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นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทจุริตคอร์รัปช่ัน 
 
 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยหลกัการบริหารและ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีจรรยาบรรณ ท่ีจะปฎิบัติต่อลกูค้า คู่ค้า ผู้ เก่ียวข้อง ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม รวมทัง้มี
ความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยมีเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ท่ีจะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ บริษัท
จึงได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่  เพ่ือการยึดถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัดส าหรับกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท  
 

หมวด 1 
ค านิยาม 

“บริษัท” หมายถงึ บริษัท เมโทรซิสเตม็ส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
“บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดกัส์ จ ากัด บริษัท เมโทรคอนเนค จ ากัด และ 

รวมตลอดจนบริษัทใดก็ตามท่ีบริษัท เข้าถือหุ้นในโอกาสต่อไปภายหลงัจากท่ีนโยบายนีม้ีผลใช้บงัคบัแล้ว ตัง้แต่
ร้อยละ 50 ของทนุจดทะเบียน  

 “ทุจริตคอร์รัปชั่น”  ในนโยบายเก่ียวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นนี  ้หมายถึง การให้สินบน                        
การรับสินบน จากหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานเอกชน  รวมตลอดจนการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่นทัง้ภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้บุคคลดงักล่าวกระท าการหรือ
ละเว้นกระท าการในหน้าท่ี หรือนอกหน้าท่ี อนัเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึง่ประโยชน์ท่ีไมเ่หมาะสมในทางธุรกิจ 
เว้นแต่กรณีท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีทางการค้า ยินยอมให้กระท าได้ และ
ให้หมายความรวมถงึการทจุริตคอร์รัปชัน่ในกรณีอื่นใดตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดไว้ด้วย 

 
หมวด 2 

บุคคลผู้เก่ียวข้อง 

 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี ้ก าหนดขึน้เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท       
ทุกระดบัร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของ
บริษัทปราศจากการมีส่วนร่วมในการทจุริตคอร์รัปชัน่ บริษัทจงึห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั
ยอมรับหรือมีสว่นร่วมกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่แต่อย่างใดทัง้สิน้ 
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หมวด 3 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย รวมทัง้ก ากับดูแล และ
สนบัสนนุการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ให้เกิดความชดัเจนและเป็นรูปธรรม  

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน               
ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และการสอบทานงบการเงิน รวมทัง้ระบบบัญชีและการเงินให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

3. คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก ากับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุน                   
การตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมทัง้ก าหนดมาตรการตา่งๆ เพ่ือป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ทัง้ภายในและภายนอก
องค์กร  

4. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหาร มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก ากับดูแล ส่งเสริม 
สนบัสนนุการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่  ก าหนดให้มีมาตรการและระบบควบคมุป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ให้
สอดคล้องกบัประกาศ กฎ ระเบียบ และกฎหมาย 

5. ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทาน ขัน้ตอน 
แนวทางการปฏิบตัิงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย ประกาศ กฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือให้มีการปฏิบตัิ
ตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริต
คอร์รัปชัน่ และรายงานผลตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

6. คณะอนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน มีหน้าท่ีในการรายงานผลเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
ภายในองค์กรตอ่คณะกรรมการบริษัท  

 

หมวด 4 
แนวทางปฏบิัติ 

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานของบริษัททุกระดบัต้องปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน่และจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยต้องไมม่ีสว่นเก่ียวข้อง หรือยุ่งเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ไมว่า่กรณีใดๆ
ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม 

2. พนกังานของบริษัทต้องมีส่วนร่วมในการสอดส่องดแูลการทุจริตคอร์รัปชัน่ หากพนกังานของบริษัท
พบเห็นการกระท าท่ีเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือกรรมการอิสระ หรือกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัททราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

3. บริษัทจะให้ความคุ้มครองพนักงานของบริษัทท่ีปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือแจ้งข้อมูล หรือ
ร้องเรียนการกระท าทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทตามมาตรการคุ้มครองท่ีบริษัทได้ก าหนดไว้ด้วยความเป็น
ธรรม 

4.   ผู้ ท่ีกระท าหรือเก่ียวข้องหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น ถือว่าเป็นบุคคลท่ีกระท าผิดหลัก
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และบริษัทจะใช้มาตรการลงโทษทางวินัย โดยพิจารณาโทษตามข้อบังคับ
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เก่ียวกับการท างานของบริษัท  แต่หากการกระท านัน้ผิดกฎหมายผู้ ท่ีกระท าอาจต้องได้รับโทษตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว้อีกทางหนึง่ด้วย 

5.    บริษัทจะด าเนินการเผยแพร่ความรู้ และท าความเข้าใจกบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั
ในการปฏิบตัิหน้าท่ีหรือปฏิบตัิงานตามนโยบายเก่ียวกบัการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่นี ้รวมตลอดจนท าความเข้าใจ
กบับคุคลอื่นใดท่ีจะต้องปฏิบตัิงานหรือปฏิบตัิหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

6.    บริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างวฒันธรรมองค์กรให้ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน่ในการท าธุรกรรมกับ
ภาครัฐและเอกชนในทกุกรณี 

7.    หากพนักงานมีข้อสงสัยหรือเกิดความไม่มั่นใจว่าการกระท าใดอาจเข้าลักษณะเป็นการทุ จริต
คอร์รัปชัน่ หรือกรณีท่ีมีค าถามหรือข้อสงสยั พนกังานควรปรึกษาผู้บงัคบับญัชาโดยตรง หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 

หมวด 5 
ข้อก าหนดและข้อห้าม 

1. เก่ียวกบัการสรรหาหรือคดัเลือกบคุลากร และการเลื่อนต าแหน่ง  
 บริษัทให้ความส าคัญในการสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร และการเลื่อนต าแหน่ งว่าต้องมี                   
ความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดบัต้องพิจารณาตามกฎเกณฑ์ของบริษัท และ
สื่อสารท าความเข้าใจกบัพนกังานเพ่ือควบคมุดแูลการปฏิบตัิให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดงันี  ้

      (ก)  การสรรหาหรือคดัเลือก ผู้บงัคบับญัชาทุกระดบัต้องพิจารณาความรู้ความสามารถ โดยไมม่ีอคติ 
หรือพิจารณาจากผลประโยชน์อื่นใด 

(ข)  การเลื่อนต าแหน่ง ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัต้องพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานจริง โดยพิจารณา
อย่างเป็นธรรมไมเ่อนเอียง  

2. เก่ียวกบัการให้หรือการรับของขวญั และผลประโยชน์อื่นใด รวมถงึการเลีย้งหรือรับเลีย้งรับรอง 
บริษัทให้ความส าคญัในเร่ืองการให้หรือรับของขวญั และหรือผลประโยชน์อื่นใด รวมถงึการเลีย้งหรือ

รับเลีย้งรับรอง จึงได้มีก าหนดแนวทางปฏิบตัิตามระเบียบการให้หรือรับของขวญั เงินสนับสนุน หรือการบริจาค
เพ่ือการกศุล ดงันี ้

(ก)  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่เรียกร้องหรือรับของขวญั และผลประโยชน์อื่นใดจาก
ลกูค้า คูค้่า หรือผู้มีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทอนัอาจจะท าให้เกิดผลกระทบตอ่การตดัสินใจโดยไมเ่ป็นธรรม  

(ข)  กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานสามารถรับและให้ของขวญั หรือผลประโยชน์อื่นใด รวมถงึการ
เลีย้ง หรือรับเลีย้งรับรองได้ในโอกาสต่างๆตามธรรมเนียม ประเพณี หรือตามจารีตประเพณีทางการค้าท่ียินยอม
ให้กระท าได้เท่านัน้ 

3. เก่ียวกบัเงินสนบัสนนุ หรือการบริจาคเพ่ือการกศุล 
บริษัทให้ความส าคญัในการช่วยเหลือต่อสงัคม ซึ่งการบริจาคเพ่ือการกุศล หรือเงินสนบัสนุนให้องค์กร

ตา่งๆต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขระเบียบการให้หรือรับของขวญั เงินสนบัสนนุ หรือการบริจาคเพ่ือการกศุล ดงันี ้
      (ก)  การบริจาคหรือให้เงินสนบัสนนุนัน้ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถกูต้องตามกฏหมาย  
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      (ข)  การบริจาคนัน้จะต้องมัน่ใจวา่เงินบริจาคหรือเงินสนบัสนุนไมไ่ด้ถกูน าไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการ
ติดสินบน 

4. ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและการจดัซือ้จดัจ้างกบัภาครัฐ 
ห้ามให้หรือรับสินบนในการด าเนินธุรกิจทกุชนิด การด าเนินงานของบริษัท และการติดต่องานกบัภาครัฐ  

จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสตัย์ และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 

หมวด 6 
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

 บริษัทก าหนดแนวทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนจากการกระท าทุจริตคอร์รัปชั่น การกระท าท่ี             
ผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทไว้ รายละเอียดเป็นไปตามระเบียบการแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียนของบริษัท  

 
นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่นีไ้ด้ผ่านการอนมุตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีผลบงัคบัใช้

ตัง้แตว่นัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558 ทัง้นี ้บริษัทได้มีการทบทวนทกุปี โดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2563 
เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2563 ได้มีมติให้มีผลบงัคบัใช้ตอ่ไป 

 
 

ลงช่ือ      สรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์                                                                                      
          (นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์) 

            ประธานกรรมการ 
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