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ปรับปรุงล่าสุด 1 สิงหาคม 2559 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

             บรษิทัให้ความสําคญัในเรื่องการต่อต้านทุจรติและรบัสนิบน เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกจิ  โดยที่ประชุม

คณะกรรมการ  มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัเขา้ลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

ทุจริต  ซึ่งบริษัทได้นําเจตนารมณ์ดงักล่าว   มากําหนดเพิม่เติมในจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังาน  รวมถงึแนวทางการปฏบิตัใินการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 
 

บรษิทักําหนดใหบุ้คลากรของบรษิทัทุกคน ต้องรบัทราบและทําความเขา้ใจ และปฏบิตัติามเกี่ยวกบันโยบายการ

ต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่  และแนวปฏบิตัทิีด่ ีดงัต่อไปน้ี 
 

1.  นโยบายการต่อต้านทจุริตคอรร์ปัชัน่   
 

“ ห้ามมิให้กรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั  ยอมรบัการทจุริตทกุรปูแบบทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม  ได้แก่  การรบัส่ิงของ  ของขวญั    การเลี้ยงรบัรอง  เงินเร่ียไร  เงินบริจาค และผลประโยชน์อ่ืน
ใด ให้แก่ตนเอง จากบคุคลท่ีทาํธรุกิจกบับริษทั”  
  

ทัง้น้ี ให้ครอบคลมุถึงพนักงาน  คู่ค้า  ลกูค้า  และผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มทัง้ในประเทศและต่างประเทศ   
และจดัให้มีการสอบทานการปฏิบติังานตามนโยบายการต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชัน่ เป็นประจาํอย่าง
น้อยปีละ   1 ครัง้           
 

2.  คาํนิยาม  “ทุจริตคอรร์ปัชัน่”    :    หมายถงื  การตดิสนิบนไม่ว่าจะในรูปแบบใด  โดยการเสนอให ้  

สญัญา  มอบให้  ให้คํามัน่  เรยีกร้อง หรอืรบั (ในรูปตวัเงนิ/ทรพัย์สนิ) หรอืประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกบั 

เจา้หน้าทีข่องรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานเอกชน  คูค่า้  ลูกคา้และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม   ไม่ว่าจะโดยทางตรง

หรอืทางออ้ม  เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวกระทําหรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าที ่ อนัเป็นการใหไ้ดม้าเพื่อรกัษาไวซ้ึง่ธุรกจิ  

หรอืแนะนําธุรกจิให้กบับรษิทัโดยเฉพาะ   หรอืเพื่อให้ไดม้าหรอืรกัษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมกบั

ธุรกจิ  เวน้แต่ เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน่  หรอืจารตีทาง

การคา้ใหก้ระทาํได ้
 

3.  คาํนิยาม “การให้ส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด”  :  หมายถงึ การใหส้ทิธพิเิศษในรปูของเงนิ ทรพัยส์นิ  
สิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใด เพือ่เป็นสนิน้ําใจ เป็นรางวลั หรอืเพือ่การสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ ี 
 
4.  คาํนิยาม “การให้สินบน”  :   หมายถงึ การเสนอใหห้รอืรบัสิง่ของ   ของขวญั  รางวลั หรอืผลประโยชน์อื่น
ใดใหแ้ก่ตนเอง หรอืจากบุคคลซึง่ตอ้งการใหโ้น้มน้าวใหก้ระทาํการบางอยา่งทีไ่มสุ่จรติ  ผดิกฎหมายหรอืผดิ
จรรยาบรรณของบรษิทัฯ 
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5.  แนวปฏิบัติที่ดี 
 

1. กรรมการ  ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั ตอ้งปฏบิตัติามนโยบายการต่อตา้นการทุจรติ  และจรรยาบรรณ

การทาํงาน  โดยตอ้งไมเ่ขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัเรื่องการทุจรติคอรร์ปัชัน่    ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

2. พนกังานและผูบ้รหิารของบรษิทั   ตอ้งไมล่ะเลยหหรอืเพกิเฉย : 

2.1 เมือ่พบเหน็การกระทาํทีเ่ขา้ขา่ยทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั  โดยแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอื

บุคคลทีร่บัผดิชอบทราบ และใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ  หากมขีอ้สงสยัหรอืขอ้

ซกัถามใหป้รกึษาผูบ้งัคบับญัชา หรอื บุคคลทีก่าํหนดใหท้าํหน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตดิตามการ

ปฏบิตัติามจรรยาบรรณบรษิทั ผา่นช่องทางต่าง ๆ  ทีก่าํหนดไว ้

2.2 ตอ้งไมม่ผีลประโยชน์ทัง้ทางตรงและแอบแผง ทัง้สว่นตน ครอบครวั และพวกพอ้งกบับรษิทั  เชน่ กระทาํ

การใด ๆ เพือ่ขายสนิคา้และบรกิารใหก้บับรษิทั หรอืแขง่ขนักบับรษิทั 

2.3 หลกีเลีย่งการรบัเลีย้งจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทางธุรกจิกบับรษิทั  หรอืจากผูอ้ื่น  ซึง่อาจไดป้ระโยชน์จากการ

ปฏบิตังิานของพนกังาน 

2.4 ไมเ่รยีก หรอืรบัผลประโยชน์ทีไ่มช่อบธรรม ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม หรอืประโยชน์อื่นใดเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึง่ประโยชน์ทางธุรกจิ  รวมถงึไมใ่ชป้ระโยชน์จากสนิบนหรอืการทุจรติ โดยมชิอบในการประกอบธุรกจิ 

3. จดัใหม้กีารรายงานทางการเงนิทีเ่ชือ่ถอืได ้ มรีะบบการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ  โดยใหค้วามโปร่งใสและ

มกีารคาํนึงถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิทุจรติคอรร์ปัชัน่ในการดาํเนินงาน โดยมกีารตดิตามดแูลอยา่งสมํ่าเสมอ 

4. บรษิทักาํหนดใหม้ชีอ่งทางการแจง้เบาะแส เกีย่วกบัการกระทาํทุจรติคอรร์ปัชัน่   โดยจะใหค้วามเป็นธรรม

และคุม้ครองพนกังานทีป่ฏเิสธ หรอื แจง้เรือ่งคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัโดยใชม้าตรการคุม้ครองผู้

รอ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามรว่มมอืในการรายงานการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ตามทีบ่รษิทักาํหนดไวใ้นนโยบายการ

แจง้ขอ้รอ้งเรยีน และขอ้เสนอแนะ 

5. ผูท้ีก่ระทาํการทุจรติคอรร์ปัชัน่ เป็นการกระทาํทีผ่ดิจรรยาบรรณของบรษิทัฯ  ซึง่ตอ้งไดร้บัการพจิารณาโทษ

ทางวนิยัตามระเบยีบทีบ่รษิทัฯ กาํหนดไว ้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนัน้ผดิกฎหมาย 

6. บรษิทัใหค้วามสาํคญัในการเผยแพร ่  สง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจกบับุคคลอื่นทีต่อ้งปฏบิตัหิน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบั

บรษิทัและผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ   เพือ่นําไปสูก่ารสรา้งจติสาํนึกทีด่ ี 
 

6.  ข้อกาํหนดสาํหรบัการดาํเนินการ 

     1. การดาํเนินการใด ๆ ตามนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ใหใ้ชแ้นวปฏบิตัติามทีก่ําหนดไวใ้นคูม่อืการ    
         กาํกบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ   นโยบายและแนวปฏบิตัติ่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม  ระเบยีบ คูม่อื 
         ปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง  และแนวทางปฏบิตัอิื่นใดทีบ่รษิทัจะกําหนดขึน้ต่อไป  
     2. นโยบายตอ่ตา้นการทุจรตินี้  ใหค้รอบคลุมทุกกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 
     3. กาํหนดใหม้กีารประเมนิความเสีย่งต่อการเกดิทุจรติคอรร์ปัชัน่ทัว่ทัง้องคก์ร เป็นประจาํทุกปี 
     4.  เพือ่ใหเ้กคิวามชดัเจนในการดาํเนินการในเรือ่งความเสีย่งกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่  กรรมการ  ผูบ้รหิาร และ 
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พนกังานของบ
 

4.1   การรบั
 

        4.1.1 
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        4.1.2    

                

                

                

                

                

                

บรษิทัทุกระดบั

สิง่ของ/ การใ

 การรบัสิง่ขอ

)   หา้มมใิหผู้้
    ใหบ้รกิาร 
    เสยีทีท่าํธุ
)   การขอสนั
    โดยตอ้งได
)   เวน้แต่ในโ
    ประโยชน์
    มคีวามจาํ
)   กาํหนดให้

    หรอืประโย

     ภายใน 5

)    ยกเวน้ ขอ

     รบัได ้ โด

สญัลกัษณ

     ขึน้ไป) เป็

ให้แก่พน

บุคคลกล

6)  เพือ่ป้องกั

     บรษิทัมไิด

 การให้ส่ิงขอ

1)   การใหส้ิง่

     ต่อกนั   โ

     ราคาหรอื

2)  เพือ่หลกีเ

     ความเหม

     ระดบัสงู 

บตอ้งปฏบิตัหิ

ใหส้ิง่ของ หรอื

อง หรอืประโย

ผูบ้รหิาร และพ
  การสนบัสนุ
รกจิ กบับรษิทั
บัสนุนในรปูเงิ
ดร้บัการลงนา
โอกาสหรอืเทศ
์อื่นใดนัน้  ตอ้
เป็นตอ้งรกัษา

หผู้บ้รหิารระดบั

ยชน์อื่นใด  แ

5 วนัทาํการนบั

องชาํรว่ยในช่

ดยมมีลูคา่ไมเ่

ณ์ขององคก์รน

ป็นผูแ้ทนในก

นักงาน   แต่ต

ลาง เป็นลายลั

กนัความขดัแย้

ดม้อบหมายให

อง หรือประโย

งของ   กาํหน

โดยสิง่ของหรื

อมมีลูคา่ไมเ่กนิ

เลีย่งการนําไป

มาะสมกอ่นดาํ

 เป็นผูแ้ทนอง
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น้าทีด่ว้ยความ

อผลประโยชน์

 ชน์อืน่ใด

พนกังาน ;  รบั
นทางการเงนิ
ทั 
งนิหรอืสิง่ของ
ามอนุมตัจิาก 
ศกาลอนัเป็นป
องมรีาคาหรอืมู
าสมัพนัธภาพ
บสงู(ตัง้แต่ผูจ้ ั

ละนําสง่ต่อกร

บแต่วนัทีไ่ดร้บั

ชวงเทศกาลอนั

กนิ 500 บาท

นัน้ระบุไว ้ โด

ารรบัมอบ แล

ต้องรายงานใ

ลกัษณ์อกัษร 

ยง้ทางผลประโ

หเ้ป็นผูแ้ทนใน

ยชน์อ่ืนใด    

นดใหใ้นโอกาส

รอืประโยชน์อืน่

น 3,000 บาท

ปสูก่ารใหส้นิบ

าเนินการเพือ่ป

งคก์ร ในการม

มระมดัระวงัใน

น์อืน่ใด :  กาํห

บ ขอรบัเรีย่ไร
น เงนิ รางวลัใด

ง  สามารถกระ
กรรมการผูม้อี
ประเพณนีิยม
มลูคา่การรบัไ
พอนัดรีะหวา่งบ
ดัการฝ่ายขึน้ไ

รรมการผูอ้าํน

บสิง่ของหรอื 

นเป็นประเพณี

ท  เชน่   ปฏทิิ

ดยมอบหมายใ

ละมอีํานาจในก

ให้กรรมการผู้

โยชน์   บรษิทั

นการรบัสิง่ขอ

  :   

สเทศกาลอนัเป็

นใดนัน้   บรษิ

ท    

บน  บรษิทักาํห

ป้องกนัการนํา

มอบสิง่ของหรื

นเรือ่งตอ่ไปน้ี

นดแนวปฏบิตัิ

ร ของขวญั กา
ด ๆ จากคูค่า้ 

ะทาํไดใ้นลกัษ
อาํนาจลงนาม
ทีพ่งึปฏบิตัติอ่
ไมเ่กนิ 3,000 
บุคคล หรอืระ
ไป) เป็นผูแ้ท

วยการ  ผา่นส

ประโยชน์อื่นใ

ณีนิยม บรษิทัอ

นิ  พวงกุญแจ

ใหผู้บ้รหิารระ

การพจิารณาแ

ผู้อํานวยการท

ทไมอ่นุญาตให

องหรอืประโยช

ป็นประเพณนิี

ษทัจะเป็นผูด้าํ

หนดใหม้กีารส

าไปสูก่ารทุจริ

รอืประโยชน์อื่

น้ 

ตไิวด้งันี้ 

ารเลีย้งรบัรอง
 เจา้หน้ี หรอืผู

ษณะองคก์รกบั
ม เท่านัน้  
อกนั   โดยสิง่
บาท    และ/ห
ะหวา่งองคก์ร 
นองคก์รในกา

สาํนกับรหิารบ

ใด      

อนุโลมใหพ้นกั

จ สมดุบนัทกึ

ดบัสงู(ตัง้แตผู่

แจกจา่ยของชํ

ทราบ    ผ่าน

หพ้นกังานหรอื

ชน์อื่นใด โดย

นิยมทีค่นทัว่ไป

าเนินการจดัห

สาํรวจ และตร

ต  และกาํหน

นใด  

  การ  
ผูม้สีว่นได ้  

บองคก์ร   

ของหรอื  
หรอื  
 
ารรบัสิง่ของ 

บุคคลกลาง  

กงานสามารถ

ฯลฯ ทีม่ตีรา 

ผูจ้ดัการฝ่าย 

ชาํรว่ยนัน้  

สํานักบรหิาร

อบุคคลที ่

เดด็ขาด     

ปพงึปฏบิตั ิ 

าซึง่กาํหนด  

รวจสอบ 

นดใหผู้บ้รหิาร 

 

ร      
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     4.2   เงนิบรจิาคเพือ่การกุศล หรอืเงนิสนบัสนุน  :    การให/้รบัเงนิบรจิาค  เงนิเรีย่ไร ตอ้งเป็นไปอยา่ง 

            โปรง่ใสถ่กูตอ้งตามกฎหมาย  โดยตอ้งมัน่ใจวา่เงนิบรจิาค หรอืเงนิสนบัสนุนไมไ่ดถ้กูนําไปใชเ้พือ่  

            เป็นขอ้อา้งในการตดิสนิบน 

      4.3  การเมอืง : บรษิทัดาํเนินธุรกจิดว้ยความเป็นกลางทางการเมอืง ไมเ่ขา้ไปมสีว่นรว่มและฝักใฝ่พรรค 

            การเมอืงใดพรรคการเมอืงหน่ึง  หรอืผูม้อีาํนาจทางการเมอืงคนหนึ่งคนใด  ไมนํ่าเงนิทุนหรอื 

            ทรพัยากรของบรษิทัไปใช ้สนบัสนุน ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มแก่พรรคการเมอืงหรอืนกัการเมอืง  

            ใด ๆ    

4.4 ความสมัพนัธท์างธุรกจิและการจดัซือ้จดัจา้ง :   หา้มใหส้นิบนหรอืรบัสนิบนในการดาํเนินธุรกจิทุก 

ชนิดกบัคูค่า้  คูส่ญัญา  หน่วยงานภาครฐั หรอืหน่วยงานทีด่าํเนินธุรกจิกบับรษิทั  ตอ้งดาํเนินการให้

เป็นไปอยา่งโปรง่ใส และตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนดไว ้ 

      4.5  เพือ่สรา้งบรรทดัฐานทีด่ใีนการดาํเนินธุรกจิ   บรษิทัไดก้าํหนดนโยบายงดรบัของขวญัในชว่ง  

            เทศกาลปีใหม ่และโอกาสอื่นใด ใหแ้ก่ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั          

 5.  ขัน้ตอนการปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบันโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

คาํอธิบาย ขัน้ตอนการปฏิบติังาน 

 
 
1. BOD แสดงความมุง่มัน่ต่อการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 
 
2. ประธานกรรมการฯ แสดงเจตนารมณ์เพือ่เขา้รบัการ   
    รบัรองมาตราการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 
 
3. BOD แต่งตัง้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบฯ สอบทานแบบ 
ประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตราการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

 
4. คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาสอบทานแบบประเมนิ
ตนเองและรายงานให ้BOD พจิารณา 

 
5. ทุกหน่วยงานมคีวามรบัผดิชอบในการต่อตา้นการ 
   คอรร์ปัชัน่ โดยมหีน้าทีป่ฏบิตัติามแบบประเมนิ 
 
6. มกีารตรวจประเมนิทุกปี  
 
 
 

 

 

Start 

BOD แสดงความมุง่มัน่ต่อการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่

ประธานกรรมการฯ แสดงเจตนารมณ์เพือ่เขา้รบัการรบัรอง

มาตราการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

BOD แต่งตัง้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบฯ สอบทานแบบประเมนิ

ตนเองเกีย่วกบัมาตราการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาสอบทานแบบประมนิตนเองและ

รายงานให ้BOD พจิารณา 

ทุกหน่วยงานมคีวามรบัผดิชอบในการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่  

โดยมหีน้าทีป่ฏบิตัติามแบบประเมนิ 

มกีารตรวจประเมนิทุกปี 

Stop 


