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นโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอรรั์ปชัน 
(Anti-Corruption Policy) 

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต 
โปร่งใส และเป็นธรรม และเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่นอย่างแรงกลา้ในการที่จะต่อตา้นการ
ทุจริตหรือคอรร์ัปชัน และกาํหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตหรือคอรร์ัปชันของ
บริษัทฯ อย่างจริงจงั  

นิยาม  

คอรร์ปัชนั (Corruption) หมายถงึ การติดสนิบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ดงันี ้ 

1. การให ้การเสนอ / ใหค้าํมั่นสญัญา / สญัญาว่าจะให ้ 

2. การรับรอง การเรียกรอ้ง ซึ่งเงิน ทรัพยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมกบัเจา้หนา้ที่ของรฐั หรือ
เอกชน หรือผูม้ีหนา้ที่เกี่ยวขอ้ง ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางออ้ม เพื่อใหบ้คุคลดงักลา่วกระทาํหรือละเวน้การ
ปฏิบติัหนา้ที่ อันเป็นการไดม้าหรือรักษาไวซ้ึ่งธุรกิจหรือผลประโยชนอ์ื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ 
ทั้งนี ้เวน้แต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิ่น หรือ
จารีตทางการคา้ ใหก้ระทาํได ้ 

3. บคุลากรของ บริษัท บโูอโน่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) หมายถงึ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุก
ระดบัของบริษัท บโูอโน่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

4. คณะกรรมการตรวจสอบ หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท บูโอโน่  (ประเทศไทย) จาํกัด 
(มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ อย่างนอ้ย 3 ท่าน และตอ้งมีคณุสมบติัเกี่ยวกบัความเป็นอิสระ 
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์เกี่ยวกับคุณสมบติัและขอบเขตการ
ดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

5. ผูบ้ริหาร หมายถงึ ผูบ้ริหารบริษัท บโูอโน่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ตัง้แต่ระดบัผูอ้าํนวยการขึน้ไป  

6. สินบน หมายถึง ทรัพยส์ินที่มีมูลค่า หรือ ผลประโยชนอ์ื่นใดที่ใหแ้ก่บุคคล หรือ  กลุ่มบุคคล เพื่อจูงใจให้
กระทาํการหรือละเวน้การกระทาํการสิ่งใดสิ่งหนึ่งในตาํแหน่ง ไม่ว่าการนัน้จะชอบหรือมิชอบดว้ยหนา้ที่ 
เพื่อประโยชนต่์อตนเอง ต่อผูอ้ื่น หรือต่อธุรกิจของบริษัทฯ 

7. ของขวัญ หมายถึง สิ่งของมีค่าทั้งที่เป็นวัตถุ สินคา้ และบริการ ไม่ว่าจะเป็นการให ้หรือการรับโดยตรง 
หรือใหม้ีการซือ้ขายในราคาพิเศษ รวมทัง้การออกค่าใชจ้่ายในการใหบ้ริการ เช่น ค่าเดินทาง เป็นตน้ 
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8. เงินสนับสนุน หมายถึง เงินช่วยเหลือ เงินอุดหนุน หรือเงินที่อยู่ในลกัษณะเดียวกันที่จ่ายใหห้รือรบัจาก
บคุคลใดๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อสนบัสนนุธุรกิจ สนิคา้ หรือชื่อเสยีงของบริษัทฯ 

 

รูปแบบการคอรร์ัปชัน  

การกระทาํที่อาจนาํมาซึ่งความเสี่ยงต่อการคอรร์ัปชัน เช่น การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการ
กศุล เงินสนบัสนนุ ค่าของขวญั ค่าบริการตอ้นรบั และค่าใชจ้่ายอื่นๆ  

ขอบเขตของนโยบาย  

นโยบายฉบบันีใ้ชบ้งัคบับคุลากรของบริษัท บโูอโน่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

หน้าทีค่วามรับผิดชอบ  

1. คณะกรรมการบริษัทฯ  

- กาํหนดนโยบายและกาํกบัดแูลใหบ้ริษัทฯ มีระบบที่สนบัสนนุการต่อตา้นคอรร์ปัชนัที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหม้ั่นใจว่าฝ่ายบริหารไดต้ระหนักใหค้วามสาํคัญกับการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน และปลกูฝังจน
เป็นวฒันธรรมองคก์ร  

- ปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนั และมีบทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบติัตาม  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  

- กาํกับดูแลการควบคุมภายใน การจัดทาํรายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนั รวมทัง้กาํกบัดแูลการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนั 

- สอบทานมาตรการและควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่า มาตรการต่อต้าน คอรร์ัปชันมี
ความเพียงพอ และมีประสทิธิผล 

- สอบทานการประเมินความเสี่ยงและให้คาํแนะนาํต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติที่
ควรมีเพื่อลดความเสี่ยงนัน้ โดยผูบ้ริหารตอ้งนาํคาํแนะนาํไปปฏิบติั 

- รายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอรร์ัปชัน ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
อย่างสมํ่าเสมอ และใหค้าํแนะนาํขอ้ปฏิบติัแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และผูบ้ริหาร 

3. ผูบ้ริหาร 

- กาํหนดใหม้ีการประเมินความเสี่ยงดา้นการคอรร์ัปชนัในกระบวนการปฏิบติังานท่ีอาจก่อใหเ้กิดการ 
คอรร์ปัชนั 
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- กาํหนดใหม้ีกระบวนการสง่เสริมและสนับสนนุนโยบาบต่อตา้นคอรร์ปัชนั และสื่อสารไปยงัพนักงาน
และผูเ้กี่ยวขอ้งทกุฝ่าย  

- นาํนโยบายและกรอบการปอ้งกนัการคอรร์ปัชนัเพื่อนาํไปถือปฏิบติัอย่างต่อเน่ืองทั่วทัง้องคก์ร  

- ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลง
ของ ธุรกิจ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและขอ้กาํหนดของกฎหมาย  

แนวปฏิบัต ิ

1. บคุลากรของบริษัทฯ ตอ้งไม่ดาํเนินการหรือเขา้ไปมีสว่นร่วมในการคอรร์ปัชนั การให ้รบัสนิบนทกุรูปแบบ 
ทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยมีหนา้ที่ปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตหรือคอรร์ัปชัน นโยบาย
การกาํกบัดแูลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ระเบยีบ 
และขอ้กาํหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  

2. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับการรับการให้ของขวัญทรัพยส์ิน 
ประโยชนอ์ื่นใด รวมถึงค่าบริการตอ้นรับ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทั้งนี ้การใหห้รือการรับของขวัญและการ
เลีย้ง รับรอง ตอ้งเป็นไปตามวัตถุประสงคท์างธุรกิจหรือประเพณีนิยมเท่านั้น โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 
และตอ้งไม่สง่ผล กระทบต่อการตดัสนิใจในการปฏิบติัหนา้ที่  

3. การบริจาคเพื่อการกุศล และการใหเ้งินสนับสนุนของบริษัทฯ ตอ้งมีขั้นตอนการตรวจสอบ อนุมัติ และ
สอบทาน โดยตอ้งมีเอกสารหลกัฐานชดัเจนและสอดคลอ้งกบัระเบยีบของบริษัทฯ โดยตอ้งกระทาํในนาม
ของบริษัทฯ เท่านัน้ เพื่อมั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกศุลและเงินสนับสนนุไม่ไดใ้ชเ้ป็นขอ้อา้งสาํหรับการ
คอรร์ปัชนั  

4. บริษัทฯ จัดใหม้ีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบติังานขายและการตลาด รวมทั้งงาน
จดัหาพสัดแุละทาํสญัญาอย่างสม่ําเสมอ รวมถงึการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดคอรร์ปัชนั และบริหาร
จดัการใหม้ีวิธีการแกไ้ขท่ีเหมาะสม  

5. บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะทอ้นถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อตา้นคอรร์ัปชัน 
และมีนโยบายที่จะไม่ลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อบคุลากรที่ปฏิเสธการคอรร์ปัชนั แมว้่าการ
กระทาํนั้นจะทาํใหบ้ริษัทฯ สญูเสียโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงการสรรหา การคัดเลือก การเลื่อนตาํแหน่ง 
การประเมินผลการปฏิบติังาน และการใหผ้ลตอบแทนพนักงาน ตอ้งเป็นไปตามขั้นตอน โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้โดยบริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารอย่างชดัเจนเกี่ยวกบันโยบายดงักลา่ว  

6. หน่วยงานต่างๆ ตอ้งรายงานผลการประเมินการควบคุมดว้ยตนเองต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อ
ดาํเนินการตรวจสอบ หากพบประเด็นที่มีการปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริตหรือ
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คอรร์ัปชัน หน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องแจ้งหน่วยงานผู้ปฏิบัติเพื่อให้มีการปรับปรุงมาตรการ
ควบคมุ  

7. บริษัทฯ จดัใหม้ีขัน้ตอนการเก็บรกัษาเอกสารและบนัทกึต่างๆ ใหพ้รอ้มต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยนัความ
ถูกตอ้งและเหมาะสมของรายงานทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบติัเพื่อมั่นใจว่าไม่มีรายการใดท่ี
ไม่ไดร้บัการบนัทกึ หรือไม่สามารถอธิบายได ้หรือรายการที่เป็นเท็จ  

8. บริษัทฯ จดัใหม้ีขัน้ตอนเพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่าการควบคมุภายในของกระบวนการทาํบญัชีและการเก็บ
รกัษาขอ้มลู ไดร้บัการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยนัประสทิธิผลของกระบวนการตามมาตรการต่อตา้นคอร์
รปัชนั และเพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่าการบนัทกึรายการทางการเงินมีหลกัฐานอย่างเพียงพอเพื่อใชใ้นการ
ตรวจสอบ  

9. บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรของบริษัทฯ และเผยแพร่นโยบาย 
เพื่อใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจอย่างแทจ้ริงเกี่ยวกบัมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนั ความคาดหวงัของบริษัทฯ  
และบทลงโทษหากไม่ปฏิบติัตามมาตรการนี ้ 

10. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนัและแนวทางปฏิบติัไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นท่ี
บริษัทมีอาํนาจในการควบคุม คู่คา้ทางธุรกิจ และมีส่วนไดเ้สีย รวมทั้ง สาธารณชน ผ่านช่องทางการ
สื่อสารที่หลากหลาย และเพื่อทราบต่อมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนัไปปฏิบติั  

11. บุคลากรของบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทาํที่ฝ่าฝืนต่อมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนั 
โดยบริษัทฯ จดัใหม้ีช่องทางการแจง้เบาะแสการคุม้ครองผูร้ายงานท่ีปลอดภัย เมื่อบคุลากรตอ้งการแจง้
ขอ้มูลหรือเบาะแส รวมทั้งเมื่อบุคลากรตอ้งการคาํแนะนาํเกี่ยวกับการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นคอร์
รปัชนั  

12. หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วนต่อกรรมการผู้จัดการ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการฯ  

ช่องทางการใหเ้บาะแสและคุ้มครองผู้รายงาน 

ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของบริษัทฯ ว่าดว้ยการแจง้เบาะแสการกระทาํผิดและการทจุริต 

บทลงโทษ  

บริษัทฯ จดัใหม้ีกระบวนการในการลงโทษบคุลากรที่ไม่ปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนัอย่างเหมาะสม 
การลงโทษนีร้วมถึงการเลิกจา้งงาน ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าจาํเป็น การกระทาํใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไป
ตามนโยบายนี ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม จะไดร้ับการพิจารณาทางวินัยระเบียบที่บริษัทฯ กาํหนดไว ้หรือมี
โทษตามกฎหมาย  
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บุคลากรของบริษัทฯ ตอ้งทาํความเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตหรือคอรร์ปัชันในทกุ
ขั้นตอนของการปฏิบติังาน ขอ้กล่าวหาเรื่องการคอรร์ัปชนัอาจสรา้งความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อบุคลากรของ
บริษัทฯ และทาํให้ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ มัวหมองได้ แม้ว่าจะไม่มีมูลความจริงเลยก็ตาม หากพบการ
กระทาํใดท่ีเขา้ข่ายขดัต่อนโยบายนี ้ใหแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชา หรือสาํนกักรรมการผูจ้ดัการ  
 

นโยบายการต่อตา้นการทุจริตหรือคอรร์ัปชันฉบับนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาและอนุมัติ ในการ

ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565  

 

             นโยบายฉบบันีม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 เป็นตน้ไป  

 

 

                                                                    ประกาศ ณ วันที ่13 พฤษภาคม 2565 
 
                                                                                             -ลงนามโดย- 
 
 (นางไขศรี เน่ืองสิกขาเพยีร) 
 ประธานกรรมการ 
 

 


