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นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชัน
คณะกรรมการบริ ษัทซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ได้ ตระหนักและให้ ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการทีดีโดยสนับสนุน
ให้ บริษัท ซีพอี อลล์ จํากัด (มหาชน)(“บริษัท”)เข้ าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ าน
การทุจริต (CAC) เพือให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับของบริ ษัท(รวมเรี ยกว่า “บุคลากรของบริษัท”)ตลอดจนผู้
มีสว่ นได้ สว่ นเสียร่วมมือกันต่อต้ านการทุจริ ต
ทัง9 นี 9 บริ ษัท ได้ จัด ทํ า นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รั ป ชั น(“นโยบายฯ”)ฉบับนี ข9 ึน9 เพือให้ บุค ลากรของบริ ษั ทใช้ เ ป็ นกรอบ
ในการปฏิบัติง านโดยทัวกัน เพื อส่งเสริ มให้ มีความโปร่ งใสในการปฏิบัติง าน และให้ บริ ษัทสามารถดํา เนินธุ รกิ จ ได้ ต าม
เจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริ ษัท
ตามนโยบายฯ ฉบับนี 9การคอร์ รัปชัน หมายความถึง การใช้ อํานาจหน้ าทีโดยมิชอบกระทําการใดๆ เพือให้ ได้ มาซึงประโยชน์
อันมิ ควรได้ ทัง9 ต่อ องค์ ก ร ตนเอง หรื อผู้อื น ทัง9 นี 9 การคอร์ รั ปชัน ครอบคลุมถึ ง การให้ และ/หรื อ รั บ สินบน การเรี ย กร้ อง
ผลประโยชน์หรื อการข่มขู่การให้ ผลประโยชน์ และการเกิ ดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็ นกับเจ้ าหน้ า ทีของรั ฐ
หรื อระหว่างหน่วยงานเอกชนเว้ นแต่เป็ นกรณีทีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิน หรื อ
จารีตทางการค้ า ให้ กระทําได้
หน้ าทีความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าทีและความรับผิดชอบในการกํ ากับดูแลการต่อต้ านการคอร์ รัปชันของบริ ษัทในภาพรวม
ตลอดจน กําหนดและอนุมตั ินโยบายทีเกียวข้ องกับการต่อต้ านการคอร์ รัปชันทีมีประสิทธิภาพ รวมทัง9 เป็ นผู้นําทีแสดงถึง
ความมุ่งมันทีจะต่อต้ านการคอร์ รัปชันเพือแสดงจุดยืนให้ แก่บคุ ลากรของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจ และสาธารณชน
2. คณะกรรมการบรรษั ทภิบาลมีหน้ า ทีและความรั บผิดชอบในการกํ า กับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายทีเกี ยวข้ องกับ
การต่อต้ านการคอร์ รัปชันตลอดจนการกําหนดและอนุมตั ิแนวปฏิบตั ิทีเกียวข้ องกับการต่อต้ านคอร์ รัปชัน การสอบทาน
และทบทวนนโยบาย รวมทัง9 แนวปฏิบัติทีเกี ยวข้ องกับการต่อต้ า นคอร์ รัปชันเพือให้ มันใจว่านโยบายและแนวปฏิบัติ
ดังกล่าวจะถูกนําไปปฏิบตั ิอย่างครบถ้ วนและเหมาะสมทัวทังองค์
9 กร
3. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ า ทีและความรับผิดชอบในการกํ า กับดูแลระบบการควบคุมภายใน ระบบบัญชี และ
รายงานทางการเงิน ระบบการตรวจสอบภายใน เพือให้ มันใจว่า กระบวนการต่างๆมีการกํา หนดการควบคุมภายใน
อย่างเหมาะสมและมีการนําไปปฏิบตั ิอย่างครบถ้ วนและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง การควบคุมภายในทีคํานึงถึง
ความเสียงในการเกิดการคอร์ รัปชัน
4. กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารมีหน้ าทีและความรับผิดชอบในการจัดทําแนวปฏิบตั ิทีเกียวข้ องกับ
การต่อต้ านคอร์ รัปชันจากข้ อกําหนดของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการอย่า งมีประสิทธิ ภาพ จัดให้ มีการสือสารและ
ฝึ กอบรมให้ ความรู้ เกี ยวกับนโยบาย แนวปฏิบัติต่า งๆทีเกียวข้ อ ง แก่ บุค ลากรของบริ ษัทในทุก ระดับ เพือให้ มันใจว่า
บุค ลากรของบริ ษัท มีค วามรู้ ความเข้ า ใจอย่า งเพีย งพอ และสามารถนํา นโยบายและแนวปฏิ บัติ ต่ า งๆที เกี ยวข้ อ ง
ไปดํ า เนิ น การได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิท ธิ ผ ล รวมทัง9 ทบทวนความเหมาะสมของแนวทางปฏิ บัติ ต่ า งๆ
เพือให้ สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับและข้ อกําหนดของกฎหมาย
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5. สํานักตรวจสอบภายในมีหน้ าทีและความรับผิด ชอบในการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท ตลอดจน
การสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิของบริ ษัททีเกียวข้ องกับการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน เพือให้ มนใจว่
ั า
บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในทีมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีค วามเพียงพอต่อความเสียง
ด้ า นคอร์ รั ป ชั นที อาจเกิ ด ขึ น9 และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทัง9 ประเด็ น เร่ ง ด่ ว นที พบ ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สูง
และคณะกรรมการทีเกียวข้ อง อย่างสมําเสมอและทันท่วงที
6. บุคลากรทุกคนของบริษัทมีหน้ าทีต้ องทําความเข้ าใจและปฏิบตั ิงานให้ สอดคล้ องกับนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชันและ
ปฏิ บัติ ต ามแนวปฏิ บั ติ ข องบริ ษั ท ที เกี ยวข้ อ ง กรณี มี ข้ อสงสัย หรื อ พบการฝ่ าฝื นระเบี ย บบริ ษั ท จะต้ องรายงาน
ต่อผู้บงั คับบัญชา หรือผ่านทางช่องทางการในการแจ้ งเบาะแสทีบริษัทกําหนดไว้
นโยบาย
1. บริ ษั ท มี น โยบายที จะต่ อ ต้ านการกระทํ า ที เกี ยวข้ องกับ การคอร์ รั ป ชั นในทุก รู ป แบบ ไม่ ว่ า ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม
โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้ บคุ ลากรทุกระดับเห็นความสําคัญ และมีจิตสํานึกในการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน
2. บุคลากรทุกคนของบริ ษัทจะไม่ข้องเกียวกับการคอร์ รัปชันในทุกรูปแบบ ทัง9 ในทางตรงและทางอ้ อม โดยบุค ลากรทุกคน
ของบริ ษัทต้ องไม่ให้ เสนอให้ สัญญา ดําเนินการ เรี ยกร้ อง หรื อยอมรับการคอร์ รัปชัน เพือประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง
หรื อ ผู้อื น (เช่ น ครอบครั ว เพื อน หรื อ คนรู้ จั ก เป็ นต้ น )ทั ง9 ทีเกี ยวข้ อ งกับ เจ้ าหน้ า ที ของรั ฐ และระหว่ า งหน่ ว ยงาน
ในภาคเอกชน ทีอาจพิจ ารณาได้ ว่า เป็ นการคอร์ รัปชัน และจะต้ องปฏิบัติง านให้ สอดคล้ องกับ กฏหมายที เกี ยวข้ อ ง
โดยเฉพาะกฎหมายทีเกียวข้ องกับการต่อต้ านการคอร์ รัปชันของประเทศไทยและในทุกประเทศทีบริ ษัทดําเนินกิจการ
3. บุคลากรทุกคนของบริ ษัทต้ องแสดงถึงความมุ่งมันในการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน ตลอดจน ต้ องร่ วมกันสร้ างค่านิยมและ
สร้ างความตระหนั ก ในการดํ า เนิ น งานด้ วยความความซื อสั ต ย์ สุ จ ริ ต โปร่ ง ใส และปราศจากการคอร์ รั ป ชั น
ให้ เป็ นวัฒนธรรมขององค์กร
4. ผู้บริหารต้ องจัดทําแนวทางปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับนโยบายฯ ฉบับนี 9 ซึงครอบคลุมการดําเนินงานดังต่อไปนี 9
4.1 การประเมิน ความเสียงด้ า นการคอร์ รั ปชั น และออกแบบระบบการควบคุมภายในที คํ า นึง ถึ ง ความเสียงด้ า น
การคอร์ รัปชัน โดยเฉพาะในกระบวนการตลาดและการขาย การจัดซือ9 และการจัดทําสัญญา การทรัพยากรบุคคล
การจั ด เก็ บ และบั น ทึ ก ข้ อมูล การเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยบางประเภทที มี โ อกาสเสี ยงต่ อ การเกิ ด คอร์ รั ป ชั น
(เช่น การเบิกจ่ายการบริ จาค การสนับสนุน การเลี 9ยงรับรอง หรื อการให้ ของขวัญ เป็ นต้ น) ตลอดจน กระบวนการ
ทีเกียวข้ องกับการติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ
4.2 การจั ด ทํ า มาตรการต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชันเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร เพื อให้ ผ้ ูบ ริ ห ารและผู้ป ฏิ บัติ ง านถื อ ปฏิ บั ติ
อันเป็ นการป้องกันความเสียงด้ านการคอร์ รัปชันจากการดําเนินงาน ตลอดจน การจัดทําข้ อกําหนดในการเปิ ดเผย
ข้ อมูลทีเกียวข้ องกับมาตรการต่อต้ านการคอร์รัปชันให้ แก่บคุ คลภายนอกรับทราบ
4.3 การกํ า หนดขัน9 ตอนการสือสาร ตลอดจน ดํ า เนิน การสือสารถึ ง นโยบายต่ อต้ า นการคอร์ รั ปชันและแนวปฏิบัติ
ทีเกียวข้ องกับการต่อต้ านคอร์รัปชันให้ แก่บคุ ลากรของบริษัท ตลอดจน บุคคลภายนอก รับทราบอย่างสมําเสมอ
4.4 การกํา หนดให้ มีก ารตรวจสอบกระบวนการดํา เนินงานภายใน เพือให้ มันใจถึงประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลของ
การควบคุมภายในที บริ ษัทได้ อ อกแบบและปฏิบัติ ตลอดจน การกํ า หนดขัน9 ตอนการรายงานผลการตรวจสอบ
2

บริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
นโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน

ตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิของการต่อต้ านการคอร์ รัปชันต่อคณะกรรมการทีเกียวข้ องอย่างสมําเสมอ และขันตอน
9
การรายงานประเด็นทีพบอย่างเร่งด่วนต่อผู้บริหารระดับสูงและ คณะกรรมการของบริษัท
4.5 การกําหนดช่องทางทีปลอดภัยในการแจ้ งเบาะแส ตลอดจน ช่องทางการขอคําแนะนํา ในกรณีทีเกิดการคอร์ รัปชัน
5. บุคลากรของบริ ษัทต้ องไม่ละเลย หรื อเพิกเฉย ทีจะแจ้ งการกระทําทีเข้ าข่ายการคอร์ รัปชันผ่านช่องทางทีบริ ษัทกําหนด
โดยบริษัทจะให้ ความคุ้มครองแก่ผ้ ทู ีแจ้ งการกระทําดังกล่าว
6. บริ ษั ท จะให้ ค วามเป็ นธรรมและให้ ค วามคุ้ มครองแก่ บุค ลากรของบริ ษั ท ที ปฏิ เ สธการกระทํ า คอร์ รั ป ชั น โดยจะ
ไม่ลดตําแหน่งลงโทษ หรื อให้ ผลทางลบต่อพนักงานทีปฏิเสธการคอร์ รัปชันแม้ ว่าการกระทํานัน9 จะทําให้ บริ ษัทสูญเสีย
โอกาสทางธุรกิจ
ทัง9 นี 9 การกระทําใดๆ ทีเป็ นการฝ่ าฝื นนโยบายฯ ฉบับนี 9 จะต้ องได้ รับโทษทางวินยั ตามระเบียบทีบริ ษัทกําหนดไว้ ซึงรวมถึง
การเลิกจ้ า งในกรณี บริ ษัทเห็นว่าจํ าเป็ น นอกจากนี 9 ผู้ทีฝ่ าฝื นระเบีย บฉบับนีอ9 าจได้ รับโทษทางกฎหมาย หากพิสจู น์ได้ ว่า
การกระทําดังกล่าวนันผิ
9 ดกฎหมาย
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