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SCO 04/2564 

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทจุริตคอรรั์ปช่ัน 
 
 บริษัท เมโทรซิสเต็มสค์อรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจดว้ยหลกัการบริหารและ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีจรรยาบรรณ ท่ีจะปฎิบัติต่อลกูคา้ คู่คา้ ผูเ้ก่ียวข้อง ดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม รวมทัง้มี
ความรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยมีเจตนารมณแ์ละความมุ่งมั่นท่ีจะต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นในทุกรูปแบบ บริษัท
จึงไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกับการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชั่น เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัท      
ทุกระดบัร่วมกันต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นในทุกรูปแบบ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม เพ่ือใหก้ารด าเนินธุรกิจของ
บริษัทปราศจากการมีส่วนร่วมในการทจุริตคอรร์ปัชั่น บริษัทจงึหา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุระดบั
ยอมรบัหรือมีสว่นรว่มกบัการทจุริตคอรร์ปัชั่นแตอ่ย่างใดทัง้สิน้ 
 
ค านิยาม 
บริษัท หมายถงึ บริษัท เมโทรซิสเตม็สค์อรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทรว่ม  
บริษัทย่อย หมายถงึ บริษัท เมโทรคอนเนค จ ากดั และ บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดกัส ์จ ากดั 
บริษัทร่วม หมายถงึ บริษัท เอชไอเอส เอม็เอสซี จ ากดั 
ทุจริตคอรรั์ปช่ัน หมายถงึ การใหส้ินบน การรบัสินบนจากหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีของรฐั หน่วยงานเอกชน  รวม
ตลอดจนการแสวงหาประโยชนท่ี์มิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรบัตนเองหรือผูอ้ื่นทัง้ภายในและภายนอก
องคก์ร เพ่ือใหบุ้คคลดงักล่าวกระท าการหรือละเวน้กระท าการในหนา้ท่ี หรือนอกหนา้ท่ี อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรือ
รกัษาไวซ้ึ่งประโยชนท่ี์ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ เวน้แต่กรณีท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณีทางการคา้ ยินยอมใหก้ระท าได ้และใหห้มายความรวมถึงการทุจริตคอรร์ปัชั่นในกรณีอื่นใดตามท่ี
กฎหมายไดก้ าหนดไวด้ว้ย 
การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก หมายถึง การจ่ายเงินจ านวนเล็กนอ้ยท่ีจ่ายแก่เจา้หนา้ท่ีของรฐัอย่างไม่เป็น
ทางการ และเป็นการใหเ้พ่ือใหม้ั่นใจว่าเจา้หนา้ท่ีของรฐัจะด าเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุน้ให้
ด  าเนินการรวดเร็วขึน้โดยกระบวนการนัน้ไม่ตอ้งอาศยัดลุยพินิจของเจา้หนา้ท่ีรฐั และเป็นการกระท าอนัชอบดว้ย
หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีรฐัผูน้ัน้ รวมทัง้เป็นสิทธิท่ีนิติบคุคลพงึจะไดต้ามกฎหมายอยู่แลว้  
การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางดา้นการเงิน การใหกู้เ้งินหรือรูปแบบอื่น 
เพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมือง  
การใหแ้ละรับการสนับสนุน หมายถึง การใหห้รือรบัเงินสนบัสนนุ คา่รบัรอง คา่บริการตอ้นรบั ของขวญัและเงิน
ช่วยเหลือ เงินบริจาคเพ่ือการกศุล หรือผลประโยชนอ์ื่นแก่ลกูคา้ หรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีอปุการคณุกบับริษัท 

การให้และ/หรือรับการบริจาค หมายถึง การใหห้รือรบัเงินท่ีจ่ายไปในกิจกรรมท่ีมิไดมุ้่งหวงัผลตอบแทนทาง
ธุรกิจ 
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ของขวัญ หมายถึง ของขวญัทั้งหมดรวมถึงของขวญัส่วนตัวท่ีมอบใหห้รือไดร้บัจากเจา้หนา้ท่ีหรือบุคคลผูซ้ึ่งมี 
หรืออาจจะมีหรือผูซ้ึง่อาจจะเอือ้ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท 

การเลีย้งรับรองและการบริการต้อนรับ หมายถึง การเลีย้งรบัรองในโอกาสต่างๆ หรือตามประเพณีนิยมหรือ
วฒันธรรม การให้หรือไดร้ับสิทธิพิเศษในการไดร้บับริการ การบันเทิง สันทนาการ ตลอดจนการให้หรือไดร้ับ
ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง หรือค่าบริการตอ้นรบั ท่องเท่ียว ค่าท่ีพัก ค่าอาหารหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะท านอง
เดียวกนัจากเจา้หนา้ท่ีหรือบุคคลผูซ้ึง่มีหรืออาจจะมีหรือผูซ้ึง่อาจจะเอือ้ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท 

ประเพณีนิยม หมายถึง เทศกาลหรือวนัส าคญัซึ่งอาจมีการใหข้องขวญักนั และหมายความรวมถงึโอกาสในการ
แสดงความยินดี การแสดงความขอบคณุ การตอ้นรบั และการแสดงความเสียใจ หรือการใหค้วามช่วยเหลือตาม
มารยาทท่ีถือปฏิบตัิกนัในสงัคมดว้ย 
สินบน หมายถึง การจูงใจ การเสนอ สัญญาว่าจะให้ หรือการให้เพ่ือให้ได้มาซึ่งความไดเ้ปรียบทางการค้า        
ทางสญัญา ทางระเบียบกฎเกณฑ ์กฎหมายหรือทางบคุคล 
 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการก าหนดนโยบาย รวมทั้งก ากับดูแล และ
สนบัสนนุการตอ่ตา้นทจุริตคอรร์ปัชั่นใหเ้กิดความชดัเจนและเป็นรูปธรรม  

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน               
ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และการสอบทานงบการเงิน รวมทัง้ระบบบัญชีและการเงินให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

3. คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก ากับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุน                   
การตอ่ตา้นทจุริตคอรร์ปัชั่น รวมทัง้ก าหนดมาตรการตา่งๆ เพ่ือป้องกนัการทุจริตคอรร์ปัชั่นทัง้ภายในและภายนอก
องคก์ร  

4. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหาร มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก ากับดูแล ส่งเสริม 
สนบัสนนุการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น  ก าหนดใหม้ีมาตรการและระบบควบคมุป้องกนัการทจุริตคอรร์ปัชั่นให้
สอดคลอ้งกบัประกาศ กฎ ระเบียบ และกฎหมาย 

5. ผูจ้ัดการฝ่ายตรวจสอบภายในมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทาน ขัน้ตอน 
แนวทางการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ประกาศ กฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหม้ีการปฏิบตัิ
ตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอรร์ัปชั่นอย่างถูกตอ้ง เหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริต
คอรร์ปัชั่น และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
แนวทางปฏบิัต ิ

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานของบริษัททุกระดบัตอ้งปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับการต่อตา้นทุจริต
คอรร์ปัชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยตอ้งไมม่ีสว่นเก่ียวขอ้ง หรือยุ่งเก่ียวกบัการทจุริตคอรร์ปัชั่นไมว่า่กรณีใดๆ
ทัง้ทางตรงหรือทางออ้มก็ตาม 

       
       

       
    M

etro Systems Corporation Public Company Limited

       
      M

etro Systems Corporation Public Company Limited

Metro Systems Corporation Public Company Limited



นโยบายเก่ียวกบัการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่น BOD2/2564  หนา้ 3/5 

2. พนักงานของบริษัทตอ้งมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการทุจริตคอรร์ปัชั่น หากพนักงานของบริษัท
พบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายการทุจริตคอรร์ปัชั่นตอ้งแจง้ใหผู้บ้ังคับบัญชา หรือกรรมการอิสระ หรือกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัททราบ และใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง 

3. บริษัทจะให้ความคุม้ครองพนักงานของบริษัทท่ีปฏิเสธการทุจริตคอรร์ัปชั่น หรือแจง้ข้อมูล หรือ
รอ้งเรียนการกระท าทจุริตคอรร์ปัชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัทตามมาตรการคุม้ครองท่ีบริษัทไดก้ าหนดไวด้ว้ยความเป็น
ธรรม 

4.  ผู ้ท่ีกระท าหรือเก่ียวข้องหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่ น ถือว่าเป็นบุคคลท่ีกระท าผิดหลัก
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และบริษัทจะใช้มาตรการลงโทษทางวินัย โดยพิจารณาโทษตามขอ้บังคับ
เก่ียวกับการท างานของบริษัท แต่หากการกระท านั้นผิดกฎหมายผูท่ี้กระท าอาจตอ้งไดร้บัโทษตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดไวอ้ีกทางหนึ่งดว้ย 

5.  บริษัทจะด าเนินการเผยแพร่ความรู ้และท าความเขา้ใจกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั
ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีหรือปฏิบตัิงานตามนโยบายเก่ียวกบัการตอ่ตา้นทจุริตคอรร์ปัชั่นนี ้รวมตลอดจนท าความเขา้ใจ
กบับคุคลอื่นใดท่ีจะตอ้งปฏิบตัิงานหรือปฏิบตัิหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

6.  บริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะสรา้งวฒันธรรมองคก์รใหป้ฏิเสธการทุจริตคอรร์ปัชั่นในการท าธุรกรรมกับ
ภาครฐัและเอกชนในทกุกรณี 

7.  หากพนักงานมีข้อสงสัยหรือเกิดความไม่มั่นใจว่าการกระท าใดอาจเข้าลักษณะเป็นการทุจริต
คอรร์ปัชั่น หรือกรณีท่ีมีค  าถามหรือขอ้สงสยั พนกังานควรปรกึษาผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 
ข้อก าหนดและข้อหา้ม 

1. เก่ียวกบัการสรรหาหรือคดัเลือกบคุลากร และการเลื่อนต าแหน่ง  
 บริษัทให้ความส าคัญในการสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร และการเลื่อนต าแหน่งว่าต้องมี                   
ความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยก าหนดใหผู้บ้ังคับบัญชาทุกระดบัตอ้งพิจารณาตามกฎเกณฑข์องบริษัท และ
สื่อสารท าความเขา้ใจกบัพนกังานเพ่ือควบคมุดแูลการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดงันี  ้

      1)  การสรรหาหรือคดัเลือก ผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบัตอ้งพิจารณาความรูค้วามสามารถ โดยไม่มีอคติ 
หรือพิจารณาจากผลประโยชนอ์ื่นใด 

2)  การเลื่อนต าแหน่ง ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัตอ้งพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานจริง โดยพิจารณา
อย่างเป็นธรรมไมเ่อนเอียง  

2. เก่ียวกบัการใหห้รือการรบัของขวญั การเลีย้งหรือรบัเลีย้งรบัรอง และการบริการตอ้นรบั 
บริษัทใหค้วามส าคญัในเรื่องการใหห้รือรบัของขวญั และหรือผลประโยชนอ์ื่นใด รวมถึงการเลีย้งหรือ

รบัเลีย้งรบัรองหรือการบริการตอ้นรบั จึงไดม้ีก าหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบการใหห้รือรับของขวญั เงิน
สนบัสนนุ หรือการบริจาคเพ่ือการกศุล ดงันี ้

1)  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะไมเ่รียกรอ้งหรือรบัของขวญั และผลประโยชนอ์ื่นใดจากลกูคา้ 
คูค่า้ หรือผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทอนัอาจจะท าใหเ้กิดผลกระทบตอ่การตดัสินใจโดยไมเ่ป็นธรรม  
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2)  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานสามารถรบัและใหข้องขวญั หรือผลประโยชนอ์ื่นใด รวมถงึการ
เลีย้ง หรือรบัเลีย้งรบัรองไดใ้นโอกาสต่างๆ ตามประเพณีนิยมหรือตามจารีตประเพณีทางการคา้ท่ียินยอมให้
กระท าไดเ้ท่านัน้ 

3. เก่ียวกบัเงินสนบัสนนุ หรือการบริจาคเพ่ือการกศุล 
บริษัทให้ความส าคัญในการช่วยเหลือต่อสังคม ซึ่งการบริจาคเพ่ือการกุศล หรือเงินสนับสนุนให้

องคก์รตา่งๆ ตอ้งอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขระเบียบการใหห้รือรบัของขวญั เงินสนบัสนนุ หรือการบริจาคเพ่ือการกศุล ดงันี ้
      1)  การบริจาคหรือใหเ้งินสนบัสนนุนัน้ตอ้งเป็นไปอย่างโปรง่ใสและถกูตอ้งตามกฏหมาย  
      2)  การบริจาคนัน้จะตอ้งมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนบัสนนุไมไ่ดถู้กน าไปใชเ้พ่ือเป็นขอ้อา้งในการ

ติดสินบน 
 3)  หา้มจ่ายเงิน หรือสิ่งตอบแทน หรือประโยชนอ์ื่นใดเพ่ือสนบัสนุนและช่วยเหลือทางการเมืองท่ีไม่

ชอบดว้ยกฎหมาย 
4. ความสมัพนัธท์างธุรกิจและการจดัซือ้จดัจา้งกบัภาครฐั 

1) หา้มใหห้รือรบัสินบนหรือจ่ายคา่อ านวยความสะดวกใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของรฐัไมว่า่กรณีใดๆ 
2) การด าเนินงานของบริษัทและการติดต่องานกบัภาครฐั จะตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสตัย ์และ

ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
3) หา้มมีการจัดจา้งพนักงานรฐั ในการด าเนินการตามกระบวนการใดๆ อันเป็นการตอบแทนการ

ไดม้าซึง่ผลประโยชนข์องบริษัท 
 
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 บริษัทก าหนดแนวทางการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนจากการกระท าทุจริตคอรร์ปัชั่น การกระท าท่ี             
ผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทไว ้รายละเอียดเป็นไปตามระเบียบการแจง้เบาะแสหรือขอ้
รอ้งเรียนของบริษัท  
 
บทลงโทษ 
 พนักงานท่ีฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี ้จะถูกลงโทษทางวินัยตามกฎขอ้บังคบัของบริษัท และ
อาจมีความผิดตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
การทบทวนนโยบาย 
 บริษัทจะทบทวนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือใหน้โยบายดังกล่าว มีความ
สอดคลอ้งถกูตอ้งตามขอ้ก าหนดและขอ้บงัคบัทางกฎหมาย 
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นโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่นนีไ้ดผ้่านการอนมุตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีผลบงัคบัใช้
ตัง้แตว่นัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2558 ทัง้นี ้บริษัทไดม้ีการทบทวนทกุปี โดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2564 
เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2564 ไดม้ีมติใหม้ีผลบงัคบัใชต้อ่ไป 

 
 

ลงช่ือ      สรรพิชญ ์เศรษฐพรพงศ ์
          (นายสรรพิชญ ์เศรษฐพรพงศ)์ 

            ประธานกรรมการ 
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