
 
 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั�นฉบับนี� ได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั�งที� 7/2562 เมื�อวันที� 20 ธันวาคม 2562  และให้มีผลบังคับใช้ทันที 

นโยบายการตอ่ตา้นการทุจรติและคอร์รปัชั�น 

การป�องกนัการมสีว่นเกี�ยวขอ้งกบัการคอร์รปัชั�น 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า การดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั�นทุกรูปแบบอย่างมุ่งมั�น เป�นพื� นฐานที�สําคัญอันจะนํามาซึ�งความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจและ
เสริมสร้างให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั�งยืน ดังนั�น เพื�อแสดงเจตจํานงอันแน่วแน่ของบริษัทในการดําเนินธุรกิจที�จะ
ไม่มีส่วนเกี�ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั�น ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 7/2562 จึงได้พิจารณาทบ
กวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั�น (Anti-Corruption Policy) โดยกําหนดหน้าที�ความรับผิดชอบ แนว
ปฏิบัติ และข้อกําหนดในการดําเนินการที�มีความเหมาะสมมากขึ�น โดยบริษัทได้ทบทวน “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�น” 
และจัดทําเป�นลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการชี�แจง ทําความเข้าใจ สื�อสารถึงมาตรฐานการปฎิบัติตนให้แก่
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกคนของบริษัทรวมถึงบริษัทย่อย เพื�อเป�นแนวทางการปฏิบัติที�
ชัดเจน นอกจากนี� เพื� อให้นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั�นได้รับการดําเนินการและสอดคล้องกับการ
เปลี�ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกําหนดของกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทจะดําเนินการติดตาม
และทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป�นผู้รายงานผลการติดตามและผลการ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายอย่างน้อยทุกป�  

คํานยิามตามนโยบายตอ่ตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชั�น 

การทุจริตและคอร์รัปชั�น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการ
เสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คํามั�น เรียกร้อง หรือรับ ซึ�งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื�นใดซึ�งไม่เหมาะสม กับ
เจ้าหน้าที�ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที�ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื�อให้
บุคคลดังกล่าวกระทําหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที� อันเป�นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ�งธุรกิจ หรือแนะนําธุรกิจให้กับ
บริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื� อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ�งผลประโยชน์อื�นใดที�ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป�นกรณีที�
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ�น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทําได้ 
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ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท กระทําการอันใดที�เป�นการเกี�ยวข้องกับการทุจริต
และคอร์รัปชั�น การดําเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั�นในทุกรูปแบบ ทั�ง เพื�อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อ
ตนเอง ครอบครัว เพื�อนและคนรู้จัก โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ไม่ว่า
ตนจะอยู่ในฐานะเป�นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้ 

หนา้ที�ความรบัผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที�และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลให้มีระบบที�สนับสนุนการ
ต่อต้านคอร์รัปชั�นที�มีประสิทธิภาพ เพื�อให้มั�นใจว่าทุกคนในบริษัทได้เข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของ
ป�ญหาที�เกิดขึ�นจากการทุจริตและคอร์รัปชั�น และปลูกฝ�งจนกลายเป�นวัฒนธรรมขององค์กร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที�และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี�ยงให้มั�นใจว่าเป�นไปตามมาตรฐานสากล มี
ความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั�งมีหน้าที�รับเรื�องแจ้งเบาะแสการกระทําอันทุจริต
และคอร์รัปชั�น ที�คนในองค์กรมีส่วนเกี�ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที�ได้รับแจ้ง และเสนอเรื�องให้
คณะกรรมการบริหารร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขป�ญหาดังกล่าว 

3. ประธานกรรมการบริหารและผู้บริหาร มีหน้าที�และรับผิดชอบในการกําหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั�น เพื�อสื�อสารไปยังพนักงานและผู้เกี�ยวข้องทุกฝ�าย รวมทั�ง
ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื� อให้สอดคล้องกับการเปลี�ยนแปลงของธุรกิจ 
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ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกําหนดของกฎหมาย รวมทั�งช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสืบหา
ข้อเท็จจริงตามที�ได้รับแจ้งหรืองานที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกับการสอบสวน
เรื�องการทุจริตและคอร์รัปชั�น โดยสามารถมอบหมายงานให้กับทีมผู้บริหารที�เห็นว่าสามารถช่วยสืบหา
ข้อเท็จจริงได้ 

4. ผู้จัดการฝ�ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที�และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป�นไป
อย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกําหนดของ
หน่วยงานกํากับดูแล เพื� อให้มั�นใจว่ามีระบบควบคุมที�มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี�ยงด้าน
คอร์รัปชั�นที�อาจเกิดขึ�น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

แนวทางการปฏบิัต ิ

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างบริษัททุกคน ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั�น โดยต้องไม่เข้าไปเกี�ยวข้องไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

2. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื�อพบเห็นการกระทําที�เข้าข่ายคอร์รัปชั�นที�เกี�ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้ง
ให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที�รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

3. พนักงานจะต้องตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทําความเข้าใจกับบุคคลอื�นที�ต้อง
ปฏิบัติหน้าที�ที�เกี�ยวข้องกับบริษัท เพื� อให้บุคลากรและผู้ที�เกี�ยวข้องได้ปฏิบัติให้เป�นไปตามนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั�น 

4. บริษัทมุ่งมั�นที�จะสร้าง ปลูกฝ�งและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที�ยึดมั�นว่าการทุจริตและคอร์รัปชั�นเป�นสิ�งที�
ยอมรับไม่ได้ 

ข้อกําหนดในการดาํเนนิการ 

1. นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั�นนี�ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั�งแต่การสรร
หาหรือการคัดเลือกบุคคลากร การเลื�อนตําแหน่ง การฝ�กอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และ
การให้ผลตอบแทน โดยกําหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื�อสารทําความเข้าใจ กับพนักงานเพื� อใช้ใน
กิจกรรมทางธุรกิจที�อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป�นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื�อความชัดเจนในการดําเนินการในเรื�องที�มีความเสี�ยงสูงกับการเกิดการทุจริตและคอร์รัปชั�น กรรมการ
บรษัิท ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกคนต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื�องดังต่อไปนี� 

2.1 ของกํานัล การเลี�ยงรับรองและค่าใช้จ่าย 
การให้ มอบ หรือรับ ของกํานัล การเลี�ยงรับรอง ต้องไม่มีเจตนาเพื�อชักนําหรือละเว้นการกระทําที�ไม่
ถูกต้อง รวมทั�งต้องไม่เป�นสิ�งของหรือการกระทําที�ผิดกฎหมายและจารีตประเพณี 

2.2 เงินบริจาคเพื�อการกุศล หรือเงินสนับสนุน 
การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป�นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดย
ต้องมั�นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนําไปใช้เพื�อเป�นข้ออ้างในการติดสินบน 

2.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื�อ จัดจ้างกับภาครัฐ 
การดําเนินธุรกิจของบริษัทและการติดต่องานกับภาครัฐจะต้องดําเนินการให้เป�นไปตามกฎหมายที�
เกี�ยวข้อง ตรงไปตรงมาและเป�นไปอย่างโปร่งใส 

การประเมนิความเสี�ยงและการควบคมุภายใน 

1. กําหนดให้ฝ�ายบริหารทําการประเมินความเสี�ยงอันอาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชั�นที�เกี�ยวข้องกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยระบุเหตุการณ์ที�มีความเสี�ยงสูง และประเมินระดับความเสี�ยงทั�งโอกาสเกิดและ
ผลกระทบเป�นประจําทุกป� 
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2. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายในที�ครอบคลุมระบบงานสําคัญต่างๆ เช่น การ
จัดซื�อจัดจ้าง การจัดทําสัญญา การจัดทําและควบคุมงบประมาณ รวมถึงระบบการบันทึกบัญชี การจ่าย/
รับชําระเงิน เป�นต้น และให้ข้อเสนอแนะเกี�ยวกับแนวทางแก้ไขที�เหมาะสม 

3. กําหนดแผนการตรวจสอบภายในประจําป� และนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ 

4. ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี�ยง ตลอดจนทบทวนความเสี�ยงเพื�อสามารถ
วางแนวทางการป�องกันได้อย่างทันเวลาและสมํ�าเสมอ 

มาตรการและชอ่งทางการแจง้เบาะแสหรอืข้อรอ้งเรยีน 

 บริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เกี�ยวกับ การกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจหรือ พฤติกรรมที�อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชั�นของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในองค์กร โดย
จัดช่องทางการสื�อสารที�หลากหลายช่องทาง เพื� อเป�ดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส 
หรือข้อร้องเรียน มายังบริษัท ได้สะดวกและเหมาะสม โดย   ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียด
ของเรื�องที�แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมชื�อ ที�อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที�สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทาง
การรับเรื�อง ตามที�บริษัทกําหนด 

1. ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั�น 

บริษัทได้กําหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือรบัข้อร้องเรียน ไว้ดังนี� 

• ทางไปรษณีย์ 

 นําส่งที� ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) 

 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

• ทางอีเมล์ 

         ประธานกรรมการตรวจสอบ : somboon.m@outlook.com 

  เลขานุการบริษัท : arin@forth.co.th  

• ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.forth.co.th 

• กล่องรับข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียน ภายในบริษัท 

2. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ 

เพื�อเป�นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที�กระทําโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกป�ดชื�อ ที�อยู่
หรือข้อมูลใดๆ ที�สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป�น
ความลับ โดยจะจํากัดเฉพาะผู้ที�มีหน้าที�ความรับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเรื�องร้องเรียนเท่านั�น ที�สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ 

ในกรณีที�มีการร้องเรียนเกี�ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั�นของผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะทําหน้าที�ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที�ให้ข้อมูลในการสืบสวน
ข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใดหรือ ความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน 
การเป�นพยานหรือการให้ข้อมูล 



 
 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั�นฉบับนี� ได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั�งที� 7/2562 เมื�อวันที� 20 ธันวาคม 2562  และให้มีผลบังคับใช้ทันที 

 ผู้ที�มีหน้าที�รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที�ที� เกี�ยวข้องกับเรื�องร้องเรียน มีหน้าที�เก็บรักษาข้อมูล ข้อ
ร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป�นความลับ ห้ามเป�ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื�นที�ไม่มี
หน้าที�เกี�ยวข้อง เว้นแต่เป�นการเป�ดเผยหน้าที�ที�กฎหมายกําหนด 

การฝ�าฝ�นนโยบายและบทลงโทษ 

1. หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทําการทุจริตคอร์รัปชั�นจริง ผู้กระทําผิด (กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน) จะได้รับ
โทษทางวินัย และผู้กระทําผิดอาจต้องได้รับโทษทางกฎหมาย 

2. ผู้บังคับบัญชาโดยตรงที�เพิกเฉยต่อการกระทําผิด หรือรับทราบว่ามีการกระทําผิด แต่ไม่ดําเนินการจัดการ
ให้ถูกต้องตามนโยบายฉบับนี� ผู้บังคับบัญชาจะได้รับโทษทางวินัยและอาจต้องได้รับโทษทางกฎหมาย 

3. การไม่ได้รับรู้ถึงนโยบายฉบับนี�และ/หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้อง จะใช้เป�นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตาม ไม่ได้ 

4. กรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้ที�เกี�ยวข้อง นําข้อมูลของผู้ให้เบาะแส ผู้ร้องเรียน ข้อร้องเรียน และเอกสาร
หลักฐาน ไปเป�ดเผย ไม่เก็บไว้เป�นความลับ ผู้นั�นจะได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่เป�นการเป�ดเผยตามหน้าที�ที�
กฎหมายกําหนด 

5. การฝ�าฝ�นหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี� ไม่ว่าจะโดยกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานคนใด จะมีการตรวจสอบ
ตามกระบวนการทางวินัย ของบริษัท นอกจากนั�น ยังอาจมีการดําเนินคดีทั�งทางแพ่งและอาญาหากพบว่า
เป�นการฝ�าฝ�นไม่ปฏิบัติโดยเจตนา 

 

 

 

 
  …..................…………………………….. 
  (นายสนิท  วรป�ญญา) 
  ประธานกรรมการบรัษัท 

 

 

 


