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นโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปช่ัน 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
___________________________________________________________ 

 
บทน า 

บริษัทยึดมัน่ที่จะด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสตัย์โปร่งใสและเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี เพื่อ
แสดงถึงควำมมุ่งมัน่ดงักลำ่ว บริษัทฯจึงก ำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนทจุริต คอร์รัปชัน่ ขึน้อยำ่งเป็นรูปธรรม ด้วยเห็น
ควำมส ำคญัของกำรตอ่ต้ำนทจุริต คอร์รัปชัน่ทัง้ในและนอกองค์กร อนัจะสง่ผลให้กำรด ำเนินกิจกำร มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึน้ ทัง้ยงัสำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบัคูค้่ำ ลกูค้ำ และผู้ ถือหุ้นในแง่ของกำรเป็นบริษัทที่มีกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดี อีกทัง้ยงัช่วยพฒันำศกัยภำพของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต ก้ำวหน้ำและมีควำมมัน่คงอยำ่งยัง่ยืน 

นโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริต คอร์รัปชั่นฉบบันีถื้อเป็นส่วนเพิ่มเติมของประมวลจรรยำบรรณและได้รับกำร
อนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท  
 

วัตถุประสงค์ 
นโยบำยฉบบันีม้ีวตัถปุระสงค์เพือ่ 

1) แสดงออกถงึจดุยืนบริษัทในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต คอร์รัปชัน่ 
2) ก ำหนดเกณฑ์และแนวปฏิบตัิเพือ่ปอ้งกนัมใิห้บริษัทและพนกังำนฝ่ำฝืนกฏหมำยตอ่ต้ำนกำรทจุริต 

คอร์รัปชัน่ 
3) ก ำหนดขัน้ตอนกำรสอบทำนและก ำกบัติดตำมเพื่อให้มัน่ใจวำ่มีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยฉบบันี ้
4) สนบัสนนุให้พนกังำนเฝำ้ระวงัและรำยงำนกำรพบเห็นกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ ผำ่นช่องทำงกำรสือ่สำรท่ี

ปลอดภยั 

 
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

1. ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทและบริษัทในสำยธุรกิจด ำเนินกำรหรือยอมรับหรือให้กำร
สนบัสนนุกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม  โดยครอบคลมุถึงทกุบริษัทยอ่ย รวมถึง
ผู้ รับจ้ำงหรือผู้ รับจ้ำงช่วงอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และก ำหนดให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยตอ่ต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่นนีอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ ตลอดจนมีกำรทบทวนแนวทำงกำรปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบำย 
ระเบียบปฏิบตัิ ข้อก ำหนด ข้อบงัคบั ประกำศ กฎหมำย และกำรเปลีย่นแปลงทำงธุรกิจ  

2. มำตรฐำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น   เป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินธุรกิจและเป็นหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรของบริษัท ผู้บริหำร ผู้บงัคบับญัชำ พนกังำนทุกคนทกุระดบั ผู้ส่งมอบหรือ
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ผู้ รับเหมำช่วงที่จะมีสว่นในกำรแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบตัิเพื่อให้กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรตอ่ต้ำน
ทจุริตคอร์รัปชัน่บรรลตุำมนโยบำยที่ก ำหนด  

3. บริษัทไม่กระท ำหรือสนับสนุนกำรให้สินบนในทุกรูปแบบ  ทุกกิจกรรมที่อยู่ภำยใต้กำรดูแล รวมถึงกำร
ควบคมุ กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรบริจำคให้แก่พรรคกำรเมือง กำรให้ของขวญัทำงธุรกิจและสนบัสนุน
กิจกรรมต่ำงๆ มีควำมโปร่งใสและไม่มีเจตนำเพื่อโน้มน้ำวให้เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐหรือเอกชนด ำเนินกำรที่ไม่
เหมำะสม  

4. บริษัทจดัให้มีกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสม ที่ได้รับกำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อป้องกนัไมใ่ห้พนกังำนมี
กำรปฏิบตัิที่ไมเ่หมำะสม โดยเฉพำะงำนขำย กำรตลำด และจดัซือ้  

5. บริษัทจดัให้ควำมรู้ด้ำนกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่แก่คณะกรรมกำรบริษัท  ผู้บริหำรและพนกังำน
เพื่อสง่เสริมควำมซื่อสตัย์ สจุริต และรับผิดชอบในกำรปฏิบตัิตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็น
ควำมมุง่มัน่ของบริษัท  

6. บริษัทจดัให้มีกลไกกำรรำยงำนสถำนะกำรเงินท่ีโปร่งใสและถกูต้องแมน่ย ำ 
7. บริษัทส่งเสริมให้มีกำรสื่อสำรที่หลำกหลำยช่องทำงเพื่อให้พนักงำนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องสำมำรถแจ้ง

เบำะแสอนัควรสงสยัโดยมัน่ใจได้ว่ำผู้แจ้งเบำะแสได้รับกำรคุ้มครอง โดยไม่ให้ถกูลงโทษ โยกย้ำยที่ไม่เป็น
ธรรมหรือกลัน่แกล้งด้วยประกำรใด และรวมถึงกำรแต่งตัง้บคุคลเพื่อตรวจสอบติดตำมทกุเบำะแสที่มีกำร
แจ้งเข้ำมำ 

ค านิยาม   

ข้อควำมหรือค ำใดๆ ที่ใช้ในนโยบำยฉบับนี ้ให้มีควำมหมำยดังต่อไปนี ้เว้นแต่ข้อควำมดังกล่ำวจะแสดงหรือได้
อธิบำยไว้เป็นอยำ่งอื่น 

“กำรทจุริต คอร์รัปชั่น” หมำยถึง กำรปฏิบตัิ หรือละเว้นกำรปฏิบตัิในต ำแหน่งหน้ำที่ หรือ กำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่ง
หน้ำที่โดยมิชอบในทกุรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้หรือรับสินบน ต่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือบคุคลอื่นใดที่ด ำเนินธุรกิจ
กบับริษัทฯ หรือบริษัทในกลุม่ ไม่ว่ำในประเทศ หรือต่ำงประเทศ เพื่อให้ได้มำซึ่งประโยชน์อนัมิควรได้ ทัง้ต่อองค์กร 
ตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนกำรใช้ข้อมลูที่ได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่กำรงำนของบริษัทไปกระท ำกำรใดๆ ที่
เป็นกำรเอือ้ประโยชน์ให้กบัตนเอง และ/หรือผู้อื่นเพื่อให้ได้มำซึง่เงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสมทำง
ธุรกิจ หรือผลประโยชน์ใดโดยมิชอบแก่ตนเอง และ/หรือผู้อื่นทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม ยกเว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมำย 
ระเบียบ ประกำศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของ’ท้องถ่ิน หรือจำรีตทำงกำรค้ำให้กระท ำได้ 

“กำรให้สนิบน” หมำยถึง กำรเสนอ กำรให้ค ำมัน่สญัญำ กำรให้ กำรรับ หรือกำรเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อเป็นสิง่จงูใจ
ให้บุคคลกระท ำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดอันมิชอบด้วยหน้ำที่ ผิดกฏหมำย ขัดต่อศีลธรรมอันดี จริยธรรม กฎหมำย 
กฎระเบียบ และนโยบำย หรือท ำลำยควำมไว้วำงใจ 
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“สนิบน” คือ ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใด ในที่นี ้
“ทรัพย์สนิ” หมำยถึง ทรัพย์และวตัถไุมม่ีรูปร่ำงซึง่อำจมีรำคำและอำจถือเอำได้ เช่น เงิน บ้ำน รถ 
“ประโยชน์อื่นใด” เช่น กำรสร้ำงบ้ำนหรือตกแต่งบ้ำน โดยไม่คิดรำคำหรือคิดรำคำต ่ำผิดปกติ กำรให้อยู่บ้ำนเช่ำฟรี 
กำรปลดหนีใ้ห้ กำรพำไปทอ่งเที่ยว 

“เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ” หมำยถึง ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ข้ำรำชกำรหรือพนกังำนส่วนท้องถ่ินซึ่งมีต ำแหน่ง หรือ
เงินเดือนประจ ำ พนกังำนหรือบคุคลผู้ปฏิบตัิงำนในรัฐวสิำหกิจหรือหนว่ยงำนของรัฐ ผู้บริหำรท้องถ่ินและสมำชิกสภำ
ท้องถ่ินซึ่งมิใช่ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง เจ้ำพนกังำนตำมกฏหมำยว่ำด้วยลกัษณะปกครองท้องที่ และหมำย
รวมถึง กรรมกำร อนกุรรมกำร ลกูจ้ำงของสว่นรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรัฐ และบคุคลหรือคณะบคุคล
ซึง่ใช้อ ำนำจหรือได้รับมอบให้ใช้อ ำนำจทำงกำรปกครองของรัฐในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ตำมกฏหมำย ไม่
วำ่จะเป็นกำรจดัตัง้ขึน้ในระบบรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือกิจกำรอื่นของรัฐ 

“ผู้ที่เก่ียวข้อง” หมำยถึง คู่สมรส บุตร บิดำมำรดำ พี่น้อง/ญำติสนิท ของกรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนทุกระดบั
รวมถึง ลกูจ้ำง ตัวแทนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ซึ่งกระท ำกำรเพื่อหรือในนำมของบริษัทฯไม่ว่ำจะมีอ ำนำจ
หน้ำที่ในกำรนัน้ๆ หรือไมก็่ตำม 

กำรให้หรือรับสนิบนและกำรทจุริต คอร์รัปชัน่ อำจกระท ำได้ในหลำยรูปแบบ เช่น 
1. กำรสนบัสนนุกิจกรรมทำงกำรเมือง (Political Contributions) 
2. กำรบริจำคเพื่ อกำรกุศลและกำรเป็นผู้ ให้กำรสนับสนุน (Charitable Contributions and 

Sponsorships) 
3. คำ่อ ำนวยควำมสะดวก (Facilitation Payments) 
4. ของขวญัและคำ่ใช้จ่ำยเลีย้งรับรอง (Gifts and Hospitality) 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลให้มีระบบที่
สนบัสนนุกำรต่อต้ำนกำรทจุริต คอร์รัปชัน่ที่มีประสทิธิภำพ เพื่อให้พนกังำนทกุคนในบริษัทฯ ได้เข้ำใจและ
ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รัปชั่นเพื่อให้
มัน่ใจวำ่บริษัทได้ปฏิบตัิตำมภำระหน้ำที่ตำมกฏหมำยและจริยธรรมที่ก ำหนดไว้ 

3. คณะกรรมกำรต่อต้ำนทุจริต คอร์รัปชั่นระดับองค์กรมีหน้ำที่หลกัในกำรน ำนโยบำยฉบับนีไ้ปปฏิบัติใช้ 
รวมทัง้ติดตำมประสิทธิผลของนโยบำยฉบับนี  ้ตลอดจนชีแ้จงตอบข้อซกัถำมและตีควำมในกรณีที่มีข้อ
สงสยั 

4. กรรมกำรบริหำรและผู้บริหำรระดบัสงู มีหน้ำที่ในกำรน ำนโยบำยกำรตอ่ต้ำนทจุริต คอร์รัปชัน่ไปปฏิบตัิ โดย
ก ำหนดให้มีระบบสนบัสนนุนโยบำยตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่ และสือ่สำรไปยงัพนกังำนและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ำย 
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5. ส ำนกังำนตรวจสอบภำยใน มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบตัิงำนว่ำเป็นไป
อย่ำงถกูต้องตำมนโยบำย แนวปฏิบตัิ ระเบียบปฏิบตัิ และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง เพื่อให้มัน่ใจวำ่มีระบบกำร
ควบคมุภำยในท่ีเหมำะสมและเพียงพอตอ่ควำมเสี่ยงด้ำนทจุริต คอร์รัปชัน่ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบอยำ่งสม ่ำเสมอ 

6. ผู้บริหำรทกุหน่วยงำนของบริษัทฯ มีหน้ำที่รับผิดชอบท ำให้มัน่ใจว่ำผู้ ใต้บงัคบับญัชำของตนได้ตระหนกัถึง
และมีควำมเข้ำใจนโยบำยฉบบันีโ้ดยได้รับกำรอบรมอยำ่งเพียงพอและสม ่ำเสมอ 

7. พนกังำนทกุคนต้องปฏิบตัิหน้ำที่ให้สอดคล้องกบันโยบำยกำรตอ่ต้ำนทจุริต คอร์รัปชัน่ กรณีมีข้อสงสยัหรือ
พบเห็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำยฉบบันี ้จะต้องรำยงำนตอ่ผู้บงัคบับญัชำหรือผำ่นช่องทำงกำรรำยงำนท่ีก ำหนดไว้
ตำมนโยบำยกำรแจ้งข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) และมำตรกำรคุ้มครองผู้ ร้องเรียน 

แนวทางปฏิบัตติามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

กรรมกำร ผู้ จัดกำร และพนักงำนทุกระดับจะต้องปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ อย่ ำง
เคร่งครัดโดยจะต้องไมเ่ก่ียวข้องกบักำรคอร์รัปชัน่ในทกุๆ กรณี ไมว่ำ่จะในทำงตรงหรือทำงอ้อม ทัง้นีน้โยบำยตอ่ต้ำน
กำรคอ์รัปชั่นดังกล่ำวจะรวมถึงกำรปฏิบัติงำนของผู้ รับจ้ำง หรือคู่ค้ำที่เข้ำมำติดต่อกับบริษัทฯ ด้วย บริษัทฯ มี
แนวทำงปฏิบตัิตำมนโยบำยตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ ตำมลกัษณะกำรทจุริตดงัตอ่ไปนี ้

1. กำรให้สนิบนด้วยเงินหรือกำรให้ผลประโยชน์ด้วยของก ำนลัอื่นๆ  

บริษัทฯ ห้ำมไม่ให้มีกำรให้สินบนด้วยเงินหรือกำรให้ผลประโยชน์ด้วยของก ำนลัอื่นๆ เพื่อหวงัผลประโยชน์
สว่นตวั ไมว่ำ่จะมีรูปแบบอยำ่งไรก็ตำม กบับคุคลหรือกลุม่คนที่มีกำรติดตอ่งำนร่วมกนัทัง้ในบริษัทฯ และองค์กรนอก
บริษัท เช่น หนว่ยงำนรำชกำรและหนว่ยงำนเอกชน 

2. กำรรับสนิบน 

2.1 ห้ำมไม่ให้พนกังำนทกุระดบัรับเงิน สิ่งของ ของขวญัหรือของก ำนลัอื่นๆ ที่จะเป็นกำรเข้ำข่ำยต่อ
กำรทจุริตคอร์รัปชัน่  เพื่อเป็นกำรป้องกนักำรปฏิบตัิงำนท่ีขำดประสิทธิภำพและสง่ผลกระทบต่อ
บริษัทฯ 

2.2 ส ำหรับงำนจดัซือ้/จดัจ้ำงต่ำงๆ จะต้องด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรท ำงำนของบริษัทฯ  ตัง้แต่กำร
เสนอรูปแบบ กำรเสนอรำคำ กำรเปรียบเทียบรำคำ กำรเลอืกคูค้่ำ และ/หรือ ผู้ รับเหมำ โดยห้ำมมิ
ให้พนกังำนในบริษัทฯ รับข้อเสนอต่ำงๆ หรือมีผลประโยชน์แอบแฝงกบัคู่ ค้ำ และ/หรือผู้ รับเหมำ 
ทัง้นี ้บริษัทฯ มีวิธีกำรตรวจสอบอย่ำงรอบคอบผ่ำนผู้จัดกำรฝ่ำยที่เก่ียวข้องและจะต้องมีกำร
อนมุตัิกำรจดัซือ้/จดัจ้ำงโดยกรรมกำรผู้จดักำร 
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3. กำรบริจำคเพื่อกำรกศุล กำรสำธำรณประโยชน์และเงินสนบัสนนุ 

บริษัทฯ มีข้อก ำหนดในกำรบริจำคเพื่อกำรกศุล กำรสำธำรณประโยชน์และเงินสนบัสนนุ ดงันี ้

3.1 ในกำรอนมุตัิกำรบริจำคตำ่งๆ จะต้องเป็นไปตำมอ ำนำจอนมุตัิขององค์กร ทัง้นีห้ำกเงินบริจำค ไม่
ว่ำจะรูปแบบใดก็ตำมที่มีมูลค่ำมำกกว่ำ 100,000 บำท จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกกรรมกำร
บริษัท 

3.2 ในกำรบริจำคจะต้องเป็นกำรบริจำคในนำม “บริษัทฯ” เทำ่นัน้ ทัง้นีจ้ะต้องมีหลกัฐำนกำรบริจำคที่
ชดัเจนและเช่ือถือได้ และจะต้องปฏิบตัิตำมระเบียบขัน้ตอนของบริษัทฯ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะไมใ่ช้กำร
บริจำคเป็นข้ออ้ำงหรือน ำมำไปใช้ในวตัถปุระสงค์อื่นใด 

4. กำรให้หรือรับของขวญั ของที่ระลกึ หรือกำรเลีย้งรับรอง 

ในกำรให้หรือรับของขวญั ของที่ระลกึ หรือกำรเลีย้งรับรอง จะมีวตัถปุระสงค์เพียงเพื่อกำรต้อนรับหรือกำร
แสดงควำมยินดีเทำ่นัน้ โดยไมม่ีนยัยะอื่น 

5. เร่ืองที่รับร้องเรียนกำรคอร์รัปชัน่ 

5.1 พบเห็นกำรทจุริตโดยบคุคลในองค์กร เช่น กำรให้หรือรับสนิบนกบับคุคลหรือหนว่ยงำนภำยนอก 
5.2 ปฏิบตัิงำนโดยไม่เป็นไปตำมขัน้ตอนหรือระเบียบปฏิบตัิของบริษัท ซึ่งอำจสง่ผลให้เกิดกำรทจุริต

และสร้ำงควำมเสยีหำยให้กบัองค์กรได้ 

6. ช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียน 

สำมำรถแจ้งข้อร้องเรียนผำ่นช่องทำงของบริษัทฯ ได้ 3 ช่องทำง คือ 

6.1 เว็บไซต์บริษัท ฯ : http:// www.coilinter.com 

6.2 Email  : secretary@coilinter.com 
          : internalaudit@coilinter.com 

6.3 ทำงไปรษณีย์ หรือยื่นสง่โดยตรงได้ที่ : 
ส ำนกัเลขำนกุำรบริษัท 
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
1/1 หมู ่7 ถ.บำงควูดั ต.บำงควูดั อ.เมือง จ.ปทมุธำนี 12000  
 

mailto:secretary@coilinter.com
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7. กำรเผยแพร่นโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตและกำรคอร์รัปชัน่ 

เพื่อให้พนักงำนในองค์กรทรำบและตระหนักในนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น บริษัทฯ จะด ำเนินกำร 
ดงัตอ่ไปนี ้

7.1 บริษัทฯ จะประกำศให้พนกังำนทกุคนได้รับทรำบโดยจะมีกำรเผยแพร่ผำ่นทำง Email ของบริษัทฯ 
เพื่อให้ทกุฝ่ำย/แผนกได้รับทรำบโดยทัว่กนั 

7.2 บริษัทฯ จะมีกำรอบรมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นกับพนักงำนใหม่ทุกคนและเพื่อให้
บุคคลภำยนอก หรือผู้ที่สนใจทรำบถึงกำรปฏิบัติงำน บริษัทฯ จะน ำนโยบำยกำรต่อต้ำนกำร
คอร์รัปชัน่เผยแพร่ให้ได้รับทรำบ ผำ่นช่องทำงดงัตอ่ไปนี ้

 เว็บไซต์บริษัท ฯ http://www.coilinter.com 

 รำยงำนกำรเปิดเผยข้อมลูประจ ำปี แบบ 56-1 และรำยงำนประจ ำปี 

มาตรการการด าเนินงาน 

บริษัทฯ จะสนบัสนนุและสง่เสริมให้บคุลำกรทกุระดบัเห็นควำมส ำคญัและมีจิตส ำนกึในกำรตอ่ต้ำนทจุริต คอร์รัปชั่น 
รวมทัง้จดัให้มีกำรควบคมุภำยในเพื่อปอ้งกนักำรทจุริต คอร์รัปชัน่ กำรให้หรือรับสนิบน ในทกุรูปแบบ และทกุประเทศ
ที่กลุม่บริษัทฯ ได้เข้ำไปลงทนุ 

แนวปฏิบตัิในกำรต่อต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชั่นนี ้ครอบคลมุไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำนบคุคล ตัง้แต่กำรสรรหำ
หรือกำรคดัเลอืกบคุลำกร กำรเลื่อนต ำแหนง่ กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนและกำรให้ผลตอบแทนแก่
พนกังำน โดยก ำหนดให้ผู้บงัคบับญัชำทุกระดบั มีหน้ำที่สื่อสำรท ำควำมเข้ำใจกับพนกังำนผู้ ใต้บังคบับัญชำ เพื่อ
น ำไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทำงธุรกิจที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ และควบคุมดูแลกำรปฏิบัติให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสทิธิภำพสอดคล้องกบัแนวปฏิบตัินี ้

บริษัทฯ จะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงำน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบำะแสหรือหลกัฐำนเร่ืองกำรทุจริต     
คอร์รัปชัน่ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ รวมถึงพนกังำนท่ีปฏิเสธตอ่กำรกระท ำ โดยใช้มำตรกำรคุ้มครอง
ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทจุริตคอร์รัปชนั ตำมที่ก ำหนดไว้ในนโยบำยกำรรับข้อร้องเรียน 
(Whistleblower Policy) 

ผู้ที่กระท ำกำรทจุริต คอร์รัปชั่น ถือเป็นกำรกระท ำผิดตำมข้อบงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบคุคล 
ส ำหรับพนกังำน ซึ่งจะต้องได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินยัที่ก ำหนดไว้ รวมถึงอำจได้รับโทษตำมกฎหมำย หำกกำร
กระท ำนัน้ผิดกฎหมำยด้วย 

บริษัทฯ จะสอบทำนแนวปฏิบตัิและมำตรกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมำย และสภำพกำรด ำเนินธุรกิจ 
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ในกรณีที่มีข้อสงสยั ให้ติดต่อหรือสอบถำมได้ที่ส ำนกังำนตรวจสอบภำยในและเลขำนกุำรบริษัท บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) 

นโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริต คอร์รัปชั่นฉบับนี ้พิจำรณำและอนุมตัิโดยคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 4/2560 
เมื่อวนัท่ี 11 สงิหำคม 2560 และให้มีผลบงัคบัใช้ ตัง้แตว่นัท่ี 11 สงิหำคม 2560 เป็นต้นไป 

 

 

 

 

   

พล.ต.อ       
      (ปรุง  บญุผดงุ) 

 ประธำนกรรมกำรบริษัท 


