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นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน 
 

บทนํา 

บริษัท มิลลค์อน สตีล จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  ("บริษัทฯ") ตระหนักดีว่าการคอรร์ปัชนัส่งผลรา้ยและเป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนาสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการกระทาํท่ีไม่ถูกตอ้งและสรา้งความไม่เป็นธรรมในทาง

ธุรกิจ ส่งผลเสียทั้งดา้นจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และไม่เป็นท่ียอมรบั ทั้ง

ภายในและต่างประเทศ รวมทัง้ทาํใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย ขาดความ

เชื่อมั่นต่อองคก์าร ดงันัน้บรษิทัฯ จึงถือปฏิบตัติามกฎหมายประเทศไทยในการต่อตา้นคอรร์ปัชนั และกาํหนดนโยบายฯ 

นี ้เพ่ือใหถื้อเป็นหลกัการท่ีสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจท่ีจะไม่สนบัสนนุกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลท่ีมีส่วนร่วมกบัการ

แสวงหาผลประโยชนอ์นัไม่พึงไดร้บั ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มจากการใชอ้าํนาจหนา้ท่ีโดยมิชอบ 

 

วัตถุประสงค ์

นโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนันีเ้ป็นแนวทางให ้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดบั

ตระหนกัถึงการปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยจิตสาํนึกในการยึดถือความซื่อสตัยส์จุริตในการปฏิบตัิหนา้ท่ี โดยปราศจากการทจุรติ

คอรร์ัปชัน หรือการแสวงหาผลประโยชนใ์นหนา้ท่ีโดยมิชอบ ซึ่งเป็นปัจจัยสาํคัญท่ีจะช่วยจรรโลงไวซ้ึ่งชื่อเสียงและ

เกือ้หนนุต่อการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 

 

คาํนิยาม  

บรษิัทฯ  หมายถึง บรษิัท มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) และ บรษิัทย่อย  

คอรร์ปัชนั หมายถึง การใชอ้าํนาจหนา้ท่ีโดยมิชอบเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งผลประโยชนท่ี์มิควรได ้การ

ให้หรือรับสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สัญญา ให้

คาํมั่น เรียกรอ้ง ใหห้รือรบัซึ่งเงิน ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ่ื์นใดท่ีไม่ถกูตอ้ง

แก่เจา้หนา้ท่ีของรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชน หรือผูม้ีหนา้ท่ี

ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือใหบุ้คคลดงักล่าวกระทาํหรือละเวน้ 

การปฏิบตัิหนา้ท่ี หรือเพ่ือใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนท์างธุรกิจท่ี

ไม่ถกูตอ้ง 

การชว่ยเหลือ  

ทางการเมอืง 

หมายถึง การช่วยเหลือในนามบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นการเงิน หรือรูปแบบอ่ืน 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือดา้นการเงินสามารถ

รวมถึงการใหกู้เ้งิน ส่วนการช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืน (In-kind) เช่น การให้

ส่ิงของหรือบรกิาร การโฆษณาส่งเสรมิหรือสนบัสนนุพรรคการเมือง การซือ้

บัตร เข้าชมงาน ท่ีจัด เ พ่ือระดมทุนห รือบริจาคให้แก่องค์การ ท่ีมี

ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น ทั้งนี ้ เว้นแต่ เป็นการ

สนับสนุนกระบวนการทางประชาธิปไตยท่ีกระทําได้ตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด 
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การติดสินบน หมายถึง การใหท้รัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าหรือผลประโยชน์อ่ืนท่ีใหแ้ก่เจา้หน้าท่ีรัฐ บุคคล  /   

กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเพ่ือจงูใจใหผู้น้ัน้กระทาํหรือละเวน้การกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง

ในตาํแหน่งไม่ว่าการนัน้ชอบหรือมิชอบดว้ยหนา้ท่ี  เพ่ือประโยชนต์่อตนเอง 

หรือต่อธุรกิจของบรษิัทฯ  

ของขวญัของกาํนลั หมายถึง 

 

ส่ิงของมีค่าทัง้ท่ีเป็นวตัถ ุสินคา้ และบรกิาร ไม่ว่าจะเป็นการใหห้รือรบัโดยตรง 

หรือให้มีการซือ้หรือขายในราคาพิเศษ รวมทั้งการออกค่าใช้จ่ายในการรับ

บรกิาร เช่น การเดินทาง เป็นตน้ 

กรรมการ        หมายถึง กรรมการของบรษิัทฯ 

ผูบ้รหิาร หมายถึง ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  / กรรมการบรหิาร / รอง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ผู้อาํนวยการ /  

ผูช้่วยผูอ้าํนวยการ / ผูจ้ดัการแผนก / ผูจ้ดัการฝ่าย / รองผูจ้ดัการ / หวัหนา้

งาน / ของบรษิัทฯ 

พนกังาน  หมายถึง พนักงานประจํารายเดือน พนักงานรายวัน พนักงานตามสัญญาจ้าง  

ซึ่งมีกาํหนดระยะเวลาท่ีแน่นอน ซึ่งบริษัทฯ ตกลงว่าจา้งโดยไดร้บัค่าจา้ง 

หรือผูก้ระทาํแทนของบรษิัทฯ 

ตวัแทนทางธุรกิจ                                            หมายถึง นิติบุคคลอ่ืน หรือบุคคลธรรมดา ท่ีไม่ใช่พนกังานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัท ได้

ว่าจา้ง หรือตกลงใหท้าํธุรกรรม หรือติดต่อกับบุคคลภายนอกในนามของ

บรษิัทฯ  

ลกูคา้ หมายถึง ผูซ้ือ้สินคา้ /บรกิารของบรษิัทฯ 

คู่คา้ 

                                                                                                           

หมายถึง บุคคลท่ีมีธุรกรรมกับบริษัทฯ  เพ่ือสนับสนุน หรือส่งเสริมใหเ้กิดธุรกิจกับ

บรษิัทฯ เช่น ผูจ้ดัหา และผูใ้หบ้รกิารกบับรษิัทฯ 

ญาต ิ หมายถึง บุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต โดยพฤตินยัหรือโดยการจดทะเบียน

ตามกฎหมาย เช่น บิดา/มารดา พ่ีนอ้ง สามีภรรยา ทัง้ทางนิตินยัและพฤติ

นยั บตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร 

การบรจิาค 

เพ่ือการกศุลหรือ

สาธารณประโยชน ์

หมายถึง การใหเ้งินบริจาค ส่ิงของ หรือประโยชนอ่ื์นใดเพ่ือสาธารณประโยชน ์โดยมั่นใจ

ว่าเงินบรจิาคจะไม่ถกูนาํไปใชเ้พ่ือประโยชนต์อบแทนหรือติดสินบน 

 

เงินสนบัสนนุ 

 

หมายถึง 

 

เงินท่ีจ่ายโดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือธุรกิจ ตราสินคา้ หรือชื่อเสียงของบรษิัทฯ 

การเลีย้งรบัรอง หมายถึ ง 

 

การเลีย้งรับรอง การเลีย้งอาหาร เคร่ืองดื่ม และรวมถึงการจัดงาน จัด

กิจกรรมสนัทนาการเพ่ือการพกัผ่อน เช่น งานร่ืนเรงิ งานกีฬา เป็นตน้  

การขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์

(Conflict of 

Interest) 

หมายถึง การขดัแยง้ทางผลประโยชนส่์วนตนและผลปรโยชนส่์วนรวม การแสวงหา

ประโยชนส่์วนบุคคลโดยการละเมิดต่อระเบียบกฏหมาย การใชต้าํแหน่ง

หนา้ท่ีไปแทรกแซง การใชดุ้ลยพินิจในกระบวนการตดัสินใจ ซึ่งอาจทาํให้

ละทิง้คณุธรรมในการปฏิบตัิหนา้ท่ี ขาดความเป็นกลาง ความอิสระ โปรง่ใส 

และเป็นธรรม 



 

ฝ่ายกาํกบัดแูลกิจการ บริษัท มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) 

52 อาคารธนิยะ พลาซา ชัน้ 29 ถนนสีลม แขวงสรุิยวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 l E-mail: cg@millconsteel.com 

นอมินี หมายถึง บคุคลหรือนิติบคุคลท่ีเป็นผูแ้ทนหรือลกัษณะถกูแต่งตัง้แทนเจา้ของจรงิโดย

เจา้ของจรงิเป็นผูไ้ดร้บัผลประโยชนน์ัน้ 

ผลประโยชนอ่ื์น       หมายถึง ผลประโยชนอ่ื์นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบไุวอ้ย่างชดัแจง้ในระเบียบนี ้

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

เพ่ือใหน้โยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชันของบริษัทฯ  มีแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจน จึงได้

กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของผูเ้ก่ียวขอ้งไว ้ดงันี ้

คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ท่ี ดงันี ้

1. กาํหนดและอนมุตัินโยบายและมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

2. อนมุตัิและทบทวนแนวทางปฏิบตัิสาํหรบันโยบายและมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

3. กาํกับดูแลให้มีระบบท่ีสนับสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชันท่ีมีประสิทธิภาพและมีการนาํ

มาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนัไปปฎิบตัิภายในองคก์ร 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ี ดงันี ้

1. สอบทานใหบ้รษิัทฯ มีการควบคมุภายในอย่างเพียงพอ 

2. สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน มีหนา้ท่ี ดงันี ้

1. ส่งเสริมสนับสนุน และควบคุมดูแล เพ่ือใหม้ั่นใจว่าพนักงานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีการปฏิบตัิ

ตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั และระเบียบปฏิบตัิต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง พรอ้ม

ทัง้ส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

2. ทบทวนความเหมาะสมของระบบงานและมาตรการต่างๆ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลง

ของธุรกิจ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

3. กาํกับดูแลให้มีระบบท่ีสนับสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชันท่ีมีประสิทธิภาพและมีการนาํ

มาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนัไปปฎิบตัิภายในองคก์ร 

4. เปิดเผยรายการขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบริษัทฯ โดยประธานกรรมการบริหารและเจา้หนา้ท่ี

บริหารกลุ่มตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับกระบวนการจัดซือ้จัดจา้ง การสรรหา ติดตามงาน บังคับ 

ตรวจรบังานในความรบัผิดชอบ รวมถึงการดาํเนินการทัง้ทางตรงและทางออ้มในลกัษณะนอมินี 

ผู้บริหารระดับผู้อาํนวยการขึน้ไป มีหนา้ท่ี ดงันี ้ 

1. ควบคุมและกาํกับใหม้ีการนาํนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัไปปฏิบตัิไดจ้ริง 

สามารถระบุความเส่ียง ตรวจสอบ และบริหารจดัการใหม้ีมาตรการท่ีเพียงพอในการแกไ้ขปัญหา

ไดอ้ย่างเหมาะสม รวดเรว็ และทนัเวลา 

2. สนบัสนนุการพฒันากระบวนการ รวมทัง้บคุลากรเพ่ือใหน้โยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปั

ชนัขององคก์ารบรรลผุล 

3. เปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยผู้บริหารต้องไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับ

กระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง การสรรหา ติดตามงาน บงัคบั ตรวจรบังานในความรบัผิดชอบ รวมถึง

การดาํเนินการทัง้ทางตรงและทางออ้มในลกัษณะนอมินี 
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พนักงาน  มีหนา้ท่ี ดงันี ้

1. ทาํความเขา้ใจและปฏิบตัิตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนัและมาตรการอ่ืนๆ (ถา้มี) 

และเขา้รว่มการฝึกอบรมตามท่ีบรษิัทฯ กาํหนด 

2. แจง้เบาะแสทนัทีเมื่อพบเห็น หรือสงสยัว่าจะมีการทจุรติคอรร์ปัชนั ใหค้วามรว่มมือในการสอบสวน

ขอ้เท็จจรงิท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้สงสยัในการกระทาํทจุรติคอรร์ปัชนั  

3. พนักงานตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกับเร่ืองคอรร์ปัชนัไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และจะตอ้งปฏิบัติ

ตามมาตรการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะพนักงานท่ี

เก่ียวขอ้งกับงานท่ีมีกระบวนการหลกัซึ่งมีความเส่ียงต่อการทุจริตคอรร์ปัชนั เช่น งานจัดซือ้จดัจา้ง 

สินเชื่อ การเงิน งานดา้นการขาย การพนักงาน งานรฐักิจสัมพันธ์ งานสนับสนุนและงานดา้นการ

ลงทนุ 

4. เปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยพนักงานต้องไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับ

กระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง การสรรหา ติดตามงาน บงัคบั ตรวจรบังานในความรบัผิดชอบ รวมถึง

การดาํเนินการทัง้ทางตรงและทางออ้มในลกัษณะนอมินี 

 

หน่วยงานปฏิบัตการตรวจสอบภายใน มีหนา้ท่ี ดงันี ้

1. ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานว่าเป็นไปอย่างถกูตอ้ง ตรงตามนโยบาย มาตรการ ระเบียบ

ปฏิบตัิ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหม้ั่นใจว่ามีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ

ต่อความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชนัท่ีอาจเกิดขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. พฒันาเคร่ืองมอืการประเมินความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชนั และจดัใหห้น่วยงานภายในองคก์ารประเมิน

ความ เส่ียงดา้นคอรร์ปัชนั 

3. สรุปประเมินความเส่ียงนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงระดบัองคก์าร  

4. รวบรวมมาตรการ แนวทางควบคมุความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชนัท่ีฝ่ายงานพิจารณา และทบทวนความ

เส่ียงดา้นคอรร์ปัชนัอย่างนอ้ยทกุ 3 ปี  

 

หน่วยงานปฏิบัติการกาํกับกิจการ มีหนา้ท่ีดงันี ้

1. ใหค้าํปรกึษาและขอ้แนะนาํเก่ียวกบัการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั 

2. กาํกบัการปฏิบตัิงานดา้นการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั 

3. ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการเผยแพรใ่หค้วามรูเ้ก่ียวกบัการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั 

4. รายงานผลการปฏิบตัิงานและการปฏิบตัิหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชนัต่อคณะ

กรรมกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

 

หน่วยงานปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย ์มีหนา้ท่ีดงันี ้

1. บริหารทรัพยากรบุคคลใหส้อดคลอ้งกับนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชันของ

บรษิัทฯ 

2. จดัใหม้ีกระบวนการคดัเลือก การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และบทลงโทษท่ีเก่ียวกับการปฏิบตัิดา้น

การต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั 
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3. ส่งเสริมใหเ้กิดวัฒนธรรมการปฏิบัติในแนวทางต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั รวมทั้งหลีกเล่ียงการ

กระทาํท่ีอาจเขา้ข่ายการทจุรติคอรร์ปัชนั 

หน่วยงานปฏิบัติการบัญชีรับจ่ายและภาษี มีหนา้ท่ีดงันี ้

1. บนัทึก เก็บรกัษาขอ้มลูและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการบญัชีรบัจ่ายและภาษี 

2. ดาํเนินขัน้ตอนการปฏิบตัิงานทางการเงินการบญัชีใหส้อดคลอ้งกับหลกัมาตรฐานการบญัชีท่ีไดร้บั

รองทั่วไป 

3. ดาํเนินการควบคุมการเบิกค่าใชจ้่ายตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานเบิกค่าใชจ้่าย คู่มือ

อนุมตัิค่าใชจ้่ายเพ่ือการดาํเนินงาน และสอดคลอ้งกบันโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอร์

รปัชนั 

 

หน่วยงานปฏิบัติการสื่อสารองคก์ร มีหนา้ท่ีดงันี ้

1. ส่ือสาร เผยแพร่ นโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชันและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ

สรา้งจิตสาํนึกในการปฏิบตัิงานดว้ยความซื่อสตัยป์ราศจากการทจุรติคอรร์ปัชนั 

2. ใหม้ีการส่ือสารและรายงานต่อสาธารณชนเก่ียวกับการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัของบรษิัทฯ ทกุ

ช่องทางของบรษิัทฯ 

 

กรอบการควบคุม 

1. ระบบการควบคุมภายใน 

บรษิัทฯ ไดม้ีการกาํหนดระเบียบการปฏิบตัิงาน ซึ่งมีการจดัแบ่งภาระหนา้ท่ีตามโครงสรา้งบงัคบับญัชาและ

มีการอนุมตัิดาํเนินการอย่างมีขัน้ตอน โดยกระบวนการปฏิบตัิงานจะมีระบบควบคุมภายใน กระบวนการสอบทานและ

ควบคุมใหส้อดคลอ้งกับมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชัน และไดร้บัการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบภายใน ซึ่งพนกังานทุกคนตอ้ง

ดาํเนินงานตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานและขอ้กาํหนดของบรษิัทฯ 

 

2. แนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอรรั์ปชนั  

บรษิทัฯ ไดก้าํหนดขัน้ตอนและแนวทางป้องกนัความเส่ียงต่อคอรร์ปัชนัในประเด็นหลกัๆ ดงันี ้

2.1 การให้และรับสินบน 

2.1.1 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเรียก หรือรับประโยชน์ หรือ

ทรพัยสิ์นใดท่ีจูงใจใหป้ฏิบตัิ หรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ท่ีในทางท่ีมิชอบ หรืออาจทาํ

ใหบ้รษิัทฯ เสียประโยชนอ์นัชอบธรรม 

2.1.2 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัพึงละเวน้การเสนอ หรือใหป้ระโยชน ์ หรือ

ทรัพยสิ์นใดแก่บุคคลภายนอกเพ่ือจูงใจให้ผู้นั้นกระทาํ หรือละเวน้การกระทาํท่ีผิด

กฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตาํแหน่งหนา้ท่ีของตน 

2.2 การให้หรือรับของขวัญ ของกาํนัล การเลีย้งรับรองทางธุรกิจ หรือผลประโยชนอ์ื่น 

การใหห้รือรบัของขวญัของกาํนัล การเลีย้งรบัรองหรือผลประโยชนอ่ื์นกับลกูคา้ คู่คา้ ตัวแทน

ทางธุรกิจใหป้ฏิบตัิตามระเบียบการปฏิบตัิเก่ียวกับการให ้หรือรบัของขวญั ของกาํนลั การเลีย้งรบัรอง
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ทางธุรกิจ หรือผลประโยชนอ่ื์น ทัง้นี ้ตอ้งยึดหลกัการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัและตอ้งใชจ้่ายอย่าง

สมเหตสุมผลและตรวจสอบได ้

2.2.2 หา้มพนกังานให ้หรือรบัส่ิงของ หรือประโยชนใ์ดๆ จากคู่คา้หรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่ในเทศกาล หรือประเพณีนิยม ท่ีมีมูลค่าเล็กน้อย โดย

ปราศจากผลตอบแทน ซึ่งผูร้บัพึงพิจารณาและปรกึษาผูบ้งัคบับญัชาตน้สงักัดเพ่ือขอ

คาํแนะนาํตามความเหมาะสม 

2.2.3 พนักงานควรหลีกเล่ียงการให้ หรือรับการเลีย้งรับรองในลักษณะท่ีเกินกว่าเหตุ

ความสมัพนัธป์กติจากบคุคลอ่ืนท่ีมีธุรกิจเก่ียวขอ้งกบังานของบรษิัทฯ 

 

2.3 การช่วยเหลือทางการเมือง  

บริษัทฯ ไม่ช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนการเมืองแก่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือ

นักการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงไม่ให้ใช้ทรัพยสิ์นใดๆ ของบริษัทฯ เพ่ือดาํเนินการ

ดงักล่าว 

 

2.4 การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน ์และการให้เงนิสนับสนุน  

2.4.1 การบรจิาคเงิน หรือทรพัยสิ์นเพ่ือการกศุล สาธารณประโยชน ์โดยใหเ้งินสนบัสนนุตอ้ง

เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกตอ้งตามกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการ

กระทาํการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อสงัคมส่วนรวม 

2.4.2 การใหห้รือรบัเงิน หรือทรพัยสิ์นบรจิาคเพ่ือการกศุลหรือเงินสนบัสนนุนัน้ ตอ้งไม่ไดถ้กู

นาํไปใชเ้พ่ือเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน  

2.4.3 การเบิกคา่ใชจ้า่ยเพ่ือการกศุล และการใหเ้งนิสนบัสนนุ ใหป้ฎิบตัิตามระเบียบขัน้ตอน

การปฎิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ และคู่มืออาํนาจอนุมัติ

ค่าใชจ้่ายเพ่ือการดาํเนินงานท่ีบรษิัทฯ กาํหนด โดยตอ้งส่งขอ้มลูไปยงัหน่วยงานกลาง

ท่ีเก่ียวข้องทาํการรวบรวม พิจารณาถึงความซํา้ซ้อน รวมถึงให้ความเห็นเพ่ือให้

ผูบ้ังคับบัญชาพิจารณาก่อนลงนาม ทั้งนีก้ารเบิกจ่ายตอ้งระบุวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน

และมหีลกัฐานท่ีตรวจสอบได ้

2.4.4 ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยท่ีอาจส่งผลกระทบต่อนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริต

คอรร์ปัชนัใหข้อคาํปรกึษาจากฝ่ายกาํกบัดูแลกิจการอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร หรือ

ในเร่ืองท่ีมีความสาํคญัอ่ืนๆ ใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของฝ่ายจดัการ  

 

3. การหมุนเวียนการปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงาน 

บรษิัทฯ จะสนบัสนนุใหม้ีการหมนุเวียนการปฏิบตัิหนา้ท่ีของพนกังานท่ีรบัผิดชอบงานท่ีมีความเส่ียงต่อการ

ทจุรติคอรร์ปัชนั เช่น หน่วยงานจดัซือ้จดัจา้ง หน่วยงานรฐักิจสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

  

4. แนวทางในการติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชนั 
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บริษัทฯ มีการทบทวน ติดตาม ปรับปรุงนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันประจําทุกปี มีวิธีการ

ประชาสัมพันธ์ท่ีทาํใหบุ้คลากรทั้งองคก์ารมีส่วนร่วมกับการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในหลายช่องทาง เช่น E-mail, 

Intranet,, Employee Communication News (EC News) ของบริษัทฯ อบรม/ฉายวีดีทัศน์ (Video) ให้พนักงานใหม่

ทราบในวนัปฐมนิเทศ การจดักิจกรรมประจาํปี ในเร่ืองการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนัเป็นระยะๆ 

 

5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกาํกับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์

รัปชัน 

 บรษิัทฯ จดัใหม้ีการติดตามและประเมินความเส่ียง โดยกาํหนดไวใ้นไวอ้ย่างเป็นมาตรฐานในระเบียบคู่มอืปฏิบตัิ 

อีกทัง้เปิดช่องทางในการรอ้งเรียนจากพนกังาน คู่คา้ นายหนา้ ประชาชนและภาครฐั ฯลฯ 

 

6. การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์

รัปชันของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จดัอบรมใหค้วามรูด้า้นนโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อตา้นการทุจริตใหแ้ก่พนกังานท่ีมีหนา้ท่ีดแูล 

หรือเก่ียวขอ้งในการป้องกันการทุจริตภายในองคก์รและส่งบุคลากรไปอบรมภายนอก ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ ทั้ง

ภาครัฐและเอกชน โดยจัดใหม้ีการอบรมในดา้นคอรร์ัปชันแก่พนักงานตั้งแต่เริ่มตน้การเข้าทาํงานโดยมีการอบรม

พนกังานในการต่อตา้นการทุจริตคอรปัชนั ในรูปของ ประกาศ คู่มือจรรยาบรรณ ระเบียบการแจง้เบาะแส การรอ้งเรียน

เก่ียวกับการทุจริตคอรร์ปัชัน ระเบียบการให ้การรบัของขวัญ ของกาํนัล การเลีย้งรบัรอง หรือผลประโยชน์อ่ืน ตาม

ช่องทางต่างๆของบรษิัทฯ รวมถึงการจดัอบรมและประจาํปีและกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

แนวทางการแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียนการทุจริตคอรรั์ปชัน 

1. พนกังานตอ้งไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือทราบว่ามีการปฏิบตัิงานท่ีขดัแยง้ต่อระเบียบคาํสั่งของบริษัท

ฯ หรือเห็นการกระทาํท่ีเขา้ข่ายหรือเพียงแตส่งสยัวา่เป็นการกระทาํท่ีเป็นการทจุรติคอรร์ปัชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษิทั

ฯ พนกังานตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือบุคคลท่ีรบัผิดชอบทราบขอ้มูลดงักล่าว โดยขอใหป้ฏิบตัิตามระเบียบ

การแจง้เบาะแส การรอ้งเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอรร์ปัชนัอย่างเคร่งครดั ทั้งนี ้หากมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถาม 

สามารถขอคาํปรกึษาผูบ้งัคบับญัชา หรือสอบถามจากฝ่ายกาํกับดูแลกิจการและกรณีท่ีเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ผูบ้รหิารระดบัสงู หรือกรรมการบรษิัท ใหแ้จง้เร่ืองโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                               

2. การบันทกึข้อมูลทางธุรกิจและการเก็บรักษาเอกสาร 

การบนัทึกขอ้มลูทางธุรกิจ การเงินการบญัชี และการเก็บบนัทึกขอ้มลู ตอ้งมีการตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้น

และมีการดาํเนินการตามขัน้ตอนปฏิบตัิตามระเบียบของบริษัทฯ ท่ีกาํหนดไวแ้ละยึดตามหลกัมาตรฐานทางการบัญชี

ของบริษัทฯ รวมทั้งการจัดทาํรายงานทางการเงินและกระบวนการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องให้สอดคลอ้งกับนโยบายและ

มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัและใหม้ีการจดัเก็บรกัษาเอกสารดงักล่าวไวใ้นท่ีปลอดภยัตามระเบียบการจดัเก็บ

เอกสารท่ีบรษิทัฯ กาํหนด 
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3. บทลงโทษ 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ มีจิตสาํนึกการ

ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความโปรง่ใส ซื่อสตัยส์จุรติ และต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางออ้ม และทาํ

การส่ือสารเผยแพร่นโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัฉบับนีต้่อ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุก

ระดบั และต่อสาธารณชน รวมทัง้ส่งเสรมิพฒันาใหเ้กิดความรู ้ความเขา้ใจเพ่ือยึดถือปฏิบตัิอย่างจรงิจงั  

ดงันัน้ การละเวน้ไม่ปฏิบตัิตามถือเป็นการกระทาํท่ีผิดวินยัตามระเบียบของบริษัทฯ  ซึ่งตอ้งไดร้บัการพิจารณา

โทษทางวินยั การไม่รบัรูก้ับมาตรการนี ้ไม่สามารถใชเ้ป็นขอ้อา้งในการไม่ปฏิบตัิตามได ้และในกรณีท่ีการทุจริตคอรร์ปั

ชนัส่งผลใหม้ีความผิดตามกฎหมาย บรษิัทฯ มีสิทธิท่ีจะดาํเนินการตามกฎหมายต่อผูก้ระทาํผิดนัน้ 

 

 

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับ ของขวัญ ของกาํนัล การเลีย้งรับรอง หรือผลประโยชนอ์ื่น 

1. ระเบียบคาํสั่ง  

กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานจะใหห้รือรบัของขวญั ของกาํนลั การเลีย้งรบัรอง หรือผลประโยชนอ่ื์นจากลกูคา้ 

คู่คา้ หรือ ตวัแทนทางธุรกิจ กระทาํไดใ้นวิสยัท่ีสมควร แต่ตอ้งไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจต่อการดาํเนินงาน 

การให้และรับ ของขวัญ ของกาํนัล หรือผลประโยชนอ์ื่น/การเลีย้งรับรอง 

1.1 ถา้เป็นการใหเ้งินสด หรือส่ิงใด ๆ ท่ีสามารถเปล่ียนมากลับมาเป็นเงินได ้หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร 

พนักงาน ให้และรับ แก่คู่คา้ ตัวแทนทางธุรกิจ หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจน

ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนรว่มงาน 

1.2 กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน สามารถใหแ้ละรบัของเป็นส่วนตวัได ้แต่ของขวญั ของกาํนลั หรือการเลีย้ง

รบัรอง ตอ้งมีมูลค่า ไม่เกิน 3,000 บาท แก่คู่คา้ ตัวแทนทางธุรกิจ หรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของ

บริษัท ตลอดจนผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงาน หากมลูค่าเกินกว่า 3,000 บาท ให้

นาํส่งผูบ้ังคับบัญชา หรือส่วนงานกาํกับดูแลกิจการเป็นผูพิ้จารณาส่งคืนผูใ้หห้รือ ดาํเนินการอ่ืน อัน

สมควร ต่อไป 

1.3 การใหข้องขวญั ของกาํนลั หรือผลประโยชนอ่ื์น แก่ลกูคา้ คู่คา้ ตวัแทนทางธุรกจิ หรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง

กบัธุรกิจของบริษัท กรณีท่ีมีตราสญัลกัษณข์องบริษัท การใหต้ามประเพณีนิยม เทศกาล หรือกรณีเพ่ือ

ส่งเสริมการขาย สรา้งความสมัพนัธท์างธุรกิจ หรือในโอกาสแสดงความยินดี แสดงความขอบคุณ การ

ตอ้นรบั แสดงความเสียใจ การใหค้วามช่วยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบตัิในสงัคม สามารถทาํได ้

1.4 กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน สามารถทาํการเลีย้งรบัรองบุคคลภายนอกไดอ้ย่างมีเหตุผล ถูกตอ้งตาม

สมควร และเก่ียวข้องกับธุรกิจโดยตรง ค่าใช้จ่ายในการเลีย้งรับรองมีความสมเหตุสมผม การเลีย้ง

รบัรองควรจัดใหม้ีความเมหาะสม ไม่ควรเกิน 4 ครัง้ ต่อปีสาํหรบัผูร้บัเลีย้งรับรองรายเดียวกัน และ

มูลค่าการเลีย้งรับรองไม่เกิน 3,000 บาท และสถานท่ีจัดการเลีย้งรับรอง ต้องจัดให้เหมาะสมกับ

วตัถปุระสงคข์องการเลีย้งรบัรอง 

1.5 การรบัเชิญเขา้รว่มประชมุ การดงูานท่ีจดัโดยลกูคา้ / ตวัแทนธุรกิจ / คูค่า้ 

การรบัเชิญเขา้ร่วมประชุม การดูงานท่ีจัดโดยลูกคา้ / ตัวแทนธุรกิจ / คู่คา้ สามารถกระทาํได ้โดยมี

เงื่อนไข ดงันี ้

1.5.1 ไดร้บัอนมุตัิจากผูบ้รหิารสงูสดุของสายงาน  
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1.5.2 ตอ้งมีวตัถปุระสงคร์ายละเอียดของการประชมุ การดงูานท่ีชดัเจน และควรจดัทาํแผนเป็น

การล่วงหนา้ 

1.5.3 หลงัการเขา้ร่วมประชุม ดูงาน ผูร้บัเชิญ ตอ้งทาํสรุปผลท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมประชมุ ดูงาน 

เสนอต่อผูบ้รหิารสงูสดุของสายงาน 

1.5.4 ไม่เขา้ร่วมการอบรม สมันา ดูงาน ท่ีมีลกัษณะแฝงการท่องเท่ียว โดยปราศจากเจตนาใน

การถ่ายทอดหรือแสวงหาความรูอ้ย่างแทจ้รงิ 

หลักสาํคัญท่ีตอ้งคาํนึงถึงเก่ียวกับการให ้รบั ของขวัญ ของกาํนัล การเลีย้งรบัรอง หรือผลประโยชน์อ่ืนท่ี

ดาํเนินการ ไดต้ามระเบียบฉบบันี ้

1.6 รูปแบบ และมลูค่าของของขวญั ของกาํนลั การเลีย้งรบัรอง หรือผลประโยชนอ่ื์น ตอ้งไม่ฟุ่ มเฟือยเกิน

ความจาํเป็นและตอ้งใชจ้่ายอย่างสมเหตสุมผล 

1.7  ผูร้บั และ ผูใ้ห ้ตอ้งเปิดเผย โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได ้

 

 ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะมีการส่ือสารนโยบายการรบัของขวญั ของกาํนลั หรือผลประโยชนอ่ื์น ใหก้บัคู่คา้หรือผูเ้ก่ียวขอ้งเป็น

ครัง้คราวในช่วงเทศกาลต่างๆ กรณีหากของขวญั ของกาํนลั ท่ีอาจมีความเส่ียงท่ีเกิดความเสียหาย หรือมีค่าใชจ้่ายในการ

นาํส่งท่ีสงูเกินจาํเป็น ใหจ้ดัทาํทะเบียนการรบัของขวญั ของกาํนลั และจดัสรรใหพ้นกังาน 

 

บทลงโทษ 

ใหพ้นักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครดัและถือเป็นเงื่อนไขหน่ึงของการว่าจา้ง หากพนักงานผูใ้ดละเมิดระเบียบ

ดงักล่าวถือว่าเป็นความผิดวินยั และจะไดร้บัการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯต่อไป 

 

 


