
 

นโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
 
บทน า 

บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979  จ ากดั (มหาชน)  ค านงึถึงผลร้ายของการคอร์รัปชัน่ ซึง่เป็นอปุสรรคตอ่การพฒันา
สงัคมและเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการกระท าที่ไมถ่กูต้องและสร้างความไมเ่ป็นธรรมในทางธุรกิจ สง่ผลเสยีทัง้ด้าน
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ความสามารถในการแขง่ขนัของกิจการ และไมเ่ป็นท่ียอมรับทัง้ภายในและตา่งประเทศ 
รวมทัง้ท าให้ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย ขาดความเช่ือมัน่ตอ่องค์กร บริษัทฯ จึง
ถือเป็นหลกัการท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจที่จะไมส่นบัสนนุกิจการ กลุม่บคุคล หรือบคุคลท่ีมีสว่นร่วมกบัการแสวงหา
ผลประโยชน์อนัไมพ่งึได้รับ ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

 
วัตถุประสงค์ 

มาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่นีเ้ป็นแนวทางให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัตระหนกัถึงการปฏิบตัิหน้าที่
ด้วยจิตส านกึในการยดึถือความซื่อสตัย์สจุริตในการปฏิบตัิหน้าที ่ โดยปราศจากการทจุริตและการคอร์รัปชัน่ หรือการแสวงหา
ผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมชิอบ ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัที่จะชว่ยจรรโลงไว้ซึง่ช่ือเสยีงและเกือ้หนนุตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 
ค านิยาม 

 

บริษัทฯ  หมายถึง บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

 

คอร์รัปชัน่ หมายถึง การใช้อ านาจหน้าที่โดยมชิอบเพือ่ให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ที่มคิวรได้ การให้หรือรับสนิบน

ไมว่า่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สญัญา ให้ค ามัน่ เรียกร้อง ให้หรือรับซึง่เงิน 

ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใดที่ไมถ่กูต้องแกเ่จ้าหน้าที่ของรัฐ หนว่ยงานของรัฐ หนว่ยงาน

ของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไมว่า่จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพือ่ให้บคุคลดงักลา่วกระท า

หรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่

ถกูต้อง 

 

การชว่ยเหลอืทาง

การเมือง 

หมายถึง การชว่ยเหลอืในนามบริษัทฯ ไมว่า่จะเป็นทางด้านการเงิน หรือรูปแบบอื่น เพื่อสนบัสนนุ

กิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลอืด้านการเงินสามารถรวมถงึการให้กู้ เงิน สว่นการ

ช่วยเหลอืในรูปแบบอื่น เช่น การให้สิง่ของหรือบริการ การโฆษณาสง่เสริมหรือสนบัสนนุ

พรรคการเมือง การระดมทนุหรือบริจาคให้แก่องค์กรที่มคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัพรรค



การเมือง เป็นต้น ทัง้นี ้เว้นแต ่เป็นการสนบัสนนุกระบวนการทางประชาธิปไตยที่กระท าได้

ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

 

สนิบน หมายถึง ทรัพย์สนิท่ีมีมลูคา่หรือผลประโยชน์อื่นท่ีให้แก่บคุคล / กลุม่ใดกลุม่หนึง่เพื่อจงูใจให้ผู้นัน้
กระท าหรือละเว้นการกระท าสิง่ใดสิง่หนึง่ในต าแหนง่ไมว่า่การนัน้ชอบหรือมิชอบ ด้วย
หน้าที่เพื่อประโยชน์ตอ่ตนเอง หรือตอ่ธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ  
 

ของขวญั 
ของก านลั 

หมายถึง สิง่ของมคีา่ทัง้ที่เป็นวตัถ ุสนิค้า และบริการ ไมว่า่จะเป็นการให้หรือรับโดยตรง หรือให้มีการ
ซือ้หรือขายในราคาพเิศษ รวมทัง้การออกคา่ใช้จ่ายในการรับบริการ เช่น การเดินทาง เป็น
ต้น 
 

พนกังาน  หมายถึง พนกังานประจ า พนกังานทดลองงาน พนกังานตามสญัญาจ้างพเิศษซึง่บริษัทฯ  
 ตกลงวา่จ้างโดยได้รับคา่จ้าง 
 

ตวัแทนทางธุรกิจ หมายถึง นิติบคุคลอื่น หรือบคุคลธรรมดา ท่ีไมใ่ช่พนกังานของกลุม่บริษัทฯ  ซึง่บริษัทฯวา่จ้างหรือตก
ลงให้ท าธุรกรรม หรือติดตอ่กบับคุคลภายนอกในนามของบริษัทฯ 
 

คูค้่า หมายถึง บคุคลหรือนิติบคุคลที่มีธุรกรรมกบับริษัทฯ เพื่อสนบัสนนุ หรือสง่เสริมให้เกิดธุรกิจของ
บริษัทฯ 
 

การบริจาคเพื่อการ
กศุลและ
สาธารณประโยชน์ 
 

หมายถึง กิจกรรมทีเ่ก่ียวข้องกบัการใช้จ่ายเงินโดยไมม่ีผลตอบแทนที่มีตวัตน 
 
 

เงินสนบัสนนุ หมายถึง เงินสนบัสนนุท่ีจ่ายโดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อธุรกิจ หรือช่ือเสยีงของบริษัทฯ 
 
 

1. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

เพื่อให้มาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบตัิที่ชดัเจน จึงได้ก าหนดบทบาทหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบของผู้ เก่ียวข้องไว้ ดงันี ้

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที ่ดงันี ้

1.1.1 ก าหนดและอนมุตัินโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 



1.1.2 อนมุตัิและทบทวนแนวทางปฏิบตัิส าหรับมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

1.1.3 ก ากบัดแูลให้มีระบบที่สนบัสนนุตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสทิธิภาพ 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ ดงันี ้

1.2.1 สอบทานให้บริษัทฯ มกีารควบคมุภายในอยา่งเพยีงพอ 

1.2.2 สอบทานให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่อยา่งมีประสทิธิภาพ 

1.3 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีหน้าที่ ดงันี ้

1.3.1 สง่เสริม สนบัสนนุ และควบคมุดแูล เพื่อให้มัน่ใจวา่พนกังานและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายมีการปฏิบตัิตาม

นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ มาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่และระเบียบปฏิบตัิตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง พร้อมทัง้

สือ่สารไปยงัพนกังานและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

1.3.2 ทบทวนความเหมาะสมของระบบงานและมาตรการตา่งๆ เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของ

ธุรกิจ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดของกฎหมาย 

1.4 ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการขึน้ไป มีหน้าที่ ดงันี ้ 

1.4.1 ควบคมุและก ากบัให้มีการน ามาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ไปปฏิบตัิได้จริง สามารถระบคุวามเสีย่ง 

ตรวจสอบ และบริหารจดัการให้มีมาตรการท่ีเพียงพอในการแก้ไขปัญหาได้อยา่งเหมาะสม รวดเร็ว และ

ทนัเวลา 

1.4.2 สนบัสนนุการพฒันากระบวนการ รวมทัง้บคุคลากรเพื่อให้มาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ขององค์กร

บรรลผุล 

1.5 พนักงาน  มีหน้าที่ ดงันี ้

1.5.1 ท าความเข้าใจและปฏิบตัติามมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่  รวมถงึมาตรการอื่นๆ(ถ้าม)ี และเข้า

ร่วมการฝึกอบรมตามที่บริษัทฯก าหนด 

1.5.2 แจ้งเบาะแสทนัทีเมื่อพบเห็น หรือสงสยัวา่จะมีการคอร์รัปชัน่ ให้ความร่วมมือในการสอบสวน

ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกบัข้อสงสยัในการกระท าการคอร์รัปชัน่  

1.5.3 พนกังานต้องไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องปฏิบตัิตาม

มาตรการหรือขัน้ตอนการปฏิบตังิานของบริษัทฯ อยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะพนกังานท่ีเก่ียวข้องกบังานท่ีมี

กระบวนการหลกัซึง่มีความเสีย่งตอ่การคอร์รัปชัน่ เช่น งานจดัซือ้จดัจ้าง, งานสนิเช่ือ, การพนกังาน,  

งานการเงิน 

1.6 สายงานตรวจสอบ มีหน้าที่ ดงันี ้



1.6.1 ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานวา่เป็นไปอยา่งถกูต้อง ตรงตามนโยบาย มาตรการ  ระเบียบ

ปฏิบตัิ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้มัน่ใจวา่มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอตอ่ความ

เสีย่งด้านคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

1.6.2 พฒันาเคร่ืองมือการประเมินความเสีย่งด้านคอร์รัปชัน่ และจดัให้หนว่ยงานภายในองค์กรประเมิน

ความเสีย่งด้านคอร์รัปชัน่ 

1.6.3 สรุปประเมินความเสีย่งน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์กร  

1.6.4 รวบรวมมาตรการ แนวทางควบคมุความเสีย่งด้านคอร์รัปชัน่ท่ีฝ่ายงานพิจารณา และทบทวนความ

เสีย่งด้านคอร์รัปชัน่อยา่งน้อยทกุ 3 ปี  

1.7  หน่วยงานทรัพยากรบุคคล มหีน้าที่ดงันี ้

1.7.1 บริหารทรัพยากรบคุคลให้สอดคล้องกบัมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ 

1.7.2 จดัให้มีกระบวนการคดัเลอืก การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และบทลงโทษที่เก่ียวกบัการปฏิบตัิด้าน 

การตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ 

1.7.3 สง่เสริมให้เกิดวฒันธรรมการปฏิบตัิในแนวทางตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ รวมทัง้หลกีเลีย่งการกระท าที่

อาจเข้าขา่ยการคอร์รัปชัน่ 

1.7.4 สือ่สาร เผยแพร่ นโยบายและมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่และกิจกรรมที่เก่ียวข้องเพื่อสร้างจิตส านกึ

ในการปฏิบตังิานด้วยความซื่อสตัย์ปราศจากการคอร์รัปชัน่ 

1.8 หน่วยงานบัญชีและการเงนิ มหีน้าที่ดงันี ้

1.8.1 บนัทกึ เก็บรักษาข้อมลูและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัรายการบญัชีรับจ่ายและภาษี 

1.8.2 ด าเนินขัน้ตอนการปฏิบตังิานทางการเงินการบญัชีให้สอดคล้องกบัหลกัมาตรฐานการบญัชีที่ได้รับ

รองทัว่ไป 

1.8.3 ด าเนินการควบคมุการเบิกคา่ใช้จ่ายตามระเบียบและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานเบกิคา่ใช้จ่าย คูม่ือ

อนมุตัิคา่ใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงาน และสอดคล้องกบัมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ 

 

2. กรอบการควบคุม 

2.1  ระบบการควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ได้มีการก าหนดระเบียบการปฏิบตัิงาน ซึง่มีการจดัแบง่ภาระหน้าที่ตามโครงสร้างบงัคบับญัชาและมี 
การอนมุตัดิ าเนินการอยา่งมีขัน้ตอน โดยกระบวนการปฏิบตัิงานจะมีระบบควบคมุภายใน กระบวนการสอบทานและ
ควบคมุให้สอดคล้องกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ และได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน ซึง่พนกังาน
ทกุคนต้องด าเนินงานตามระเบยีบท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิานและข้อก าหนดของบริษัทฯ 



 

2.2  แนวทางการปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น  

บริษัทฯ ได้ก าหนดขัน้ตอนและแนวทางปอ้งกนัความเสีย่งตอ่การคอร์รัปชัน่ตามรูปแบบการคอร์รัปชัน่หลกัๆ 
ดงันี ้

2.2.1 การให้และรับสินบน 
2.2.1.1 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ให้หรือรับสนิบนในรูปแบบใดๆทัง้สิน้ 

เพื่อตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสนิบนแทนตนเอง 

2.2.1.2 ห้ามเป็นตวักลางในการเสนอให้หรือรับสนิบนใดๆกบัผู้ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ  

2.2.2 การให้หรือรับของรางวัล ของก านัล การเลีย้งรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น 

การให้หรือรับของขวญั ของก านลั การเลีย้งรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น กบัลกูค้า คูค้่า ตวัแทนทาง
ธุรกิจให้ปฏิบตัติามระเบียบการปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการให้ หรือรับของขวญั ของก านลั การเลีย้งรับรอง หรือ
ผลประโยชน์อื่น ทัง้นีใ้ห้ยดึหลกัการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ และต้องใช้จา่ยอยา่งสมเหตสุมผลและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

2.2.3 การช่วยเหลือทางการเมือง  

บริษัทฯ ไมช่่วยเหลอืหรือให้การสนบัสนนุการเมืองแก่พรรคการเมือง กลุม่การเมือง หรือ
นกัการเมือง ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม รวมถงึไมใ่ห้ใช้ทรัพย์สนิใดๆของบริษัทฯ เพื่อด าเนินการดงักลา่ว 

2.2.4 การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และการให้เงนิ  สนับสนุน 
2.2.4.1 การบริจาคเงิน หรือทรัพย์สนิเพื่อการกศุล การสาธารณประโยชน์ และการให้เงิน

สนบัสนนุต้องเป็นไปอยา่งโปร่งใสถกูต้องตามกฎหมาย และไมข่ดัตอ่ศีลธรรม รวมทัง้ไมเ่ป็นการกระท าการใดๆ 

ที่จะมีผลเสยีหายตอ่สงัคมสว่นรวม 

2.2.4.2 การให้หรือรับเงิน หรือทรัพย์สนิบริจาคเพื่อการกศุลหรือเงินสนบัสนนุนัน้ ต้องไมไ่ด้ถกู

น าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสนิบน 

2.2.4.3 การเบิกคา่ใช้จ่ายเพื่อการกศุล และการให้เงินสนบัสนนุ ให้ปฎิบตัิตามระเบียบขัน้ตอน

การปฎิบตัิงานการเบิกคา่ใช้จา่ยในการบริหารของบริษัทฯ และคูม่ืออ านาจอนมุตัคิา่ใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงานท่ี

บริษัทก าหนด ทัง้นีก้ารเบิกจ่ายต้องระบวุตัถปุระสงค์ทีช่ดัเจน และมีหลกัฐานท่ีตรวจสอบได้ 

2.3 การหมุนเวียนการปฎบิัตหิน้าที่ของพนักงาน 

สนบัสนนุให้มีการหมนุเวียนการปฏิบตัิหน้าที่ของพนกังานท่ีรับผิดชอบงานท่ีมีความเสีย่งตอ่คอร์รัปชัน่ เช่น 
หนว่ยงานจดัซือ้ จดัจ้าง การโยกย้ายสาขา เป็นต้น  



 
3. แนวทางการแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียนการคอร์รัปชั่น 

3.1 พนกังานต้องไมล่ะเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือทราบวา่มีการปฏิบตังิานท่ีขดัแย้งตอ่ระเบยีบค าสัง่ของ

บริษัทหรือเห็นการกระท าทีเ่ข้าขา่ยหรือเพียงแตส่งสยัวา่เป็นการกระท าที่คอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท พนกังาน

ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาหรือบคุคลท่ีรับผิดชอบทราบข้อมลูดงักลา่ว 

ทัง้นีห้ากมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถาม สามารถขอค าปรึกษาผู้บงัคบับญัชา  

3.2 ผู้ที่พบเห็น หรือสงสยัวา่จะมกีารกระท าที่เข้าขา่ยการคอร์รัปชัน่ หรือ ได้รับผลกระทบอนัเนื่องจากการตอ่ต้าน 

การคอร์รัปชัน่สามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนโดยช่องทางใดทางหนึง่ของบริษัท ดงันี ้              

 แจ้งโดยตรงที่ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ          

 แจ้งโดยตรงที่ ประธานกรรมการตรวจสอบผา่นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ                

 แจ้งผู้บงัคบับญัชา    

กรณีที่เป็นเร่ืองทีเ่ก่ียวข้องกบัผู้บริหารระดบัสงู หรือกรรมการบริษัท ให้แจ้งเร่ืองโดยตรงตอ่ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                          

3.3 พนกังานพงึต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและให้ข้อเท็จจริงตา่งๆ ตอ่กรณีพบเห็นการกระท าที่เข้าขา่ย 

การคอร์รัปชัน่ 

3.4 บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังานท่ีแจ้งเบาะแส หรือ ปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ตามที่ได้ก าหนดไว้ใน

ระเบียบเร่ือง การแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเก่ียวกบัการทจุริตและการคอร์รัปชัน่ 

4. การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจและการเก็บรักษาเอกสาร 
การบนัทกึข้อมลูทางธุรกิจ การเงินการบญัชี และการเก็บบนัทกึข้อมลู ต้องมีการตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนและ

มีการด าเนินการตามขัน้ตอนปฏิบตัิตามระเบียบของบริษัทท่ีก าหนดไว้และยดึตามหลกัมาตรฐานทางการบญัชีของบริษัท 
รวมทัง้การจดัท ารายงานทางการเงินและกระบวนการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่และให้
มีการจดัเก็บรักษาเอกสารดงักลา่วไว้ในท่ีปลอดภยัตามระเบยีบการจดัเก็บเอกสารที่บริษัทฯ ก าหนด 

 

5. บทลงโทษ 
บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ในการสง่เสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ มจิีตส านกึการปฏิบตัิ

หน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสตัย์สจุริต และตอ่ต้านการคอร์รัปชั่นทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม และท าการสือ่สาร
เผยแพร่นโยบายและมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ฉบบันีต้อ่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั และตอ่สาธารณชน
รวมทัง้สง่เสริมพฒันาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเพื่อยดึถือปฏิบตัอิยา่งจริงจงั  

 



ดงันัน้ การละเว้นไมป่ฏิบตัิตามถือเป็นการกระท าที่ผิดวินยัตามระเบียบของบริษัทฯ  ซึง่ต้องได้รับการพิจารณาโทษ
ทางวินยั การไมรั่บรู้กบัมาตรการนี ้ ไมส่ามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไมป่ฏิบตัิตามได้ และในกรณีที่การคอร์รัปชัน่สง่ผลให้มี
ความผิดตามกฎหมาย บริษัทฯ มีสทิธิที่จะด าเนินการตามกฎหมายตอ่ผู้กระท าผิดนัน้ 

  
หมายเหตุ : ทัง้นี ้ หากระเบยีบใดที่ขดัหรือแย้งกบัค าสัง่นีใ้ห้ถือปฏิบตัิตามค าสัง่นีแ้ทน ตัง้แตว่นัท่ีมีผลบงัคบัใช้  

เป็นต้นไป 

 

 
 


