
ค ำนิยำมตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอรร์ปัชัน่ 

การทุจริตและคอร์รปัชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สญัญา มอบให้ 
ให้ค ามัน่ เรยีกรอ้ง หรอืรบั ซึ่งเงนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กบัเจา้หน้าทีข่องรฐั หน่วยงานของรฐั  หน่วยงานของ
เอกชน หรอืผูม้หีน้าทีไ่ม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางอ้อม เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวกระท าหรอืละเวน้การปฏบิัตหิน้าที ่อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรอื
รกัษาไว้ซึ่งธุรกจิ หรอืแนะน าธุรกิจให้กบับรษิทัโดยเฉพาะ หรอื เพื่อให้ได้มาหรอืรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ม่เหมาะสมทางธุรกิ จ 
เวน้แต่เป็นกรณีทีก่ฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม ประเพณีของทอ้งถิน่ หรอืจารตีทางการคา้ ใหก้ระท าได ้

นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอรร์ปัชัน่ 

ห้ามกรรมการ ผู้บรหิาร พนักงานและลูกจ้างของบรษิัท กระท าการอนัใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกบัการทุจรติและคอร์รปัชัน่ การ
ด าเนินการหรอืยอมรบัการคอร์รปัชัน่ในทุกรูปแบบ ทัง้ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรอืทางอ้อมต่อตนเอง ค รอบครวั เพื่อนและคนรูจ้กั โดย
ครอบคลุมถงึทุกธุรกจิในทุกประเทศและทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผูร้บั ผูใ้ห ้หรอืผูเ้สนอให้ 

หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลใหม้รีะบบทีส่นับสนุนการต่อต้านคอร์รปัชัน่ทีม่ ี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจว่าทุกคนในบริษัทได้เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทุจริตและ
คอรร์ปัชัน่ และปลูกฝังจนกลายเป็นวฒันธรรมขององคก์ร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงนิและบญัช ีระบบควบคุมภายใน ระบบ
ตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรดักุม  เหมาะสม ทนัสมยั และมี
ประสทิธภิาพ รวมทัง้มหีน้าทีร่บัเรื่องแจง้เบาะแสการกระท าอนัทุจรติและคอรร์ปัชัน่ ทีค่นในองค์กรมสี่วนเกีย่วขอ้ง และตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิตามทีไ่ดร้บัแจง้ และเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการบรหิารร่วมกนัพจิารณาลงโทษ หรอืแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

3. ประธานกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร มหีน้าที่และรบัผดิชอบในการก าหนดให้มรีะบบและให้การส่งเสรมิและสนับสนุนนโยบาย
ต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชัน่ เพื่อสื่อสารไปยงัพนักงานและผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและ
มาตรการต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของกฎหมาย  รวมทัง้ช่วยเหลอื
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการสบืหาขอ้เทจ็จรงิตามทีไ่ดร้บัแจง้หรอืงานทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบั
การสอบสวนเรื่องการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ โดยสามารถมอบหมายงานใหก้บัทมีผูบ้รหิารทีเ่หน็ว่าสามารถช่วยสบืหาขอ้เทจ็จรงิได้ 

4. ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน มหีน้าที่และรบัผดิชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรง
ตามนโยบาย แนวปฏบิตั ิอ านาจด าเนินการ ระเบยีบปฏบิตั ิและกฎหมาย ขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามี
ระบบควบคุมทีม่คีวามเหมาะสมและเพยีงพอต่อความเสีย่งดา้นคอร์รปัชัน่ทีอ่าจเกดิขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

แนวทำงกำรปฏิบติั 
1. กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร พนักงานและลูกจา้งบรษิัททุกคน ต้องปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชัน่ โดยตอ้งไม่

เขา้ไปเกีย่วขอ้งไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

2. พนักงานไม่พงึละเลยหรอืเพกิเฉย เมื่อพบเหน็การกระท าทีเ่ขา้ข่ายคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรอื
บุคคลทีร่บัผดิชอบทราบ และใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 

3. พนักงานจะต้องตระหนักถงึความส าคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู ้และท าความเขา้ใจกบับุคคลอื่นทีต่้องปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้ง
กบับรษิทั เพื่อใหบุ้คลากรและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามนโยบายการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 

4. บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะสรา้ง ปลูกฝังและรกัษาวฒันธรรมองคก์รทีย่ดึมัน่ว่าการทุจรติและคอรร์ปัชัน่เป็นสิง่ทีย่อมรบัไม่ได้ 

ข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำร 
1. นโยบายต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชัน่นี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบรหิารงานบุคคล ตัง้แต่การสรรหาหรอืการคดัเลือก

บุคคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยก าหนดให้
ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัสื่อสารท าความเขา้ใจ กบัพนักงานเพื่อใชใ้นกจิกรรมทางธุรกจิทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบและควบคุมดูแลการ
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 



2. เพื่อความชัดเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตและคอร์รปัชัน่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
พนักงานและลูกจา้งทุกคนตอ้งปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงัในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

2.1 ของก านัล การเลีย้งรบัรองและค่าใชจ้่าย 
การให ้มอบ หรอืรบั ของก านัล การเลี้ยงรบัรอง ต้องไม่มเีจตนาเพื่อชกัน าหรอืละเวน้การกระท าทีไ่ม่ถูกต้อง รวมทัง้ต้อง
ไม่เป็นสิง่ของหรอืการกระท าทีผ่ดิกฎหมายและจารตีประเพณี 

2.2 เงนิบรจิาคเพื่อการกุศล หรอืเงนิสนับสนุน 
การใหห้รอืรบัเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ใจว่าเงนิบรจิาค 
หรอืเงนิสนับสนุนไม่ไดถู้กน าไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการตดิสนิบน 

2.3 ความสมัพนัธท์างธุรกจิและการจดัซื้อ จดัจา้งกบัภาครฐั 
การด าเนินธุรกิจของบริษัทและการติดต่องานกับภาครัฐจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ตรงไปตรงมาและเป็นไปอย่างโปร่งใส 

กำรประเมินควำมเส่ียงและกำรควบคมุภำยใน 
1. ก าหนดให้ฝ่ายบรหิารท าการประเมนิความเสีย่งอนัอาจเกิดการทุจรติคอร์รปัชัน่ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัท โดย

ระบุเหตุการณ์ทีม่คีวามเสีย่งสงู และประเมนิระดบัความเสีย่งทัง้โอกาสเกดิและผลกระทบเป็นประจ าทุกปี 

2. จดัใหม้กีระบวนการตรวจสอบ ประเมนิระบบควบคุมภายในทีค่รอบคลุมระบบงานส าคญัต่างๆ เช่น การจดัซื้อจดัจา้ง การจดัท า
สญัญา การจดัท าและควบคุมงบประมาณ รวมถงึระบบการบนัทกึบญัช ีการจ่าย/รบัช าระเงนิ เป็นตน้ และใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบั
แนวทางแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

3. ก าหนดแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บรษิทัตามล าดบั 

4. ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนทบทวนความเสี่ยงเพื่อสามารถวางแนวทางการ
ป้องกนัไดอ้ย่างทนัเวลาและสม ่าเสมอ 

มำตรกำรและช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน 
 บริษัทจดัให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรยีน เกี่ยวกับ การกระท าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณทางธุรกิจหรือ 

พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจรติคอร์รปัชัน่ของกรรมการ ผู้บรหิาร หรือพนักงานในองค์กร โดยจดัช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
ช่องทาง เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มสี่วนไดเ้สยีสามารถแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน มายงับรษิัท ได้สะดวกและเหมาะสม โดย   
ผูแ้จง้เบาะแสหรอืผูร้อ้งเรยีนจะต้องระบุรายละเอยีดของเรื่องทีแ่จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน พรอ้มชื่อ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท์ทีส่ ามารถ
ตดิต่อได ้ส่งมายงัช่องทางการรบัเรื่อง ตามทีบ่รษิทัก าหนด 

1. ช่องทางการรบัแจง้เบาะแสหรอืรอ้งเรยีนการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัไดก้ าหนดช่องทางการแจง้เบาะแสหรอืรบัขอ้รอ้งเรยีน ไวด้งันี้ 

• ทางไปรษณีย ์

 น าส่งที ่ประธานกรรมการบรษิทั หรอื ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บรษิทั ฟอรท์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 1053/1 ถนนพหลโยธนิ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

• ทางอเีมล ์

             ประธานกรรมการตรวจสอบ : somboon.m@outlook.com 

  เลขานุการบรษิทั : arin@forth.co.th  

• ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.forth.co.th 

mailto:somboon.m@outlook.com


• กล่องรบัขอ้เสนอแนะ / ความคดิเหน็ / ขอ้รอ้งเรยีน ภายในบรษิทั 

2. มาตรการคุม้ครองและรกัษาความลบั 

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรยีนและผู้ให้ข้อมูลที่กระท าโดยเจตนาสุจรติ บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่หรอืข้อมูลใดๆ ที่
สามารถระบุตวัผูร้อ้งเรยีนหรอืผูใ้หข้อ้มลู และเกบ็รกัษาขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั โดยจะจ ากดัเฉพาะผูท้ีม่หีน้าที่
ความรบัผดิชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีนเท่านัน้ ทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูได้ 

ในกรณีทีม่กีารรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัการทุจรติคอร์รปัชัน่ของผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารระดบัสูง คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าทีใ่นการ
คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรอืผูร้อ้งเรยีน พยาน และบุคคลทีใ่หข้้อมูลในการสบืสวนข้อเทจ็จรงิ ไม่ใหไ้ด้รบัความเดอืดรอ้น อนัตรายใดหรอื  
ความไม่ชอบธรรม อนัเกดิมาจากการแจง้เบาะแส รอ้งเรยีน การเป็นพยานหรอืการใหข้อ้มลู 

 ผูท้ ีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรยีน มหีน้าทีเ่กบ็รกัษาขอ้มูล ขอ้รอ้งเรยีนและเอกสารหลกัฐาน
ของผู้ร้องเรยีนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยหน้า ที่ที่
กฎหมายก าหนด 

กำรฝ่ำฝืนนโยบำยและบทลงโทษ 

1. หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระท าการทุจรติคอร์รปัชัน่จรงิ ผู้กระท าผิด (กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน) จะได้รบัโทษทางวนิัย และ
ผูก้ระท าผดิอาจตอ้งไดร้บัโทษทางกฎหมาย 

2. ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงทีเ่พกิเฉยต่อการกระท าผดิ หรอืรบัทราบว่ามกีารกระท าผดิ แต่ไม่ด าเนินการจดัการใหถู้กตอ้งตามนโยบาย
ฉบบันี้ ผูบ้งัคบับญัชาจะไดร้บัโทษทางวนิัยและอาจตอ้งไดร้บัโทษทางกฎหมาย 

3. การไม่ไดร้บัรูถ้งึนโยบายฉบบันี้และ/หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง จะใชเ้ป็นขอ้อา้งในการไม่ปฏบิตัติาม ไม่ได้ 

4. กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื ผูท้ ีเ่กีย่วขอ้ง น าขอ้มลูของผูใ้หเ้บาะแส ผูร้อ้งเรยีน ขอ้รอ้งเรยีน และเอกสารหลกัฐาน ไปเปิดเผย ไม่เกบ็
ไวเ้ป็นความลบั ผูน้ัน้จะไดร้บัโทษทางวนิัย เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าทีท่ีก่ฎหมายก าหนด 

5. การฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัติามนโยบายนี้ ไม่ว่าจะโดยกรรมการ ผู้บรหิารหรอืพนักงานคนใด จะมกีารตรวจสอบตามกระบวนการ
ทางวนิัย ของบรษิทั นอกจากนัน้ ยงัอาจมกีารด าเนินคดทีัง้ทางแพ่งและอาญาหากพบว่าเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัโิดยเจตนา 

 


