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นโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน) มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะด าเนินธุรกจิทีม่คีวามโปรง่ใส ถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย เป็นตวัอยา่งทีด่ใีนสงัคม พรอ้มทัง้ใหค้ ามัน่ว่าบรษิทัฯ จะไมส่นบัสนุนการคอรร์ปัชัน่
ในทุกรปูแบบ เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัฯ เป็นไปตามหลกับรรษทัภบิาล (CG: Corporate 
Governance) ทีด่ ีนอกจากนี้บรษิทัฯ ยงัมนีโยบายทีจ่ะสนบัสนุนใหท้ัง้พนกังาน ด ารงตนตาม
กฎหมายในฐานะพลเมอืงทีด่ขีองประเทศชาต ิตลอดจนส่งเสรมิใหคู้่คา้ของบรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิที่
ถูกตอ้งตามกฎหมายดว้ยความโปรง่ใส โดยพยายามอย่างเตม็ความสามารถในการสรา้งเครอืข่าย
ความรว่มมอืในระดบัอุตสาหกรรมเพื่อพฒันากระบวนการทางธุรกจิรว่มกนัใหม้คีวามโปรง่ใส 
ปราศจากการคอรร์ปัชัน่ เนื่องจากบรษิทัฯ ไดต้ระหนักดวี่าการคอรร์ปัชัน่เป็นภยัอยา่งรา้ยแรงต่อ
การพฒันาประเทศ และเป็นอุปสรรคส าคญัต่อความยัง่ยนืของชาต ิบรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท า “นโยบาย
ต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้เพื่อเป็นแนวทางการปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการด าเนิน
ธุรกจิ 

ค านยยา  

“คอรร์ปัชัน่ (Corruption)” หมายถงึ การกระท าทีม่กีารใชอ้ านาจ หรอืการใหส้นิบนไมว่่าจะอยู่
ในรปูแบบใดๆ เช่น การน าเสนอ (offering) การใหค้ ามัน่สญัญา (promising) การขอ (soliciting) 
การเรยีกรอ้ง (demanding) การใหห้รอืรบัสนิบน (giving or accepting bribes) ซึง่เงนิ ทรพัยส์นิ 
หรอืประโยชน์อื่นใดทีไ่มเ่หมาะสม กบัเจา้หน้าทีข่องรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชน หรอื
ผูม้หีน้าที ่ไมว่่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวกระท า หรอืละเวน้การปฏบิตัิ
หน้าที ่อนัเป็นการใหไ้ดม้า หรอืรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ทางธุรกจิทีไ่มเ่หมาะสมทางธุรกจิ หรอืเป็น
การกระท าใดๆ ทีย่งัผลท าใหป้ระเทศชาตเิสยีผลประโยชน์ หรอืไดร้บัความเสยีหาย เวน้แต่เป็นกรณี
ทีก่ฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม ประเพณขีองทอ้งถิน่ หรอืจารตีทางการคา้ 
ใหก้ระท าได ้

นโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ เรยีกรอ้ง ด าเนินการ หรอืยอมรบัการ
คอรร์ปัชัน่ในทุกรปูแบบ ในทุกกจิกรรมของการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้ม 
ในกรณทีีบ่รษิทัฯ มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งบรจิาคเพื่อการกุศล หรอืใหข้องขวญัทางธุรกจิ หรอืการ
สปอนเซอรใ์นกจิกรรมใดๆ จะตอ้งด าเนินดว้ยความโปร่งใส ไมม่เีจตนาในการแลกเปลีย่น
ผลประโยชน์ต่างตอบแทน หรอืโน้มน้าวใหเ้จา้หน้าทีห่น่วยงานของรฐั หรอืหน่วยงานของเอกชน 
ด าเนินการทีไ่มเ่หมาะสม พรอ้มกนันี้ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดขัน้ตอนเพื่อต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่อย่าง
ละเอยีด และใหม้กีารสอบทานขัน้ตอนการปฏบิตันิี้อย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
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หน้าท่ีและควา รบัผยดชอบ 

1. คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าที ่และความรบัผดิชอบในการก าหนดนโยบาย และก ากบัดแูล
ใหม้รีะบบทีส่นบัสนุนการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าฝ่ายบรหิารได้
ตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ จนมัน่ใจว่าการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่นัน้
เป็นค่านิยมรว่มขององคก์รทีม่คีวามยัง่ยนื อกีทัง้ คณะกรรมการบรษิทั ตอ้งปฏบิตัติามมาตรการ
ต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่น้ีโดยมบีทลงโทษเมือ่ไมป่ฏบิตัติาม 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าที ่และความรบัผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทาง
การเงนิและบญัช ีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้
ก ากบัดแูลการปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามาตรการดงักล่าวมคีวาม
เพยีงพอและมปีระสทิธผิล 

3. กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิาร มหีน้าที ่และความรบัผดิชอบในการก าหนดระบบการ
ปฏบิตังิานภายในบรษิทัฯ ใหทุ้กๆ กระบวนการนัน้มกีลไกและมาตรการในการป้องกนัการ
คอรร์ปัชัน่ และใหก้ารส่งเสรมิและสนับสนุนนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ใหเ้กดิผลสมัฤทธิใ์นทาง
ปฏบิตั ิอยา่งเป็นรปูธรรม โดยมกีารสื่อสารเน้นย ้าไปยงัพนกังาน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝา่ย รวมทัง้มี
การทบทวนความเหมาะสมของระบบ กลไก และมาตรการต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

4. แผนกตรวจสอบภายใน มหีน้าที ่และความรบัผดิชอบในการตรวจสอบ และสอบทานการ
ปฏบิตังิานอย่างตรงไปตรงมา เพื่อยนืยนัว่าการปฏบิตังิานภายในองคก์ร นัน้มคีวามถูกตอ้ง 
สอดคลอ้งกบันโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ และเพื่อใหม้ัน่ใจว่าระบบ มาตรการ และกลไกต่างๆ 
ของบรษิทัฯ นัน้ยงัคงมคีวามเหมาะสม และมปีระสทิธภิาพในการป้องกนัความเสีย่งตา้นคอรร์ปัชัน่ที่
อาจจะเกดิขึน้ โดยใหแ้ผนกตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. พนกังาน จะตอ้งปฏบิตัหิน้าทีใ่หส้อดคลอ้งกบันโยบาย กรณีทีม่ขีอ้สงสยัอนัมหีลกัฐานที่
น่าเชื่อถอืเพยีงพอว่ามกีารคอรร์ปัชัน่เกดิขึน้ หรอืพบเหน็การฝา่ฝืนนโยบายการต่อตา้นการ
คอรร์ปัชัน่ พนกังานจะตอ้งรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา หรอืผูบ้งัคบับญัชาในระดบัทีส่งูขึน้ไป หรอื
แผนกตรวจสอบภายใน โดยบรษิทัฯ ใหค้ ามัน่ว่าพนกังานจะไดร้บัความคุม้ครอง และบรษิทัฯ จะมี
การมอบหมาย หรอืแต่งตัง้เจา้หน้าทีเ่พื่อด าเนินการสอบสวนทุกเบาะแสทีม่กีารแจง้เขา้มา เพื่อให้
เกดิความชดัเจน และใหค้วามเป็นธรรมกบัทุกๆ ฝา่ย 
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แนวทางการปฏยบตัย  

1. กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบั ตอ้งปฏบิตัิตนตามนโยบายต่อตา้นการ
คอรร์ปัชัน่ โดยจะตอ้งไมเ่ขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งคอรร์ปัชัน่ใดๆ ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม ทัง้นี้
นโยบายจะตอ้งถูกประกาศ และเผยแพร่ภายในองคก์รอยา่งทัว่ถงึ เพื่อเป็นแนวทางใหผู้บ้รหิาร และ
พนกังานทุกคนปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั 

2. พนกังาน จะตอ้งไมเ่พกิเฉยเมือ่พบเหน็การกระท าของหน่วยงานใดของบรษิทัฯ ทีก่ระท า
การเขา้ข่ายการคอรร์ปัชัน่ โดยพนกังานจะตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรอืผูบ้งัคบับญัชาในระดบัที่
สงูขึน้ไป หรอืแผนกตรวจสอบภายใน รบัทราบ และใหค้วามรว่มมอืในการตรวจสอบ สบืสวน และ
สอบสวน ขอ้เทจ็จรงิต่างๆ 

3. บรษิทัฯ มกีระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคล ทีส่ะทอ้นถงึความมุง่มัน่ต่อมาตรการ
ต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ และมนีโยบายทีจ่ะไมล่ดต าแหน่ง ลงโทษ หรอืใหผ้ลทางลบต่อพนกังานที่
ปฏเิสธการคอรร์ปัชัน่ แมว้่าการกระท านัน้จะท าใหบ้รษิทัฯ สญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ โดยบรษิทัฯ มี
กระบวนการสื่อสารอย่างชดัเจนเกีย่วกบันโยบายดงักล่าว อกีทัง้ บรษิทัฯ จะใหค้วามเป็นธรรม และ
คุม้ครองพนกังานทีป่ฏเิสธการเขา้ไปมสี่วนรว่มกบัการคอรร์ปัชัน่ หรอืแจง้เรือ่งคอรร์ปัชัน่ใหก้บั
บรษิทัฯ ทราบ 

4. บรษิทัฯ มกีระบวนการอยา่งเหมาะสมในการลงโทษผูบ้รหิารและพนกังานทีไ่มป่ฏบิตัติาม
มาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ ซึง่การลงโทษนี้รวมถงึการเลกิจา้งงาน ในกรณทีีบ่รษิทัฯ เหน็ว่า
จ าเป็น ทัง้นี้ การกระท าใดๆ ทีฝ่า่ฝืนหรอืไมเ่ป็นไปตามนโยบายน้ี ไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้ม จะ
ไดร้บัการพจิารณาทางวนิัยตามระเบยีบทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว้ นอกจากนี้หากการกระท าดงักล่าว 
ยงัผลใหผู้บ้รหิารและพนกังานตอ้งไดร้บัโทษตามกฎหมาย บรษิทัฯ จะใหค้วามรว่มมอืกบัเจา้หน้าที่
ภาครฐัในการสบืสวน สอบสวน เพื่อเอาผดิทางกฎหมายกบัผูบ้รหิารและพนกังานทีก่ระท าการ อยา่ง
เตม็ความสามารถ 

5. บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส าคญัในการเผยแพร ่ใหค้วามรู ้และท าความเขา้ใจกบับุคคล 
และนิตบิุคคลใดๆ ทีต่อ้งปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ใหบุ้คคล และนิตบิุคคลนัน้ๆ เขา้ใจ
แนวทางทีต่อ้งปฏบิตังิานรว่มกบับรษิทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่นี้ รวมถงึ 
บรษิทัฯ มนีโยบายในการแจง้ใหบ้รษิทัยอ่ย และบรษิทัร่วม น ามาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่น้ีไป
ปฏบิตัดิว้ยเช่นกนั 

6. บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะสรา้ง และรกัษาวฒันธรรมองคก์รทีย่ดึมัน่ว่าการคอรร์ปัชัน่เป็นสิง่ทีไ่ม่
สามารถยอมรบัได ้ไมส่ามารถประนีประนอมได ้ทัง้การท าธุรกรรมกบัภาครฐั และการปฏบิตังิาน
รว่มกนักบัภาคเอกชน 
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ข้อก าหนดในการด าเนยนการ 

1. นโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ ใหค้รอบคลุมไปถงึกระบวนการภายในทุกกระบวนการ
ของบรษิทัฯ โดยก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบัสื่อสารใหพ้นกังานมคีวามเขา้ใจ และตระหนกัถงึ
ความส าคญัของนโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ พรอ้มทัง้ควบคุม ดแูลการปฏบิตังิาน ใหร้ะบบ 
กลไก และมาตรการการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ ไดร้บัการด าเนินการอย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. เพื่อความชดัเจนในการด าเนินการในเรือ่งทีม่คีวามเสีย่งสงูกบัการเกดิคอรร์ปัชัน่ กรรมการ
บรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบั ตอ้งปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงัในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 

2.1 ของขวญั และค่าใช้จ่ายการรบัรอง 

พนกังานพงึหลกีเลีย่งการเลีย้งรบัรอง และการใหห้รอืรบัของขวญั ทีม่มีลูค่าสงูเกนิ
สมควรหรอืถีเ่กนิสมควร เวน้แต่เป็นการเลีย้งรบัรองเพื่อวตัถุประสงคท์างธุรกจิ และ
เป็นการรกัษาสมัพนัธภาพอนัดซีึง่ถอืเป็นส่วนส าคญัในการประกอบธุรกจิ 

พนกังานสามารถใหห้รอืรบัของขวญั หากเขา้เงือ่นไขทุกขอ้ดงัต่อไปนี้ 

(1) ไมเ่ป็นการกระท าโดยตัง้ใจเพื่อครอบง า ชกัน า หรอืตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อให้
ไดม้าซึง่ความไดเ้ปรยีบใดๆ ผ่านการกระท าทีไ่มเ่หมาะสม หรอืเป็นการ
แลกเปลีย่นอยา่งชดัเจนหรอืแอบแฝง เพื่อใหไ้ดม้าซึง่การช่วยเหลอืหรอื
ผลประโยชน์ 

(2) เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) เป็นการใหใ้นนามบรษิทั ไม่ใช่ในนามของพนกังาน และเป็นการใหอ้ยา่งเปิดเผย 
ไมป่กปิด 

(4) เหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น การใหข้องขวญัเลก็ๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาล
ส าคญั เช่น สงกรานต ์ตรษุจนี ปีใหม ่เป็นตน้ ซึง่ถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัปิกติ 

(5) ประเภทและมลูค่ามคีวามเหมาะสม และมอบใหถู้กตอ้งตามกาลเทศะ เช่น ใน
กรณทีีบ่รษิทัอยูร่ะหว่างจดัใหม้กีารประกวดราคา พนกังานจะตอ้งไม่รบัของขวญั
หรอืการเลีย้งรบัรองจากบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประกวดราคานัน้ๆ 

2.2 การบรยจาคเพ่ือการกศุล 

การบรจิาคเพื่อการกุศล จะตอ้งกระท าในนามบรษิทั แก่องคก์รใดๆ ทีม่วีตัถุประสงค์
เพื่อประโยชน์ต่อสงัคม โดยตอ้งเป็นองคก์รทีเ่ชื่อถอืได ้มใีบรบัรอง และตอ้ง
ด าเนินการดว้ยความโปรง่ใส ผ่านขัน้ตอนตามระเบยีบของบรษิทัทีก่ าหนดไวแ้ละ
ถูกตอ้งตามกฎหมาย ตลอดจนมกีารตดิตามและตรวจสอบ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเงนิบรจิาค
ไมไ่ดถู้กน าไปใชเ้ป็นขอ้อา้งในการตดิสนิบน 
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2.3 การให้การสนับสนุน 

การใหก้ารสนับสนุน ไมว่่าจะเป็นเงนิ วตัถุหรอืทรพัยส์นิ แก่กจิกรรมหรอืโครงการ
ใดๆ ตอ้งมกีารระบุชื่อบรษิทั โดยการสนบัสนุนนัน้ตอ้งมวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิ
ภาพลกัษณ์ทีด่ขีองบรษิทั และตอ้งด าเนินการดว้ยความโปรง่ใส ผ่านขัน้ตอนตาม
ระเบยีบของบรษิทัทีก่ าหนดไว ้และถูกตอ้งตามกฎหมาย 

2.4 ค่าอ านวยควา สะดวก 

ค่าอ านวยความสะดวก หรอื “ค่าหยอดน ้ามนัหล่อลื่น” คอืสนิบนจ านวนเลก็น้อย ซึง่
จา่ยใหแ้ก่เจา้หน้าทีข่องรฐัเพื่อเรง่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานประจ าวนัหรอืการ
ปฏบิตังิานทีจ่ าเป็น ซึง่เจา้หน้าทีม่หีน้าทีต่อ้งปฏบิตัอิยูแ่ลว้ 

บรษิทัไม่มนีโยบายจา่ยค่าอ านวยความสะดวก พนกังานควรหลกีเลีย่งกจิกรรมใดๆ ที่
อาจถูกรอ้งขอใหจ้่ายค่าอ านวยความสะดวก หากพนกังานงานมขีอ้สงสยั ขอ้กงัวล 
หรอืค าถามใดๆ เกีย่วกบัการจ่ายค่าอ านวยความสะดวก ควรแจง้ผูบ้งัคบับญัชาตาม
สายงานทราบ 

2.5 การช่วยเหลือทางการเ ือง 

การช่วยเหลอืทางการเมอืง คอืการช่วยเหลอืไมว่่าจะเป็นทางดา้นการเงนิหรอืรปูอื่น
แก่พรรคการเมอืง นกัการเมอืง หรอืผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ทางการเมอืง เพื่อสนบัสนุน
กจิกรรมทางการเมอืง เช่น การใหส้ิง่ของหรอืบรกิาร การโฆษณาส่งเสรมิหรอื
สนบัสนุนพรรคการเมอืง หรอืการซือ้บตัรเขา้รว่มงานทีจ่ดัขึน้เพื่อระดมทุนหรอืบรจิาค
เงนิใหแ้ก่องคก์รทีม่คีวามสมัพนัธอ์ย่างใกลช้ดิกบัพรรคการเมอืง เป็นตน้ 

บรษิทัมนีโยบายเป็นกลางทางการเมอืง โดยจะไมใ่หก้ารสนบัสนุน หรอืกระท าการอนั
เป็นการฝกัใฝพ่รรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหน่ึง รวมทัง้ไมใ่หก้ารสนับสนุนหรอื
ช่วยเหลอืผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ทางการเมอืงคนใดโดยเฉพาะไมว่่าทัง้ทางตรงหรอื
ทางออ้ม    

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั มสีทิธเิสรภีาพทีจ่ะเขา้รว่มหรอืสนบัสนุน
กจิกรรมทางการเมอืงต่างๆ ไดอ้ยา่งอสิระเป็นการส่วนตวั ภายใตบ้ทบญัญตัแิห่ง
รฐัธรรมนูญ แต่จะตอ้งไมแ่อบอา้งความเป็นพนกังาน หรอืน าทรพัยส์นิ อุปกรณ์ 
เครือ่งมอืใดๆ ของบรษิทัไปใช ้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ ทางการเมอืง 
โดยจะตอ้งกระท านอกเวลาท าการ  ทัง้นี้ หากพนกังานใดเขา้รว่ม จะตอ้งพงึ
ระมดัระวงัด าเนินการใดๆ ทีอ่าจท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิว่า บรษิทัไดใ้หก้ารสนับสนุน
หรอืฝกัใฝใ่นพรรคการเมอืงใด พรรคการเมอืงหน่ึง 
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2.6 ควา ส ัพนัธท์างธรุกยจและการจดัซ้ือจดัจ้าง 

การตดิต่องานกบัภาครฐั หรอืเจา้หน้าทีภ่าครฐั หรอืเอกชน จะตอ้งเป็นไปดว้ยความ
โปรง่ใส ซื่อสตัย ์และตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

การจดัหา/จดัซือ้ตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑห์รอืขัน้ตอนทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบ
การจดัหา/จดัซือ้และสอดคลอ้งกบัอ านาจด าเนินการ มคีวามเป็นธรรมและโปรง่ใสต่อ
ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง  ในการตดัสนิใจ ตอ้งค านึงถงึความสมเหตุสมผลดา้นราคา คุณภาพ
และบรกิารทีไ่ดร้บั รวมทัง้ค านึงถงึมาตรฐานต่างๆ ทีผู่ข้ายสนิคา้หรอืบรกิารพงึม ีเช่น 
มาตรฐานสิง่แวดลอ้ม มาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

นอกจากนี้ ผูจ้ดัหา/จดัซือ้ จะตอ้งไมป่ระกอบธุรกจิ ซึง่อาจน าผลประโยชน์มาเป็นของ
ส่วนตนโดยอาศยัต าแหน่งหน้าทีใ่นการจดัหา/จดัซือ้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
รวมทัง้ไมใ่ชข้อ้มลูทีไ่ดร้บัทราบอนัเน่ืองจากการจดัหา/จดัซือ้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
หรอืผูอ้ื่น 

การประเ ยนควา เส่ียง 

บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารประเมนิความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคอรร์ปัชัน่
ทีอ่าจจะเกดิขึน้ รวมทัง้จดัท ามาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ใหเ้หมาะสมกบัความเสีย่งทีป่ระเมนิได้ 

การควบค ุภายใน 

บรษิทัฯ จะจดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล เพื่อต่อตา้นการ
คอรร์ปัชัน่ เพื่อใหบ้รษิทัฯ มกีารก ากบัดแูลกจิการทีด่จีนเป็นมาตรฐานการปฏบิตังิาน ตลอดจน
พนกังานมเีจตคตใินการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่รว่มกนั สามารถพฒันาขึน้เป็นค่านิยมรว่มอนัทรงคุณค่า
ของบรษิทัฯ  

การบนัทึกและเกบ็รกัษาข้อ ลู 

1. บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะปฏบิตัติามมาตรฐาน ระเบยีบ และกฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การรายงานขอ้มลูทางบญัชแีละการเงนิ ตลอดจนการบนัทกึต่างๆ ทัง้ทีอ่ยูใ่นรปูแบบของเอกสาร 
และไฟลด์จิติอล ทัง้นี้เพื่อใหก้ารตรวจสอบ และการสบืคน้ยอ้นหลงัต่างๆ นัน้มปีระสทิธภิาพ 

2. ค่าใชจ้่ายทุกประเภทจะตอ้งมเีอกสารประกอบ รวมทัง้มกีารจดัเกบ็ และรกัษาขอ้มลูของ
บรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง 

3. บรษิทัฯ ไมอ่นุญาตใหม้กีารบนัทกึขอ้มลูทีเ่ป็นเทจ็ ผดิหลกัการ ไมส่มบรูณ์ หรอืท าการ
ตกแต่งบญัช ีรวมทัง้จะตอ้งไมม่บีญัชนีอกงบการเงนิ เพื่อใชส้นบัสนุนหรอืปกปิดการจา่ยเงนิที่เป็น
การคอรร์ปัชัน่ 
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การอบร และการส่ือสาร 

1. พนกังานทุกคนจะไดร้บัการเน้นย ้าผ่านการปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และการประชุมต่างๆ 
ภายในบรษิทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ เกีย่วกบัการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ ตลอดจนไดร้บัการซกัซอ้มวธิกีาร
รายงาน กรณทีีพ่บเหน็ หรอืมหีลกัฐานเพยีงพอทีจ่ะสงสยัไดว้่า มกีารคอรร์ปัชัน่เกดิขึน้ เพื่อใหม้ัน่ใจ
ว่าพนกังานทุกคนตระหนกัถงึความมุง่มัน่ของบรษิทัฯ และความส าคญัของบทบาทของพนกังานใน
การต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ นอกจากนี้การบ่มเพาะใหพ้นกังานมเีจตคตทิีเ่ชื่อมัน่ว่า การคอรร์ปัชัน่นัน้เป็น
สิง่ทีไ่มอ่าจยอมรบั หรอืเพกิเฉยได ้หากพบว่ามกีารคอรร์ปัชัน่เกดิขึน้ พนกังานจะต้องรายงานใหก้บั
บรษิทัฯ ทราบโดยไมล่่าชา้ จะเป็นกลไกทีท่ าใหบ้รษิทัฯ สามารถระงบัยบัยัง้การคอรร์ปัชัน่ทีเ่กดิขึน้
ไดอ้ยา่งรวดเรว็ ไมใ่หป้ญัหาการคอรร์ปัชัน่ทีเ่กดิขึน้ลุกลามบานปลาย 

2. บรษิทัฯ พรอ้มทีจ่ะแลกเปลีย่นประสบการณ์ แนวทางการปฏบิตัทิีด่ ีและแนวทาง
ความส าเรจ็ในการสนบัสนุนใหเ้กดิการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ กบัคู่คา้ และองคก์รต่างๆ อยา่ง
เหมาะสม เพื่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างองคก์ร ในการปรบัปรงุ และพฒันาระบบ 
มาตรการ และกลไก ในการป้องกนั ควบคุม และต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่อย่างต่อเนื่อง 

3. บรษิทัฯ จะรว่มมอืกบับรษิทัต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั คู่คา้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่ม
อื่นๆ ตามความเหมาะสม ในการสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืในการส่งเสรมิการด าเนินธุรกจิอย่างมี
จรยิธรรม ถูกตอ้งตามกฎหมาย โปรง่ใส ประสานความรว่มมอืกนัในการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่อย่าง
มปีระสทิธภิาพ 
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ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้ ครองผูร้ายงาน 

บรษิทัฯ จดัใหม้ชี่องทางในการรบัแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแส หรอืหากพนกังานตอ้งการค าแนะน า
เกีย่วกบัการปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ โดยผ่านช่องทางไปรษณยีแ์ละอเีมล ดงันี้ 

จดหมายลงทะเบยีน กรรมการอสิระ บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
    1858/87-90 อาคารอนิเตอรล์งิคท์าวเวอร ์ชัน้ 19 
    ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรงุเทพฯ 10260 
อเีมลกรรมการอสิระ id@se-ed.com 

ส าหรบัพนกังาน บรษิทัฯ มกีระบวนการในการจดัการกบัเรือ่งทีพ่นกังานรอ้งเรยีน โดย
พนกังานสามารถแจง้เบาะแสการทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ การกระท าผดิกฎหมายหรอืจรรยาบรรณหรอื
นโยบายบรษิทั หรอืการรอ้งเรยีนการถูกละเมดิสทิธ ิหรอืเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิ
ของบรษิทัฯ ไดโ้ดยตรงต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ หรอืเลขานุการบรษิทัฯ หรอืหน่วยงานที่
รบัผดิชอบในเรือ่งนัน้ๆ อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหแ้ผนกตรวจสอบภายในและนกัลงทุน
สมัพนัธ ์ท าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานรบัเรือ่งรอ้งเรยีน ซึง่พนักงานสามารถแจง้เรือ่งผ่านช่องทางนี้ หรอื
ผ่านช่องทางอเีมลโดยตรงไปยงักรรมการอสิระ โดยเบาะแส ขอ้รอ้งเรยีน และขอ้เสนอแนะต่างๆ จะ
ไดร้บัการพจิารณาและด าเนินการตามความเหมาะสมเป็นรายกรณไีป ซึง่กรรมการอสิระจะเก็บ
ขอ้มลูผูแ้จง้เบาะแสเป็นความลบัและมมีาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสเพื่อใหผู้แ้จง้เบาะแสและผู้
รอ้งเรยีนมัน่ใจว่าจะไมไ่ดร้บัผลกระทบ และจะรวบรวมขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาตามล าดบั 
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                       ประธานคณะกรรมการบรษิทั 


