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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั�น 

คณะกรรมการบริษัทซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความสําคญักับการกํากับดแูลกิจการที ดีโดยสนบัสนุน 
ให้บริษัท ซีพอีอลล ์จํากดั (มหาชน)(“บริษัท”)เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทจุริต (CAC) เพื อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานในทกุระดบัของบริษัท(รวมเรียกว่า “บคุลากรของบริษัท”)ตลอดจนผู้
มีสว่นได้สว่นเสยีร่วมมือกนัตอ่ต้านการทจุริต 

ทั 9งนี 9 บริษัทได้จัดทํา นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั�น(“นโยบายฯ”)ฉบับนี 9ขึ 9น เพื อให้บุคลากรของบริษัทใช้เป็นกรอบ 
ในการปฏิบัติงานโดยทั วกัน เพื อส่งเสริมให้มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และให้บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจได้ตาม
เจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริษัท 

ตามนโยบายฯ ฉบบันี 9การคอร์รัปชั�น หมายความถึง การใช้อํานาจหน้าที โดยมิชอบกระทําการใดๆ เพื อให้ได้มาซึ งประโยชน์
อันมิควรได้ ทั 9งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้ อื น ทั 9งนี 9 การคอร์รัปชั น ครอบคลุมถึง การให้ และ/หรือรับสินบน การเรียกร้อง
ผลประโยชน์หรือการข่มขู่การให้ผลประโยชน์ และการเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นกับเจ้าหน้าที ของรัฐ  
หรือระหว่างหน่วยงานเอกชนเว้นแต่เป็นกรณีที กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ น หรือ
จารีตทางการค้า ให้กระทําได้ 

หน้าที�ความรับผิดชอบ 

1.  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที และความรับผิดชอบในการกํากับดูแลการต่อต้านการคอร์รัปชั นของบริษัทในภาพรวม 
ตลอดจน กําหนดและอนมุตัินโยบายที เกี ยวข้องกบัการต่อต้านการคอร์รัปชั นที มีประสิทธิภาพ รวมทั 9งเป็นผู้นําที แสดงถึง
ความมุ่งมั นที จะตอ่ต้านการคอร์รัปชั นเพื อแสดงจดุยืนให้แก่บคุลากรของบริษัท พนัธมิตรทางธุรกิจ และสาธารณชน 

2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีหน้าที และความรับผิดชอบในการกํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายที เกี ยวข้องกับ 
การต่อต้านการคอร์รัปชั นตลอดจนการกําหนดและอนมุตัิแนวปฏิบติัที เกี ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชั น การสอบทาน
และทบทวนนโยบาย รวมทั 9ง แนวปฏิบัติที เกี ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชั นเพื อให้มั นใจว่านโยบายและแนวปฏิบัติ
ดงักลา่วจะถกูนําไปปฏิบตัิอย่างครบถ้วนและเหมาะสมทั วทั 9งองค์กร 

3. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที และความรับผิดชอบในการกํากับดูแลระบบการควบคุมภายใน ระบบบัญชีและ
รายงานทางการเงิน ระบบการตรวจสอบภายใน เพื อให้มั นใจว่ากระบวนการต่างๆมีการกําหนดการควบคมุภายใน 
อย่างเหมาะสมและมีการนําไปปฏิบตัิอย่างครบถ้วนและมีประสทิธิภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ ง การควบคมุภายในที คํานึงถึง 
ความเสี ยงในการเกิดการคอร์รัปชั น 

4. กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที�บริหารมีหน้าที และความรับผิดชอบในการจัดทําแนวปฏิบตัิที เกี ยวข้องกับ
การต่อต้านคอร์รัปชั นจากข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับดแูลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ จัดให้มีการสื อสารและ
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี ยวกับนโยบาย แนวปฏิบัติต่างๆที เกี ยวข้อง แก่บุคลากรของบริษัทในทุกระดับ เพื อให้มั นใจว่า
บุคลากรของบริษัท มีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอ และสามารถนํานโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆที เกี ยวข้อง 
ไปดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั 9ง ทบทวนความเหมาะสมของแนวทางปฏิบัติต่างๆ  
เพื อให้สอดคล้องกบัการเปลี ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อกําหนดของกฎหมาย 
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5. สํานักตรวจสอบภายในมีหน้าที และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตลอดจน 
การสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิของบริษัทที เกี ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชั น เพื อให้มั นใจว่า
บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีความเพียงพอต่อความเสี ยง 
ด้านคอร์รัปชั นที อาจเกิดขึ 9น และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั 9งประเด็นเร่งด่วนที พบ ต่อผู้ บริหารระดับสูง  
และคณะกรรมการที เกี ยวข้อง อยา่งสมํ าเสมอและทนัท่วงท ี

6. บุคลากรทุกคนของบริษัทมีหน้าที ต้องทําความเข้าใจและปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกบันโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั นและ
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของบริษัทที เ กี ยวข้อง กรณีมีข้อสงสัยหรือพบการฝ่าฝืนระเบียบบริษัท จะต้องรายงาน 
ต่อผู้บงัคบับญัชา หรือผ่านทางช่องทางการในการแจ้งเบาะแสที บริษัทกําหนดไว้ 

นโยบาย 

1. บริษัทมีนโยบายที จะต่อต้านการกระทําที เกี ยวข้องกับการคอร์รัปชั นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
โดยสนบัสนนุและสง่เสริมให้บคุลากรทกุระดบัเห็นความสาํคญั และมีจิตสาํนกึในการต่อต้านการคอร์รัปชั น 

2. บคุลากรทกุคนของบริษัทจะไม่ข้องเกี ยวกับการคอร์รัปชั นในทุกรูปแบบ ทั 9งในทางตรงและทางอ้อม โดยบคุลากรทกุคน
ของบริษัทต้องไม่ให้ เสนอให้ สญัญา ดําเนินการ เรียกร้อง หรือยอมรับการคอร์รัปชั น เพื อประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง  
หรือผู้ อื น (เช่น ครอบครัว เพื อน หรือคนรู้จัก เป็นต้น)ทั 9งที เ กี ยวข้องกับเจ้าหน้าที ของรัฐและระหว่างหน่วยงาน 
ในภาคเอกชน ที อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการคอร์รัปชั น และจะต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฏหมายที เกี ยวข้อง 
โดยเฉพาะกฎหมายที เกี ยวข้องกบัการตอ่ต้านการคอร์รัปชั นของประเทศไทยและในทกุประเทศที บริษัทดาํเนนิกิจการ 

3. บคุลากรทกุคนของบริษัทต้องแสดงถึงความมุ่งมั นในการต่อต้านการคอร์รัปชั น ตลอดจน ต้องร่วมกนัสร้างค่านิยมและ
สร้างความตระหนักในการดําเนินงานด้วยความความซื อสัตย์ สุจริต  โปร่งใส และปราศจากการคอร์รัปชั น 
ให้เป็นวฒันธรรมขององค์กร 

4. ผู้บริหารต้องจดัทําแนวทางปฏิบติัให้สอดคล้องกบันโยบายฯ ฉบบันี 9 ซึ งครอบคลมุการดําเนนิงานดงัต่อไปนี 9 

4.1 การประเมินความเสี ยงด้านการคอร์รัปชั น และออกแบบระบบการควบคุมภายในที คํานึงถึงความเสี ยงด้าน 
การคอร์รัปชั น โดยเฉพาะในกระบวนการตลาดและการขาย การจัดซื 9อและการจัดทําสญัญา การทรัพยากรบุคคล  
การจัดเก็บและบันทึกข้อมูล การเบิก จ่ายค่าใช้ จ่ายบางประเภทที มี โอกาสเสี ยงต่อการเ กิดคอร์รัปชั น  
(เช่น การเบิกจ่ายการบริจาค การสนบัสนนุ การเลี 9ยงรับรอง หรือการให้ของขวญั เป็นต้น) ตลอดจน กระบวนการ 
ที เกี ยวข้องกบัการติดต่อหนว่ยงานราชการต่างๆ  

4.2 การจัดทํามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื อให้ผู้ บริหารและผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติ  
อนัเป็นการป้องกันความเสี ยงด้านการคอร์รัปชั นจากการดําเนินงาน ตลอดจน การจัดทําข้อกําหนดในการเปิดเผย
ข้อมลูที เกี ยวข้องกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั นให้แก่บคุคลภายนอกรับทราบ 

4.3 การกําหนดขั 9นตอนการสื อสาร ตลอดจน ดําเนินการสื อสารถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั นและแนวปฏิบัติ 
ที เกี ยวข้องกบัการต่อต้านคอร์รัปชั นให้แก่บคุลากรของบริษัท ตลอดจน บคุคลภายนอก รับทราบอยา่งสมํ าเสมอ 

4.4 การกําหนดให้มีการตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานภายใน เพื อให้มั นใจถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
การควบคุมภายในที บริษัทได้ออกแบบและปฏิบัติ ตลอดจน การกําหนดขั 9นตอนการรายงานผลการตรวจสอบ 
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ตามนโยบายและแนวปฏิบตัิของการต่อต้านการคอร์รัปชั นต่อคณะกรรมการที เกี ยวข้องอย่างสมํ าเสมอ และขั 9นตอน
การรายงานประเด็นที พบอย่างเร่งด่วนต่อผู้บริหารระดบัสงูและ คณะกรรมการของบริษัท 

4.5 การกําหนดช่องทางที ปลอดภยัในการแจ้งเบาะแส ตลอดจน ช่องทางการขอคาํแนะนาํ ในกรณีที เกิดการคอร์รัปชั น  

5. บคุลากรของบริษัทต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉย ที จะแจ้งการกระทําที เข้าข่ายการคอร์รัปชั นผ่านช่องทางที บริษัทกําหนด 
โดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที แจ้งการกระทําดงักลา่ว 

6. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและให้ความคุ้ มครองแก่บุคลากรของบริษัทที ปฏิเสธการกระทําคอร์รัปชั น โดยจะ 
ไม่ลดตําแหน่งลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที ปฏิเสธการคอร์รัปชั นแม้ว่าการกระทํานั 9นจะทําให้บริษัทสญูเสีย
โอกาสทางธุรกิจ  

ทั 9งนี 9 การกระทําใดๆ ที เป็นการฝ่าฝืนนโยบายฯ ฉบบันี 9 จะต้องได้รับโทษทางวินยัตามระเบียบที บริษัทกําหนดไว้ ซึ งรวมถึง 
การเลิกจ้างในกรณีบริษัทเห็นว่าจําเป็น นอกจากนี 9 ผู้ที ฝ่าฝืนระเบียบฉบับนี 9อาจได้รับโทษทางกฎหมาย หากพิสจูน์ได้ว่า 
การกระทําดงักลา่วนั 9นผิดกฎหมาย 


