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1. ค านิยาม 

 “บริษทั”   หมำยถงึ  บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

“กลุ่มบริษทัดบับลิวเอชเอ”  หมำยถงึ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย 

รวมทัง้บรษิทัร่วมทีบ่รษิทัมอี ำนำจควบคุม สัง่กำร และก ำหนดนโยบำย  

 “การทุจริต”  หมำยถงึ กำรกระท ำหรอืพฤตกิรรมใด ๆ ทีม่เีจตนำทุจรติ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้มำซึ่ง 

เงนิ ผลประโยชน์ หรอืกำรหลกีเลีย่งภำระผูกพนั หรอืกำรท ำผดิกฎหมำย และก่อควำมเสยีหำยแก่กลุ่มบรษิทั
ดบับลวิเอชเอ 

 “คอร์รปัชัน (Corruption)”  หมำยถึง กำรติดสินบน ไม่ว่ำจะในรูปแบบใด โดยกำรให้ (giving) เสนอให้ 

(offering) สญัญำว่ำจะให้ (promising) รบั (accepting) เรียกร้อง (demanding) ขอ (soliciting) ในรูปตวัเงนิ 
ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมำะสมกบั เจำ้หน้ำทีข่องรฐั หน่วยงำนของรฐั หน่วยงำนเอกชน คู่คำ้ 
ลูกคำ้ และผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อม เพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำวกระท ำหรอืละ
เว้นกำรปฏิบตัิหน้ำที่ อนัเป็นกำรให้ได้มำเพื่อรกัษำไวซ้ึ่งธุรกิจ หรอืแนะน ำธุรกิจใหโ้ดยเฉพำะ หรอืเพื่อให้
ไดม้ำหรอืรกัษำไวซ้ึ่งผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ม่เหมำะสมกบัธุรกจิ เวน้แต่เป็นกรณีทีก่ฎหมำย ระเบยีบ ประกำศ 
ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน่ ประเพณีนิยม หรอืจำรตีทำงกำรคำ้ใหก้ระท ำได้ 

“บุคลากร”  หมำยถึง กรรมกำร ผู้บรหิำร (ตัง้แต่ผู้จดักำรแผนกขึน้ไป) พนักงำน (หมำยรวมถึง พนักงำน

ประจ ำ พนักงำนชัว่ครำว พนักงำนสญัญำจำ้งพเิศษ)  

“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมำยถงึ  ผูถ้อืหุน้ นักลงทุน พนักงำน ลูกคำ้ คู่คำ้ เจำ้หนี้ ผูร้่วมทุน และพนัธมติรและ

ตวัแทนทำงธุรกจิ หน่วยงำนของรฐั หน่วยงำนเอกชน และชุมชน  

“การให้หรือรบัของขวญั (Gift)” หมำยถึง กำรให้หรอืรบั เงนิ ทรพัย์สนิ สิง่ของ ของที่ระลกึ สิง่ตอบแทน 

หรอืผลประโยชน์อื่นใด 

“การเลี้ยงรบัรอง (Hospitality)” หมำยถงึ กำรเลี้ยงรบัรองหรอืบรกิำรต้อนรบัเพื่อสรำ้งควำมสมัพนัธ์อนัดี

ทำงธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรด ำเนินกจิกำรทำงธุรกจิ ประเพณีนิยม หรอืจำรตีทำงกำรคำ้  

“การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contribution)”  หมำยถึง กำรช่วยเหลอืหรอืสนับสนุนกิจกรรม

ทำงกำรเมอืง ไม่ว่ำเป็นกำรช่วยเหลอืด้ำนกำรเงนิ เช่น กำรให้กู้เงนิ หรอืกำรบรจิำคเงนิแก่พรรคกำรเมอืง 
หรือ กำรช่วยเหลือในรูปแบบอื่น เช่น กำรให้สิ่งของหรือบริกำรแก่พรรคกำรเมือง กำรโฆษณำส่งเสริม
สนับสนุนพรรคกำรเมอืง กำรซื้อบตัรเขำ้ชมงำนทีจ่ ัดขึน้เพื่อระดมทุนหรอืบรจิำคใหแ้ก่พรรคกำรเมอืง กำรให้
พนักงำนเป็นตวัแทนบรษิทัไปร่วมด ำเนินกำรเกีย่วกบักำรรณรงคท์ำงกำรเมอืงของพรรคกำรเมอืง 

“การบริจาคเพื่อการกศุล (Donation or Charitable Contribution)” หมำยถงึ กำรบรจิำคเงนิ สิง่ของ หรอื

สิง่อื่นใดทีส่ำมำรถค ำนวณไดเ้ป็นตวัเงนิ ใหก้บัองค์กรสำธำรณะ เช่น มูลนิธ ิวดั โรงเรยีน โรงพยำบำล หรอื
องคก์รเพื่อประโยชน์ต่อสงัคม ทีไ่ม่หวงัสิง่ตอบแทน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ต่อสงัคมอย่ำงแทจ้รงิ 
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“การให้ และ/หรือ รบัการสนับสนุน(Sponsorship)”  หมำยถงึ กำรให ้และ/หรอืรบั กำรสนับสนุน ไม่ว่ำจะ

เป็นเงนิ ทรพัย์สนิ สิง่ของ บรกิำร หรอืประโยชน์ตอบแทนอื่น ซี่งสำมำรถค ำนวณไดเ้ป็นตวัเงนิ ทีไ่ดใ้หอ้ย่ำง
สมเหตุสมผล ให้แก่ผู้ขอรบักำรสนับสนุน ตลอดจนกำรได้รบักำรสนับสนุนจำกลูกค้ำ คู่ค้ำ พนัธมิตรหรอื
ตัวแทนทำงธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงค์ทำงธุรกิจเท่ำนัน้ หรือเพื่อกำรประชำสมัพนัธ์ โฆษณำ สร้ำงควำม
น่ำเชื่อถอืทำงกำรคำ้ ตรำสนิคำ้ และชื่อเสยีง รวมทัง้ส่งเสรมิภำพลกัษณ์ทีด่ใีหแ้ก่กจิกำร 

“ค่าอ านวยความสะดวก (Facilitation Payment)”  หมำยถงึ ค่ำใชจ้่ำยจ ำนวนเลก็น้อยทีจ่่ำยแก่เจำ้หน้ำที่

ของรฐัอย่ำงไม่เป็นทำงกำรและเป็นกำรใหเ้พยีงเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำเจำ้หน้ำทีข่องรฐัจะด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร
หรอืเป็นกำรกระตุ้นใหด้ ำเนินกำรรวดเร็วขึน้ โดยกระบวนกำรนัน้ไม่ต้องอำศยัดุลพนิิจของเจำ้หน้ำทีร่ฐัและ
เป็นกำรกระท ำอนัชอบดว้ยหน้ำทีข่องเจำ้หน้ำทีข่องรฐัผูน้ัน้ รวมทัง้เป็นสทิธทิีน่ิตบิุคคลพงึจะไดต้ำมกฎหมำย

อยู่แลว้ เช่น กำรขอใบอนุญำต กำรขอหนังสอืรบัรอง และกำรไดร้บักำรบรกิำรสำธำรณะ เป็นตน้1 

“ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)” หมำยถงึ กำรกระท ำหรอืกำรด ำเนินกจิกรรมใด ๆ 

ทีอ่ำจมผีลประโยชน์ส่วนตวั หรอืต่อบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเขำ้มีอทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจหรอืกำรปฏบิตัหิน้ำที ่และ
อำจส่งผลกระทบต่อองคก์ร 

“การจ้างพนักงานรฐั (Revolving Door)” หมำยถงึ กำรว่ำจำ้งพนักงำนรฐั/พนักงำนรำชกำร เพื่อเขำ้ท ำงำน

เป็นพนักงำนหรอืลูกจำ้งและไดร้บัค่ำตอบแทนตลอดระยะเวลำแทนกำรงำนทีจ่ำ้ง โดยอำจจำ้งเป็นพนักงำน
ประจ ำ หรอืพนักงำนสญัญำจำ้งพเิศษอนัมลีกัษณะชัว่ครำว ซึ่งอำจน ำไปสู่ควำมเสีย่งต่อกำรทุจรติและคอรร์ปั
ชนั และอำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

“ประเพณีนิยม”  หมำยถงึหลกักำรปฏบิตัเิกีย่วกบักำรด ำเนินวถิชีวีติควำมเป็นอยู่ทำงสงัคม ขนบธรรมเนียม

อันดี จรรยำมำรยำท เทศกำลหรือวันส ำคัญ หรือกิจกรรมที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมำจนเป็นเอกลักษณ์ 
วฒันธรรมอนัด ีหมำยรวมถงึกำรแสดงควำมยนิด ีควำมขอบคุณ กำรต้อนรบั กำรแสดงควำมเสยีใจ หรอืกำร
ใหค้วำมช่วยเหลอืตำมมำรยำททีถ่อืปฎบิตักิยัในสงัคม 

2. นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอรร์ปัชนั 

หำ้มมใิหบุ้คลำกรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ เรยีกรอ้ง ด ำเนินกำร หรอืยอมรบักำรทุจรติและคอร์รปัชนัทุก
รูปแบบ ทัง้ทำงตรงหรอืทำงอ้อม ไม่ว่ำจะเพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครวั เพื่อน หรอืคนรู้จกั และเป็น
หน้ำที่ในกำรถือปฏิบตัิอย่ำงเคร่งครัด โดยครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ดบับลิวเอชเอในทุกประเทศและทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้มัน่ใจว่ำได้ว่ำ กลุ่มบริษัทดบับลิวเอชเอ 
ด ำเนินธุรกิจตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรทีด่ ีมมีำตรกำรป้องกนัควำมเสี่ยงอนัอำจเกดิจำกจำกกำรทุจรติ
และคอรร์ปัชนัไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

 
1 อำ้งองิ: คู่มอืแนวทำงกำรก ำหนดมำตรกำรควบคุมภำยในทีเ่หมำะสม หน้ำ 35 จดัท ำโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำม
กำรทุจรติแห่งชำต ิและแนวปฏบิตั ิ“กำรจ่ำยค่ำอ ำนวยควำมสะดวก” และ “กำรจำ้งพนักงำนรฐั” จดัท ำโดย แนวร่วมต่อตำ้นคอรร์ปัชนัของ
เอกชนไทย (CAC) 
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กลุ่มบรษิัทดบับลวิเอชเอ ไม่มนีโยบำยลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรอืกระท ำกำรใด ๆ ในทำงลบ ต่อบุคลำกรที่
ปฏเิสธกำรทุจรติคอรร์ปัชนั แมว้่ำกำรกระท ำนัน้จะท ำให้กลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอสญูเสยีประโยชน์หรอืโอกำส
ทำงธุรกจิกต็ำม และเพื่อใหบ้รรลุเจตนำรมณ์ดงักล่ำว  

ทัง้นี้ จะจดัใหม้กีำรสอบทำนกำรปฏบิตังิำนตำมนโยบำยและแนวทำงปฏบิตัฉิบบันี้เป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอ 
รวมทัง้กระบวนกำรทบทวนขัน้ตอน แนวทำง มำตรกำรควบคุม ตลอดจนขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินงำน เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสภำวกำรณ์ กำรเปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

เพื่อใหเ้กดิควำมชดัเจนในกำรก ำกบัดแูลในเรื่องกำรต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชนัอย่ำงเป็นรปูธรรม เพื่อให้
มัน่ใจไดว้่ำไดม้กีำรถอืปฏบิตัภิำยในองคก์รอย่ำงเคร่งครดั และมผีูร้บัผดิชอบตรวจสอบกำรด ำเนินงำนดำ้นกำร
ต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชนั บรษิทัจงึไดก้ ำหนดหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบไวด้งันี้ 

3.1 คณะกรรมการบริษทั  

พิจำรณำอนุมตัิและทบทวนนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชนั ก ำกับดูแล
ภำพรวมกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชนั ส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้กีำรสื่อสำรนโยบำยและแนวทำงปฏบิตันิี้
เพื่อใหบุ้คลำกรและผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ำยทีเ่กีย่วขอ้งตระหนักถงึควำมส ำคญัและสำมำรถน ำไปปฏบิตัิได้อย่ำง
มปีระสทิธภิำพ 

3.2 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

กลัน่กรอง ใหค้วำมเหน็ และเสนอแนะ เพื่อปรบัปรุงและทบทวนนโยบำยและแนวทำงปฏบิตักิำรต่อตำ้นกำร
ทุจรติและคอร์รปัชนั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั  ก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบรหิำร รวมทัง้ให้
ขอ้เสนอแนะ แนวทำงตดิตำม และประเมนิผลกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชนั  

3.3 คณะกรรมการตรวจสอบ  

สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินและบญัชี ระบบควบคุมภำยใน (Internal Control) ระบบตรวจสอบภำยใน 
(Internal Audit) ที่เกี่ยวกบักำรต่อต้ำนกำรทุจรติและคอร์รปัชนั กระบวนกำร/มำตรกำรแจ้งเบำะแสหรอืขอ้
รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วกบักำรทุจรติและคอร์รปัชนั รวมถงึสอบทำนควำมถูกตอ้งของเอกสำรอำ้งองิและแบบประเมนิ
ตนเองเกี่ยวกบัมำตรกำรคอร์รปัชนัของบรษิทัตำมโครงกำรแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้น
กำรทุจรติ 

3.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

ก ำกบัดูแลใหม้กีำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นทุจรติและคอร์รปัชนัเป็นประจ ำทุกปี และทบทวนมำตรกำรจดักำร
ควำมเสีย่งทีใ่ชอ้ยู่ใหม้คีวำมเหมำะสมทีจ่ะป้องกนัควำมเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

3.5 บุคลากรของกลุ่มบริษทัดบับลิวเอชเอ  

ปฏบิตัติำมนโยบำยและแนวทำงปฏบิตักิำรต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชนัอย่ำงเคร่งครดั กรณีมขีอ้สงสยัหรอื
พบเหน็กำรฝ่ำฝืน จะต้องรำยงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำ หรอืแจง้ขอ้มลูหรอืพฤตกิรรมกำรกระท ำผดิผ่ำนช่องทำง
แจง้เบำะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน (Whistle Blowing)  
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4. แนวทางปฏิบติัต่อต้านการทจุริตและคอรร์ปัชนั 

4.1 แนวปฏิบติัท่ีดี 

4.1.1 บุคลำกรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ ต้องปฏบิตัติำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติและคอร์รปัชนั โดย
ตอ้งไม่เขำ้ไปเกีย่วขอ้งกบัเรื่องกำรทุจรติและคอรร์ปัชนัไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม 

4.1.2 บุคลำกรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ ตอ้งไม่ละเลยหรอืเพกิเฉย ในกรณีดงัต่อไปนี้  

(1) เมื่อพบเหน็กำรกระท ำทีเ่ขำ้ข่ำยทุจรติและคอร์รปัชนัทีเ่กี่ยวขอ้งกบักลุ่มบรษิทัดบับลวิเอช
เอ ใหแ้จง้ต่อผูบ้งัคบับญัชำ หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบทรำบโดยทนัท ีและใหค้วำมร่วมมอืใน
กำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่ำงๆ  หำกมขีอ้สงสยัหรอืขอ้ซกัถำมใหป้รกึษำผูบ้งัคบับญัชำหรอื
บุคคลทีก่ ำหนดใหท้ ำหน้ำทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบักำรตดิตำม กำรปฏบิตัติำมนโยบำยฉบบันี้ 
โดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ทีไ่ดก้ ำหนดไว ้

(2) พงึหลกีเลี่ยงกำรกระท ำทีอ่ำจน ำไปสู่ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบักลุ่มบรษิทัดบับลวิ
เอชเอ และใหถ้อืปฏบิตัติำมนโยบำยและแนวทำงปฏบิตัเิรื่องควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์
ตำมที่ก ำหนดไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติ (WHA Code of Conduct and 
Practices) อย่ำงเคร่งครดั 

(3) ไม่เรียกหรือรบัผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรม ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อให้ได้มำซึ่ง
ประโยชน์ทำงธุรกิจ และต้องไม่มีผลประโยชน์ทัง้ทำงตรงและแอบแผง ทัง้ส่วนตน 
ครอบครวั และพวกพอ้งกบักลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ เช่น กระท ำกำรใดๆ เพื่อขำยสนิค้ำ
และบรกิำรใหก้บักลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ หรอืแขง่ขนักบักลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ  

(4) พงึหลกีเลี่ยงกำรรบัหรอืใหข้องขวญั ของทีร่ะลกึ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใด หรอืกำร
เลี้ยงหรอืรบัเลี้ยงอำหำรหรอืควำมบนัเทงิต่ำง ๆ หรอืกำรรบัเชญิ หรอืเสนอกำรไปดูงำน 
ทัง้ในและต่ำงประเทศ เนื่องจำกกำรกระท ำในลกัษณะดงักล่ำวอำจเป็นควำมเสีย่งน ำไปสู่
กำรทุจริตและคอร์รัปชนั กรณีมีควำมจ ำเป็นอนัไม่อำจหลีกเลี่ยงได้ พึงใช้วิจำรณญำณ
อย่ำงเหมำะสม โดยค ำนึงถงึประเพณีนิยม กฎหมำย หลกัเกณฑ์ และประกำศทีเ่กี่ยวขอ้ง 
และตอ้งปฏบิตัดิว้ยควำมระมดัระวงัและเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงปฏบิตัฉิบบันี้ หรอื
นโยบำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ตำมทีบ่รษิทัได ้ประกำศก ำหนด 

4.1.3 กำรท ำธุรกรรมใด ๆ กบัหน่วยงำนรำชกำร หรอืเจ้ำหน้ำที่ของรฐั จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง 
โปร่งใส และปฏบิตัติำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรอืระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งอย่ำงเคร่งครดั   กำรจ่ำยค่ำ
อ ำนวยควำมสะดวกทีอ่ำจน ำไปสู่กำรทุจรติหรอืคอรร์ปัชนั ถอืเป็นสิง่ตอ้งหำ้มกระท ำ 

4.1.4 จดัใหม้กีำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่ชื่อถอืได้ ถูกต้อง โปร่งใส ภำยใต้มำตรฐำนกำรบญัชทีีไ่ด้รบักำร
ยอมรบัในระดบัสำกล มรีะบบกำรปฏบิตังิำนทีม่ปีระสทิธภิำพ โดยค ำนึงถงึควำมเสีย่งทีจ่ะเกิดกำร
ทุจรติและคอรร์ปัชนัในกำรด ำเนินงำน โดยมกีำรตดิตำมดแูลอย่ำงสม ่ำเสมอ 
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4.1.5 จดัให้มรีะบบกำรควบคุมภำยในและกำรประเมนิควำมเสี่ยงที่มปีระสิทธิภำพและเหมำะสมอย่ำง
สม ่ำเสมอ เพื่อป้องกนักำรทุจรติคอรร์ปัชนั ทบทวนและประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนินงำนทีอ่ำจ
ก่อใหเ้กดิกำรคอรร์ปัชนัอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

4.1.6 มกีระบวนกำรคดัเลอืกและจดักำรทรพัยำกรบุคคลทีส่ะทอ้นถงึควำมมุ่งมัน่ต่อมำตรกำรต่อต้ำนกำร
ทุจรติและคอรร์ปัชนั 

4.1.7 ก ำหนดใหม้ชี่องทำงแจง้เบำะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน (Whistle Blowing) เกี่ยวกบักำรกระท ำกำรทุจรติ
และคอร์รปัชนั และก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองเพื่อใหค้วำมเป็นธรรมแก่บุคลำกรทีป่ฏิเสธกำรทุจรติ
และคอร์รปัชนั หรอืแจ้งเบำะแสทีเ่กี่ยวกบักำรทุจรติและคอร์รปัชนั รวมทัง้ผูใ้ห้ขอ้มูลหรอืใหค้วำม
ร่วมมอืเพื่อป้องกนักำรทุจรติและคอรร์ปัชนั 

4.1.8 จดัให้มกีำรสื่อสำรและฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องให้แก่บุคลำกรของกลุ่มบริษัทดบับลวิเอชเอเพื่อให้
ตระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชนั รวมทัง้สนับสนุนให้บุคลำกรร่วมกนั
สื่อสำรไปยงัผูม้ส่ีวนได้เสียที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ และสำมำรถปฏิบตัิให้
สอดคล้องกบันโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิฉบบันี้ เพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำงจติส ำนึกและวฒันธรรมที่ดี
ต่อไป  

4.1.9 บุคลำกรที่กระท ำกำรทุจริตและคอร์รปัชนั ถือเป็นกำรกระท ำควำมผดิตำมนโยบำยและแนวทำง
ปฏิบตัิฉบบันี้ ซึ่งจะต้องได้รบักำรพจิำรณำโทษทำงวนิัยตำมระเบยีบที่บรษิัทก ำหนด รวมทัง้โทษ
ตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนัน้ผดิกฎหมำย 

4.2 แนวปฏิบติัเพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงด้านการทุจริตและคอรร์ปัชนั 

4.2.1 แนวปฏบิตักิำรรบัหรอืใหข้องขวญั  

(1) กำรรบัของขวญั : ห้ำมมิให้บุคลำกรของกลุ่มบริษัทดบับลิวเอชเอ รบั ขอรบั เรี่ยไร ซึ่ง
ของขวญั กำรเลีย้งรบัรอง กำรใหบ้รกิำร กำรสนับสนุนทำงกำรเงนิ เงนิรำงวลั จำกผูม้ส่ีวน
ไดส่้วนเสยี และเพื่อสรำ้งบรรทดัฐำนทีด่ใีนกำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิัทดบับลวิเอชเอ 
บรษิัทจะก ำหนดนโยบำยงดรบัของขวญัส ำหรบัช่วงเทศกำลปีใหม่และโอกำสอื่นใด ตำม
ควำมเหมำะสม เพื่อใหเ้กดิกำรสื่อสำรและปฏบิตัไิดอ้ย่ำงเป็นรปูธรรม  

ขอ้ยกเวน้  

- ไม่น ำมำใช้บงัคบัในโอกำสหรอืเทศกำลอนัเป็นปกติประเพณีนิยมที่บุคคลทัว่ไปใน
สงัคมพงึปฏบิตัติ่อกนั และ/หรอื มคีวำมจ ำเป็นทีต่้องรกัษำสมัพนัธภำพอนัดรีะหว่ำง
บุคคลหรือองค์กร โดยของขวญันัน้ต้องมีมูลค่ำไม่เกิน 5,000 บำท และก ำหนดให้
ผูบ้รหิำรเป็นผูแ้ทนองคก์รในกำรรบั (กรณีมเีหตุสุดวสิยั อนุโลมใหพ้นักงำนทีต่ ำแหน่ง
ต ่ำกว่ำผู้บริหำร 1 ขัน้ เป็นผู้แทนรบัมอบและต้องรำยงำนต่อผู้บริหำรให้รบัทรำบ
ในทนัท)ี และน ำส่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ผ่ำนส ำนักงำนเลขำนุกำรบรษิทั ภำยใน 
5 วนัท ำกำร นับแต่วนัทีไ่ดร้บัของขวญันัน้ 
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- ไม่น ำมำใชบ้งัคบักบักำรรบัของช ำร่วยในช่วงเทศกำลอนัเป็นปกตปิระเพณีนิยม โดย
พนักงำนสำมำรถรบัของช ำร่วยที่มมีูลค่ำไม่เกิน 500 บำท เช่น พวงกุญแจ ปฏิทนิ 
สมุดบนัทกึ เป็นตน้ ทีม่ตีรำสญัลกัษณ์ขององคก์รนัน้ระบุไว ้

(2) กำรใหข้องขวญั : กำรใหข้องขวญั ก ำหนดใหส้ำมำรถท ำได้ในโอกำสเทศกำลอนัเป็นปกติ
ประเพณีนิยมที่บุคคลทัว่ไปในสงัคมพงึปฏบิตัติ่อกนั โดยของขวญันัน้ กลุ่มบรษิทัดบับลวิ
เอชเอเป็นผู้ด ำเนินกำรจดัหำ ทัง้นี้ กรณีมมีูลค่ำไม่เกิน 5,000 บำท ให้เป็นอ ำนำจอนุมตัิ
ของผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำย กรณีทีม่มีลูค่ำเกนิ 5,000 บำท ใหเ้ป็นอ ำนำจพจิำรณำและอนุมตัขิอง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ทัง้นี้ กำรอนุมัติกำรให้ของขวัญดังกล่ำวต้องไม่เกินวงเงิน
งบประมำณประจ ำปีที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทส ำหรับปีนัน้  ๆ  
อย่ำงไรก็ด ีจะต้องจดัใหม้กีำรส ำรวจและตรวจสอบควำมเหมำะสมก่อนด ำเนินกำร เพื่อท ำ
ใหม้ัน่ใจว่ำมมีำตรกำรควบคุมอย่ำงเหมำะสมเพื่อป้องกนักำรกระท ำทีอ่ำจน ำไปสู่กำรทุจรติ
และคอรร์ปัชนั  

ทัง้นี้ ใหผู้บ้รหิำรทีม่หีน้ำทีร่บัผดิชอบในสำยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นผูแ้ทนองค์กรในกำรมอบ/
ใหข้องขวญัในนำมองคก์ร  

4.2.2 แนวปฏบิตักิำรบรจิำคเพื่อกำรกุศล กำรให ้และ/หรอื รบักำรสนับสนุน  

(1) กำรบรจิำคเพื่อกำรกุศล กำรให้ และ/หรอื รบักำรสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและ
ถูกต้องตำมกฎหมำย โดยต้องท ำใหม้ัน่ใจว่ำกำรบรจิำคเพื่อกำรกุศล กำรให้และ/หรอืรบั
กำรสนับสนุน ไม่ไดถู้กน ำไปใช้นอกเหนือวตัถุประสงค์ หรอืเพื่อกำรทุจรติคอร์รปัชนั หรอื
เป็นขอ้อำ้งเพื่อกำรตดิสนิบน 

(2) กำรให้เงินบริจำคเพื่อกำรกุศล สำมำรถกระท ำได้กับองค์กรสำธำรณะที่ไม่มุ่งหวัง
ผลประโยชน์ตอบแทนทำงธุรกิจและเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอย่ำงแท้จรงิ อนัถือเป็นส่วน
หนึ่งในกำรตอบแทนสงัคม อีกทัง้ส่งเสรมิให้เกิดภำพลกัษณ์อนัดแีก่องค์กร ทัง้นี้ กรณีมี
จ ำนวนไม่เกนิ 5,000,000 บำท ใหเ้ป็นอ ำนำจอนุมตัขิองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร กรณีทีม่ี
จ ำนวนเกิน 5,000,000 บำท ให้เป็นอ ำนำจอนุมตัิของคณะกรรมกำรบริหำร ทัง้นี้ กำร
อนุมตัิกำรให้ดงักล่ำวต้องไม่เกินวงเงนิงบประมำณประจ ำปีที่ได้รบัอนุมตัิจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทัส ำหรบัปีนัน้ ๆ 

(3) กำรใหก้ำรสนับสนุน สำมำรถกระท ำไดใ้นลกัษณะองคก์รกบัองคก์ร ทัง้นี้ กรณีมจี ำนวนไม่
เกิน 5,000,000 บำท ให้เป็นอ ำนำจอนุมตัิของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร กรณีที่มจี ำนวน
เกนิ 5,000,000 บำท ใหเ้ป็นอ ำนำจอนุมตัขิองคณะกรรมกำรบรหิำร ทัง้นี้ กำรอนุมตักิำรให้
ดงักล่ำวต้องไม่เกินวงเงนิงบประมำณประจ ำปีที่ได้รบัอนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร
บรษิทัส ำหรบัปีนัน้ ๆ 

(4) ห้ำมมใิห้บุคลำกรของกลุ่มบรษิัทดบับลวิเอชเอ รบักำรสนับสนุนจำกผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 
โดยอำศยัควำมเป็นบุคลำกรของกลุ่มบรษิัทดบับลวิเอชเอ เพื่อเรยีกรบั/ หรอืขอรบักำร
สนับสนุนใด ๆ  
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ขอ้ยกเวน้  

- ไม่น ำมำใช้บงัคบัในโอกำส จำรตี หรอืปกติประเพณีนิยมที่บุคคลทัว่ไปในสงัคมพึง
ปฏบิตัติ่อกนั เช่น เงนิช่วยเหลอืฌำปนกจิ อนัถอืเป็นเรื่องส่วนบุคคล เป็นตน้ ทัง้นี้ พงึ
ใช้วจิำรณำญำนอย่ำงเหมำะสม โดยห้ำมมใิหอ้้ำงควำมเป็นบุคลำกรของกลุ่มบรษิทั
ดบับลวิเอชเอ เพื่อสนับสนุนใหเ้กดิกำรกระท ำดงักล่ำว  

4.2.3 แนวปฏบิตักิำรเลีย้งรบัรอง 

(1) หำ้มมใิหบุ้คลำกรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ เรยีกรอ้ง หรอืขอรบั กำรเลี้ยงรบัรองจำกผู้
มส่ีวนไดส่้วนเสยี 

(2) กำรเลี้ยงรบัรอง เพื่อวตัถุประสงค์ทำงธุรกจิ อำท ิกำรเลี้ยงรบัรองเป็นอำหำรและเครื่องดื่ม 
กำรเลี้ยงรบัรองในรูปแบบกำรกฬีำ และกำรใชจ้่ำยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรปฏบิตัิ
ทำงธุรกจิตำมปกตปิระเพณีนิยม หรอืจำรตีทำงกำรค้ำ ใหส้ำมำรถกระท ำได้ แต่ต้องเป็น
กำรใช้จ่ำยอย่ำงสมเหตุสมผลและไม่ส่งผลกระทบต่อกำรตดัสนิใจในกำรปฏิบตัิงำน หรอื
ก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และต้องไม่ขดัต่อกฎหมำย อำจน ำไปสู่กำรติด
สนิบนหรอืกำรทุจรติคอรร์ปัชนั ทัง้นี้ อ ำนำจอนุมตัใินกำรเลีย้งรบัรอง ใหเ้ป็นไปตำมอ ำนำจ
อนุมตัติำมวงเงนิทีก่ ำหนดไวใ้นระเบยีบอ ำนำจอนุมตัภิำยใน (Internal Power of Attorney) 
ซึ่งได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท และกำรอนุมัติดังกล่ำวต้องไม่เกินวงเงิน
งบประมำณประจ ำปีทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัส ำหรบัปีนัน้ๆ 

4.2.4 แนวปฏบิตักิำรใหค้วำมช่วยเหลอืทำงกำรเมอืง 

กลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ ด ำเนินธุรกจิดว้ยนโยบำยควำมเป็นกลำงทำงกำรเมอืงในทุกประเทศทีเ่ขำ้
ด ำเนินกิจกำร และไม่มีนโยบำยเข้ำมีส่วนร่วมและฝักใฝ่พรรคกำรเมืองใด หรือผู้มีอ ำนำจทำง
กำรเมอืงใด รวมทัง้ไม่น ำเงนิทุนหรอืทรพัยำกรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ ไปใชเ้พื่อกำรสนับสนุน
หรอืช่วยเหลอืทำงกำรเมอืง ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อม ใหแ้ก่พรรคกำรเมอืง กลุ่มกำรเมอืง หรอื
นักกำรเมอืงใด ๆ และจะไม่ด ำเนินกำรหรือเข้ำร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่ท ำให้สูญเสยีควำมเป็นกลำง
ทำงกำรเมอืง และ/หรอื อำจท ำใหไ้ดร้บัควำมเสยีหำยจำกกำรเขำ้ไปมส่ีวนร่วมในกจิกรรมดงักล่ำว 

4.2.5 แนวปฏบิตักิำรจดัซื้อจดัจำ้ง 

หำ้มมใิหบุ้คลำกรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ ใหส้นิบนหรอืรบัสนิบน ในกำรด ำเนินธุรกจิทุกชนิด
กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวขอ้งด ำเนินธุรกิจกับกลุ่มบรษิัทดบับลิวเอชเอ โดยกำรจดัซื้อจดัจ้ำงต้อง
ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปอย่ำงถูกตอ้ง โปร่งใส และตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.2.6 แนวปฏบิตัใินกำรจำ้งพนักงำนรฐั 

ห้ำมมิให้จ้ำงพนักงำนรัฐเข้ำท ำงำนเป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำง อันก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์และอำจน ำไปสู่กำรทุจรติคอรร์ปัชนั และไม่เป็นไปตำมกฎหมำย 
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5. ขัน้ตอนการปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบันโยบายการต่อต้านทุจริตและคอรร์ปัชนั 

 

ตรวจสอบภำยใน 

ตรวจประเมนิและรำยงำนตอ่

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษิทั มอบหมาย ให ้

คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและการ

พฒันาอย่างยัง่ยนื สอบทานการ

ก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและทบทวน

นโยบายทีเ่กีย่วกบัการต่อตา้นการ

ทุจรติคอรร์ปัชนั 

คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรรษทัภบิำลและกำรพฒันำอยำ่ง

ยัง่ยนื รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

ทุกหน่วยงำนมคีวำมรบัผดิชอบในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนั  

โดยมหีน้ำทีป่ฏบิตัติำมแบบประเมนิ 

มกีำรตรวจประเมนิเปนประจ ำทุกปี 

จบกระบวนกำร 

คณะกรรมกำรบรษิทั มอบหมำย ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ                    

สอบทำนกำรประเมนิตนเองเกีย่วกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ 

คณะกรรมกำรบรษิทัแสดงควำมมุ่งมัน่ต่อกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนั 

ประธำนกรรมกำร แสดงเจตนำรมณ์                                                  

เพื่อเขำ้รบักำรรบัรองมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนั 

คอรร์ปัชัน่ 

เริม่ตน้ 
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6. ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครอง 

กลุ่มบริษัทดบับลิวเอชเอเปิดโอกำสให้บุคลำกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถแสดงควำมคิดเห็น แจ้ง
เบำะแส หรอืส่งขอ้รอ้งเรยีน กรณีพบเหน็พฤตกิรรมทีน่่ำสงสยั หรอืกำรกระท ำทีม่คีวำมเสีย่งต่อกำรทุจรติและ
คอร์รปัชนั หรือกำรกระท ำที่ผดิกฎหมำย เพื่อน ำไปสู่ (1) กำรพฒันำ/ ฝึกอบรม (2) แก้ไข/ ปรบัปรุงด้ำน
บรหิำรจดักำร (3) ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเพื่อก ำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ ที่จ ำเป็น ทัง้นี้ เป็นไปตำมขัน้ตอนและ
มำตรกำรแจง้เบำะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นจรรยำบรรณธุรกจิและแนวปฏบิตั ิ(WHA Code of 
Conduct and Practices) 

7. การดแูลให้มีการปฏิบติัตามและการทบทวน 

7.1 เป็นหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของบุคลำกรของกลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ ที่จะต้องรบัทรำบ ท ำควำมเขำ้ใจ 
และปฏบิตัติำมนโยบำยทีก่ ำหนดไว้นี้อย่ำงเคร่งครดั มใิช่กำรปฏบิตัติำมสมคัรใจ และไม่สำมำรถอำ้งองิว่ำไม่
ทรำบแนวปฏบิตัทิีก่ ำหนดขึน้ โดยผูบ้รหิำรทุกระดบัในองคก์รจะต้องดูแลรบัผดิชอบ และถอืเป็นเรื่องส ำคญัที่
จะด ำเนินกำรใหพ้นักงำนภำยใตส้ำยบงัคบับญัชำของตนทรำบ เขำ้ใจ และปฏบิตัติำมนโยบำยนี้ อย่ำงจรงิจงั 

7.2 กลุ่มบรษิทัดบับลวิเอชเอ ไม่พงึปรำรถนำทีจ่ะใหม้กีำรกระท ำใดๆ ทีผ่ดิกฎหมำย หรอืขดักบันโยบำยนี้ หำก
บุคลำกรผู้ใดกระท ำกำรฝ่ำฝืนนโยบำยฉบบันี้ จะได้รบักำรพิจำรณำ สอบสวน และหำกพบว่ำกำรกระท ำ
ดงักล่ำวเป็นควำมผิด จะน ำไปสู่กำรลงโทษทำงวนิัยอย่ำงเคร่งครดั และหำกกำรกระท ำดงักล่ำวเป็นกำร
กระท ำทีผ่ดิกฎหมำย จะพจิำรณำเพื่อด ำเนินกระบวนกำรทำงกฎหมำยต่อไป  

7.3 คณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดใหม้กีำรทบทวนนโยบำยนี้เป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอ 

8. การลงโทษทางวินัย 

หำกบุคลำกรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมนโยบำยและแนวทำงปฏบิตัฉิบบันี้ บรษิทัจะด ำเนินกำรดงันี้ 

8.1 กำรฝ่ำฝืนที่ไม่ร้ำยแรง : จะได้รบัหนังสือแจ้งเตือนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ซึ่งจะระบุลกัษณะของกำรฝ่ำฝืน 
รวมทัง้ขอ้มลูเหตุทีอ่ำศยัเป็นหลกัของกำรฝ่ำฝืนนัน้ โดยใหโ้อกำสบุคคลดงักล่ำวสำมำรถโตแ้ยง้ขอ้กล่ำวหำต่อ
ผูบ้งัคบับญัชำได ้แต่หำกไม่สำมำรถแกปั้ญหำได ้ใหน้ ำเสนอเรื่องดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรวนิัยซึง่แต่งตัง้โดย
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรเพื่อพจิำรณำ และใหถ้อืค ำตดัสนิของคณะกรรมกำรวนิัยเป็นทีสุ่ด หำกมกีำรฝ่ำฝืน
เป็นครัง้ทีส่อง หรอืไม่แก้ไขควำมผดิจำกกำรฝ่ำฝืนในครัง้แรกตำมทีไ่ด้รบัหนังสอืเตอืนนัน้ บุคคลดงักล่ำวจะ
ถูกลงโทษทำงวนิัยอย่ำงเคร่งครดั ซึ่งอำจรวมถงึกำรเลกิจำ้งโดยไม่จ่ำยค่ำชดเชย (เท่ำทีไ่ม่ขดัต่อกฎหมำย) 
และ/หรอื ใหร้บัโทษตำมกฎหมำยดว้ย 

8.2 กำรฝ่ำฝืนรำ้ยแรงซึ่งรวมถงึกำรฝ่ำฝืน เช่น กำรใหห้รอืกำรรบัสนิบน กำรฉ้อโกง กำรเปิดเผยขอ้มูลควำมลบั 
หรอืทรพัย์สนิทำงปัญญำของกลุ่มบรษิัทดบับลวิเอชเอ ต่อบุคคลที่สำม หรอืกำรกระท ำใด ๆ ที่เสื่อมเสยีต่อ
กลุ่มบรษิัทดบับลวิเอชเอ อย่ำงร้ำยแรง ในกรณีดงักล่ำว อำจพจิำรณำเลกิจำ้งโดยไม่จ่ำยค่ำชดเชย และไม่
ออกหนังสือแจ้งเตือนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรล่วงหน้ำ (เท่ำที่ไม่ขดัต่อกฎหมำย) และ/หรือ ให้รบัโทษตำม
กฎหมำยดว้ย 

 


