
บริษัท ไวส์ โลจิสตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 
 
 
 

 

 

 

 

นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ัน  
(Anti – Corruption Policy)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        โดยคณะกรรมการบริษัท 

       ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 



 

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)  

หนา้ | 1  
 

 
นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ัน  
(Anti – Corruption Policy)  

 
 

  บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม โดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อผู ้
มีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ และเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ มีนโยบายการก าหนดวามรับผิดชอบ แนวทางปฎิบติั พร้อมทั้งขอ้ก าหนดใน
การด าเนินการท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่กบัทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และเพ่ือใหก้ารตดัสินใจและการด าเนินการ
ทางธุรกิจท่ีอาจมีความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ไดรั้บการพิจารณาและปฎิบติัอยา่งรอบคอบ บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท า “นโยบาย
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษรข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจนในการด าเนินธุรกิจ และพฒันาสู่องคก์ร
แห่งความยัง่ยนื 
 
ค ำนิยำมตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ัน 
 การคอร์รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสินบน การใชต้  าแหน่ง หน้าท่ี และ/หรือการใชข้อ้มูลท่ีไดรั้บจากการ
ปฏิบติัหน้าท่ีการงานของบริษทัฯ ไปกระท าใดๆ ท่ีเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กบัตนเอง พวกฟ้องและ/หรือ ผูอ่ื้นให้ไดม้าซ่ึง
ทรัพยสิ์น ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ กบัเจา้หน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผูมี้
หนา้ท่ีไม่วา่จะโดยตรงหรือทางออ้ม รวมถึงการกระท าใดๆ ท่ีขดัหรือแยง้กบัจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ ยกเวน้กรณีท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศขอ้บงัคบัขนมธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ใหก้ระท าได ้
 
วตัถุประสงค์ : 

วตัถุประสงค์ของนโยบายน้ีเพ่ือแสดงออกถึงจุดยืนของบริษทัฯ ในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยการ
ก าหนดเกณฑแ์ละแนวทางปฎิบติัเพ่ือป้องกนัการทุจริตในการท าธุรกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ รวมทั้งส่งเสริมการสร้างจิตส านึก
และวฒันธรรมความซ่ือสตัยสุ์จริต อีกทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือลดความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ในองคก์ร 
 
นโยบำย :  
 บริษทัฯ มีนโยบายต่อตา้นการใหแ้ละรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ บริษทัฯ หา้มคณะกรรมการบริษทั 
ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา พนักงานทุกคนทุกระดบั หรือบุคคลท่ีเก่ียวทางธุรกิจกบับริษทัฯ เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตในทุก
รูปแบบ ในการท าธุรกรรมทางธุรกิจต่างๆ และจะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบและกฎหมายของทุกๆ ประเทศท่ีบริษทั ฯ ด าเนิน
ธุรกิจดว้ย  
 นโยบายน้ีจะมีการทบทวนอย่างสม ่าเสมอเพ่ือท่ีจะปรับปรุงให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของกฏหมาย กฎระเบียบ 
มาตรฐาน และการเปล่ียนแปลงในการทางธุรกิจ 
 
หน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบ  

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการก าหนดและอนุมติันโยบายและมาตรการต่อตา้นทุตริต
คอร์รัปชัน่รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ในการก ากบัดูแลการปฎิบติัตาม
นโยบายและมาตรการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการสอบทานระบบการควบคุมภายในและกระบวนการ
รายงานทางการเงินและท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการปฎิบติัตามนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ ทั้ งน้ีให้มีการรายงานการสอบ
ทานและค าแนะน าต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารระดบัสูง 
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3. หัวหน้าฝ่ายบริหารรวมทั้งผูบ้ริหารระดบัสูง มีหนา้ท่ีสนบัสนุนนโยบายและก าหนดให้มีระบบการต่อตา้นทุจริต
คอร์รัปชัน่เพ่ือส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายในการน าไปใชป้ฎิบติั ผูบ้ริหารระดบัสูงมีหนา้ท่ีรายงานประสิทธิผล
ของมาตรการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. ผูจ้ดัการและผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบท่ีท าให้มัน่ใจวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนไดต้ระหนกั
ถึงและมีความเขา้ใจนโยบายน้ี และมีการรายงานในประเด็นท่ีพบอยา่งเร่งด่วนต่อผูบ้ริหารระดบัสูง 

5. พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามนโยบายน้ี กรณีมีขอ้สงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนโยบาย จะตอ้งรายงานต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาหรือผา่นช่องทางการรายงานท่ีก าหนดไว ้
 
แนวทำงปฏิบัต ิ
 เน่ืองจากการทุจริตสามารถเกิดข้ึนในหลากหลายรูปแบบ พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีท่ีจะปฎิบติัตามแนวทางปฏิบติัเหล่าน้ี
ในการติดต่อกบัคู่คา้และฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ  
 

1. กำรตดิสินบน 
บริษทัฯ ห้ามคณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร และพนักงาน เขา้ไปมีส่วนร่วมในการให้หรือรับสินบนจากเจา้หน้าท่ี

ของรัฐหรือเอกชนท่ีบริษทัฯ ท าธุรกรรมทางธุรกิจ ไม่วา่เพ่ือผลประโยชน์ของพนกังาน หรือเพ่ือคนในครอบครัวของพนกังาน 
เพ่ือร่วมงานหรือคนรู้จกั ทั้งทางตรงและทางออ้มในการท่ีจะไดรั้บหรือคงไวซ่ึ้งธุรกิจหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสม 
 
  2. ค่ำอ ำนวยควำมสะดวก 
  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงความรวดเร็วในการ
ปฏิบติังานหรือเร่งประสิทธิภาพในการปฏิบติังานประจ าวนัหรือการด าเนินการใดมากกวา่ปกติ ไม่วา่จะในประเทศใดๆ ก็ตาม 
แต่หากมีกรณีท่ีจ าเป็น การจ่ายเงินนั้นตอ้งไดรั้บอนุญาต จากการพิจารณาและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร  
 
  3. ของขวญัและค่ำใช้จ่ำยเลีย้งรับรอง 
  ของขวญัและค่าใชจ่้ายการเล้ียงรับรองทางธุรกิจ หมายรวมถึง การให้ในรูปแบบต่างๆ ท่ีมีมูลค่า เช่น ตัว๋ บตัรเขา้
ชมการแสดงหรือการเล่นกีฬา ค่าเดินทาง/ขนส่ง ค่าใช้จ่ายท่ีพักรับรอง อาหาร ของรางวลั รายการส่งเสริมการขายและ
ผลประโยชน์หรือส่ิงของท่ีมีมูลค่าใดๆ ท่ีให้โดยซพัพลายเออร์ หรือคู่คา้ของบริษทัฯ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทัฯ 
พึงหลีกเล่ียงการรับของขวญัและค่าใชจ่้ายในการเล้ียงรับรองท่ีเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด (เช่นเช็ค หุน้ เป็นตน้) และจะตอ้ง
ไม่รับ ไม่ให้ หรือไม่เรียกร้องของขวญัและการเล้ียงรับรองในรูปแบบต่างๆ ท่ีอาจถูกตีความวา่เป็นสินบนหรือค่าตอบแทนท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจของพนกังาน หรือเพ่ือใหร้างวลัแก่การคงไวซ่ึ้งธุรกิจหรือขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  
  พนักงานจะตอ้งมัน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายของขวญัและค่าใช้จ่ายส าหรับการเล้ียงรับรองทางธุรกิจ โดย
พนกังานตอ้งเปิดเผยการไดรั้บของขวญัหรือการเล้ียงรับรองจากคู่คา้ทางธุรกิจ กรณีท่ีมูลค่าเกินกวา่ 5,000 บาท ในแบบฟอร์ม 
“รายงานของขวญัและค่าใชจ่้ายเล้ียงรับรอง” ท่ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัตามสายงานการบงัคบับญัชา จากนั้นจะส่งต่อของขวญั กรณี
เป็นส่ิงท่ีสามารถส่งมอบได้ ให้แก่ผูจ้ ัดการหรือกรรมการบริหาร เพ่ือแจกจ่ายตามความเหมาะสมต่อไป ส าหรับผูบ้ริหาร
ระดบัสูง (GM) จะตอ้งเปิดเผยการไดรั้บของขวญัหรือการเล้ียงรับรองจากคู่คา้ทางธุรกิจ กรณีท่ีมีมูลค่าเกินกวา่ 10,000 บาท ใน
แบบฟอร์มเดียวกนั  
 
 4. กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง 
 การช่วยเหลือทางการเมือง คือ การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน หรือรูปแบบอ่ืน เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทาง
การเมือง การช่วยเหลือทางการเงินอาจหมายรวมถึงการให้กู้เงิน ส่วนการช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืนๆ (in – kind) เช่นการให้
ส่ิงของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนบัสนุนพรรคการเมือง การซ้ือบตัรเขา้ชมงานท่ีจดัเพ่ือระดมทุนหรือบริจาคเงิน
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ให้แก่องค์กรท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกับพรรคการเมือง รวมทั้ งการเปิดโอกาสให้พนักงานลาหยุดโดยไม่ไดรั้บค่าจา้งจาก
นายจา้ง หรือเป็นตวัแทนบริษทัเพ่ือร่วมด าเนินการเก่ียวกบัการรณรงคท์างการเมือง 
 บริษทัฯ ไม่มีนโยบายใหค้วามช่วยเหลือทางการเมือง ทั้งน้ีบริษทัฯ เป็นองคก์รท่ียดึมัน่ในความเป็นกลางทางการเมือง 
สนบัสนุนการปฎิบติัตามกฎหมายของประเทศและประเทศท่ีบริษทัฯ ด าเนินกิจการอยู ่พนกังานมีสิทธิเสรีภาพท่ีจะมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางการเมือง แต่จะต้องไม่ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองภายในบริษัทฯ และไม่ใช่ทรัพยากรของบริษัทฯ ท่ีจะ
ด าเนินการดงักล่าวในการสนบัสนุนหรือต่อตา้นพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง  
 
 5. กำรบริจำคเพ่ือกำรกศุลและกำรเป็นผู้ให้กำรสนับสนุน 
 บริษทัฯ บริจาคเพ่ือการกุศล และอาจจะใหก้ารสนบัสนุนเพ่ือวถัตุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม แต่
จะไม่เป็นการบริจาคหรือสนับสนุนเพ่ือการติดสินบน และจะตอ้งไม่ถูกมองว่ามีวตัถุประสงค์ท่ีไม่เหมาะสม เม่ือใดก็ตามท่ี
บริษทัฯ  มีการบริจาครเพื่อการกุศล หรือการเป็นสปอนเซอร์ให้การสนบัสนุนจะกระท าอยา่งโปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมาย
ท่ีก าหนดไวแ้ละไดผ้า่นการพิจารณาอนุมติัตามระดบัอ านาจอนุมติัของบริษทัฯ  
 
 6. ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
 พนกังานทุกคนจะตอ้งหลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และจะถูกคาดหวงัวา่จะปฎิบติัหนา้ท่ีของตนดว้ยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความน่าเช่ือถือ และท าเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษททัฯ พนกังานจะตอ้งปฎิบติัตามนโยบายความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ ทนัทีท่ีมีกรณีนั้นๆ เกิดข้ึน  
 
 7. กำรใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ  
 พนกังานทุกคนมีความรับผิดชอบในการปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทัฯ จากการโจรกรรม จากการสูญหายหรือเสียหาย 
การละเมิดการใช้โดยท่ีไม่ได้รับอนุญาติ การท้ิงหรือท าลายทรัพยสิ์นต่างๆ พนักงานจะต้องใช้ทรัพยสิ์นของบริษัทฯ เพ่ือ
วตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เท่านั้น และอาจจะใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ เพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นๆ เม่ือ
ไดรั้บอนุมติัอยา่งถูกตอ้ง 
 
กำรประเมนิควำมเส่ียง 
 การประเมินความเส่ียงจะตอ้งด าเนินการสม ่าเสมอ เพ่ือท่ีจะประเมินความเส่ียงของการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีบริษทัฯ 
อาจจะประสบเม่ือด าเนินธุรกิจ 
 
กำรควบคุมและกำรจดัเกบ็รักษำข้อมูล 
 เป็นนโยบายของบริษทัฯ ท่ีจะปฏิบติัตามมาตรฐาน กฎหมาย และหลกัการทางบญัชีและการรายงานทางการเงิน ค่าใช้
จ่านต่างๆ จะตอ้งมีเอกสารแนบครบถว้นและไดรั้บการอนุมติัอย่างถูกตอ้ง จะไม่มีการตกแต่งบญัชี หรือการท าธุรกรรมท่ีไม่
สามารถอธิบายไดห้รือรายการท่ีเป็นเท็จ 
 บริษทัฯ จะรักษาระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น ซ่ึงครอบคลุมถึงการ
ถ่วงดุลและการตรวจสอบระหวา่งกนัดา้นบญัชี การจดัเก็บเอกสาร รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายน้ี  
 
ฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นหน่วยงานท่ีให้ความมัน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในและการจัดเก็บรักษาขอ้มูลเป็นไปตาม
นโยบายน้ี 
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กำรอบรมและกำรส่ือสำร 
 พนักงำน  การฝึกอบรมปฐมนิเทศจะจดัให้พนกังานใหม่ และมีการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมอยา่งต่อเน่ืองส าหรับกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังาน เพ่ือใหเ้ขา้ใจนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ และรับทราบถึงความคาดหวงัของบริษทัฯ และ
บทลงโทษในกรณีท่ีมีการละเมิดเกิดข้ึน 

 ซัพพลำยเออร์ ตวักลำงทำงธุรกจิ นโยบายของบริษทัฯ ท่ีต่อตา้นการใหสิ้นบนและการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ จะ
มีการส่ือสารใหก้บัซพัพลายเออร์ ตวักลางทางธุรกิจ เพื่อรับทราบและปฎิบติัตาม 

 
กำรรำยงำนเบำะแสส ำหรับกำรพบเห็นกำรให้สินบนและกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 หากพนกังานมีขอ้สงสยัหรือมีหลกัฐานใดๆ ของพนกังานคนใด หรือบุคคลใดซ่ึงกระท าการในนามบริษทัฯ ไดเ้ขา้ไป
มีส่วนร่วมในการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน่ จะตอ้งรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยทนัที หรือรายงานผา่นช่องทาง
ดา้นล่างน้ี โดยรายงานนั้นจะไดรั้บการด าเนินการอยา่งจริงจงั โดยจะไม่มีผลกระทบต่อพนกังานหรือผูร้ายงานดว้ยเจตนาสุจริต
แต่อยา่งใด  
 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ   banomyong.ruth@gmail.com 
 2. ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO)  araya@wice.co.th 
 3. ผูจ้ดัการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์  churada@wice.co.th  
 4. ผูจ้ดัการ ตรวจสอบภายใน   thanita@wice.co.th 
  
 ตามนโยบายของบริษทัฯ จะไม่มีพนกังานคนใดตอ้งถูกลดต าแหน่ง ใหอ้อกจากงาน ท าโทษ หรือไดรั้บผลกระทบอ่ืนๆ 
ท่ีตามมาจากกการปฏิเสธในการเขา้ร่วมต่อการให้หรือรับสินบน หรือการทุจริตคอร์รัปชัน่ แมว้า่การปฏิเสธดงักล่าวอาจส่งผล
ใหบ้ริษทัฯ สูญเสียธุรกิจก็ตาม  
 
กำรละเมดินโยบำย 
 กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ท่ีละเมิดนโยบายน้ี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมทั้งไม่รายงาน
การฝ่าฝืนนโยบายท่ีเกิดข้ึนหรือาจเกิดข้ึน จะน าไปสู่การด าเนินการทางวนิยัถึงการเลิกจา้ง ตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม 
 ซัพพลำยเออร์ ตัวกลำงทำงธุรกิจ ใดๆท่ีละเมิดนโยบายน้ี จะส่งผลให้เกิดการยกเลิกสัญญา หรือการส้ินสุด
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 
 
กำรตดิตำมและตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนนโยบายน้ีเป็นประจ าทุกปี และเสนอการปรับปรังแกไ้ขต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
เพ่ือพิจารณาอนุมติั คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามการด าเนินการตามนโยบายน้ีและใหค้  าแนะน าต่อไป 
 
ระบบการควบคุมภายในและระเบียบต่างๆ จะมีการตรวจสอบเป็นระยะๆ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน เพ่ือให้แน่ใจถึง
ประสิทธิภาพในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และผลการตรวจสอบจะมีการหารือกับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและรายงานต่อ
ผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
        (นายเอกพล พงศส์ถาพร)  
              ประธานกรรมการ 
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