้ข/ปรบัปรุงดา้นบริหารจดัการ (3) ตรวจสอบขอ้เท็จจริง ดงันี ้

1. เวบ็ไซตบ์ริษัท   : www.wha-group.com 

2. กลอ่งรบัความคิดเห็น  : ฝ่ายทรพัยากรบคุคล  

3. จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์(ไปยงั CEO) Email : ceo_office@wha-group.com  

4. จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์(สง่ไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะ)  

Email : auditcommittee@wha-group.com 

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

กลุ่มดบับลิวเอชเอ ไดก้ าหนดใหม้ีกลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส ท่ีร่วมสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของ

กลุ่มดบับลิวเอชเอ โดยจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือก่อใหเ้กิดใหผ้ลในทางลบต่อพนกังานท่ีปฏิเสธการ

คอรร์ปัชั่น แมว้า่การกระท านัน้จะท าใหก้ลุม่ดบับลิวเอชเอ สญูเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม 

 

8. การดูแลใหม้ีการปฏบัิตติามและการทบทวน 

8.1 กลุม่ดบับลิวเอชเอก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนักงานของกลุ่มดับบลิวเอชเอท่ีจะต้องรับทราบ ท าความเข้าใจ และปฏิบัติตาม

นโยบายท่ีก าหนดไวนี้อ้ย่างเครง่ครดั มิใช่การปฏิบตัิตามสมคัรใจ และไมส่ามารถอา้งอิง

วา่ไมท่ราบแนวปฏิบตัิท่ีก าหนดขึน้โดยผูบ้ริหารทกุระดบัในองคก์รจะตอ้งดแูลรบัผิดชอบ 

และถือเป็นเรื่องส าคญัท่ีจะด าเนินการใหพ้นกังานภายใตส้ายบงัคบับญัชาของตนทราบ 

เขา้ใจ และปฏิบตัิตามนโยบายนี ้อย่างจริงจงั 

8.2 กลุ่มดบับลิวเอชเอ ไม่พึงปรารถนาท่ีจะใหก้ารกระท าใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย ขดักบันโยบาย

นี ้หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานผูใ้ดกระท าตามท่ีก าหนดไว ้จะตอ้งไดร้บัการ

ลงโทษทางวินยัอย่างเคร่งครดั และหากมีการกระท าท่ีเช่ือไดว้่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ ์

mailto:auditcommittee@wha-group.com
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ระเบียบ และขอ้บังคับของภาครฐั กลุ่มดับบลิวเอชเอ จะส่งเรื่องใหเ้จา้หนา้ท่ีภาครฐั

ด าเนินการตอ่ไป  

8.3 คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดใหม้ีการทบทวนนโยบายนีเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ 

9. การลงโทษทางวินัย 

หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นทุจริตและคอรร์ปัชั่น ถือ

เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายและใหร้บัโทษ ดงันี ้

9.1  การฝ่าฝืนท่ีไม่รา้ยแรง : จะไดร้ับหนังสือแจง้เตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะระบุ

ลักษณะของการฝ่าฝืน รวมทั้งขอ้มูลเหตุท่ีอาศัยเป็นหลักของการฝ่าฝืนนั้น โดยให้

โอกาสบุคคลดังกล่าวไดโ้ตแ้ยง้ขอ้กล่าวหาดังกล่าวต่อผูบ้ังคับบัญชาได ้แต่หากไม่

สามารถแกปั้ญหาได้ ใหน้  าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการวินัยซึ่งแต่งตัง้โดย

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเพ่ือพิจารณา และใหถื้อค าตดัสินของคณะกรรมการวินยัเป็น

ท่ีสิน้สดุ หากมีการฝ่าฝืนเป็นครัง้ท่ีสอง หรือไม่แกไ้ขความผิดจากการฝ่าฝืนในครัง้แรก

ตามท่ีไดร้บัหนังสือเตือนนัน้ บุคคลดงักล่าวจะถูกลงโทษทางวินัยอย่างเคร่งครดั ซึ่ง

อาจรวมถึงการเลิกจา้งไดโ้ดยไม่จ่ายค่าชดเชย (เท่าท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย) และ/หรือ ให้

รบัโทษตามกฎหมายดว้ย 

9.2 การฝ่าฝืนรา้ยแรงซึ่งรวมถึงการฝ่าฝืน เช่น การใหห้รือการรบัสินบน การฉอ้โกง การ

เปิดเผยขอ้มูลความลบั หรือทรพัยส์ินทางปัญญาของกลุ่มดบับลิวเอชเอ ต่อบุคคลท่ี

สาม หรือการกระท าใดๆ ท่ีเสื่อมเสียต่อกลุ่มดบับลิวเอชเอ อย่างรา้ยแรง กลุ่มดบับลิว

เอชเอ อาจพิจารณาเลิกจา้งโดยไมจ่่ายค่าชดเชย และไมอ่อกหนงัสือแจง้เตือนเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรก่อน (เท่าท่ีไมข่ดัตอ่กฎหมาย) และ/หรือ ใหร้บัโทษตามกฎหมายดว้ย 

 

 

***************************************** 

 


