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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
 

บริษทั ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“บริษทั”) ยึดมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจดว้ยความ
ซ่ือสัตย ์โปร่งใส มีคุณธรรมและตรวจสอบได ้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี บริษทัไดเ้ขา้ร่วมเป็น "แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต" เพื่อแสดงเจตนารมณ์
และความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย นอกเหนือจากจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจแลว้ บริษทัไดก้ าหนดนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ฉบบัน้ี
ข้ึนเพ่ือส่งเสริมการปฏิบติัในเร่ืองการต่อตา้นการติดสินบนและการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ตลอดจนเพ่ือเป็นแนวทางการ
ปฏิบติัท่ีชดัเจนในการด าเนินธุรกิจของบริษทัส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทั้งหมดของบริษทั 
 

ค านิยาม 
 

กรรมการ  หมายถึง กรรมการของบริษทั ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย   

พนักงาน  หมายถึง 

 

ผูบ้ริหารทุกระดบั พนกังานและลูกจา้งทั้งหมดของบริษทัฯ ทั้งที่เป็น
พนกังานประจ า พนกังานตามสัญญาจา้ง หรือพนกังานจา้งชัว่คราวในทุก
หน่วยธุรกิจ 

การทุจริต หมายถึง การกระท าโดยเจตนาเพื ่อแสวงหาประโยชน์ที ่ม ิควรไดโ้ดยชอบดว้ย
กฎหมายส าหรับตนเองหรือผูอื้่น การทุจริตแบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ การ
คอร์รัปชัน่ การยกัยอกทรัพยสิ์น และการทุจริตในการรายงานขอ้มูล เช่น 
การตกแต่งบญัชี 

การคอร์รัปช่ัน หมายถึง การใชอ้ านาจหนา้ท่ีโดยมิชอบกระท าการใดๆ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์อนั
มิควรไดท้ั้งต่อองคก์ร ตนเอง หรือผูอ่ื้น การคอร์รัปชัน่ ยงัครอบคลุมถึงการ
ให้ และ/หรือรับสินบน ไม่วา่จะเป็นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาวา่
จะให้ มอบให้ ให้ค  ามัน่วา่จะให้ การเรียกร้อง หรือการรับซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น 
หรือประโยชน์อื่นใด กบัเจา้หนา้ที่รัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของ
เอกชน หรือบุคคลอื่นใดที่ด าเนินธุรกิจกบับริษทั ไม่วา่โดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม เพื่อให้บุคคลดงักล่าวปฏิบตัิหรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ท่ีอนัเป็น
การให ้ไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจ หรือเพื ่อให้ไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้ง
ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ยกเวน้ในกรณีที่มีกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ประกาศ มาตรฐาน ประเพณี หรือธรรมเนียมปฏิบติัทางธุรกิจระบุ
วา่สามารถท าเช่นนั้นได ้
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การติดสินบน หมายถึง การให้ การเสนอ การสัญญาว่าจะให้ การรับ การขอ หรือการเรียกร้องส่ิงท่ี
เป็น ทรัพยสิ์น เงิน ส่ิงของ สิทธิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ท่ีเป็นการขดัต่อ
ศีลธรรม จริยธรรม กฏระเบียบ นโยบาย หรือกฎหมาย กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอ่ืนใด ท่ีด าเนินธุรกิจกบับริษทั 
ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือให้บุคคลดงักล่าวปฏิบติัหรือละเวน้การ
ปฏิบติัหนา้ท่ี อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจ หรือเพ่ือใหไ้ดม้าหรือ
รักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ 

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การสนับสนุนทั้ งท่ีเป็นตวัเงินหรือไม่ใช่ตวัเงินแก่พรรคการเมือง ตวัแทน
พรรคการเมือง นกัการเมือง หรือผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งทางการเมือง ทั้งน้ี การ
สนับสนุนท่ีไม่ใช่ตัวเงินให้หมายรวมถึงการให้ยืมหรือการบริจาควสัดุ
อุปกรณ์ใดๆ โดยไม่คิดค่าบริการ 

การบริจาคเพ่ือการกุศล หมายถึง การให้เงิน ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือสาธารณประโยชน์ โดยการ
บริจาคนั้นมิไดก้ระท าเพื่อผลประโยชน์ตอบแทน 

เงินสนับสนุน หมายถึง เงินท่ีจ่ายโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือธุรกิจ ตราสินคา้ หรือช่ือเสียงของบริษทั 

ค่าอ านวยความสะดวก หมายถึง เงิน ส่ิงของ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดท่ีมอบให้กบัเจา้หนา้ท่ีในองคก์รใดๆ 
ไม่วา่จะเป็นภาครัฐหรือเอกชน เพ่ือลดขั้นตอน เร่งรัด หรือยืนยนัวา่จะไดผ้ล
ตามกระบวนการท างานปกติจากองคก์รนั้นๆ 

ของขวัญ / ของก านัล  
 

หมายถึง ส่ิงของมีค่าทั้ งท่ีเป็นวตัถุ สินค้า และบริการ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับ
โดยตรง หรือการเสนอให้มีการซ้ือหรือขายในราคาพิเศษ รวมทั้งการออก
ค่าใชจ่้ายในการรับบริการ เช่น การเดินทาง เป็นตน้ 

 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
 

บริษทัมีนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่อยา่งส้ินเชิง (zero-tolerance policy) โดยห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานของบริษทัทุกคน ตลอดจนบุคคลท่ีกระท าการในนามของบริษทั กระท าการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม และใหมี้การพิจารณาทบทวนนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่อยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งการปรับเปล่ียน
นโยบายดังกล่าวและการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติม เพ่ือปรับให้เขา้กับการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ
ขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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หน้าที่และความรับผดิชอบ 
 

1. คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย และก ากบัดูแล ใหมี้ระบบหรือแนวทาง 
การปฏิบติัท่ีสนบัสนุนการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ของบริษทั  
 

2. คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงิน
และบัญชี ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียง เพ่ือให้มัน่ใจว่ากระบวนการต่างๆ มีการ
ก าหนดการควบคุมภายในอยา่งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 

3. ประธานกรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการก าหนดและดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการปฏิบติังานและการด าเนินงาน (Standard Operating Procedures) เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบาย
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ตลอดจนจดัใหมี้การส่ือสาร และฝึกอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบันโยบาย ระเบียบ และมาตรฐาน
การปฏิบติังานและการด าเนินงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ให้แก่พนกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความ
เหมาะสมของแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บังคบั และ
กฎหมาย 
 

4. พนกังานของบริษทั มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติั เร่ืองการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ หรือปฏิบติั
ตามประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีมีขอ้สงสัยหรือพบการฝ่าฝืน จะตอ้งรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือรายงานผ่านช่อง
ทางการแจง้เบาะแสท่ีบริษทัก าหนดไว ้

 
 

แนวทางการปฏิบัติ 
 

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ รวมทั้งแนวทางการปฏิบติั
ท่ีจะมีประกาศเพ่ิมเติมต่อไปอยา่งเคร่งครัด 
 

2. ผูบ้ริหาร พนักงานของบริษทั หรือบุคคลท่ีด าเนินการในนามของบริษทั ตอ้งไม่เรียกร้อง เสนอ จูงใจ ให้สัญญา
หรือรับสินบน  หรือการจ่ายเงินอ่ืนๆ ท่ีไม่เหมาะสม รวมถึงการจ่ายเงินเพ่ืออ านวยความสะดวก 
 

3. พนกังานของบริษทัทุกคนตอ้งมีความระมดัระวงัอยูเ่สมอในเร่ืองท่ีเก่ียวพนักบัการทุจริตท่ีจะส่งผลกระทบโดยตรง
กบับริษทั โดยพนกังานตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และตอ้งให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจริง และการสอบสวนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

4. บริษทัจะใหค้วามเป็นธรรม และใหค้วามคุม้ครองแก่พนกังาน ผูร้้องเรียน พยาน หรือผูท่ี้แจง้เบาะแส หรือใหค้วาม
ร่วมมือในกรณีการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั   
 

5. พนักงานท่ีถูกจบัไดว้่าเป็นผูก้ระท าการคอร์รัปชัน่จะตอ้งถูกลงโทษทางวินัยตามนโยบายของบริษทั นอกจากน้ี     
ยงัอาจจะถูกด าเนินคดีทางอาญาหากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 
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6. บริษทัจะท าการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเขา้ใจเก่ียวกับนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั่นของบริษัทกับ
บุคคลภายนอกท่ีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีผลกระทบกบับริษทั  
 

7. นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่น้ี ครอบคลุมถึงการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การคดัเลือก การเล่ือนต าแหน่ง 
การฝึกอบรม การประเมินผล และการใหผ้ลตอบแทน โดยก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบัส่ือสารท าความเขา้ใจ 
กบัพนกังานถึงวิธีน าไปปฏิบติัในการด าเนินงานทางธุรกิจท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบติัให้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

8. การบริจาคเพื่อการกศุล และการใหเ้งินสนบัสนุน แก่บุคคล และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตอ้งเป็นไป
อยา่งโปร่งใส และมีเป้าหมายเพ่ือการกศุลเท่านั้น โดยไม่ไดเ้ป็นไปเพ่ือคาดหวงัผลประโยชน์หรือส่ิงอ่ืนใดเป็นการ
ตอบแทน ท่ีอาจพิจารณาไดว้า่เป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ทั้งน้ี การขออนุมติัและหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาการ
บริจาคเพื่อการกศุล และการใหเ้งินสนบัสนุน ใหเ้ป็นไปตามแนวทางของระเบียบปฏิบติัของบริษทั 
 

9. บริษทัถือวา่การใหห้รือรับของขวญั / ของก านลัตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละทอ้งถ่ินเป็นเร่ืองท่ียอมรับได ้
โดยมีเง่ือนไขวา่จะตอ้งรายงานเร่ืองการให้หรือรับของขวญั / ของก านลันั้นให้บริษทัทราบ อยา่งไรก็ตาม บริษทั
หา้ม  มิใหพ้นกังานของบริษทัให ้ / รับของขวญั / ของก านลัท่ีมีมูลค่าเกินปกติวสิยัจากพนัธมิตรทางธุรกิจ ทั้งน้ี การ
ให้หรือรับของขวญั  / ของก านลัดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตดัสินใจอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีไม่
เป็นธรรม หรือเพื่อผลประโยชน์อ่ืนในขอ้ตกลงทางธุรกิจท่ีไม่เหมาะสม 
 

10. พนกังานตอ้งหลีกเล่ียงการใหห้รือรับของขวญั / ของก านลั  หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ท่ีมีลกัษณะเป็นการติดสินบน 
หรือก่อให้เกิดขอ้สงสัยเก่ียวกบัความซ่ือสัตย ์หรือมีผลประโยชน์ทบัซ้อนซ่ึงส่งผลกระทบในทางลบต่อช่ือเสียง
ของบริษทั 
 

11. การขออนุมติัเพื่อใหข้องขวญั / ของก านลัใหเ้ป็นไปตามประกาศหรือแนวทางการปฏิบติัท่ีบริษทัก าหนดไว ้
 

12. พนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามและร่วมกนัเผยแพร่วฒันธรรมการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของบริษทัในการด าเนิน
ธุรกิจกบัภาครัฐและภาคเอกชน พนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต มีจริยธรรม และโปร่งใส 
ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 
 

13. บริษทัจะวางตวัเป็นกลางโดยไม่กระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่หรือสนบัสนุนและช่วยเหลือทางการเมืองกบัฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึง ไม่วา่จะเป็นพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง หรือผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีมีอ านาจทางการเมือง รวมถึงไม่เขา้
ร่วมในกิจกรรมของพรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือนกัการเมืองคนใด ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และไม่
อนุญาตใหฝ่้ายการเมืองเขา้มาใชท้รัพยากรและสถานท่ีของบริษทัในกิจกรรมทางการเมือง 

 
การก าหนดแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติม 

 
กรรมการผูจ้ดัการมีอ านาจในการก าหนดแนวทางการปฏิบติัในเร่ืองการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่เพ่ิมเติมตามความจ าเป็น 


