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บทน า 
 
บริษัทฯ ยดึมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์โปร่งใสและเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อ

แสดงถึงความมุ่งมัน่ดงักลา่ว บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายตอ่ต้านการทจุริต คอร์รัปชัน่ขึน้อยา่งเป็นรูปธรรม ด้วยเห็น
ความส าคญัของการตอ่ต้านทจุริต คอร์รัปชัน่ทัง้ในและนอกองค์กร อนัจะสง่ผลให้การด าเนินกิจการ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ ทัง้ยงัสามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัคูค้่า ลกูค้า และผู้ ถือหุ้นในแง่ของการเป็นบริษัทที่มีการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี อีกทัง้ยงัช่วยพฒันาศกัยภาพของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต ก้าวหน้าและมีความมัน่คงอยา่งยัง่ยืน 

เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายการก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตัิ และข้อก าหนดในการด าเนินการ
ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึน้กับธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจและการ
ด าเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสีย่งด้านการทจุริต คอร์รัปชัน่ได้รับการพิจารณาและปฏิบตัิอยา่งรอบคอบ บริษัทฯ 
จึงได้ก าหนดแนวปฏิบตัิการต่อต้านทจุริต คอร์รัปชัน่ ไว้อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีการชีแ้จง ท าความเข้าใจ 
รวมทัง้สือ่สารถึงมาตรฐานการปฏิบตัิตนให้แก่ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั โดยทัว่ถึง เพื่อ
เป็นแนวทางการปฏิบตัิที่ชดัเจนในการด าเนินธุรกิจและพฒันาสูอ่งค์กรแหง่ความยัง่ยืน 

คณะกรรมการบริษัท ขอให้ผู้บริหาร และพนกังานทกุท่านศึกษา ท าความเข้าใจ ในแนวปฏิบตัิการต่อต้าน
ทจุริต คอร์รัปชัน่ และยึดถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด ทัง้นีบ้ริษัทฯ ถือว่าแนวปฏิบตัิการต่อต้านทจุริต คอร์รัปชัน่นีเ้ป็น
สว่นหนึง่ของ “ระเบียบข้อบงัคบัการท างานฯ ของบริษัทฯ  

ทัง้นีโ้ดยให้มีผลถือปฏิบตัิตัง้แตว่นัท่ี 11 สงิหาคม 2560 เป็นต้นไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

พล.ต.อ       
      (ปรุง  บญุผดงุ) 

 ประธานกรรมการบริษัท 
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ค านิยาม 
 

บริษัท หมายถงึ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทย่อย 
หรือบริษัทใน
เครือ 

หมายถงึ 1) บริษัทหรือนิติบคุคลที่บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เป็นเจ้าของหรือถือหุ้นที่มีสทิธิ
ออกเสียงในบริษัทหรือนิติบคุคลนัน้เกินกวา่ร้อยละ 90 ไม่ว่าจะถือหุ้นเองโดยตรงหรือ
ถือหุ้นโดยอ้อม หรือ 

2) บริษัทหรือนิติบุคคลที่บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) มีอ านาจควบคุมในเร่ืองการ
ก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงาน  เพื่อให้ได้มาซึง่ประโยชน์จากกิจกรรม
ตา่งๆ ของบริษัทฯ หรือนิติบคุคลนัน้ 

กลุ่มบริษัท หมายถงึ บริษัทในเครือของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน) 
กรรมการ
บริษัท 

หมายถงึ กรรมการของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือที่นีห้มายถึง บคุคลซึ่งมี
คุณสมบัติของกรรมการ ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 ได้รับการเลือกตัง้จากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นกรรมการและในที่นีใ้ห้หมายรวมถึง 
กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท และที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

ผู้บริหาร หมายถงึ ผู้บริหารของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และ บริษัทยอ่ย ในท่ีนีห้มายถึง พนกังานท่ีมี
ผู้ใต้บงัคบับญัชา 

พนักงาน หมายถงึ ผู้ที่ท าสญัญาจ้างแรงงาน หรือสญัญาจ้างพิเศษ หมายรวมถึง พนกังานประจ า พนกังาน
ชัว่คราว พนกังานระหว่างทดลองงาน และพนกังานของบริษัทฯ ท่ีมีก าหนดระยะเวลาใน
การจ้างที่แนน่อน 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถงึ คู่สมรส บตุร บิดามารดา พ่ีน้อง/ญาติสนิท ของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทุกระดบั
รวมถึง ลกูจ้าง ตวัแทนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ซึ่งกระท าการเพื่อหรือในนามของ
บริษัทฯไมว่า่จะมีอ านาจหน้าที่ในการนัน้ๆ หรือไมก็่ตาม 

เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ 

หมายถงึ ผู้ ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินซึ่งมีต าแหน่ง หรือ
เงินเดือนประจ า พนักงานหรือบุคคลผู้ ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 
ผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ินซึ่งมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เจ้าพนกังาน
ตามกฏหมายว่าด้วยลกัษณะปกครองท้องที่ และหมายรวมถึง กรรมการ อนุกรรมการ 
ลกูจ้างของสว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบคุคลหรือคณะบคุคลซึง่ใช้
อ านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ านาจทางการปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างใดอย่าง
หนึ่งตามกฏหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตัง้ขึน้ในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่น
ของรัฐ 
ตามความหมายที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต และ
ให้รวมถึง ข้าราชการ เจ้าพนกังาน พนกังานรัฐวิสาหกิจ ลกูจ้าง ตวัแทน หรือบคุคลอื่นใดที่
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เป็นตวัแทนของหนว่ยงานดงัตอ่ไปนี ้

 กระทรวง ทบวง กรม หรือหนว่ยงานของรัฐ (เช่น กรมศลุกากร ส านกังานตรวจคน
เข้าเมือง ฯลฯ) 

 องค์กรระหวา่งประเทศ (เช่น ธนาคารโลก กองทนุการเงินระหวา่งประเทศ ฯลฯ) 

 พรรคการเมือง ผู้ ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือผู้ สมัครรับเลือกตัง้ (ทัง้
ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน) ผู้บริหารท้องถ่ิน 

 หน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดแูล (เช่น คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ธนาคารแหง่ประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ฯลฯ) 

 รัฐวิสาหกิจ หรือ บริษัท หรือ องค์กรอื่นๆ ท่ีรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของ
หรือมีอ านาจควบคมุ 

การทุจริต 
คอร์รัปชั่น 

หมายถงึ การปฏิบตัิ หรือละเว้นการปฏิบตัิในต าแหน่งหน้าที่ หรือ การใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่
โดยมิชอบในทกุรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบคุคล
อื่นใดที่ด าเนินธุรกิจกบับริษัทฯหรือบริษัทในกลุม่ ไมว่่าในประเทศ หรือตา่งประเทศ เพื่อให้
ได้มาซึง่ประโยชน์อนัมิควรได้ ทัง้ตอ่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการใช้ข้อมลู
ที่ได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่การงานของบริษัทไปกระท าการใดๆ ที่เป็นการเอือ้ประโยชน์
ให้กบัตนเอง และ/หรือผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม
ทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์ใดโดยมิชอบแก่ตนเอง และ/หรือผู้อื่นทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
ยกเว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ท้องถ่ิน หรือจารีตทางการค้าให้กระท าได้ 

การให้สินบน หมายถงึ การเสนอ การให้ค ามั่นสัญญา การให้ การรับ หรือการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อเป็ น
สิง่จงูใจให้บคุคลกระท าอยา่งหนึง่อยา่งใดอนัมิชอบด้วยหน้าที ่ผิดกฏหมาย ขดัตอ่ศีลธรรม
อนัดี จริยธรรม กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบาย หรือท าลายความไว้วางใจ 

สินบน หมายถงึ ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใด ในที่นี ้
“ทรัพย์สิน” หมายถึง ทรัพย์และวตัถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เช่น เงิน 
บ้าน รถ 
“ประโยชน์อื่นใด” เช่น การสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้าน โดยไม่คิดราคาหรือคิดราคาต ่า
ผิดปกติ การให้อยูบ้่านเช่าฟรี การปลดหนีใ้ห้ การพาไปทอ่งเที่ยว 

การสนับสนุน
กิจกรรมทาง
การเมือง 

หมายถงึ การให้ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นการช่วยเหลือ หรือ
สนับสนุน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด แก่พรรคการเมือง นกัการเมือง หรือบุคคลที่มีหน้าที่
เก่ียวข้องทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
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การบริจาค
เพื่อการกุศล
และการเป็น
ผู้ให้การ
สนับสนุน 

หมายถงึ เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือ หรือเงินสมทบที่จ่ายให้ไป หรือการได้รับจากลกูค้า คู่ค้า และ
หุ้นสว่นทางธุรกิจอยา่งสมเหตสุมผล โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจ การ
สง่เสริมตราผลิตภณัฑ์ หรือช่ือเสียงของบริษัท อนัเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเช่ือถือ
ทางการค้า ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่ซึ่งเหมาะสม สอดคล้องตามคู่มือ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) ที่มุ่งเน้นความถูกต้อง ความโปร่งใส 
และการมีหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี (Good Corporate Governance) ในการด าเนินธุรกิจ 

ค่าอ านวย
ความสะดวก 

หมายถงึ คา่ใช้จ่ายจ านวนเลก็น้อยที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอย่างไม่เป็นทางการ ซึง่ผู้ ให้ไมไ่ด้มี
เจตนาให้เพื่อจงูใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการกระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท า
อนัมิชอบด้วยหน้าที่ แต่เป็นการให้เพื่อให้มัน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการจะด าเนินการตาม
กระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ด าเนินการรวดเร็วขึน้ โดยกระบวนการนัน้ไมต้่องอาศยั
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ และเป็นการกระท าอนัชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการผู้ นัน้ รวมทัง้เป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอ
ใบอนญุาต การขอหนงัสอืรับรอง และการได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น 

การให้
ผลตอบแทน
หรือประโยชน์
อื่นใด 

หมายถงึ การให้สิ่งของ สิทธิพิเศษ ในรูปของทรัพย์สิน ผลตอบแทนที่เป็นเงินหรือมิใช่เงิน หรือ
ประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นสนิน า้ใจเป็นรางวลัหรือเป็นการสร้างสมัพนัธภาพแบบพิเศษ 

ของขวัญและ
ค่าใช้จ่าย
เลีย้งรับรอง 

หมายถงึ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้เนื่องในโอกาสพิเศษ ตามประเพณีนิยม หรือระเบียบแบบแผนทางการ
ค้า 

ปกติประเพณี
นิยม 

หมายถงึ เทศกาลหรือวนัส าคญัซึ่งอาจมีการให้ของขวญักัน และหมายความรวมถึงโอกาสในการ
แสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้
ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย (อ้างอิงจากระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการให้หรือรับของขวญัของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2544) 
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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัท ไม่กระท าการอนัใดที่เป็น
การเก่ียวข้องกบัการทจุริตและคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน 
และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้ รับ ผู้ ให้ หรือผู้ เสนอสินบน ทัง้ที่เป็นตวัเงินหรือไม่เป็นตวัเงิน แก่หน่วยงาน
ของรัฐหรือหนว่ยงานเอกชนท่ีบริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจหรือติดตอ่ด้วย โดยจะปฏิบตัิตาม “แนวปฏิบตัิการตอ่ต้านทจุริต 
คอร์รัปชัน่ (Anti-corruption Practices)” นีอ้ยา่งเคร่งครัด 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มีระบบที่

สนบัสนนุการต่อต้านการทจุริต คอร์รัปชัน่ที่มีประสทิธิภาพ เพื่อให้พนกังานทกุคนในบริษัทฯ ได้เข้าใจและ
ตระหนกัถึงความส าคญัของการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ก ากับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นเพื่อให้
มัน่ใจวา่บริษัทได้ปฏิบตัิตามภาระหน้าที่ตามกฏหมายและจริยธรรมที่ก าหนดไว้ 

3. คณะกรรมการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่นระดับองค์กรมีหน้าที่หลกัในการน านโยบายฉบับนีไ้ปปฏิบัติใช้ 
รวมทัง้ติดตามประสิทธิผลของนโยบายฉบับนี ้ตลอดจนชีแ้จงตอบข้อซกัถามและตีความในกรณีที่มีข้อ
สงสยั 

4. กรรมการบริหารและผู้บริหารระดบัสงู มีหน้าที่ในการน านโยบายการตอ่ต้านทจุริต คอร์รัปชัน่ไปปฏิบตัิ โดย
ก าหนดให้มีระบบสนบัสนนุนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ และสือ่สารไปยงัพนกังานและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

5. ส านกังานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานว่าเป็นไป
อย่างถกูต้องตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ ระเบียบปฏิบตัิ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้มัน่ใจวา่มีระบบการ
ควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอตอ่ความเสี่ยงด้านทจุริต คอร์รัปชัน่ และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ 

6. ผู้บริหารทกุหน่วยงานของบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบท าให้มัน่ใจว่าผู้ ใต้บงัคบับญัชาของตนได้ตระหนกัถึง
และมีความเข้าใจนโยบายฉบบันีโ้ดยได้รับการอบรมอยา่งเพียงพอและสม ่าเสมอ 

7. พนกังานทกุคนต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้สอดคล้องกบันโยบายการตอ่ต้านทจุริต คอร์รัปชัน่ กรณีมีข้อสงสยัหรือ
พบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบบันี ้จะต้องรายงานตอ่ผู้บงัคบับญัชาหรือผา่นช่องทางการรายงานท่ีก าหนดไว้
ตามนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) และมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน 

 

 

 



                                                                           แนวปฏิบตัิการตอ่ต้านทจุริต คอร์รัปชัน่ 

6 
 

แนวทางในการปฏิบัตงิานตามนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปช่ัน 

ตามที่บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อพนกังานยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบตัิงานแล้วนัน้ เพื่อให้พนกังานมีแนวปฏิบตัิเร่ืองการรับ-ให้ของขวญั การเลีย้ง หรือประโยชน์อื่นใด 
ตามที่ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั ตลอดจนสอดคล้องกบันโยบายการต่อต้านทจุริต 
คอร์รัปชั่น จึงได้จัดท าแนวปฏิบัติฉบับนีข้ึน้ โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ
จรรยาบรรณธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ลกูจ้างของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม จรรยาบรรณ
ธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบตัิการต่อต้านทจุริต คอร์รัปชั่น อย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกบัการทจุริต
และคอร์รัปชัน่ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงผู้ รับจ้างหรือผู้ รับจ้างช่วงอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง โดย 

1. ไมท่ าพฤติกรรมใด ที่แสดงให้เห็นวา่เป็นการรับสนิบน หรือติดสนิบน แก่ผู้มีสว่นได้เสยีในเร่ืองที่ตนท าหน้าที่ 
รับผิดชอบทัง้โดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดยปฏิบตัิดงันี ้
1.1 ไม่รับหรือให้ของขวญั ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค พนัธบัตร หุ้น ทองค า อญัมณี อสงัหาริมทรัพย์ 

หรือ สิ่งของในท านองเดียวกนั กบัผู้มีสว่นเก่ียวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน  ทัง้ในหน่วยงาน
ราชการ และหนว่ยงานเอกชน 

1.2 ไม่รับทรัพย์สนิ สิ่งของ ของขวญั ของที่ระลกึ หรือประโยชน์อื่น อนัเป็นการชกัน าให้เกิดการละเว้นการ
ปฏิบตัิหน้าที่ของตน ทัง้นีห้ากไม่สามารถหลกีเลี่ยงได้ ก่อนการรับของที่ระลกึควรตรวจสอบให้แนใ่จว่า
ได้ปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยสิง่ของหรือของขวญัที่ให้แก่กนัในหน้าที่
การงานควรมีราคาไมม่ากและเหมาะสมในแตล่ะโอกาส 

1.3 ไมใ่ห้ทรัพย์สนิ สิง่ของ ของขวญั ของที่ระลกึ หรือประโยชน์อื่น เพื่อจงูใจในการตดัสนิใจ หรือมีผลท าให้
ผู้ รับไม่ปฏิบตัิตามวิธีปฏิบตัิทางการค้าเช่นเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น  แต่ทัง้นีก้ารให้สิ่งของตามโอกาส
หรือวาระตา่งๆ ต้องมีมลูคา่ไมม่ากจนเกินปกติวิสยั 

1.4 ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอ  เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ 
หนว่ยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกบัสิทธิพิเศษที่ไมค่วรได้ หรือท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้น
การปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบข้อบงัคบั และข้อปฏิบตัิทางกฎหมายตามที่ก าหนดไว้  

2. ในการจัดซือ้ จัดจ้าง ต้องด าเนินการผ่านขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัทฯ มีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

3. การใช้จ่ายส าหรับการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตามสญัญาทาง
ธุรกิจ สามารถกระท าได้ แตต้่องใช้จ่ายอยา่งสมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได้ 

4. ในการบริจาคเพื่อการกศุล ต้องปฏิบตัิดงันี ้
4.1 การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระท าในนามบริษัทฯเท่านัน้ โดยการ

บริจาคเพื่อการกศุล ต้องเป็น มลูนิธิ องค์กรสาธารณะกศุล วดั โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองค์กร
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เพื่อประโยชน์ต่อสงัคม ที่มีใบรับรอง หรือเช่ือถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และด าเนินการผ่านขัน้ตอน
ตามระเบียบของบริษัทฯ 

4.2 การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามสว่นตวัพึงกระท าได้ แต่ต้องไม่เก่ียวข้อง หรือท าให้เกิดข้อสงสยัได้ว่า
เป็นการกระท าที่ทจุริต เพื่อหวงัผลประโยชน์ใด 

5. การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนบัสนุนโครงการ ต้องระบุช่ือในนามบริษัทฯ เท่านัน้ โดยเงิน
สนบัสนนุที่จ่ายไป ต้องมีวตัถปุระสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลกัษณ์ที่ดี และช่ือเสียงของบริษัทฯ ทัง้นีก้ารเบิกจ่าย
ต้องระบวุตัถปุระสงค์ที่ชดัเจน และมีหลกัฐานที่ตรวจสอบได้ และด าเนินการผ่านขัน้ตอนตามระเบียบของ
บริษัทฯ 

6. ไม่กระท าการอันใดที่ เก่ียวข้องกับการเมืองภายในบริษัทฯ  และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัทฯ  เพื่อ
ด าเนินการดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ยึดมัน่ในความเป็นกลางทางการเมือง สนบัสนนุการปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทาง
การเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไมว่า่จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

7. พนกังานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทจุริตและคอร์รัปชั่น
หรือสอ่ไปในทางทจุริต คอร์รัปชัน่ท่ีมีผลเก่ียวข้องกบับริษัทฯ โดยทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม พนกังานต้องแจ้ง
ให้ผู้บงัคบับญัชาหรือบคุคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่งๆ หากมี
ข้อสงัสยั หรือข้อซกัถามให้ปรึกษาผู้บงัคบับญัชาหรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการ
ติดตามการปฏิบตัิ ตามจรรยาบรรณผา่นช่องทางตา่งๆ ที่ก าหนดไว้ 

8. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือพนักงานที่แจ้งเร่ืองทุจริต  คอร์รัปชั่นที่
เก่ียวข้องกบับริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งและรายงานการ
ทจุริต คอร์รัปชัน่ ตามที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน 

9. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ที่กระท าทจุริตและคอร์รัปชัน่ เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรรณของ
บริษัทฯ ซึง่จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ นอกจากนี ้อาจจะได้รับโทษ
ตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

10. คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้
ค าปรึกษา และท าความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร และผู้ ที่เก่ียวข้อง เก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้าน
ทจุริต คอร์รัปชัน่ฉบบันี ้รวมถึงเป็นแบบอยา่งที่ดี ในเร่ืองการมีความซื่อสตัย์ จริยธรรมและจรรยาบรรณ  

11. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวฒันธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริต  คอร์รัปชั่น และการให้หรือรับ
สินบนเป็นการกระท าที่ยอมรับไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการกระท ากับบุคคลใดก็ตาม หรือการท าธุรกรรมกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชน 

12. นโยบายและแนวปฏิบตัิการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่นนี ้ให้ครอบคลมุไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล 
ตัง้แตก่ารสรรหาหรือการคดัเลือกบคุลากร การเลื่อนต าแหนง่ การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตัิงาน
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พนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยก าหนดให้ผู้บงัคับบญัชาทุกระดับสื่อสารและท าความเข้าใจ กับ
พนกังานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดแูลการปฏิบตัิให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพ 

แนวปฏิบัต ิ

1. แนวปฏิบัตกิารให้หรือการรับของขวัญ ของท่ีระลึก หรือประโยชน์อ่ืนใด  

เพื่อด ารงไว้ซึง่ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ีบริษัทฯ จึงก าหนดแนวปฏิบตัิใน
การให้หรือการรับของขวญั ของที่ระลกึ หรือประโยชน์อื่นใด ดงันี ้

1.) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั และ/หรือครอบครัว พึงรับหรือให้ของขวญั ของที่ระลกึ หรือ
ประโยชน์อื่นใด จากลกูค้า คู่ค้า ผู้ รับเหมา ผู้ รับเหมาช่วง ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ เว้นแต่
เป็นการรับหรือให้ของขวญัตามประเพณี หรือเพื่อรักษาความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างบคุคล หรือเป็นการเช่ือม
สมัพนัธไมตรีระหว่างองค์กร โดยการรับหรือให้ของขวญั ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดนัน้ จะต้องไม่
สง่ผลตอ่การตดัสนิใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้ รับ 

2.) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกระดบั รับหรือสญัญาว่าจะรับ หรือให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือ 
ประโยชน์อื่นใดกบัผู้หนึ่งผู้ ใดที่มีเจตนาเพื่อจูงใจให้ปฏิบตัิ หรือละเว้นการปฏิบตัิ รวมถึงการกระท าใดๆ ที่
เข้าขา่ยดงักลา่วที่ไมถ่กูต้อง ไมส่จุริต ทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงั 

3.) บริษัทฯ จะต้องเก็บรักษาหลกัฐานการใช้จ่ายเงินที่แสดงมลูค่าของขวญั  ของที่ระลกึ หรือประโยชน์อื่นใด 
เพื่อการตรวจสอบได้ในภายหลงั 

4.) การปฏิบตัิตามแนวทางดงักลา่ว จะต้องไม่ขดักบัประกาศคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต 
แหง่ชาติ เร่ืองหลกัเกณฑ์การรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

โดยมีแนวทางดงันี ้

1.1 การให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด 
1.1.1) การให้ของขวญัหรือของที่ระลกึ ตามประเพณีนิยม สามารถกระท าได้โดยต้องไม่ขดัต่อกฎหมาย 

ที่เก่ียวข้อง และจารีตประเพณีท้องถ่ิน เช่น ส าหรับประเทศไทยไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อ
โอกาส ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. และควรให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ของ
บริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ ดงัตอ่ไปนี ้

ก. ปฏิทิน ไดอาร่ี 

ข. สนิค้าของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ (Company Product) 
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ค. สนิค้าที่ใช้เป็นสือ่ประชาสมัพนัธ์ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ (Corporate 

Logo/Corporate Brand) 

ง. สนิค้าโครงการหลวง โครงการในพระราชด าริ สนิค้าชมุชนในพืน้ท่ีปฏิบตัิการของบริษัทฯ 

และบริษัทในกลุม่ หรือสนิค้าเพื่อการกศุล หรือสาธารณประโยชน์ หรือสนิค้าที่สนบัสนนุ

การพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

1.1.2) การให้ของขวญั ของที่ระลึก ควรด าเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่ อไม่ให้เกิดการเลือก
ปฏิบตัิ 

1.1.3) ไม่ให้ของขวญั ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่คู่สมรส บุตร หรือผู้ เก่ียวข้องของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ลกูค้า คูค้่า และบคุคลที่ติดตอ่ด้วย เนื่องจากโดยพฤติการณ์ถือวา่เป็นการรับแทน 

1.1.4) การให้ของที่ระลกึเนื่องในโอกาสส าคญัทางธุรกิจ อาทิ วนัสถาปนาการจดัตัง้ การลงนามสญัญา
ทางธุรกิจ สามารถกระท าได้ แต่หากมูลค่าของที่ระลึกเกินกว่า 3,000 บาท ต้องได้รับการ
พิจารณาอนมุตัิจากผู้บริหารระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการขึน้ไป หรือผู้บริหารสงูสดุของบริษัทใน

กลุ่ม และบันทึกการให้ในแบบฟอร์ม “รายงานการให้หรือการรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือ

ประโยชน์อื่นใด” 

1.2 การรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด 
1.2.1) บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม งดรับของขวญั ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด ในทุก

กรณี และมีหน้าที่แจ้งให้บคุคลภายนอกทราบถึงนโยบายงดรับของขวญัดงักลา่วอยา่งทัว่ถึง 
1.2.2) กรณีที่มีความจ าเป็นต้องรับของขวญั ของที่ระลกึ หรือประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถสง่คืนได้ 

ผู้ รับจะต้องรายงานผู้บงัคบับญัชาตามสายงาน และบนัทกึการรับในแบบฟอร์ม “รายงานการให้

หรือการรับของขวญั ของที่ระลกึ หรือประโยชน์อื่นใด“ และสง่มอบของดงักลา่วให้กบัฝ่ายธุรการ
เพื่อด าเนินการรวบรวมสิง่ของดงักลา่ว น าไปเป็นของรางวลัให้กบัพนกังานในเทศกาลส าคญั หรือ
ขออนมุตัิด าเนินการบริจาคให้บคุคลหรือหนว่ยงานภายนอกเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์
ตอ่ไปตามความเหมาะสม เว้นแต ่

ก. กรณีเป็นของบริโภคซึง่มวีนัหมดอายนุ้อยกวา่ 1 เดือน ให้เป็นดลุยพินิจของ

ผู้บงัคบับญัชาสว่นงานท่ีได้รับของขวญัในการบริหารจดัการ 

ข. กรณีปฏิทิน ไดอาร่ี ท่ีใช้เป็นสือ่ประชาสมัพนัธ์ของบริษัท พนกังานสามารถรับเป็น

ของขวญัสว่นตวัได้ 

ค. กรณีเป็นการรับของขวญั ของที่ระลกึ ในนามองค์กรตอ่องค์กร เชน่ การลงนามสญัญา

ทางธุรกิจ สามารถกระท าได้ โดยให้รายงานการได้มาในแบบฟอร์ม “รายงานการให้หรือ

การรับของขวญั ของทีร่ะลกึ หรือประโยชน์อื่นใด“ และให้ผู้บงัคบับญัชาในสายงาน

อนมุตัิรับทราบ  ทัง้นี ้ของขวญั หรือของที่ระลกึดงักลา่วจะต้องเป็นทรัพย์สนิของบริษัท 
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1.3 การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ 
1.3.1) การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ รัฐ สามารถท าได้ตามความ

เหมาะสม โดยต้องท าในนามบริษัท และมีวตัถปุระสงค์สอดคล้องกบันโยบาย CSR ของบริษัทฯ 
ทัง้นี ้ควรมีหลกัเกณฑ์ แผนงาน การวดัผลที่ชัดเจน และด าเนินการผ่านขัน้ตอน ระเบียบ ของ
บริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ ที่ได้ก าหนดไว้ 

1.3.2) การจดัท ากิจกรรม CSR หรือกิจกรรมใดๆ ในนามบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ ต้องยกเว้นกิจกรรม 
ที่เก่ียวข้องกบัการสนบัสนนุพรรคการเมือง 

1.4 การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการโดยใช้งบประมาณของคู่ ค้า 
1.4.1) การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่ค้า 

สามารถกระท าได้ หากเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบใุนสญัญาแตต้่องไมม่ีลกัษณะแฝงการทอ่งเที่ยว
การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สมัมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่ค้า ใน
กรณีที่ไม่ได้ระบุในข้อตกลงสัญญา สามารถกระท าได้ หากพิจารณาแล้วว่าการรับข้อเสนอ
ดงักล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ทัง้นี ้ต้องได้รับการ
อนมุตัิจากผู้บงัคบับญัชาและเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ 

1.4.2) ไม่รับข้อเสนอเก่ียวกบัการอบรม สมัมนา ที่มีลกัษณะแฝงท่องเที่ยว โดยปราศจากเจตนาในการ
ถ่ายทอดความรู้อยา่งแท้จริง 

1.5 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
การสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และคา่ใช้จ่ายอื่นให้กบัเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถด าเนินการได้

ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ 

2. แนวปฏิบัตกิารเลีย้งรับรอง  

บริษัทฯ มีแนวปฏิบตัใินการเลีย้งรับรอง ดงันี ้
1.) การใช้จ่ายส าหรับเลีย้งรับรองทางธุรกิจ อาทิ การเลีย้งรับรองเป็นอาหารและเคร่ืองดื่ม การเลีย้งรับรอง

ในรูปแบบการกีฬา และการใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัการปฏิบตัิทางธุรกิจ หรือเป็นจารีตทาง

การค้า รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจ สามารถกระท าได้ แต่ต้องเป็นการใช้จ่ายอย่าง

สมเหตสุมผล และไม่สง่ผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบตัิงาน หรือก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

2.) ต้องไม่ขดัต่อข้อบงัคบักฎหมาย และเป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ

ธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งเคร่งครัด 
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3.) เก็บรักษาหลกัฐานที่ระบถุึงบคุคลหรือหน่วยงานของคู่ค้า และช่ือพนกังานของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการ

เลีย้งรับรองที่ชดัเจน เพือ่การตรวจสอบได้ในภายหลงั 

3. แนวปฏิบัตกิารบริจาคและให้การสนับสนุนกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึง
องค์กรการกุศล  

            บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบตัิวา่ การบริจาคเพื่อการกศุล การสาธารณประโยชน์ เป็นไปอยา่งโปร่งใส 
ถกูต้องตามกฎหมายและไม่ขดัต่อศีลธรรม และไม่ถูกน าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน หรือก่อให้เกิดความ
ได้เปรียบทางธุรกิจที่ไมเ่หมาะสม และในการให้เงินสนบัสนนุโครงการตา่งๆ ต้องมีวตัถปุระสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลกัษณ์
ที่ด ีและช่ือเสยีงของบริษัท มีแนวปฏิบตัิดงันี ้

1. การบริจาคเพื่อการกศุล ทัง้ในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน หรือรูปแบบอื่นๆ เช่น การ
ให้ความรู้หรือสละเวลา เป็นต้น บริษัทฯ สามารถกระท าได้โดยอาจเป็นสว่นหนึ่งในกิจกรรมตอบแทน
สังคม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท โดยมิได้มุ่งหวัง
ผลตอบแทนทางธุรกิจ 

2. การให้เงินสนบัสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือทรัพย์สินแก่กิจกรรมหรือโครงการใด จะต้องด าเนินการด้วย
ความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และมัน่ใจว่าการให้เงินสนบัสนุนดงักล่าวจะไม่ถูกน าไปใช้เป็น
วิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน ทัง้นีก้ารให้เงินสนับสนุนนัน้ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพนัธ์ สง่เสริมธุรกิจ และภาพลกัษณ์ที่ดีของบริษัทฯ โดยอาจกระท าได้หลายรูปแบบ เช่น การ
สนบัสนนุกิจกรรมทางวฒันธรรม กิจกรรมเพื่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม กิจการเพื่อการศึกษา และกีฬา 
เป็นต้น 

 
ทัง้นีก้ารบริจาคและให้การสนบัสนนุแก่องค์กรใดๆ ต้องด าเนินการภายใต้เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

1.) เป็นองค์กรที่เช่ือถือได้ และ/หรือมีการจดัตัง้อยา่งถกูต้องตามกฎหมาย 

2.) การด าเนินการต้องกระท าในนามบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ อย่างโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย และ

เป็นไปตามระเบียบและอ านาจอนมุตัิของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ จะต้องมีหลกัฐานการบริจาคที่

ชดัเจนและเช่ือถือได้ ทัง้นีห้ากเงินบริจาค ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามที่มีมูลค่ามากกว่า 100,000 บาท 

จะต้องได้รับการอนมุตัิจากกรรมการบริษัท 

3.) ไม่ควรจ่ายเงินตรงไปที่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบคุคลใด ๆ ในนามบคุคล เว้นแต่มีรายละเอียดระบใุนหนงัสือ

ขอรับการสนบัสนนุชดัเจน และมีหลกัฐานการรับการสนบัสนนุเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

4.) ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคและ/หรือการสนับสนุนได้ถูกน าไปเพื่อใช้

ประโยชน์ของสาธารณะ และ/หรือตรงตามวตัถปุระสงค์ของการบริจาคและ/หรือการสนบัสนุนอย่าง

แท้จริง ไมม่ีวตัถปุระสงค์แอบแฝง หรือเพื่อให้ได้ประโยชน์ทางธุรกิจที่ไมเ่หมาะสม 
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4. แนวปฎิบัตกิารให้ความช่วยเหลือทางการเมือง  

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม โดยจะวางตวัเป็นกลางไม่ฝักใฝ่พรรค หรือกลุม่ทางการเมืองใด และผู้มีอ านาจอนมุตัิธุรกรรมตามระเบียบ
ข้อบงัคบัของบริษัทไมส่ามารถที่จะอนมุตัิธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัการช่วยเหลอืทางการเมืองได้ มีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

1. บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไมใ่ห้การสนบัสนนุหรือกระท าการอนัเป็นการ
ฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ 

2. บริษัทฯ ไม่สนบัสนุนทางการเงินหรือสิ่งของให้แก่พรรคการเมือง นกัการเมือง หรือผู้สมคัรรับเลือกตัง้
ทางการเมืองใดๆ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อเอือ้ประโยชน์ทางธุรกิจให้กบับริษัท 

3. พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่
จะต้องไมแ่อบอ้างความเป็นพนกังาน หรือน าทรัพย์สนิ อปุกรณ์ หรือเคร่ืองมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ ในทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพงึระมดัระวงัไมใ่ห้การด าเนินการ
ใดๆ ท าให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทได้ให้การสนบัสนนุหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง
หนึง่ 

 
            ทัง้นีค้่าใช้จ่ายที่เกิดจาก การให้เงินสนับสนุน ค่าของขวญั ค่าเลีย้งรับรอง การบริจาคเพื่อการกุศล และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่กลา่วข้างต้น ต้องผ่านขัน้ตอนการตรวจสอบและอนุมตัิตามระเบียบของบริษัท เพื่อป้องกนัไม่ให้มี
สว่นเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่ ดงันี ้

            ➢ ได้รับการอนมุตัิโดยผู้มีอ านาจอนมุตัิธุรกรรม 

            ➢ ต้องมีเอกสารเป็นหลกัฐานการจ่ายเงินโดยถกูต้อง 

            ➢ ต้องผา่นการตรวจสอบโดยฝ่ายบญัชีและการเงินวา่ ผู้อนมุตัิการจ่ายเงินมีอ านาจอนมุตัิธุรกรรมตาม
ระเบียบข้อบงัคบัก่อนท่ีจะจ่ายเงิน และมีหลกัฐานการจา่ยเงินตา่งๆ วา่มีความถกูต้อง สามารถน าเอาคา่ใช้จา่ยนัน้ไป
บนัทกึบญัชีได้ 

ตัวอย่าง 

ทา่นจะปฏิบตัิอยา่งไรในกรณีเช่นนี ้

1. การได้รับรางวลัจากการจับฉลาก ในงานต่าง ๆ ที่มีผู้ เข้าร่วมจ านวนมาก เช่น งานสมัมนากับหน่วยงาน

ภายนอก ทา่นสามารถเก็บของรางวลัเป็นของตนเองได้หรือไม ่

ค าแนะน า รางวลัที่ได้จากการจบัฉลากโดยการสุม่จากตวัเลือกจ านวนมาก มีวตัถปุระสงค์เพื่อหลีกเลี่ยง
การเกิดอิทธิพลในการตดัสินใจอยู่แล้ว ดงันัน้ ท่านสามารถรับเป็นของตวัเองได้ แต่หากรางวลัมีมลูค่าสงู



                                                                           แนวปฏิบตัิการตอ่ต้านทจุริต คอร์รัปชัน่ 

13 
 

มากควรปรึกษาผู้บงัคบับญัชาเพื่อหาแนวปฏิบตัิที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าการให้นัน้ไม่มีเจตนาให้เกิด
แรงจงูใจในการตดัสนิใจใด ๆ 

2. ทา่นสามารถรับบตัรเข้าชมคอนเสร์ิต หรือบตัรเข้าชมกีฬาจากคูค้่า/ลกูค้า ได้หรือไม่ 

ค าแนะน า หากเป็นการให้โดยเฉพาะเจาะจงแก่บคุคลใดบคุคลหนึง่ไมส่ามารถรับได้ แตห่ากเป็นการให้ใน
นามองค์กรตอ่องค์กรสามารถพิจารณารับไว้ได้ โดยจะต้องน าบตัรเหลา่นัน้มาบริหารจดัการอยา่งเหมาะสม 
เช่น การจบัฉลาก เป็นต้น ทัง้นี ้กรณีมลูคา่ของบตัรเข้าชมมีมลูค่าสงูมากควรปรึกษาผู้บงัคบับญัชาเพื่อหา
แนวปฏิบตัิที่เหมาะสม เพื่อให้แนใ่จวา่การให้นัน้ไมม่ีเจตนาให้เกิดแรงจงูใจในการตดัสนิใจใด ๆ 

3. การเลีย้งรับรองในรูปแบบกีฬาแก่เจ้าหน้าที่รัฐ สามารถท าได้หรือไม่ 

ค าแนะน า หากเป็นการเลีย้งรับรองในรูปแบบการจัดแข่งขันกีฬาที่กระท าอยู่เป็นประจ าหรือจัดเป็น
ประเพณีต่อเนื่อง ควรจัดท าแผนงานขออนุมตัิจากผู้บงัคบับญัชา ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบแผนงานประจ าปี 
โดยก าหนดกรอบการด าเนินงาน วงเงิน รายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อความโปร่งใส ทัง้นี ้พึงระมดัระวงัและ
หลีกเลีย่งการเลีย้งรับรองในช่วงเจรจาหรือท าสญัญาทางธุรกิจที่อาจมีผลต่อการตดัสินใจและอาจเป็นเหตุ
ให้บคุคลอื่นเข้าใจผิดได้ 

4. การจดักิจกรรมขอบคณุลกูค้า สามารถท าได้หรือไม่ 

ค าแนะน า การจดักิจกรรมขอบคณุลกูค้า ถือเป็นการจดักิจกรรมสง่เสริมการขายที่เสนอผลประโยชน์พิเศษ
ให้กบัลกูค้าเป็นครัง้คราว เพื่อกระตุ้นให้ลกูค้าเกิดความต้องการสินค้าในแต่ละช่วงเวลา ซึง่เป็นกลไกปกติ
ทางธุรกิจที่สามารถกระท าได้ โดยหนว่ยงานผู้จดัควรก าหนดหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

5. หากไมแ่นใ่จในการตดัสนิใจของตน ควรท าเช่นไร 

ค าแนะน า ใช้หลกัวิญญชูน โดยขอให้ตัง้ค าถามกบัตนเองดงันี ้
- การกระท านัน้ขดัตอ่กฎหมายหรือไม ่หากขดัตอ่กฎหมาย ให้ยตุิ 
- การกระท านัน้ขดัตอ่นโยบายบริษัทของทา่นหรือไม่ หากขดัตอ่นโยบาย ให้ยตุิ 
- การกระท านัน้ขดัตอ่คา่นิยมหรือวฒันธรรมบริษัทของทา่นหรือไม่ หากขดัตอ่คา่นิยมหรือวฒันธรรม 

ให้ยตุ ิ

- การกระท านัน้สง่ผลเสยีตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีบริษัทของทา่นหรือไม่ หากสง่ผลเสยี ให้ยตุิ 
- การกระท านัน้สง่ผลเสยีตอ่ภาพลกัษณ์ของบริษั หรือไม ่หากสง่ผลเสยีตอ่ภาพลกัษณ์ ให้ยตุิ 
- การกระท านัน้จะก่อให้เกิดแนวปฏิบตัิที่ไมด่ีในอนาคตหรือไม่ หากก่อให้เกิดแนวปฏิบตัิที่ไมด่ี ให้ยตุิ 

ทัง้นี ้กรณีไม่แน่ใจหรือไม่อาจตดัสินใจได้ว่าการตดัสินใจของตนนัน้ถูกต้องหรือไม่ ควรหารือผู้บังคับบัญชา หรือ
สอบถามได้ทีส่ านกัเลขานกุารบริษัท 
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5. แนวปฏิบัตสัิญญาระหว่างบริษัทกับลูกค้าหรือคู่ค้า  

บริษัทฯ มีนโยบายการค้าและการลงทนุภายใต้จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ที่มี
ตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้มีสว่นได้เสยี และสงัคม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกร้องหรือรับเสนอ หรือให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่สจุริตกับผู้ ใดหรือหน่วยงานใด การปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือจริยธรรมที่ดี เพื่อให้ได้มาซึ่งสญัญาทางธุรกิจและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยมีแนวทางการบริหารจดัการสญัญา
ระหวา่งบริษัทกบัลกูค้าหรือคูค้่า อยา่งเป็นสาระส าคญั ดงันี ้ 

การด าเนินธุรกิจอยา่งซื่อสตัย์สจุริต  

บริษัทฯ จะต้องไม่ปฏิบตัิหรือยอมให้มีการปฏิบัติในรูปแบบใดๆ  ที่เป็นการคอร์รัปชั่น ขูดรีด หรือยกัยอก 
และจะต้องมีระเบียบปฏิบตัิในการเฝา้ตรวจสอบและบงัคบัใช้เพื่อให้มัน่ใจวา่สอดคล้องกบัจรรยาบรรณธุรกิจ  

บริษัทฯ จะต้องไม่เสนอให้ของขวญั ของที่ระลกึ จ่ายเงินค่าธรรมเนียม บริการ สว่นลด สทิธิพิเศษอื่นๆ หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด แก่พนกังานของบริษัทคู่ค้า หรือครอบครัวของพนกังานบริษัทคู่ค้า เพื่อให้ได้มาซึ่งการได้รับสิทธิ
พิเศษจากบริษัทคูค้่า เว้นแตจ่ะกระท าได้ภายใต้จารีตประเพณีแหง่ท้องถ่ินและเทา่ที่ไมข่ดัตอ่กฎหมาย  

บริษัทฯ จะต้องไม่เสนอ หรือให้ของมีค่า รวมถึงเงิน สินบน การรับรอง หรือเงินสินบน แก่เจ้าหน้าที่รัฐที่มี
สว่นเก่ียวข้องในธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ รวมถึงการฝึกอบรม กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานตามนโยบาย
และแนวปฏิบตัิการตอ่ต้านทจุริต คอรรัปชัน่ รวมทัง้ห้ามจ่ายสนิบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทคูค้่า  

ห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ให้ รับ หรือเรียกร้องของมีค่าใดๆ เช่น ของขวญั 
การจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ จากลกูค้าหรือบริษัทคูค้่า โดยมีการจดัช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้กบัลกูค้าหรือ
บริษัทคูค้่า สามารถแจ้งการกระท าใดๆ ที่ละเมิดนโยบายและแนวปฏิบตัินีใ้ห้บริษัทฯทราบได้  

การจดัซือ้จดัจ้างทัว่ไป 

 บริษัทฯ มีนโยบายให้การจัดซือ้ทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดจ้างงานบริการทั่วไปต้องมีการระบุ
วตัถปุระสงค์ของการจดัซือ้จดัจ้างอย่างชดัเจน และน าเสนอผู้ มีอ านาจอนมุตัิตามขัน้ตอนของบริษัทฯ การจดัซือ้จดั
จ้างที่มีมลูคา่สงูควรมีการเปรียบเทียบราคาจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการหลายรายเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมตอ่ทกุ
ฝ่าย บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นจากผู้ ขายหรือผู้
ให้บริการ เพื่อที่จะรับสินค้าหรือบริการที่ไม่ตรงตามเง่ือนไขข้อตกลงหรือมีคุณลกัษณะไม่ตรงตามใบสัง่ซือ้หรือ
คณุภาพไมไ่ด้มาตรฐาน 

ผลประโยชน์ทบัซ้อน  

บริษัทฯ จะต้องไม่มีส่วนเก่ียวข้องในความสมัพันธ์ทางการเงินหรือความสมัพันธ์อื่นใดกับพนักงานของ
บริษัทฯ ที่น ามาซึ่งมีความเป็นไปได้หรือถูกมองว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทฯ  ห้ามไม่ให้พนักงานบริษัทฯ 
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ปฏิบตัิงานในต าแหนง่ผู้บริหาร กรรมการ พนกังาน ตวัแทน หรือที่ปรึกษาของบริษัทคูค้่า เว้นแตไ่ด้รับการยินยอมจาก
ผู้บริหารของบริษัทฯ  

การด าเนินธุรกิจและการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม  

บริษัทฯ จะยึดมัน่ในหลกัการด าเนินธุรกิจ การโฆษณา และการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม ซึ่งรวมถึงกฎหมาย
และข้อบงัคบัทัง้หมด และบริษัทคูค้่าจะต้องมีวิธีการอนัเหมาะสมในการปกปอ้งข้อมลูของลกูค้าด้วย  

รวมถึงห้ามไมใ่ห้บริษัทคูค้่ามีสว่นเก่ียวข้องในการใช้ข้อมลูที่เป็นความลบัในทางที่ผิด การก าหนดราคา การ
ประมลู หรือการตกลงร่วมกนัเพื่อลดการแข่งขนัในธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ โดยมุ่งหวงัให้บริษัทคูค้่าเข้าใจ 
และปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรมและการตอ่ต้านการผกูขาด  

6. แนวปฏิบัตใินการจัดเก็บ การเข้าถงึ การบันทกึ การรักษา และการส ารองข้อมูลทาง
การเงนิ  

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานเก่ียวกับระบบงาน  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็น
พืน้ฐานที่ส าคญัในการสร้างระบบการควบคมุที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ จะด าเนินการเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่า
ข้อมลูทางการเงินเป็นไปอยา่งถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนจดัให้มีระบบการจดัเก็บ 
การเข้าถึง การบนัทึก การรักษา และการส ารองข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
รวมทัง้ป้องกนัการน าข้อมูลไปใช้เพื่อเอือ้ประโยชน์สว่นตนรวมถึงพวกพ้อง ผู้ที่เก่ียวข้อง และ/หรือท าธุรกิจที่แข่งกับ
บริษัทฯ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม มีแนวทางปฏิบตัิดงันี ้

1. ก าหนดความรับผิดชอบของผู้ใช้งานและผู้ดแูลข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์ทัง้หมด  

2. ประเมินความเสีย่งและก าหนดแนวทางการควบคมุความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  

3. จดัให้มีระบบการรักษาความปลอดภยัส าหรับข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อปอ้งกนัการเข้าถึงข้อมลู
โดยผู้ที่ไมเ่ก่ียวข้อง รวมทัง้มีระบบการส ารองข้อมลูที่เพียงพอ ตลอดจนสามารถตรวจสอบเอกสารและ
ข้อมลูทางการเงินได้ในภายหลงั 

4. การด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้องทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้องปฏิบตัิตาม 
นโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ยของบริษัทฯ อยูต่ลอดเวลา  
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7. แนวปฏิบัตด้ิานทรัพยากรบุคคล  

บริษัทฯ ได้ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการงานด้านทรัพยากรบคุคล ได้แก่ การสรรหาคดัเลอืก การตรวจสอบ
ประวตัิการท างาน การจ้างงาน การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การประเมินผล การให้ผลตอบแทน การเลื่อนต าแหน่ง 
การสอบสวน และการลงโทษ ไว้ในระเบียบปฏิบตัิของบริษัทฯ และคู่มือพนกังาน นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีนโยบายที่จะ
ไมเ่รียกรับผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนไมว่า่ในรูปแบบใดๆ จากผู้สมคัรงานหรือผู้ที่เก่ียวข้องกบัการสมคัรงาน 

บริษัทฯ มีกระบวนการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน เป็นประจ า ทัง้นีร้วมถึง 
บทลงโทษหากไมป่ฏิบตัิตามมาตรการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ ดงันี ้

ก. คณะกรรมการตอ่ต้านทจุริต คอร์รัปชัน่ ระดบัองค์กร น าเสนอความคืบหน้าในการตอ่ต้านทจุริต คอร์รัปชัน่
ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะ เพื่อให้มีความเข้าใจ 

ข. มีการอบรมพนกังานใหมโ่ดยการปฐมนิเทศ 
ค. บริษัทมีกระบวนการสือ่สารไปยงัพนกังาน โดยทาง email หรือบอร์ดประชาสมัพนัธ์ของบริษัท 

บริษัทฯ จะใช้ผลการปฎิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น  เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณา
ประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลือ่นต าแหนง่พนกังาน 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนกังานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ แม้ว่าการ
กระท านัน้จะท าให้บริษัทสญูเสยีโอกาสทางธุรกิจ 

8. การแจ้งข้อร้องเรียน (Whistle Blowing) และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังาน ที่ไม่เหมาะสมหรือขดัต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท การแสดงความเห็น และแจ้งเบาะแส
การกระท าผิดกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะรับฟังทกุข้อร้องเรียนอยา่งเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส ่และให้ความเป็นธรรม
แก่ทกุฝ่าย มีการก าหนดระยะเวลาด าเนินการที่เหมาะสม มีการรักษาความลบั และจะด าเนินการอย่างระมดัระวงั 
ตลอดจนมีการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนและบคุคลท่ีเก่ียวข้องให้ได้รับความเป็นธรรม หรือไมถ่กูกลัน่แกล้ง
ในทกุลกัษณะ ก าหนดให้เลขานกุารบริษัท และส านกัตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนด้านการ
ก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้
บริษัทฯ ได้รับทราบเร่ืองร้องเรียนการกระท าผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั และจรรยาบรรณการด าเนินธุ รกิจของ
บริษัท อนัน ามาซึ่งความเสื่อมเสียในทรัพย์สินและช่ือเสียงของบริษัท และเพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและสร้าง
ความยัง่ยืนให้กบัองค์กร ดงันี ้

8.1.1 เว็บไซต์บริษัทฯ : http://www.coilinter.com 
8.1.2 Email :  เลขานกุารบริษัท : secretary@coilinter.com 

     ส านกัตรวจสอบภายใน : internalaudit@coilinter.com 
 

mailto:secretary@coilinter.com
mailto:internalaudit@coilinter.com
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8.1.3 ทางไปรณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรง ได้ที่ : 
 ส านกัเลขานกุารบริษัท 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 1/1 หมู ่7 ถ.บางควูดั ต.บางควูดั อ.เมือง จ.ปทมุธานี 12000 

ทัง้นีก้ารพิจารณาข้อร้องเรียน กระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน และการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน 
บริษัทฯ มีกระบวนการด าเนินการอย่างเป็นขัน้ตอนเป็นไปตามนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) 
และมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน 

9. การประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต คอร์รัปช่ัน  

คณะกรรมการต่อต้านทจุริต คอร์รัปชัน่ระดบัองค์กรรับผิดชอบในการน าเสนอข้อมลูผลการประเมินความ
เสี่ยงด้านการทจุริต คอร์รัปชัน่ในกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจ โดยระบงุานท่ีมีความเสี่ยงสงูและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 
รวมทัง้มาตรการปอ้งกนัหรือลดความเสีย่งที่มีประสทิธิภาพ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามมาตรการ
ดงักลา่ว โดยจดัท าเป็นรายงานเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ า 

10. การควบคุมภายในและการตรวจสอบการปฏิบัตติามนโยบายการต่อต้านทุจริต 
คอร์รัปช่ัน  

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในทัว่ทัง้องค์กร เพื่อสนับสนุนให้มี
วฒันธรรมทางด้านการก ากบัดแูลที่ดีให้เกิดขึน้ในองค์กร มีการบริหารความเสี่ยง และการสอบทานอย่างเป็นระบบ 
อีกทัง้เพื่อป้องกนัมิให้เกิดการทจุริต คอร์รัปชัน่ภายในองค์กร โดยกระบวนการดงักลา่วครอบคลมุด้านการตลาด การ
จดัการลงทนุ ผลิตภณัฑ์ การจดัซือ้จดัจ้าง การเงิน การบญัชี การบนัทึกข้อมลู การบริหารทรัพยากรบคุคลตัง้แตก่าร
ว่าจ้าง การก าหนดค่าตอบแทน และการฝึกอบรมพนักงาน และการลงโทษทางวินัย รวมทัง้การมอบอ านาจและ
แบง่แยกหน้าที่งานท่ีชดัเจนและเหมาะสม 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่ประเมินระบบการควบคุม
ภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการก ากบัดแูลกิจการของกิจกรรมหรือระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ 
โดยครอบคลมุทัง้ด้านการเงิน และการด าเนินการของกระบวนการทางบญัชีและการเก็บบันทึกข้อมูล ว่ามีความ
เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพตรงตามวตัถุประสงค์ที่วางไว้ รวมทัง้ให้มัน่ใจว่ามีการปฏิบตัิตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ข้อบังคับตามกฎหมาย หรือหน่วยงานก ากับดูแลที่เก่ียวข้อง  นอกจากนีย้ังมีการ
ตรวจสอบงบการเงินและผลการด าเนินงานโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตฯ เป็นประจ าทกุไตรมาสและทกุปี เพื่อให้มัน่ใจ
วา่ข้อมลูและรายงานทางการเงินหรือบญัชีเป็นไปอย่างถกูต้อง  เช่ือถือได้ ทนัเวลา และสอดคล้องกบัข้อก าหนดของ
กฏหมาย 
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ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป็นผู้ก ากับดแูลการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึง
การพิจารณารายงานทางการเงินและกระบวนการอื่นที่เก่ียวข้องกบัมาตรการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ 

11. การส่ือสารและการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปช่ัน  

บริษัทฯ ได้มีการสือ่สารและเปิดเผยข้อมลูตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบันโยบายการต่อต้านทจุริต คอร์รัปชัน่ เพื่อให้
กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบคุคลที่มีความเก่ียวข้องทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับทราบ โดยการแจ้งผ่าน Email 
บอร์ดประชาสมัพันธ์ Website แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี รายงานประจ าปี หรือช่องทางอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริต คอร์รัปชั่น มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีการ
ด าเนินงานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
 

แนวทางการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล  

11.1 การสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบ  
1.) บริษัทมีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน่ให้พนกังานทุกคนทราบผ่านทาง  email 

เว็บไซต์ของบริษัท หรือบนบอร์ดประชาสมัพนัธ์ และก าหนดให้พนกังานทุกคนลงนามรับทราบ
และถือปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ
เพียงพอตอ่การน านโยบายดงักลา่วไปปฏิบตัิอยา่งจริงจงั 

2.) มีการปฐมนิเทศแก่ผู้บริหารหรือพนกังานใหมใ่ห้ทราบถึงนโยบายการตอ่ต้านทจุริต คอร์รัปชัน่ของ
บริษัทฯ รวมทัง้การระบขุ้อความที่แสดงถึงการยอมรับที่จะปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านทจุริต
คอร์รัปชัน่ รวมถึงนโยบายด้านการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ไว้ใน
สญัญาว่าจ้างแรงงานเพื่อให้ผู้บริหารหรือพนกังานใหม่ได้ลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบตัิตาม
อยา่งเคร่งครัด 

3.) จดัให้มีการอบรมให้ความรู้ในเร่ืองการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน่ให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของ
บริษัทฯ เป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ 

11.2 การแจ้งให้ลกูค้าหรือคู่ ค้าทราบ  
1.) จดัท าข้อมลูเก่ียวกบันโยบายการต่อต้านทจุริต คอร์รัปชั่นให้เป็นสว่นหนึ่งของเง่ือนไขในสญัญา

ระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าหรือผู้ขาย ผู้ ให้บริการ เพื่อเป็นการแจ้งให้ทราบนบัตัง้แต่วนัที่เร่ิมท า
ธุรกิจระหวา่งกนั 

2.) จดัท าเอกสารแจ้งให้ลกูค้าหรือคู่ค้าทราบถึงนโยบายการต่อต้านทจุริต คอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ ซึ่ง
รวมถึงเร่ืองการรับหรือมอบของขวญั / สิง่ตอบแทนตา่งๆ การเลีย้งรับรอง เป็นต้น  
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11.3 การแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไปทราบ 
1.) การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  หรือในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  หรือใน

รายงานประจ าปี 
2.) จดัท าสือ่หรือสญัญลกัษณ์ใดๆ ที่แสดงออกถึงการสนบัสนนุนโยบายการตอ่ต้านทจุริต คอร์รัปชัน่  

12. การตดิตามและการทบทวน  

บริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องรับทราบ ท าความเข้าใจ ปฏิบตัิ
ตามนโยบายและข้อปฏิบตัิต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในมาตรการต่อต้านการทจุริต คอร์รัปชัน่นีอ้ย่างเคร่งครัด โดยผู้บริหาร
ทกุระดบัในองค์กรมีหน้าที่ติดตามดแูลรับผิดชอบในการปฏิบตัิตามนโยบาย และถือเป็นภารกิจส าคญัที่จะด าเนินการ
ให้พนกังานภายใต้สายบงัคบับญัชาของทุกหน่วยงานรับทราบ  เข้าใจ และปฏิบตัิตามมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่อย่างจริงจัง หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานผู้ ใดกระท าความผิดตามที่ก าหนดไว้ จะได้รับโทษทาง
วินยัอยา่งเคร่งครัด และหากมีการกระท าที่เช่ือได้วา่ผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบงัคบัของภาครัฐ บริษัทฯ
จะต้องพิจารณาสง่เร่ืองให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ด าเนินการตามกฎหมายตอ่ไป 

คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้ทกุฝ่ายที่เก่ียวข้องตามโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ ต้องมีการติดตาม 
และทบทวนการปฏิบตัิงานของตนเอง หากผู้ ใดพบข้อสงสยัเก่ียวกับการปฏิบตัิงานหรือการท ากิจกรรมหรือรายการ
ธุรกิจใดๆ ที่อาจเข้าขา่ยฝ่าฝืนนโยบาย มาตรการหรือแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ หรือละเมิด
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ จะต้องแจ้งหรือรายงานข้อมลูดงักลา่วต่อผู้ที่เก่ียวข้องตามช่องทางใน
การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสท่ีก าหนดไว้ 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ก าหนดให้มีการติดตามและการทบทวนมาตรการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอเป็น
ประจ าทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัซึ่งกระทบต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านการทุจริต เพื่อให้
มัน่ใจว่ามาตรการดงักล่าวสอดคล้องกับนโยบายการก ากับดแูลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ 
รวมทัง้เป็นไปตามข้อบงัคบั และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง นอกจากนีก้ารปรับปรุงต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจาก
คณะกรรมการบริษัทและมีการสือ่สารมาตรการท่ีปรับปรุงนัน้ให้ทราบโดยทัว่ทัง้บริษัทฯ  

นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบ  จะเป็นผู้ ก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต         
คอร์รับชั่น โดยการสอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม  และให้ค าแนะน าต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนกังานทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบเป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ 
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13. การฝ่าฝืนนโยบาย 

  บริษัทถือวา่การปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านทจุริต คอร์รัปชัน่ เป็นเร่ืองส าคญัเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งกรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานทกุคนต้องปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามถือเป็นการกระท าผิด บริษัท
จะด าเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบงัคบับริษัท และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

ทัง้นี ้ให้มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 11 สงิหาคม 2560 เป็นต้นไป 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

พล.ต.อ       
      (ปรุง  บญุผดงุ) 

 ประธานกรรมการบริษัท 



                                                                                                                                                                     

ได้รับการอนมุตัิโดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่4/2560 วนัที่ 11 สิงหาคม 2560 

 

แบบรายงานการให้ หรือการรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อ่ืนใด 
 
 

        วนัท่ี............................................ 
 

 ข้าพเจ้า ช่ือ.................................นามสกลุ..................................ต าแหนง่.............................ฝ่าย/แผนก................................ 
ขอรายงานการรับ / การให้ ของขวญั ของที่ระลกึ หรือประโยชน์อืน่ใด ดงันี ้
 

ล าดบั วนัท่ี *ได้รับจาก/ให้แก่ 
(ระบช่ืุอบริษัท ความสมัพนัธ์

ทางธุรกิจ) 

จดุประสงค์ 

(ระบสุาเหต)ุ 
รายละเอียดของขวญั ของที่
ระลกึ หรือประโยชน์อื่นใด 

จ านวน มลูคา่ทัง้หมด 
(บาท) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

*กรุณาขีดฆา่ข้อความที่ไมเ่ก่ียวข้อง 
 

 ข้าพเจ้าได้รายงานการรับ / การให้ ของขวญั ของที่ระลกึ หรือประโยชน์อื่นใด ตามรายการข้างต้น เพื่อให้การท าธุรกรรมตา่งๆ 
เป็นไปอยา่งสจุริต มีความชดัเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามนโยบายของบริษัทฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 
 

............................................... ............................................... ............................................... ............................................... 
ผู้รายงาน ผู้บงัคบับญัชา ส านกังานตรวจสอบภายใน ฝ่ายธุรการ 

 


