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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

สารจากคณะกรรมการบริษัทฯ สําหรับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“บริษทัฯ”) ดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

นอกจากนั้น บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตตามหลกัจริยธรรมสูงสุด บริษทัฯไม่ยอมรับการติด

สินบนและการคอร์รัปชัน่ใดๆโดยส้ินเชิง โดยบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจอยา่งมืออาชีพ ภายใตก้รอบจริยธรรม  ปฏิบติัต่อคู่คา้ และทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้งอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั บริษทัฯ ดาํเนินการและบงัคบัใชข้ั้นตอนปฏิบติัสําหรับการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีมี

ประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง รวมถึงออกนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ (“นโยบาย”) นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่น้ีไดรั้บการสอบ

ทานและอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ นโยบายฉบบัน้ีใช้

ร่วมกบัคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และแนวทางปฏิบติัของบริษทัฯ เพ่ือเสริมสร้างความมุ่งมัน่ของบริษทัฯ ท่ีจะต่อตา้นคอร์รัปชัน่รวมถึงการ

ทุจริตทุกรูปแบบ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนของบริษทัฯ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการป้องกันการทุจริต และคอร์รัปชั่น 

ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการของบริษทัฯ ตอ้งทาํความเขา้ใจนโยบายฉบบัน้ี และปฏิบติัตามแนวทางท่ีกาํหนดอย่างเคร่งครัด และตอ้งทาํให้

พนกังานภายใตบ้งัคบับญัชาทราบและปฏิบติัตามแนวทางการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว รวมทั้งคอยติดตามการปฏิบติัตามนโยบาย

ดงักล่าว 

บริษทัฯ ยงัคงจะปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชัน่และการติดสินบน

ทั้งหมด ในทุกประเทศซ่ึงบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจ อน่ึง ไม่วา่หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนปฏิบติัตามนโยบายน้ีจะกาํหนดไวเ้ป็นประการใดก็

ตาม  บริษทัฯและบุคคลท่ีทาํงานกับบริษทัฯ มีหน้าท่ีในการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆท่ีบงัคบัใช้ในแต่ละประเทศท่ี

ดาํเนินธุรกิจตลอดเวลา 

นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ฉบบัน้ีไดเ้ปิดเผยอยู่บนเวป็ไซตข์องบริษทัฯ และสามารถเผยแพร่ให้แก่บุคคลภายนอก เช่น 

ลูกคา้ คู่คา้ และเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หากไดรั้บการร้องขอ 
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ในนามคณะกรรมการ 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

1. บทนํา 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยทั้งในประเทศและต่างประเทศ (รวมกนัเรียกวา่ “บริษทัฯ”) มี

ความมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรมและซ่ือสัตยสุ์จริต โดยไม่ยอมรับการติดสินบนและการคอร์รัปชัน่ใดๆโดย

ส้ินเชิง และบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจอยา่งมืออาชีพ ภายใตก้รอบจริยธรรม  และปฏิบติัต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเสมอภาค 

เท่าเทียมกนั ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดด้าํเนินการและบงัคบัใชร้ะบบการป้องกนัการติดสินบนและการคอร์รัปชัน่ภายในบริษทัฯ 

อยา่งต่อเน่ือง 

บริษทัฯ และบริษทัอ่ืนๆ ในประเทศไทย ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ “แนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

ทุจริต” ซ่ึงถือเป็นโครงการระดบัชาติท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลและคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (ป.ป.ช.)  

1.1 วตัถุประสงค์ของนโยบาย 

เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัฯ มีนโยบายท่ีเหมาะสมในการกาํหนดความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบติั และกฎเกณฑต่์างๆ 

สําหรับใช้เป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัการคอร์รัปชั่นในทุกกิจกรรมการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงได้จดัทาํ 

“นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่” น้ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาการดาํเนินงานท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบั

การทุจริตคอร์รัปชัน่ และเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนในการดาํเนินธุรกิจ และการพฒันาองคก์รสู่ความยัง่ยืนอย่างมี

ประสิทธิภาพและปราศจากการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 

นโยบายน้ีถูกออกแบบมาเพ่ือสนับสนุน และใชเ้ป็นมาตรฐานในการดาํเนินการเก่ียวกบัการติดสินบนและการ

ทุจริตคอร์รัปชัน่ตามท่ีกาํหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติัของบริษทัฯ ซ่ึงนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่น้ี

ไดรั้บการสอบทานและอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแล

กิจการ 

บริษทัฯมุ่งมัน่ท่ีจะ 

• จดัทาํนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ท่ีมีความชดัเจนและทนัต่อเหตุการณ์ 

• จดัให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองในการปฏิบัติตาม

นโยบายน้ีอยา่งเคร่งครัด 

• จดัให้มีการประเมินความเส่ียงในเร่ืองทุจริตอยา่งสมํ่าเสมอ อีกทั้งมีการสอบทานการปฎิบติัตามนโยบายน้ี

อยา่งเป็นอิสระ 

• จดัฝึกอบรมผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน เพ่ือใหมี้ความเขา้ใจ และสามารถไตร่ตรองรวมทั้งหลีกเล่ียงการ

ติดสินบนทั้งดว้ยตนเองและผูอ่ื้น 
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• จดัทาํขั้นตอนกระบวนการท่ีมีความโปร่งใสและชดัเจนเพ่ือป้องกนัการติดสินบน และมีการติดตาม การสอบ

ทาน และการปรับปรุงกระบวนการตามความเหมาะสม 

• จดัให้มีแนวทางปฏิบติัสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน รวมถึงบุคคลท่ีสาม ในการรายงานการฝ่า

ฝืนและขอ้สงสยัวา่มีการฝ่าฝืนนโยบายน้ี  

1.2 ขอบเขต 

นโยบายฉบบัน้ีบงัคบัใชก้บักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน รวมถึงบุคคลท่ีสามท่ีทาํหนา้ท่ีในนามบริษทัฯ  

และครอบคลุมถึงการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งหมดไม่วา่อยูภ่ายใตก้ฎหมายของประเทศใดก็ตาม  

นโยบายฉบบัน้ีใชบ้งัคบัร่วมกบัคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติัของบริษทัฯ 

1.3 คาํนิยาม 

คาํนิยามตามนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 

คอร์รัปชัน่ หมายถึง การใชอ้าํนาจเพ่ือหาประโยชน์ส่วนตวั หรือการใชอ้าํนาจท่ีไดม้าโดยหนา้ท่ีเพ่ือหาประโยชน์

ใหแ้ก่ตนเอง 

การติดสินบน หมายถึง การเสนอ สญัญา หรือ ให ้ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือความบนัเทิงท่ีมากเกินควร หรือ ส่ิงจูงใจ

ไม่ว่าในรูปแบบใดแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึง เพ่ือจูงใจบุคคลดงักล่าวให้แสดงความคิดเห็นหรือกระทาํการใดๆ หรือเพ่ือให้

ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์อ่ืนใดในทางมิชอบ การกระทาํเก่ียวกบัการติดสินบนไม่จาํเป็นจะตอ้งเกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม เพียง

แค่สญัญาท่ีจะใหห้รือรับก็ถือวา่เป็นการติดสินบน 

การคอร์รัปชัน่และติดสินบนมีหลายรูปแบบ ซ่ึงรวมถึงการใหห้รือการรับ ดงัต่อไปน้ี 

• ของขวญั ผลประโยชน์และการเล้ียงรับรองพิเศษในรูปตวัเงินหรือส่ิงอ่ืนใด 

• ค่าอาํนวยความสะดวก หรือ เงินสินบน 

• การสนบัสนุนทางการเมือง 

• การบริจาคเพ่ือการกศุล หรือเงินสนบัสนุน 

2. นโยบายและแนวปฏิบัต ิ

2.1 ข้อห้าม 

หา้มการคอร์รัปชัน่และติดสินบนทุกรูปแบบ เม่ือมีการติดต่อกบับุคคลทั้งภายในและภายนอกบริษทัฯ ไม่วา่บุคคล

นั้นจะอยูใ่นภาครัฐหรือภาคเอกชน บริษทัฯไม่ยอมรับการกระทาํใดๆท่ีเก่ียวกบัการติดสินบน และการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุก

รูปแบบ หากกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร และพนกังานฝ่าฝืนนโยบายน้ี หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง อาจส่งผลใหเ้กิดการลงโทษ

ทางวนิยั และอาจร้ายแรงถึงขั้นเลิกจา้ง 
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2.2 บทบาท และหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

• คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการกาํหนดนโยบาย และสนบัสนุนให้มีวฒันธรรม

องค์กรท่ีห้ามการติดสินบนและการคอร์รัปชัน่ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัพนักงาน หรือบุคคลภายนอกท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในนามบริษทัฯ  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกับดูแลกิจการ ทาํหน้าท่ีในการดูแลนโยบายน้ี

รวมถึงขั้นตอนการปฏิบติัตามนโยบายน้ีใหมี้ความสอดคลอ้งกบักฎหมายและหลกัจริยธรรม 

• คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการสอบทานระบบควบคุมภายใน 

รายงานทางการเงิน และระบบการบริหารจัดการความเส่ียง รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกับดูแลกิจการให้

ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการทบทวนนโยบายน้ีเป็นประจาํทุกปี และติดตามผลการปฏิบติัตามนโยบายอยา่งสมํ่าเสมอ 

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการใหข้อ้เสนอแนะและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาทบทวน

นโยบายน้ี รวมถึงการดาํเนินการใดๆ ท่ีจาํเป็นตามความเหมาะสม 

• ผูบ้ริหารระดับสูง และผูบ้ริหารมีความรับผิดชอบในการกาํหนดแผนการดาํเนินงานท่ีเหมาะสมในการ

ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ โดยส่ือสารไปยงัพนกังานและ

ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบหรือระเบียบต่างๆ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทาง

ธุรกิจ กฎระเบียบ มาตรฐาน และขอ้กฎหมาย 

• ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีความรับผิดชอบในการตรวจสอบ และประเมินการทาํรายการทางธุรกิจของแต่ละ

แผนกว่ามีความถูกตอ้งและเป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิที่กาํหนด วิธีการอนุมตัิรายการ  มาตรฐาน กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

รวมถึงนโยบายฉบบัน้ี เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมต่อความเส่ียงในการ

คอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบและการประเมินดงักล่าวต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการโดยตรง 

• ถือเป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของพนกังานทุกคนท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามนโยบายน้ี ในกรณีท่ีพนกังานเห็น

วา่ขอ้กาํหนดในนโยบายน้ีไม่ถูกตอ้ง พนกังานสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการส่ือสารบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

พนกังานทุกคนสามารถแจง้เร่ืองร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจท่ีผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม โดยไม่ตอ้งกงัวลถึง

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงบริษทัฯ จะนาํเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวไปสืบสวนขอ้เท็จจริงต่อไป 

คณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ตอ้งหลีกเล่ียงการกระทาํใดๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืน และ/หรือ 

ขดัแยง้กบันโยบายน้ี 

บริษทัฯ จะให้ความคุม้ครองต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานท่ีต่อตา้นการติดสินบนและการคอร์รัปชั่น 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายฉบบัน้ี และจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติั 
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2.3 แนวทางการปฏิบัตเิพือ่ลดความเส่ียงจากการตดิสินบนและการคอร์รัปช่ัน 

บริษทัฯ หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน เรียกร้อง เสนอ หรือรับสินบน เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตวั

หรือเพ่ือผลประโยชน์ของครอบครัว เพ่ือน หรือคนรู้จกั ทั้งน้ี เพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินการต่างๆซ่ึงมีความเส่ียงสูงในการ

คอร์รัปชัน่ พนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามแนวทางดงัต่อไปน้ีอยา่งระมดัระวงั  

2.3.1 ของขวญั ผลประโยชน์ และการเลีย้งรับรอง  

การใหห้รือรับของขวญั ผลประโยชน์ หรือการเล้ียงรับรองใดๆ บางคร้ังถือเป็นส่วนสาํคญัในการสร้างหรือคงไว้

ซ่ึงความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายห้ามให้และห้ามรับของขวญั ผลประโยชน์ หรือการ

เล้ียงรับรองท่ีมากเกินควรหรือไม่เหมาะสม  

นโยบายน้ีใชค้วบคู่กบันโยบายเก่ียวกบัการรับ-การใหข้องขวญัและการเล้ียงรับรองท่ีมากเกินควรหรือไม่เหมาะสม

ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติัของบริษทัฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.3.2 ค่าอาํนวยความสะดวก หรือ เงนิสินบน 

“ค่าอาํนวยความสะดวก” คือ การจ่ายเงินท่ีไม่เป็นทางการแก่เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ เพ่ือใหไ้ดค้วามมัน่ใจหรือเพ่ือเร่งการ

ปฏิบัติงาน หรือหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีจาํเป็น บางคร้ังเรียกว่า เงินเพ่ิมความเร็ว หรือ การ

จ่ายเงินหล่อล่ืน หรือ เงินสินนํ้ าใจ  

“เงินสินบน” คือ การจ่ายเงินเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงความไดเ้ปรียบ หรือความช่วยเหลือทางธุรกิจ 

การจ่ายเงินให้แก่เจา้หน้าท่ีของรัฐหรือหน่วยงานกาํกบัดูแลอย่างไม่เป็นทางการถือเป็นส่ิงตอ้งห้ามในเกือบทุก

ประเทศ 

หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนจ่ายค่าอาํนวยความสะดวกหรือเงินสินบนใดๆโดยเด็ดขาด หากมีการ

ฝ่าฝืนอาจส่งผลใหเ้กิดการดาํเนินคดีทางกฎหมายกบั กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน เป็นการส่วนตวั และ/หรือโดยบริษทัฯ 

2.3.3 การช่วยเหลอืทางการเมอืง 

การช่วยเหลือทางการเมือง คือ การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางดา้นการเงินหรือรูปแบบอ่ืนใด เพ่ือสนับสนุน

กิจกรรมทางการเมือง 

บริษทัฯไม่เป็นส่วนหน่ึงของพรรคการเมืองใดไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเงินแก่

พรรคการเมือง นกัการเมือง หรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งใดๆ 

ในกรณีพิเศษ อาจมีการช่วยเหลือไดห้ากเป็นไปเพ่ือสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตย โดยจะตอ้งมีการจดัทาํ

เอกสารระบุช่ือผูรั้บความช่วยเหลือ พร้อมทั้งอธิบายวตัถุประสงคข์องการใหค้วามช่วยเหลือ รวมถึงเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัก่อน โดยค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเสนอนั้นจะตอ้งโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง 
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บริษทัฯ เคารพในสิทธิส่วนบุคคลในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ในการเขา้ร่วมกิจกรรม

ดงักล่าวจะตอ้งไม่กระทาํในนามบริษทัฯ 

บริษทัฯ จดัทาํภาคผนวก 1 และ 2 ข้ึนภายใตน้โยบายฉบบัน้ีเพ่ือแสดงขั้นตอนและแผนผงัสาํหรับการช่วยเหลือทาง

การเมือง 

2.3.4 การบริจาคเพือ่การกศุลและเงนิสนับสนุน 

บริษทัฯ ใหเ้งินบริจาคเพ่ือการกศุล และเงินสนบัสนุนเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการพฒันาสงัคมเศรษฐกิจ หรือเช่ือมโยง

กบัวฒันธรรมหรือกิจกรรมการศึกษา โดยเงินบริจาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุนดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นการให้เพื่อ

วตัถุประสงค์ท่ีไม่เหมาะสม เม่ือมีการเสนอเพ่ืออนุมติัเงินบริจาคหรือเงินสนบัสนุน จะตอ้งมีการจดัทาํเอกสารโดยระบุช่ือ

ผูรั้บเงินดงักล่าวพร้อมอธิบายวตัถุประสงคข์องการบริจาคหรือการสนบัสนุน รวมถึงเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งต่อผูมี้อาํนาจ

ตามขั้นตอนการอนุมติัของบริษทัฯ 

บริษทัฯ จดัทาํภาคผนวก 1 และ 2 ข้ึนภายใตน้โยบายฉบบัน้ีเพ่ือแสดงขั้นตอนและแผนผงัสาํหรับการบริจาคเพ่ือ

การกศุลและเงินสนบัสนุน 

2.4 ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ 

การทาํธุรกรรมหรือกิจกรรมใดๆ อนัเก่ียวข้องกับความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือการจัดซ้ือทั้ งกับภาครัฐและ

ภาคเอกชน จะตอ้งดาํเนินการดว้ยความซ่ือสัตย ์โปร่งใส เป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด และสอดคลอ้งกบัจริยธรรมธุรกิจ

และแนวทางปฏิบติั รวมถึงนโยบายฉบบัน้ี 

2.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

นโยบายน้ีครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การเล่ือนตาํแหน่ง การฝึกอบรม การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และการให้ผลตอบแทน  กระบวนการจ้างงาน และเง่ือนไขการจ้างงานตอ้ง

สอดคลอ้งกบันโยบายน้ี โดยอยา่งนอ้ยเป็นไปตามขอ้กาํหนด ดงัต่อไปน้ี 

• มีการตรวจสอบบุคคลอา้งอิงเพ่ือใหแ้น่ใจวา่บุคคลนั้นมีความเหมาะสมกบัตาํแหน่งท่ีสรรหา (ตามความ

เหมาะสม) 

• ใหค้าํแนะนาํและจดัอบรมบรรยายสรุปเก่ียวกบันโยบายน้ี รวมถึงไดรั้บความยินยอมจากบุคคลดงักล่าว

ในการปฏิบติัตามนโยบายน้ี 

• กาํหนดระเบียบวินยัท่ีชดัเจน ซ่ึงบริษทัฯ จะดาํเนินการทางวินยัท่ีเหมาะสมต่อพนกังานท่ีมีส่วนร่วมใน

การคอร์รัปชัน่ใดๆ 
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2.6 การบันทกึบัญชีทีถู่กต้องและเกบ็รักษาข้อมูล 

รายการบนัทึกบญัชีต่างๆ จะตอ้งมีรายละเอียดท่ีเหมาะสม ถูกตอ้งและระบุรายการจ่าย การซ้ือขายสินทรัพย ์และมี

วตัถุประสงคก์ารทาํรายการท่ีชดัเจน จะตอ้งไม่มีการปลอมแปลงการบนัทึกบญัชีและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือปิดบงัรายการ

ธุรกรรมท่ีแทจ้ริง 

วตัถุประสงค์ของการกาํหนดขั้นตอนการบนัทึกบัญชีน้ี เพ่ือป้องกนับริษทัฯ จากการปกปิดรายการสินบนและ

ป้องกนัการทาํบญัชีเท็จ วธีิการบนัทึกบญัชีซ่ึงใชก้บัเอกสารทุกประเภทและจะตอ้งมีการปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

• ดูแลให้เอกสารและบนัทึกบญัชีต่างๆ แสดงความถูกตอ้งของขอ้มูลในแต่ละรายการ และการซ้ือขาย 

สินทรัพยข์องบริษทัฯ  

• ดูแลใหมี้ระบบการควบคุมบญัชีภายในท่ีสามารถป้องกนัการจ่ายเงินท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายแก่เจา้หนา้ท่ี

ของรัฐ (รวมถึงเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานก่ึงภาครัฐ และเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานก่ึงรัฐก่ึงเอกชน) หรือบุคคลใด 

• เป็นไปตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปท่ีบังคบัใช้ (ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ (IFRS)) 

2.7 การส่ือสารและการฝึกอบรม 

บริษทัฯ ถือเป็นส่ิงสําคญัท่ีนโยบาย และแนวทางปฏิบติัน้ีจะถูกปลูกฝัง และเขา้ใจภายในบริษทัฯ โดยผ่านการ

อบรมและการส่ือสารทั้งภายในและภายนอก 

บริษทัฯ จะส่ือสารนโยบายน้ีผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆของบริษทัฯ เช่น อีเมล์ภายใน เว็บไซต์ แบบแสดง

รายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) 

สาํหรับพนกังานใหม่ บริษทัฯ จะจดัใหมี้การอบรมนโยบายน้ี โดยถือเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการแนะนาํบริษทัฯ  

บริษทัฯ จะจดัใหมี้การฝึกอบรมนโยบายน้ีอยา่งสมํ่าเสมอแก่พนกังานทุกคน  

บริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อการเผยแพร่ความรู้และการส่ือสารกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีผลกระทบต่อบริษทัฯ 

เพ่ือใหบุ้คคลเหล่าน้ีปฏิบติัตามนโยบายน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี บริษทัฯ จะเผยแพร่นโยบายน้ีบนเวบ็ไซตข์อง

บริษทัฯ และมีการทบทวนนโยบายอยา่งสมํ่าเสมอตามความเหมาะสม 

2.8 การตดิตามและทบทวนนโยบาย 

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ทาํหนา้ท่ีติดตามความมีประสิทธิผลและสอบทานการปฏิบติัตาม

นโยบายน้ีอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้งเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ถึงความเหมาะสม ความเพียงพอ และประสิทธิผลของ

นโยบายน้ี 
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ขอ้เสนอแนะแก่นโยบายฉบบัน้ีท่ีไดจ้ากคณะกรรมการบริษทัฯ จะถูกนาํไปปรับใชท้นัที  ระบบควบคุมภายในของ

บริษทัฯ จะไดรั้บการตรวจสอบภายในอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ แน่ใจวา่ บริษทัฯ มีขั้นตอนการป้องกนั

การติดสินบนและการคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคนของบริษทัฯ สามารถให้คาํแนะนาํ และแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายน้ี เพื่อบริษทัฯ จะ

ไดน้าํไปปรับปรุงต่อไป 

2.9 การรายงานการกระทาํทีฝ่่าฝืนนโยบาย 

หากบุคคลใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้กงัวลใดๆ อนัเก่ียวขอ้งกบัการฝ่าฝืนนโยบายน้ีโดยกรรมการหรือผูบ้ริหารหรือ

พนกังานของบริษทัฯ บุคคลนั้นจะตอ้งรายงานขอ้มูลดงักล่าวต่อผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานท่ีฝ่าฝืนหรือฝ่ายบุคคล หรือฝ่าย

กฎหมาย หรือผา่นกระบวนการแจง้เบาะแส (whistleblowing)  ตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติัของ

บริษทัฯ 
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ภาคผนวก 1: ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัตใินการต่อต้านการทุจริต 

ขั้นตอนและแนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่น้ีสนบัสนุนการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และควรอ่านร่วมกบั

นโยบายต่อตา้นการทุจริต และคู่กบัจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ 

ขั้นตอนในการให้/รับของขวญั ผลประโยชน์หรือการเลีย้งรับรองที่มากเกนิควรหรือไม่เหมาะสม 

หลกัการ 

การตดัสินใจทางธุรกิจไม่ควรข้ึนอยู่กบัการใหห้รือรับของขวญั ผลประโยชน์ และ/หรือ การเล้ียงรับรองท่ีมากเกิน

ควรหรือไม่เหมาะสมจากความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ การคดัเลือกซพัพลายเออร์ และหุน้ส่วนทางธุรกิจ เช่นเดียวกนักบั

การคดัเลือกของลกูคา้ของบริษทัฯ ตอ้งข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีเหมาะสม เช่น ราคา คุณภาพ การบริการ และมลูค่า เป็นตน้ 

บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานปฏิบัติตามแนวทางน้ี เพ่ือหลีกเล่ียงความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน ์หรือภาพลกัษณ์ท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนส์าํหรับฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงในการทาํธุรกิจหรือการตกลง

ทาํธุรกิจระหว่างบริษทัฯกบับุคคลภายนอก เน่ืองจากการให้หรือรับของขวญั ผลประโยชน์ และการเล้ียงรับรอง

ท่ีมากเกินควรหรือไม่เหมาะสม อาจถือเป็นการติดสินบน ซ่ึงอาจทาํใหบ้ริษทัฯเส่ือมเสียช่ือเสียง หรือเป็นการละเมิด

กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการต่อตา้นการติดสินบน และ/หรือ การคอร์รัปชัน่ 

บริษทัฯ กาํหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการให้และรับของขวญั และการเล้ียงรับรองท่ีมากเกินควรหรือไม่เหมาะสม 

ดงัน้ี 

• หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเรียกหรือรับของขวญั ผลประโยชน์ หรือการเล้ียงรับรอง จากคู่คา้และ/

หรือบุคคลอ่ืนท่ีทาํธุรกิจกบับริษทัฯ โดยเดด็ขาด 

• ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเสนอของขวญั ผลประโยชน์ หรือการเล้ียงรับรอง ให้แก่   คู่คา้ หรือ

บุคคลอ่ืนใด เพ่ือจูงใจใหบุ้คคลเหล่านั้นปฏิบติัในทางท่ีมิชอบ 

• ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานให้หรือรับของขวญั ผลประโยชน์ หรือการเล้ียงรับรองท่ีมากเกินควร

หรือไม่เหมาะสมในทุกสถานการณ์ แก่/จากคู่คา้ และบุคคลภายนอกท่ีทาํธุรกิจกบับริษทัฯ (รวมถึงหน่วยงาน

ภาครัฐ หน่วยงานก่ึงภาครัฐ หน่วยงานก่ึงรัฐก่ึงเอกชน ซพัพลายเออร์ ธนาคาร หรือผูใ้หบ้ริการ) อย่างไรก็ตาม 

ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นตอ้งรับของขวญั ของขวญันั้นตอ้งมีโลโกห้รือสัญลกัษณ์ของบริษทัผูใ้ห้  (ตวัอย่าง

ของขวญัท่ีสามารถให/้รับได-้แสดงไวต่้อจากน้ี) และเป็นการใหท้ัว่ไป (ไม่เฉพาะเจาะจง) สาํหรับใหแ้ก่ลูกคา้ 

หรือ คู่คา้ของบริษทัผูใ้ห ้และไม่เก่ียวขอ้งกบัขอ้ผกูมดัใดๆทางธุรกิจ 
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• การเล้ียงรับรองท่ีเป็นปกติทางธุรกิจ เช่น การเล้ียงตอ้นรับ ชา/กาแฟ อาหาร หรือการเล้ียงรับรองท่ีมีลกัษณะ

เช่นเดียวกนัอ่ืนๆ และท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจโดยตรงหรือท่ีเป็นประเพณีนั้นไม่เขา้ข่ายตามขอ้กาํหนดน้ี 

หากการเล้ียงรับรองดงักล่าวมีมูลค่าท่ีเหมาะสมและตอ้งไม่เป็นการผกูมดัใดๆทางธุรกิจ 

• ตวัอยา่งของขวญั ส่ิงตอบแทนหรือการเล้ียงรับรอง ซ่ึงกรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังานสามารถใหห้รือรับได ้

หากเป็นไปตามขั้นตอนท่ีระบุในขา้งตน้  

ก) ผลิตภณัฑส่์งเสริมการขายท่ีมีมลูค่านอ้ย เช่น  ปากกา หนงัสือ  ปฏิทิน สมุดบนัทึก  หรือแกว้นํ้าท่ีมีโลโก้

องคก์ร  และเป็นของขวญัทัว่ไป (ไม่เฉพาะเจาะจง) ท่ีใหแ้ก่ลูกคา้ หรือ คู่คา้ของบริษทัฯ และบุคคลใดๆ 

และ 

ข) อาหารระหวา่งการเจรจาธุรกิจ 

• ตวัอยา่งการเล้ียงรับรอง ซ่ึงกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งไม่ใหห้รือไม่รับ 

ก) ความบนัเทิงในสถานท่ีท่ีไม่เหมาะสม เช่น บาร์ หรือไนทค์ลบั 

ข) กิจกรรมเพ่ือความบนัเทิง กิจกรรมกีฬา การใชบ้า้นพกัตากอากาศ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือประโยชนส่์วนตน 

 ฝ่ายตรวจสอบภายในประเมินผลกระบวนการการให้/รับของขวญั ผลประโยชน ์หรือการเล้ียงรับรองท่ีเกิน

ควร/ไม่เหมาะสม  เพ่ือสอบทานความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน 

รวมถึงสอบทานรายการท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแล

กิจการ เพ่ือนาํเสนอขอ้เสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษทัฯ (หากจาํเป็น) 

ในกรณีท่ีพนกังานมีขอ้สงสยัถึงความเหมาะสมของการเสนอใหข้องขวญั ผลประโยชน ์หรือการเล้ียงรับรอง

จากบุคคลภายนอก เช่น คู่สญัญา หรือ ซพัพลายเออร์ โดยพนกังานดงักล่าวตอ้งปฏิเสธการรับ หรือปรึกษากรรมการ

ผูมี้อาํนาจอนุมติั สาํหรับกรรมการบริษทัฯ กรรมการท่านดงักล่าวตอ้งปรึกษาประธานคณะกรรมการบริษทัฯ หรือ

กรรมการผุจ้ดัการ ทั้งน้ี ไม่เพียงแต่เป็นการปกป้องช่ือเสียงของบริษทัฯ แต่ยงัเพ่ือปกป้องกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ 

พนกังาน จากขอ้กล่าวหา หรืออิทธิพลท่ีไม่เหมาะสม 

แนวทางปฏิบัตสํิาหรับการบริจาคเพือ่การกศุลและเงนิสนับสนุน 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัสําหรับการบริจาคเพ่ือการกุศลและเงินสนบัสนุน

ดงัต่อไปน้ี 

• เม่ือมีการเสนอเพ่ืออนุมติัเงินบริจาคเพ่ือการกุศล หรือเงินสนบัสนุน  ผูเ้สนอจะตอ้งจดัทาํเอกสารโดยระบุช่ือ

ผูรั้บและอธิบายถึงวตัถุประสงค์ของการบริจาคหรือการสนับสนุนรวมถึงเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งให้กบั

กรรมการผูมี้อาํนาจอนุมติั ตามขั้นตอนการอนุมติัของบริษทัฯ  

อยา่งไรกต็าม หากมีผูเ้สนอรายการบริจาคเพ่ือการกุศล หรือเสนอขอเงินสนบัสนุนซ่ึงมีมูลค่ามากกว่า 

5 ลา้นบาท รายการดงักล่าวตอ้งนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือขออนุมติั 
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• เอกสารประกอบรายการต่างๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน หรือจดหมายแสดงความขอบคุณจากองคก์รท่ีไดรั้บ  จะถูก

นาํส่งให้กบัแผนกบญัชี (หรือแผนกตรวจสอบภายใน)เพ่ือเป็นเอกสารสนับสนุน หลงัจากรายการบริจาค

ดงักล่าวเสร็จส้ินแลว้ 

• แผนกบญัชี (หรือแผนกตรวจสอบภายใน)ตรวจสอบหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริจาคเพ่ือการกุศลและเงิน

สนบัสนุนเช่นเดียวกบัการตรวจหลกัฐานอ่ืนในวิธีการท่ีเหมาะสม ในกรณีท่ีมีหลกัฐานไม่เพียงพอ  ตอ้งขอ

ขอ้มูลเพ่ิมเติม  หรือคาํช้ีแจงเพ่ิมเติม หากพิสูจน์ไดว้่าการบริจาคการกุศลและการใหเ้งินสนบัสนุนไม่เป็นไป

ตามนโยบายของบริษทัฯ หรือถูกใชเ้ป็นขอ้อา้งในการทุจริต  ผูท่ี้กระทาํความผิดจะตอ้งไดรั้บการลงโทษทาง

วินยัสูงสุด 

• ฝ่ายตรวจสอบภายในประเมินผลขั้นตอนและการปฏิบัติท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริจาคเพ่ือการกุศล และเงิน

สนบัสนุนทุกปี  เพ่ือสอบทานความมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และความเหมาะสมของการควบคุมภายใน 

รวมทั้งสอบทานรายการท่ีเก่ียวขอ้ง และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแล

กิจการ เพ่ือนาํเสนอขอ้เสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษทัฯ (หากจาํเป็น) 

 

แนวทางปฏิบัตสํิาหรับเงนิสนับสนุนกจิกรรมทางการเมอืง 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสําหรับเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง

ดงัต่อไปน้ี 

• เม่ือมีการเสนอเพ่ืออนุมติัเงินสนบัสนุนสาํหรับกิจกรรมทางการเมือง ผูเ้สนอจะตอ้งจดัทาํเอกสารโดยระบุช่ือ

ผูรั้บ และอธิบายถึงวตัถุประสงค์ของการให้เงินสนบัสนุน รวมถึงเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งให้กบัผูมี้อาํนาจ

อนุมติัของบริษทัฯ ตามขั้นตอนการอนุมติัของบริษทัฯ 

อย่างไรก็ตาม หากเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองท่ีให้นั้นมีมูลค่าเท่ากบัหน่ึงลา้นบาทหรือมากกว่า 

รายการดงักล่าวตอ้งนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือขออนุมติั 

• เอกสารประกอบต่างๆ เช่นใบเสร็จรับเงิน หรือจดหมายแสดงความขอบคุณจากองคก์รท่ีไดรั้บจะถูกส่งไปยงั

แผนกบญัชี (หรือแผนกตรวจสอบภายใน)เพ่ือเป็นเอกสารประกอบรายการ หลงัจากไดใ้ห้เงินสนับสนุน

กิจกรรมทางการเมืองแลว้ 

• แผนกบญัชี (หรือแผนกตรวจสอบภายใน)ตรวจสอบหลกัฐานเก่ียวกบัเงินบริจาคเพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมทาง

การเมือง และเกบ็รักษาหลกัฐานอยา่งเหมาะสม ในกรณีท่ีมีหลกัฐานไม่เพียงพอ  ตอ้งขอขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือคาํ

ช้ีแจงเพ่ิมเติม หากพิสูจนไ์ดว้า่การสนบัสนุนทางการเมืองไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ หรือถูกใชเ้ป็น

ขอ้อา้งในการทุจริต ผูท่ี้กระทาํความผิดจะตอ้งไดรั้บการลงโทษทางวินยัสูงสุด 

• ฝ่ายตรวจสอบภายในประเมินผลขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง เพ่ือสอบทาน

ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเหมาะสมของการควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานรายการท่ี
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เก่ียวข้อง และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกับดูแลกิจการเพ่ือนําเสนอ

ขอ้เสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษทัฯ (หากจาํเป็น) 
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ภาคผนวก 2: แผนผงัขั้นตอนสําหรับแต่ละกจิกรรม 

แผนผงัสําหรับการบริจาคเพือ่การกศุล เงนิสนับสนุน และเงนิสนบัสนุนกจิกรรมทางการเมอืง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ไม่อนุมติั 

อนุมติั 

จดัทาํจดหมายปฏิเสธ

อยา่งสุภาพส่งให้

บุคคลภายนอก 

ดาํเนินการตามแนวทางการทาํรายการจ่ายของบริษทัฯ  

พร้อมเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ฝ่ายการเงินเก็บรักษาสาํเนาแบบฟอร์ม/อีเมล/์รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯ และเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

หลงัจากไดรั้บขอ้เสนอสาํหรับการบริจาค 

เพื่อการกุศล เงินสนบัสนุนหรือ 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 

   พิจารณาวา่เงินบริจาคมีมูลค่า 

เกิน 5 ล้านบาท สาํหรับการบริจาคเพื่อการกุศลและเงิน

สนบัสนุน หรือ 1 ลา้นบาทสาํหรับเงินสนบัสนุนกิจกรรม

ทางการเมือง หรือไม่ 
 

ไม ่

ส่งแบบฟอร์มคาํขอส่งให ้

กรรมการผูท่ี้มีอาํนาจอนุมติั เพื่อ

นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

จดัทาํจดหมายปฏิเสธอยา่งสุภาพ

แก่บุคคลภายนอก 

พิจารณาวตัถุประสงค ์

ของการขอวา่เป็นไปตามนโยบาย และ

แนวทางปฏิบติัหรือไม ่

ใช่ 

ส่งแบบฟอร์มคาํขอส่งให ้

กรรมการผูท่ี้มีอาํนาจอนุมติั  

คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา 

นอ้ยกวา่หรือ

เท่ากบั 


