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นโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชั �น 

บรษิทั ซเีอด็ยเูคชั &น จาํกดั (มหาชน) มคีวามมุง่มั &นที&จะดาํเนินธุรกจิที&มคีวามโปรง่ใส ถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย เป็นตวัอยา่งที&ดใีนสงัคม พรอ้มทั ?งใหค้าํมั &นว่าบรษิทัฯ จะไมส่นบัสนุนการคอรร์ปัชั &น
ในทุกรปูแบบ เพื&อใหก้ารดําเนินงานของบรษิทัฯ เป็นไปตามหลกับรรษทัภบิาล (CG: Corporate 
Governance) ที&ด ีนอกจากนี?บรษิทัฯ ยงัมนีโยบายที&จะสนบัสนุนใหท้ั ?งพนกังาน ดาํรงตนตาม
กฎหมายในฐานะพลเมอืงที&ดขีองประเทศชาต ิตลอดจนส่งเสรมิใหคู้่คา้ของบรษิทัฯ ดาํเนินธุรกจิที&
ถูกตอ้งตามกฎหมายดว้ยความโปรง่ใส โดยพยายามอย่างเตม็ความสามารถในการสรา้งเครอืข่าย
ความรว่มมอืในระดบัอุตสาหกรรมเพื&อพฒันากระบวนการทางธุรกจิรว่มกนัใหม้คีวามโปรง่ใส 
ปราศจากการคอรร์ปัชั &น เนื&องจากบรษิทัฯ ไดต้ระหนกัดวี่าการคอรร์ปัชั &นเป็นภยัอยา่งรา้ยแรงต่อ
การพฒันาประเทศ และเป็นอุปสรรคสาํคญัต่อความยั &งยนืของชาต ิบรษิทัฯ จงึไดจ้ดัทาํ “นโยบาย
ต่อตา้นการคอรร์ปัชั &น” เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึ?นเพื&อเป็นแนวทางการปฏบิตัทิี&ชดัเจนในการดําเนิน
ธุรกจิ 

คาํนิยาม 

“คอรร์ปัชั &น (Corruption)” หมายถงึ การกระทําที&มกีารใชอ้ํานาจ หรอืการใหส้นิบนไมว่่าจะอยู่
ในรปูแบบใดๆ เช่น การนําเสนอ (offering) การใหค้าํมั &นสญัญา (promising) การขอ (soliciting) 
การเรยีกรอ้ง (demanding) การใหห้รอืรบัสนิบน (giving or accepting bribes) ซึ&งเงนิ ทรพัยส์นิ 
หรอืประโยชน์อื&นใดที&ไมเ่หมาะสม กบัเจา้หน้าที&ของรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชน หรอื
ผูม้หีน้าที& ไมว่่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เพื&อใหบุ้คคลดงักล่าวกระทํา หรอืละเวน้การปฏบิตัิ
หน้าที& อนัเป็นการใหไ้ดม้า หรอืรกัษาไวซ้ึ&งผลประโยชน์ทางธุรกจิที&ไมเ่หมาะสมทางธุรกจิ หรอืเป็น
การกระทําใดๆ ที&ยงัผลทําใหป้ระเทศชาตเิสยีผลประโยชน์ หรอืไดร้บัความเสยีหาย เวน้แต่เป็นกรณี
ที&กฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม ประเพณขีองทอ้งถิ&น หรอืจารตีทางการคา้ 
ใหก้ระทําได ้

นโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชั �น 

หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ เรยีกรอ้ง ดาํเนินการ หรอืยอมรบัการ
คอรร์ปัชั &นในทุกรปูแบบ ในทุกกจิกรรมของการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้ม 
ในกรณทีี&บรษิทัฯ มคีวามจาํเป็นที&จะตอ้งบรจิาคเพื&อการกุศล หรอืใหข้องขวญัทางธุรกจิ หรอืการ
สปอนเซอรใ์นกจิกรรมใดๆ จะตอ้งดาํเนินดว้ยความโปร่งใส ไมม่เีจตนาในการแลกเปลี&ยน
ผลประโยชน์ต่างตอบแทน หรอืโน้มน้าวใหเ้จา้หน้าที&หน่วยงานของรฐั หรอืหน่วยงานของเอกชน 
ดาํเนินการที&ไมเ่หมาะสม พรอ้มกนันี? บรษิทัฯ ไดก้ําหนดขั ?นตอนเพื&อต่อตา้นการคอรร์ปัชั &นอย่าง
ละเอยีด และใหม้กีารสอบทานขั ?นตอนการปฏบิตันีิ?อย่างสมํ&าเสมอ เพื&อใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปลี&ยนแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้กําหนดของกฎหมาย 
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หน้าที�และความรบัผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าที& และความรบัผดิชอบในการกําหนดนโยบาย และกํากบัดแูล
ใหม้รีะบบที&สนบัสนุนการต่อตา้นการคอรร์ปัชั &นที&มปีระสทิธภิาพ เพื&อใหม้ั &นใจว่าฝ่ายบรหิารได้
ตระหนกัและใหค้วามสาํคญักบัการต่อตา้นการคอรร์ปัชั &น จนมั &นใจว่าการต่อตา้นการคอรร์ปัชั &นนั ?น
เป็นค่านิยมรว่มขององคก์รที&มคีวามยั &งยนื อกีทั ?ง คณะกรรมการบรษิทั ตอ้งปฏบิตัติามมาตรการ
ต่อตา้นการคอรร์ปัชั &นนี?โดยมบีทลงโทษเมื&อไมป่ฏบิตัติาม 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าที& และความรบัผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทาง
การเงนิและบญัช ีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบรหิารความเสี&ยง รวมทั ?ง
กํากบัดแูลการปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั &น เพื&อใหม้ั &นใจว่ามาตรการดงักล่าวมคีวาม
เพยีงพอและมปีระสทิธผิล 

3. กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิาร มหีน้าที& และความรบัผดิชอบในการกําหนดระบบการ
ปฏบิตังิานภายในบรษิทัฯ ใหทุ้กๆ กระบวนการนั ?นมกีลไกและมาตรการในการป้องกนัการ
คอรร์ปัชั &น และใหก้ารส่งเสรมิและสนับสนุนนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชั &นใหเ้กดิผลสมัฤทธิ jในทาง
ปฏบิตั ิอยา่งเป็นรปูธรรม โดยมกีารสื&อสารเน้นยํ?าไปยงัพนกังาน และผูท้ี&เกี&ยวขอ้งทุกฝา่ย รวมทั ?งมี
การทบทวนความเหมาะสมของระบบ กลไก และมาตรการต่างๆ เพื&อใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปลี&ยนแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้กําหนดของกฎหมาย 

4. แผนกตรวจสอบภายใน มหีน้าที& และความรบัผดิชอบในการตรวจสอบ และสอบทานการ
ปฏบิตังิานอย่างตรงไปตรงมา เพื&อยนืยนัว่าการปฏบิตังิานภายในองคก์ร นั ?นมคีวามถูกตอ้ง 
สอดคลอ้งกบันโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชั &น และเพื&อใหม้ั &นใจว่าระบบ มาตรการ และกลไกต่างๆ 
ของบรษิทัฯ นั ?นยงัคงมคีวามเหมาะสม และมปีระสทิธภิาพในการป้องกนัความเสี&ยงดา้นคอรร์ปัชั &นที&
อาจจะเกดิขึ?น โดยใหแ้ผนกตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. พนกังาน จะตอ้งปฏบิตัหิน้าที&ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย กรณทีี&มขีอ้สงสยัอนัมหีลกัฐานที&
น่าเชื&อถอืเพยีงพอว่ามกีารคอรร์ปัชั &นเกดิขึ?น หรอืพบเหน็การฝา่ฝืนนโยบายการต่อตา้นการ
คอรร์ปัชั &น พนกังานจะตอ้งรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา หรอืผูบ้งัคบับญัชาในระดบัที&สงูขึ?นไป หรอื
แผนกตรวจสอบภายใน โดยบรษิทัฯ ใหค้าํมั &นว่าพนกังานจะไดร้บัความคุม้ครอง และบรษิทัฯ จะมี
การมอบหมาย หรอืแต่งตั ?งเจา้หน้าที&เพื&อดาํเนินการสอบสวนทุกเบาะแสที&มกีารแจง้เขา้มา เพื&อให้
เกดิความชดัเจน และใหค้วามเป็นธรรมกบัทุกๆ ฝา่ย 
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แนวทางการปฏิบติั 

1. กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบั ตอ้งปฏบิตัตินตามนโยบายต่อตา้นการ
คอรร์ปัชั &น โดยจะตอ้งไมเ่ขา้ไปเกี&ยวขอ้งกบัเรื&องคอรร์ปัชั &นใดๆ ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม ทั ?งนี?
นโยบายจะตอ้งถูกประกาศ และเผยแพร่ภายในองคก์รอยา่งทั &วถงึ เพื&อเป็นแนวทางใหผู้บ้รหิาร และ
พนกังานทุกคนปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั 

2. พนกังาน จะตอ้งไมเ่พกิเฉยเมื&อพบเหน็การกระทําของหน่วยงานใดของบรษิทัฯ ที&กระทาํ
การเขา้ข่ายการคอรร์ปัชั &น โดยพนกังานจะตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรอืผูบ้งัคบับญัชาในระดบัที&
สงูขึ?นไป หรอืแผนกตรวจสอบภายใน รบัทราบ และใหค้วามรว่มมอืในการตรวจสอบ สบืสวน และ
สอบสวน ขอ้เทจ็จรงิต่างๆ 

3. บรษิทัฯ มกีระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคล ที&สะทอ้นถงึความมุง่มั &นต่อมาตรการ
ต่อตา้นการคอรร์ปัชั &น และมนีโยบายที&จะไมล่ดตําแหน่ง ลงโทษ หรอืใหผ้ลทางลบต่อพนกังานที&
ปฏเิสธการคอรร์ปัชั &น แมว้่าการกระทํานั ?นจะทําใหบ้รษิทัฯ สญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ โดยบรษิทัฯ มี
กระบวนการสื&อสารอย่างชดัเจนเกี&ยวกบันโยบายดงักล่าว อกีทั ?ง บรษิทัฯ จะใหค้วามเป็นธรรม และ
คุม้ครองพนกังานที&ปฏเิสธการเขา้ไปมสี่วนรว่มกบัการคอรร์ปัชั &น หรอืแจง้เรื&องคอรร์ปัชั &นใหก้บั
บรษิทัฯ ทราบ 

4. บรษิทัฯ มกีระบวนการอยา่งเหมาะสมในการลงโทษผูบ้รหิารและพนกังานที&ไมป่ฏบิตัติาม
มาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั &น ซึ&งการลงโทษนี?รวมถงึการเลกิจา้งงาน ในกรณทีี&บรษิทัฯ เหน็ว่า
จาํเป็น ทั ?งนี? การกระทําใดๆ ที&ฝา่ฝืนหรอืไมเ่ป็นไปตามนโยบายนี? ไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้ม จะ
ไดร้บัการพจิารณาทางวนิัยตามระเบยีบที&บรษิทัฯ กําหนดไว ้นอกจากนี?หากการกระทาํดงักล่าว 
ยงัผลใหผู้บ้รหิารและพนกังานตอ้งไดร้บัโทษตามกฎหมาย บรษิทัฯ จะใหค้วามรว่มมอืกบัเจา้หน้าที&
ภาครฐัในการสบืสวน สอบสวน เพื&อเอาผดิทางกฎหมายกบัผูบ้รหิารและพนกังานที&กระทําการ อยา่ง
เตม็ความสามารถ 

5. บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสําคญัในการเผยแพร ่ใหค้วามรู ้และทําความเขา้ใจกบับุคคล 
และนิตบุิคคลใดๆ ที&ตอ้งปฏบิตัหิน้าที&ที&เกี&ยวขอ้งกบับรษิทัฯ ใหบุ้คคล และนิตบุิคคลนั ?นๆ เขา้ใจ
แนวทางที&ตอ้งปฏบิตังิานรว่มกบับรษิทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชั &นนี? รวมถงึ 
บรษิทัฯ มนีโยบายในการแจง้ใหบ้รษิทัยอ่ย และบรษิทัร่วม นํามาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั &นนี?ไป
ปฏบิตัดิว้ยเช่นกนั 

6. บรษิทัฯ มุง่มั &นที&จะสรา้ง และรกัษาวฒันธรรมองคก์รที&ยดึมั &นว่าการคอรร์ปัชั &นเป็นสิ&งที&ไม่
สามารถยอมรบัได ้ไมส่ามารถประนีประนอมได ้ทั ?งการทาํธุรกรรมกบัภาครฐั และการปฏบิตังิาน
รว่มกนักบัภาคเอกชน 
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ข้อกาํหนดในการดาํเนินการ 

1. นโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชั &น ใหค้รอบคลุมไปถงึกระบวนการภายในทุกกระบวนการ
ของบรษิทัฯ โดยกําหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบัสื&อสารใหพ้นกังานมคีวามเขา้ใจ และตระหนกัถงึ
ความสาํคญัของนโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชั &น พรอ้มทั ?งควบคุม ดแูลการปฏบิตังิาน ใหร้ะบบ 
กลไก และมาตรการการต่อตา้นการคอรร์ปัชั &น ไดร้บัการดาํเนินการอย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. เพื&อความชดัเจนในการดําเนินการในเรื&องที&มคีวามเสี&ยงสงูกบัการเกดิคอรร์ปัชั &น กรรมการ
บรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบั ตอ้งปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงัในเรื&องดงัต่อไปนี? 

2.1 ของขวญั และค่าใช้จ่ายการรบัรอง 

พนกังานพงึหลกีเลี&ยงการเลี?ยงรบัรอง และการใหห้รอืรบัของขวญั ที&มมีลูค่าสงูเกนิ
สมควรหรอืถี&เกนิสมควร เวน้แต่เป็นการเลี?ยงรบัรองเพื&อวตัถุประสงคท์างธุรกจิ และ
เป็นการรกัษาสมัพนัธภาพอนัดซีึ&งถอืเป็นส่วนสาํคญัในการประกอบธุรกจิ 

พนกังานสามารถใหห้รอืรบัของขวญั หากเขา้เงื&อนไขทุกขอ้ดงัต่อไปนี? 

(1) ไมเ่ป็นการกระทาํโดยตั ?งใจเพื&อครอบงาํ ชกันํา หรอืตอบแทนบุคคลใดๆ เพื&อให้
ไดม้าซึ&งความไดเ้ปรยีบใดๆ ผ่านการกระทาํที&ไมเ่หมาะสม หรอืเป็นการ
แลกเปลี&ยนอยา่งชดัเจนหรอืแอบแฝง เพื&อใหไ้ดม้าซึ&งการช่วยเหลอืหรอื
ผลประโยชน์ 

(2) เป็นไปตามกฎหมายที&เกี&ยวขอ้ง 

(3) เป็นการใหใ้นนามบรษิทั ไม่ใช่ในนามของพนกังาน และเป็นการใหอ้ยา่งเปิดเผย 
ไมป่กปิด 

(4) เหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น การใหข้องขวญัเลก็ๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาล
สาํคญั เช่น สงกรานต ์ตรษุจนี ปีใหม ่เป็นตน้ ซึ&งถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัปิกต ิ

(5) ประเภทและมลูค่ามคีวามเหมาะสม และมอบใหถู้กตอ้งตามกาลเทศะ เช่น ใน
กรณทีี&บรษิทัอยูร่ะหว่างจดัใหม้กีารประกวดราคา พนกังานจะตอ้งไม่รบัของขวญั
หรอืการเลี?ยงรบัรองจากบรษิทัที&เขา้รว่มประกวดราคานั ?นๆ 

2.2 การบริจาคเพื�อการกศุล 

การบรจิาคเพื&อการกุศล จะตอ้งกระทาํในนามบรษิทั แก่องคก์รใดๆ ที&มวีตัถุประสงค์
เพื&อประโยชน์ต่อสงัคม โดยตอ้งเป็นองคก์รที&เชื&อถอืได ้มใีบรบัรอง และตอ้ง
ดาํเนินการดว้ยความโปรง่ใส ผ่านขั ?นตอนตามระเบยีบของบรษิทัที&กําหนดไวแ้ละ
ถูกตอ้งตามกฎหมาย ตลอดจนมกีารตดิตามและตรวจสอบ เพื&อใหม้ั &นใจว่าเงนิบรจิาค
ไมไ่ดถู้กนําไปใชเ้ป็นขอ้อา้งในการตดิสนิบน 
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2.3 การให้การสนับสนุน 

การใหก้ารสนับสนุน ไมว่่าจะเป็นเงนิ วตัถุหรอืทรพัยส์นิ แก่กจิกรรมหรอืโครงการ
ใดๆ ตอ้งมกีารระบุชื&อบรษิทั โดยการสนบัสนุนนั ?นตอ้งมวีตัถุประสงคเ์พื&อส่งเสรมิ
ภาพลกัษณ์ที&ดขีองบรษิทั และตอ้งดาํเนินการดว้ยความโปรง่ใส ผ่านขั ?นตอนตาม
ระเบยีบของบรษิทัที&กําหนดไว ้และถูกตอ้งตามกฎหมาย 

2.4 ค่าอาํนวยความสะดวก 

ค่าอํานวยความสะดวก หรอื “ค่าหยอดนํ?ามนัหล่อลื&น” คอืสนิบนจาํนวนเลก็น้อย ซึ&ง
จา่ยใหแ้ก่เจา้หน้าที&ของรฐัเพื&อเรง่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานประจาํวนัหรอืการ
ปฏบิตังิานที&จาํเป็น ซึ&งเจา้หน้าที&มหีน้าที&ตอ้งปฏบิตัอิยูแ่ลว้ 

บรษิทัไม่มนีโยบายจา่ยค่าอํานวยความสะดวก พนกังานควรหลกีเลี&ยงกจิกรรมใดๆ ที&
อาจถูกรอ้งขอใหจ้่ายค่าอํานวยความสะดวก หากพนกังานงานมขีอ้สงสยั ขอ้กงัวล 
หรอืคาํถามใดๆ เกี&ยวกบัการจ่ายค่าอํานวยความสะดวก ควรแจง้ผูบ้งัคบับญัชาตาม
สายงานทราบ 

2.5 การช่วยเหลือทางการเมือง 

การช่วยเหลอืทางการเมอืง คอืการช่วยเหลอืไมว่่าจะเป็นทางดา้นการเงนิหรอืรปูอื&น
แก่พรรคการเมอืง นกัการเมอืง หรอืผูล้งสมคัรรบัเลอืกตั ?งทางการเมอืง เพื&อสนบัสนุน
กจิกรรมทางการเมอืง เช่น การใหส้ิ&งของหรอืบรกิาร การโฆษณาส่งเสรมิหรอื
สนบัสนุนพรรคการเมอืง หรอืการซื?อบตัรเขา้รว่มงานที&จดัขึ?นเพื&อระดมทุนหรอืบรจิาค
เงนิใหแ้ก่องคก์รที&มคีวามสมัพนัธอ์ย่างใกลช้ดิกบัพรรคการเมอืง เป็นตน้ 

บรษิทัมนีโยบายเป็นกลางทางการเมอืง โดยจะไมใ่หก้ารสนบัสนุน หรอืกระทําการอนั
เป็นการฝกัใฝพ่รรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึ&ง รวมทั ?งไมใ่หก้ารสนับสนุนหรอื
ช่วยเหลอืผูส้มคัรรบัเลอืกตั ?งทางการเมอืงคนใดโดยเฉพาะไมว่่าทั ?งทางตรงหรอื
ทางออ้ม    

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั มสีทิธเิสรภีาพที&จะเขา้รว่มหรอืสนบัสนุน
กจิกรรมทางการเมอืงต่างๆ ไดอ้ยา่งอสิระเป็นการส่วนตวั ภายใตบ้ทบญัญตัแิห่ง
รฐัธรรมนูญ แต่จะตอ้งไมแ่อบอา้งความเป็นพนกังาน หรอืนําทรพัยส์นิ อุปกรณ์ 
เครื&องมอืใดๆ ของบรษิทัไปใช ้เพื&อประโยชน์ในการดาํเนินการใดๆ ทางการเมอืง 
โดยจะตอ้งกระทํานอกเวลาทาํการ  ทั ?งนี? หากพนกังานใดเขา้รว่ม จะตอ้งพงึ
ระมดัระวงัดําเนินการใดๆ ที&อาจทําใหเ้กดิความเขา้ใจผดิว่า บรษิทัไดใ้หก้ารสนับสนุน
หรอืฝกัใฝใ่น  พรรคการเมอืงใด พรรคการเมอืงหนึ&ง 
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2.6 ความสมัพนัธท์างธรุกิจและการจดัซื:อจดัจ้าง 

การตดิต่องานกบัภาครฐัหรอืเจา้หน้าที&ภาครฐั หรอืเอกชน จะตอ้งเป็นไปดว้ยความ
โปรง่ใส ซื&อสตัย ์และตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที&เกี&ยวขอ้ง 

การจดัหา/จดัซื?อตอ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑห์รอืขั ?นตอนที&กําหนดไวใ้นระเบยีบ
การจดัหา/จดัซื?อและสอดคลอ้งกบัอํานาจดําเนินการ มคีวามเป็นธรรมและโปรง่ใสต่อ
ผูม้สี่วนเกี&ยวขอ้ง  ในการตดัสนิใจ ตอ้งคาํนึงถงึความสมเหตุสมผลดา้นราคา คุณภาพ
และบรกิารที&ไดร้บั รวมทั ?งคํานึงถงึมาตรฐานต่างๆ ที&ผูข้ายสนิคา้หรอืบรกิารพงึม ีเช่น 
มาตรฐานสิ&งแวดลอ้ม มาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

นอกจากนี? ผูจ้ดัหา/จดัซื?อ จะตอ้งไมป่ระกอบธุรกจิ ซึ&งอาจนําผลประโยชน์มาเป็นของ
ส่วนตนโดยอาศยัตําแหน่งหน้าที&ในการจดัหา/จดัซื?อ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
รวมทั ?งไมใ่ชข้อ้มลูที&ไดร้บัทราบอนัเนื&องจากการจดัหา/จดัซื?อเพื&อประโยชน์ส่วนตน
หรอืผูอ้ื&น 

การประเมินความเสี�ยง 

บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารประเมนิความเสี&ยงอย่างสมํ&าเสมอในเรื&องที&เกี&ยวขอ้งกบัการคอรร์ปัชั &น
ที&อาจจะเกดิขึ?น รวมทั ?งจดัทํามาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั &นใหเ้หมาะสมกบัความเสี&ยงที&ประเมนิได ้

การควบคมุภายใน 

บรษิทัฯ จะจดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในที&มปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล เพื&อต่อตา้นการ
คอรร์ปัชั &น เพื&อใหบ้รษิทัฯ มกีารกํากบัดแูลกจิการที&ดจีนเป็นมาตรฐานการปฏบิตังิาน ตลอดจน
พนกังานมเีจตคตใินการต่อตา้นคอรร์ปัชั &นรว่มกนั สามารถพฒันาขึ?นเป็นค่านิยมรว่มอนัทรงคุณค่า
ของบรษิทัฯ  

การบนัทึกและเกบ็รกัษาข้อมลู 

1. บรษิทัฯ มนีโยบายที&จะปฏบิตัติามมาตรฐาน ระเบยีบ และกฎหมายต่างๆ ที&เกี&ยวขอ้งกบั
การรายงานขอ้มลูทางบญัชแีละการเงนิ ตลอดจนการบนัทกึต่างๆ ทั ?งที&อยูใ่นรปูแบบของเอกสาร 
และไฟลด์จิติอล ทั ?งนี?เพื&อใหก้ารตรวจสอบ และการสบืคน้ยอ้นหลงัต่างๆ นั ?นมปีระสทิธภิาพ 

2. ค่าใชจ้่ายทุกประเภทจะตอ้งมเีอกสารประกอบ รวมทั ?งมกีารจดัเกบ็ และรกัษาขอ้มลูของ
บรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และระเบยีบที&เกี&ยวขอ้ง 

3. บรษิทัฯ ไมอ่นุญาตใหม้กีารบนัทกึขอ้มลูที&เป็นเทจ็ ผดิหลกัการ ไมส่มบรูณ์ หรอืทาํการ
ตกแต่งบญัช ีรวมทั ?งจะตอ้งไมม่บีญัชนีอกงบการเงนิ เพื&อใชส้นบัสนุนหรอืปกปิดการจา่ยเงนิที&เป็น
การคอรร์ปัชั &น 
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การอบรมและการสื�อสาร 

1. พนกังานทุกคนจะไดร้บัการเน้นยํ?าผ่านการปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และการประชุมต่างๆ 
ภายในบรษิทัฯ อยา่งสมํ&าเสมอ เกี&ยวกบัการต่อตา้นการคอรร์ปัชั &น ตลอดจนไดร้บัการซกัซอ้มวธิกีาร
รายงาน กรณทีี&พบเหน็ หรอืมหีลกัฐานเพยีงพอที&จะสงสยัไดว้่า มกีารคอรร์ปัชั &นเกดิขึ?น เพื&อใหม้ั &นใจ
ว่าพนกังานทุกคนตระหนกัถงึความมุง่มั &นของบรษิทัฯ และความสาํคญัของบทบาทของพนกังานใน
การต่อตา้นคอรร์ปัชั &น นอกจากนี?การบ่มเพาะใหพ้นกังานมเีจตคตทิี&เชื&อมั &นว่า การคอรร์ปัชั &นนั ?นเป็น
สิ&งที&ไมอ่าจยอมรบั หรอืเพกิเฉยได ้หากพบว่ามกีารคอรร์ปัชั &นเกดิขึ?น พนกังานจะต้องรายงานใหก้บั
บรษิทัฯ ทราบโดยไมล่่าชา้ จะเป็นกลไกที&ทําใหบ้รษิทัฯ สามารถระงบัยบัยั ?งการคอรร์ปัชั &นที&เกดิขึ?น
ไดอ้ยา่งรวดเรว็ ไมใ่หป้ญัหาการคอรร์ปัชั &นที&เกดิขึ?นลุกลามบานปลาย 

2. บรษิทัฯ พรอ้มที&จะแลกเปลี&ยนประสบการณ์ แนวทางการปฏบิตัทิี&ด ีและแนวทาง
ความสาํเรจ็ในการสนบัสนุนใหเ้กดิการต่อตา้นการคอรร์ปัชั &น กบัคู่คา้ และองคก์รต่างๆ อยา่ง
เหมาะสม เพื&อใหเ้กดิการแลกเปลี&ยนเรยีนรูร้ะหว่างองคก์ร ในการปรบัปรงุ และพฒันาระบบ 
มาตรการ และกลไก ในการป้องกนั ควบคุม และต่อตา้นการคอรร์ปัชั &นอย่างต่อเนื&อง 

3. บรษิทัฯ จะรว่มมอืกบับรษิทัต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั คู่คา้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่ม
อื&นๆ ตามความเหมาะสม ในการสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืในการส่งเสรมิการดําเนินธุรกจิอย่างมี
จรยิธรรม ถูกตอ้งตามกฎหมาย โปรง่ใส ประสานความรว่มมอืกนัในการต่อตา้นการคอรร์ปัชั &นอย่าง
มปีระสทิธภิาพ 
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ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผูร้ายงาน 

บรษิทัฯ จดัใหม้ช่ีองทางในการรบัแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแส หรอืหากพนกังานตอ้งการคําแนะนํา
เกี&ยวกบัการปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั &น โดยผ่านช่องทางไปรษณยีแ์ละอเีมล ดงันี? 

จดหมายลงทะเบยีน กรรมการอสิระ บรษิทั ซเีอด็ยเูคชั &น จาํกดั (มหาชน) 
    1858/87-90 อาคารอนิเตอรล์งิคท์าวเวอร ์ชั ?น 19 
    ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพฯ 10260 
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สาํหรบัพนกังาน บรษิทัฯ มกีระบวนการในการจดัการกบัเรื&องที&พนกังานรอ้งเรยีน โดย
พนกังานสามารถแจง้เบาะแสการทุจรติหรอืคอรร์ปัชั &น การกระทําผดิกฎหมายหรอืจรรยาบรรณหรอื
นโยบายบรษิทั หรอืการรอ้งเรยีนการถูกละเมดิสทิธ ิหรอืเสนอความคดิเหน็เกี&ยวกบัการดําเนินธุรกจิ
ของบรษิทัฯ ไดโ้ดยตรงต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัขั ?น หรอืเลขานุการบรษิทัฯ หรอืหน่วยงานที&
รบัผดิชอบในเรื&องนั ?นๆ อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ ไดก้ําหนดใหแ้ผนกตรวจสอบภายในและนกัลงทุน
สมัพนัธ ์ทาํหน้าที&เป็นหน่วยงานรบัเรื&องรอ้งเรยีน ซึ&งพนักงานสามารถแจง้เรื&องผ่านช่องทางนี? หรอื
ผ่านช่องทางอเีมลโดยตรงไปยงักรรมการอสิระ โดยเบาะแส ขอ้รอ้งเรยีน และขอ้เสนอแนะต่างๆ จะ
ไดร้บัการพจิารณาและดําเนินการตามความเหมาะสมเป็นรายกรณไีป ซึ&งกรรมการอสิระจะเกบ็
ขอ้มลูผูแ้จง้เบาะแสเป็นความลบัและมมีาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสเพื&อใหผู้แ้จง้เบาะแสและผู้
รอ้งเรยีนมั &นใจว่าจะไมไ่ดร้บัผลกระทบ และจะรวบรวมขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื&อพจิารณาตามลาํดบั 
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