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นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน 

บทน า 

 บริษัท บี จิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  (“บริษัทฯ”) คือ ตระหนักดีว่าการคอรร์ัปชันส่งผลรา้ยและเป็น

อุปสรรคต่อการพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการกระท าที่ไม่ถกูตอ้งและสรา้งความไม่เป็นธรรมในทางธุรกิจ ส่งผล

เสียทัง้ดา้นจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ และไม่เป็นที่ยอมรบั ทัง้ภายในประเทศและ

ต่างประเทศ รวมทั้งท าใหผู้ท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ขาดความเชื่อมั่นต่อองค์กร 

ดังนั้นบริษัทฯ จึงถือปฎิบตัิตามกฏหมายประเทศไทยการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั และก าหนดนโยบายฯ นีเ้พื่อใหย้ึดถือเป็น

หลกัการที่ส  าคญัในการด าเนินธุรกิจ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชนอ์นัไม่พึงประสงคไ์ดร้บั ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้มจากการใชอ้  านาจหนา้ที่โดยมิชอบ 

วัตถุประสงค ์ 

นโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนันีเ้ป็นแนวทางให ้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัตระหนกั
ถึงการปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยจิตส านึกในการยึดถือความซื่อสตัยส์จุริตในการปฏิบตัิหนา้ที่ โดยปราศจากการทุจริตคอรร์ปัชนั หรือการ
แสวงหาผลประโยชนใ์นหนา้ที่โดยมิชอบ ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัที่จะช่วยจรรโลงไวซ้ึ่งชื่อเสียงและเกือ้หนุนต่อการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัทฯ 

ค านิยาม 

บรษิัทฯ  หมายถึง บรษิัท บี จิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) และ บรษิัทย่อย  

คอรร์ปัชนั หมายถึง การใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ไดม้าซึ่งผลประโยชนท์ี่มิควรได ้การให้หรือรบั
สินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอใหส้ญัญา ใหค้  ามั่น เรียกรอ้ง ใหห้รือรบั
ซึ่งเงิน ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใดที่ไม่ถูกตอ้งแก่เจา้หนา้ที่ของรฐั หน่วยงานของรฐั 
หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อใหบุ้คคล
ดังกล่าวกระท าหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชนท์างธุรกิจที่ไม่ถกูตอ้ง 

การชว่ยเหลือ 
ทางการเมอืง 

หมายถึง การช่วยเหลือในนามบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน หรื อรูปแบบอื่น เพื่อ
สนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือดา้นการเงินสามารถรวมถึงการใหกู้เ้งิน 
ส่วนการช่วยเหลือในรูปแบบอื่น (In-kind) เช่น การใหส่ิ้งของหรือบริการ การโฆษณา
ส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซือ้บัตรเข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุนหรือ
บริจาคใหแ้ก่องคก์ารที่มีความสัมพันธใ์กลช้ิดกับพรรคการเมือง เป็นตน้ ทั้งนี ้เวน้แต่ 
เป็นการสนบัสนนุกระบวนการทางประชาธิปไตยที่กระท าไดต้ามที่กฎหมายก าหนด 

การติดสินบน หมายถึง การใหท้รพัยสิ์นที่มีมลูค่าหรือผลประโยชนอ์ื่นที่ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่รฐั บุคคล  /   กลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งเพื่อจูงใจใหผู้น้ัน้กระท าหรือละเวน้การกระท าส่ิงใดสิ่งหนึ่งในต าแหน่งไม่ว่าการนัน้
ชอบหรือมิชอบดว้ยหนา้ที่  เพื่อประโยชนต์่อตนเอง หรือต่อธุรกิจของบรษิัทฯ  



 

3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร ์ชัน้ 19 ยนูิต K ถนนพระราม4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร (02) 367-3570-6 โทรสาร (02) 367-3577 E-mail: contact@begistics.co.th 
3656/64 Green Tower Building, 19th Floor, Unit K, Rama 4 Rd., Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 Tel. (02) 367-3570-6 Fax. (02) 367-3577 E-mail: contact@begistics.co.th 

 
 

 

ของขวญัของก านลั หมายถึง 

 

ส่ิงของมีค่าทัง้ที่เป็นวตัถ ุสินคา้และบริการ ไม่ว่าจะเป็นการใหห้รือรบัโดยตรง หรือใหม้ีการ
ซือ้หรือขายในราคาพิเศษ รวมทัง้การออกค่าใชจ้่ายในการรบับริการ เช่น การเดินทาง เป็น
ตน้ 

กรรมการ        หมายถึง กรรมการของบรษิัทฯ 

ผูบ้รหิาร หมายถึง ประธานกรรมการบรหิาร/ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / กรรมการบรหิาร / รองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่/ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / ผูอ้  านวยการ / ผูช้่วยผูอ้  านวยการ / 
ผูจ้ดัการแผนก / ผูจ้ดัการฝ่าย / รองผูจ้ดัการ / หวัหนา้งาน / ของบรษิัทฯ 

พนกังาน  หมายถึง พนักงานประจ ารายเดือน พนักงานรายวัน พนักงานตามสัญญาจ้าง ซึ่งมีก าหนด
ระยะเวลาที่แน่นอน ซึ่งบริษัทฯ ตกลงว่าจ้างโดยไดร้ับค่าจา้ง หรือผู้กระท าแทนของ
บรษิัทฯ 

ตวัแทนทางธุรกจิ                                            หมายถึง นิติบุคคลอื่น หรือบุคคลธรรมดา ที่ไม่ใช่พนกังานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัท ไดว้่าจา้ง หรือ
ตกลงใหท้ าธุรกรรม หรือติดต่อกบับคุคลภายนอกในนามของบรษิัทฯ  

ลกูคา้ หมายถึง ผูซ้ือ้สินคา้ /บรกิารของบรษิัทฯ 

คู่คา้ 

                                                                                                           

หมายถึง บุคคลที่มีธุรกรรมกับบริษัทฯ  เพื่อสนับสนุน หรือส่งเสริมใหเ้กิดธุรกิจกับบริษัทฯ เช่น     
ผูจ้ดัหา และผูใ้หบ้รกิารกบับรษิัทฯ 

ญาต ิ หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต โดยพฤตินัยหรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย เช่น บิดา/มารดา พี่นอ้ง สามีภรรยา ทัง้ทางนิตินยัและพฤตินยั บุตร รวมทัง้คู่
สมรสของบตุร 

การบรจิาค 
เพื่อการกศุลหรือ
สาธารณประโยชน ์

หมายถึง การใหเ้งินบรจิาค ส่ิงของ หรือประโยชนอ์ื่นใดเพื่อสาธารณประโยชน ์โดยมั่นใจว่าเงินบรจิาค
จะไม่ถกูน าไปใชเ้พื่อประโยชนต์อบแทนหรือติดสินบน 

เงินสนบัสนนุ หมายถึง เงินที่จ่ายโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อธุรกิจ ตราสินคา้ หรือชื่อเสียงของบรษิัทฯ 

การเลีย้งรบัรอง หมายถึง 
 

การเลีย้งรบัรอง การเลีย้งอาหาร เครื่องดื่ม และรวมถึงการจดังาน จดักิจกรรมสนัทนา
การเพื่อการพกัผ่อน เช่น งานร่ืนเรงิ งานกีฬา เป็นตน้  

การขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน(์Conflict 
of Interest) 

หมายถึง การขดัแยง้ทางผลประโยชนส่์วนตนและผลปรโยชนส่์วนรวม การแสวงหาประโยชนส่์วน
บุคคลโดยการละเมิดต่อระเบียบกฏหมาย การใชต้  าแหน่งหนา้ที่ไปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตดัสินใจ ซึ่งอาจท าใหล้ะทิง้คณุธรรมในการปฏิบตัิหนา้ที่ ขาด
ความเป็นกลาง ความอิสระ โปรง่ใส และเป็นธรรม 

นอมิน ี หมายถึง บคุคลหรือนิติบคุคลที่เป็นผูแ้ทนหรือลกัษณะถกูแต่งตัง้แทนเจา้ของจรงิโดยเจา้ของจริง
เป็นผูไ้ดร้บัผลประโยชนน์ัน้ 

ผลประโยชนอ์ื่น       หมายถึง ผลประโยชนอ์ื่นๆ ที่ไม่ไดร้ะบไุวอ้ย่างชดัแจง้ในระเบียบนี ้
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บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

เพื่อใหน้โยบายและมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัของบรษิัทฯ  มีแนวทางการปฏิบตัิที่ชดัเจน จึงไดก้ าหนดบทบาท
หนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูเ้ก่ียวขอ้งไว ้ดงันี ้

คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ที่ ดงันี ้

1.   ก าหนดและอนมุตัินโยบายและมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

2. อนมุตัิและทบทวนแนวทางปฏิบตัิส าหรบันโยบายและมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

3. ก ากบัดแูลใหม้ีระบบที่สนบัสนนุการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัท่ีมีประสิทธิภาพและมีการน ามาตรการต่อตา้น
คอรร์ปัชนัไปปฎิบตัิภายในองคก์ร 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที่ ดงันี ้

1. สอบทานใหบ้รษิัทฯ มีการควบคมุภายในอย่างเพียงพอ 

2. สอบทานใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน มีหนา้ที่ ดงันี ้

1. ส่งเสริมสนบัสนุน และควบคุมดูแล เพื่อใหม้ั่นใจว่าพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีการปฏิบตัิตามนโยบาย
และมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั และระเบียบปฏิบตัิต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง พรอ้มทัง้ส่ือสารไปยงัพนกังาน
และผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

2. ทบทวนความเหมาะสมของระบบงานและมาตรการต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 
ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

3. ก ากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชันที่มีประสิทธิภาพและมีการน ามาตรการ
ต่อตา้นคอรร์ปัชนัไปปฎิบตัิภายในองคก์ร 

4. เปิดเผยรายการขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบริษัทฯ โดยประธานกรรมการบริหารและเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่ม
ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับกระบวนการจัดซือ้จัดจา้ง การสรรหา ติดตามงาน บังคับ ตรวจรบังานในความ
รบัผิดชอบ รวมถึงการด าเนินการทัง้ทางตรงและทางออ้มในลกัษณะนอมินี 

ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการขึน้ไป มีหนา้ที่ ดงันี ้ 

1. ควบคุมและก ากบัใหม้ีการน านโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัไปปฏิบตัิไดจ้รงิ สามารถระบุ
ความเส่ียง ตรวจสอบ และบรหิารจดัการใหม้ีมาตรการท่ีเพียงพอในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม รวดเรว็ 
และทนัเวลา 

2. สนับสนุนการพัฒนากระบวนการ รวมทั้งบุคลากรเพื่อใหน้โยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัของ
องคก์ารบรรลผุล 

3.     เปิดเผยรายการขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบริษัทฯ โดยผูบ้ริหารตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัซือ้
จดัจา้ง การสรรหา ติดตามงาน บงัคบั ตรวจรบังานในความรบัผิดชอบ รวมถึงการด าเนินการทัง้ทางตรงและ
ทางออ้มในลกัษณะนอมินี 
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พนักงาน  มีหนา้ที่ ดงันี ้
1. ท าความเขา้ใจและปฏิบตัิตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนัและมาตรการอื่นๆ (ถา้มี) และเขา้รว่ม

การฝึกอบรมตามที่บรษิัทฯ ก าหนด 
2. แจง้เบาะแสทนัทีเมื่อพบเห็น หรือสงสยัว่าจะมีการทจุรติคอรร์ปัชนั ใหค้วามรว่มมือในการสอบสวนขอ้เท็จจริง

ที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้สงสยัในการกระท าทจุรติคอรร์ปัชนั 
3. พนกังานตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเรื่องคอรร์ปัชนัไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และจะตอ้งปฏิบตัิตามมาตรการ

หรือขัน้ตอนการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครดั โดยเฉพาะพนกังานที่เก่ียวขอ้งกับงานที่มีกระบวนการ
หลกัซึ่งมีความเส่ียงต่อการทจุรติคอรร์ปัชนั เช่น งานจดัซือ้จดัจา้ง สินเชื่อ การเงิน งานดา้นการขาย การพนกังาน 
งานรฐักิจสมัพนัธ ์งานสนบัสนนุและงานดา้นการลงทนุ 

4. เปิดเผยรายการขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบรษิัทฯ โดยพนกังานตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัซือ้
จดัจา้ง การสรรหา ติดตามงาน บงัคบั ตรวจรบังานในความรบัผิดชอบ รวมถึงการด าเนินการทัง้ทางตรงและ
ทางออ้มในลกัษณะนอมินี 

หน่วยงานปฏิบัตการตรวจสอบภายใน มีหนา้ที่ ดงันี ้
1. ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานว่าเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย มาตรการ ระเบียบปฏิบตัิ และ

กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงดา้น    
คอรร์ปัชนัท่ีอาจเกิดขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. พัฒนาเครื่ อ งมือการประเมินความเ ส่ียงด้านคอร์รัปชัน  และจัดให้ หน่ วยงานภายในองค์การ      
ประเมินความ เสี่ยงดา้นคอรร์ปัชนั 

3. สรุปประเมินความเส่ียงน าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงระดบัองคก์าร  
4. รวบรวมมาตรการ แนวทางควบคุมความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชนัที่ฝ่ายงานพิจารณา และทบทวนความเส่ียงดา้น

คอรร์ปัชนัอย่างนอ้ยทกุ 3 ปี 

หน่วยงานปฏิบัติการก ากับกิจการ มีหนา้ที่ดงันี ้
1. ใหค้  าปรกึษาและขอ้แนะน าเก่ียวกบัการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั 
2. ก ากบัการปฏิบตัิงานดา้นการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั 
3. ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการเผยแพรใ่หค้วามรูเ้ก่ียวกบัการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั 
4. รายงานผลการปฏิบตัิงานและการปฏิบตัิหนา้ที่อื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชนัต่อคณะกรรมก ากบั

ดแูลกิจการที่ดี 

หน่วยงานปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย ์มีหนา้ที่ดงันี ้
1. บรหิารทรพัยากรบคุคลใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัของบรษิัทฯ 

2. จัดให้มีกระบวนการคัดเลือก การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และบทลงโทษที่เก่ียวกับการปฏิบัติดา้นการ
ต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั 

3. ส่งเสรมิใหเ้กิดวฒันธรรมการปฏิบตัิในแนวทางต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั รวมทัง้หลีกเล่ียงการกระท าที่อาจ
เขา้ข่ายการทจุรติคอรร์ปัชนั 
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หน่วยงานปฏิบัติการบัญชีรับจ่ายและภาษี มีหนา้ที่ดงันี ้
1. บนัทึก เก็บรกัษาขอ้มลูและเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัรายการบญัชีรบัจ่ายและภาษี 
2. ด าเนินขัน้ตอนการปฏิบตัิงานทางการเงินการบญัชีใหส้อดคลอ้งกบัหลกัมาตรฐานการบญัชีที่ไดร้บัรองทั่วไป 
3. ด าเนินการควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานเบิกค่าใช้จ่าย คู่มืออนุมัติ

ค่าใชจ้่ายเพื่อการด าเนินงาน และสอดคลอ้งกบันโยบายและมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

หน่วยงานปฏิบัติการสื่อสารองคก์ร มีหนา้ที่ดงันี ้
1. ส่ือสาร เผยแพร ่นโยบายและมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัและกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งเพื่อสรา้งจิตส านึก

ในการปฏิบตัิงานดว้ยความซื่อสตัยป์ราศจากการทจุรติคอรร์ปชนั 
2. ใหม้ีการส่ือสารและรายงานต่อสาธารณชนเก่ียวกับการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัของบริษัทฯ  ทุกช่องทาง

ของบรษิัทฯ 

กรอบการควบคุม 

1. ระบบการควบคุมภายใน 

บรษิัทฯ ไดม้ีการก าหนดระเบียบการปฏิบตัิงาน ซึ่งมีการจดัแบ่งภาระหนา้ที่ตามโครงสรา้งบงัคบับญัชาและมี
การอนมุตัิด  าเนินการอย่างมีขัน้ตอน โดยกระบวนการปฏิบตัิงานจะมีระบบควบคมุภายใน กระบวนการสอบทานและ
ควบคุมใหส้อดคลอ้งกับมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนั และไดร้บัการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบภายใน ซึ่งพนกังานทุกคน
ตอ้งด าเนินงานตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานและขอ้ก าหนดของบรษิัทฯ 

2. แนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอรรั์ปชัน  

บรษิัทฯ ไดก้ าหนดขัน้ตอนและแนวทางป้องกนัความเส่ียงต่อคอรร์ปัชนัในประเด็นหลกัๆ ดงันี ้

2.1 การให้และรับสินบน 
2.1.1 หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัเรียก หรือรบัประโยชน ์หรือทรพัยสิ์นใดที่จูงใจให้

ปฏิบตัิ หรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจท าใหบ้รษิัทฯ เสียประโยชนอ์นัชอบธรรม 
2.1.2 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดับพึงละเวน้การเสนอ หรือใหป้ระโยชน ์ หรือทรพัยสิ์นใดแก่

บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระท า หรือละเว้นการกระท าที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อ
ต าแหน่งหนา้ที่ของตน 

 

2.2 การให้หรือรับของขวัญ ของก านัล การเลีย้งรับรองทางธุรกิจ หรือผลประโยชนอ์ื่น 

2.2.1 การใหห้รือรบัของขวญัของก านลั การเลีย้งรบัรองหรือผลประโยชนอ์ื่นกบัลกูคา้ คู่คา้ ตวัแทนทางธุรกจิ
ใหป้ฏิบตัิตามระเบียบการปฏิบตัิเก่ียวกบัการให ้หรือรบัของขวญั ของก านลั การเลีย้งรบัรองทางธุรกิจ 
หรือผลประโยชน์อื่น ทั้งนี ้ ต้องยึดหลักการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและต้องใช้จ่ายอย่าง
สมเหตสุมผลและตรวจสอบได ้

2.2.2 หา้มพนกังานให ้หรือรบัส่ิงของ หรือประโยชนใ์ดๆ จากคู่คา้หรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ
เว้นแต่ในเทศกาล หรือประเพณีนิยม ที่มีมูลค่าเล็กน้อย โดยปราศจากผลตอบแทน ซึ่งผู้รับพึง
พิจารณาและปรกึษาผูบ้งัคบับญัชาตน้สงักดัเพื่อขอค าแนะน าตามความเหมาะสม 
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2.2.3 พนกังานควรหลีกเล่ียงการให ้หรือรบัการเลีย้งรบัรองในลกัษณะที่เกินกว่าเหตคุวามสมัพนัธป์กติจาก
บคุคลอื่นท่ีมีธุรกิจเก่ียวขอ้งกบังานของบรษิัทฯ 

 

2.3  การช่วยเหลือทางการเมือง  

บริษัทฯ ไม่ช่วยเหลือหรือใหก้ารสนับสนุนการเมืองแก่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนกัการเมือง ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม รวมถึงไม่ใหใ้ชท้รพัยสิ์นใดๆ ของบรษิัทฯ เพื่อด าเนินการดงักล่าว 

2.4 การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน ์และการให้เงนิสนับสนุน  
2.4.1 การบริจาคเงิน หรือทรพัยสิ์นเพื่อการกุศล สาธารณประโยชน ์โดยใหเ้งินสนบัสนุนตอ้งเป็นไปอย่าง

โปร่งใสถูกตอ้งตามกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการกระท าการใดๆ ที่จะมีผลเสีย
หายต่อสงัคมส่วนรวม 

2.4.2 การใหห้รือรบัเงิน หรือทรพัยสิ์นบรจิาคเพื่อการกศุลหรือเงินสนบัสนนุนัน้ ตอ้งไม่ไดถ้กูน าไปใชเ้พื่อเป็น
ขอ้อา้งในการติดสินบน 

2.4.3 การเบิกค่าใชจ้่ายเพื่อการกศุล และการใหเ้งินสนบัสนุน ใหป้ฎิบตัิตามระเบียบขัน้ตอนการปฎิบตัิงาน
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ และคู่มืออ านาจอนุมัติค่าใชจ้่ายเพื่อการด าเนินงานที่
บริษัทฯ ก าหนด โดยตอ้งส่งขอ้มลูไปยงัหน่วยงานกลางที่เก่ียวขอ้งท าการรวบรวม พิจารณาถึงความ
ซ า้ซอ้น รวมถึงให้ความเห็นเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาก่อนลงนาม  ทั้งนีก้ารเบิกจ่ายตอ้งระบุ
วตัถปุระสงคท์ี่ชดัเจนและมีหลกัฐานท่ีตรวจสอบได ้

2.4.4 ในกรณีที่มีขอ้สงสัยที่อาจส่งผลกระทบต่อนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชันใหข้อ
ค าปรกึษาจากฝ่ายก ากบัดูแลกิจการอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร หรือในเรื่องที่มีความส าคญัอื่นๆ ให้
อยู่ในดลุยพินิจของฝ่ายจดัการ 

 

3. การหมุนเวียนการปฎิบัติหน้าทีข่องพนักงาน 
บริษัทฯ จะสนบัสนุนใหม้ีการหมนุเวียนการปฏิบตัิหนา้ที่ของพนกังานที่รบัผิดชอบงานที่มีความเส่ียงต่อการ

ทจุรติคอรร์ปัชนั เช่น หน่วยงานจดัซือ้จดัจา้ง หน่วยงานรฐักิจสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

4. แนวทางในการติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน 
   บรษิัทฯ มีการทบทวน ติดตาม ปรบัปรุงนโยบายและมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนัประจ าทกุปี มีวิธีการประชาสมัพนัธ์

ที่ท  าใหบุ้คลากรทัง้องคก์ารมีส่วนร่วมกับการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวในหลายช่องทาง เช่น E-mail, Intranet,, Employee 

Communication News (EC News) ของบริษัทฯ อบรม/ฉายวีดีทศัน ์(Video) ใหพ้นกังานใหม่ทราบในวนัปฐมนิเทศ การ

จดักิจกรรมประจ าปี ในเรื่องการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนัเป็นระยะๆ 

5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต    

คอรรั์ปชัน 

  บริษัทฯ จัดใหม้ีการติดตามและประเมินความเส่ียง โดยก าหนดไวใ้นไวอ้ย่างเป็นมาตรฐานในระเบียบคู่มือ
ปฏิบตัิ อีกทัง้เปิดช่องทางในการรอ้งเรียนจากพนกังาน คู่คา้ นายหนา้ ประชาชนและภาครฐั ฯลฯ 
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6. การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต
คอรรั์ปชันของบริษทัฯ 
บรษิัทฯ จดัอบรมใหค้วามรูด้า้นนโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อตา้นการทจุรติให้แก่พนกังานท่ีมีหนา้ที่ดูแล 

หรือเก่ียวขอ้งในการป้องกันการทุจริตภายในองคก์รและส่งบุคลากรไปอบรมภายนอก ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน โดยจัดให้มีการอบรมในดา้นคอรร์ัปชันแก่พนักงานตั้งแต่เริ่มตน้การเข้าท างานโดยมีการอบรม
พนกังานในการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชนั ในรูปของ ประกาศ คู่มือจรรยาบรรณ ระเบียบการแจง้เบาะแส การรอ้งเรียน
เก่ียวกับการทุจริตคอรร์ปัชัน ระเบียบการให้ การรับของขวัญ ของก านัล การเลีย้งรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น ตาม
ช่องทางต่างๆของบรษิัทฯ รวมถึงการจดัอบรมและประจ าปีและกิจกรรมอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวทางการแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียนการทุจริตคอรรั์ปชัน 

1. พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย  
เมื่อพบเห็นหรือทราบว่ามีการปฏิบัติงานที่ขัดแยง้ต่อระเบียบค าสั่งของบริษัทฯ หรือเห็นการกระท าที่เขา้ข่ายหรือ
เพียงแต่สงสยัว่าเป็นการกระท าที่เป็นการทุจริตคอรร์ปัชนัที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ พนกังานตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา
หรือบุคคลที่รบัผิดชอบทราบขอ้มลูดงักล่าว โดยขอใหป้ฏิบตัิตามระเบียบการแจง้เบาะแส การรอ้งเรียนเก่ียวกบัการ
ทจุรติคอรร์ปัชนัอย่างเครง่ครดั ทัง้นี ้หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถาม สามารถขอค าปรกึษาผูบ้งัคบับญัชา หรือสอบถาม
จากฝ่ายก ากับดูแลกิจการและกรณีที่เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัท ให้แจ้งเรื่อง
โดยตรงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                               

2. การบันทกึข้อมูลทางธุรกิจและการเก็บรักษาเอกสาร  
การบนัทึกขอ้มลูทางธุรกิจ การเงินการบญัชี และการเก็บบนัทึกขอ้มลู ตอ้งมีการตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นและ
มีการด าเนินการตามขัน้ตอนปฏิบตัิตามระเบียบของบรษิัทฯ ที่ก าหนดไวแ้ละยึดตามหลกัมาตรฐานทางการบญัชีของ
บรษิัทฯ รวมทัง้การจดัท ารายงานทางการเงนิและกระบวนการอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและมาตรการ
ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัและใหม้ีการจดัเก็บรกัษาเอกสารดงักล่าวไวใ้นท่ีปลอดภยัตามระเบียบการจดัเก็บเอกสาร
ที่บรษิัทฯ ก าหนด 

3. บทลงโทษ 
บรษิัทฯ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัของบรษิัทฯ มีจิตส านึกการปฏิบตัิ
หนา้ที่ดว้ยความโปร่งใส ซื่อสตัยส์จุริต และต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางออ้ม และท า
การส่ือสารเผยแพร่นโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัฉบบันีต้่อ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ทกุระดบั และต่อสาธารณชน รวมทัง้ส่งเสรมิพฒันาใหเ้กิดความรู ้ความเขา้ใจเพื่อยึดถือปฏิบตัิอย่างจรงิจงั  

ดังนั้น การละเว้นไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการกระท าที่ผิดวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ  ซึ่งต้องไดร้ับการ
พิจารณาโทษทางวินยั การไม่รบัรูก้บัมาตรการนี ้ไม่สามารถใชเ้ป็นขอ้อา้งในการไม่ปฏิบตัิตามได ้และในกรณีที่การทจุรติคอรร์ปั
ชนัส่งผลใหม้ีความผิดตามกฎหมาย บรษิัทฯ มีสิทธิที่จะด าเนินการตามกฎหมายต่อผูก้ระท าผิดนัน้ 
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ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับ ของขวัญ ของก านัล การเลีย้งรับรอง หรือผลประโยชนอ์ื่น 

1. ระเบียบค าสั่ง  

กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานจะใหห้รือรบัของขวญั ของก านัล การเลีย้งรบัรอง หรือผลประโยชนอ์ื่นจากลูกคา้ คู่คา้ 
หรือ ตวัแทนทางธุรกิจ กระท าไดใ้นวิสยัที่สมควร แต่ตอ้งไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจต่อการด าเนินงาน 

การให้และรับ ของขวัญ ของก านัล หรือผลประโยชนอ์ื่น/การเลีย้งรับรอง 

1.1 ถา้เป็นการใหเ้งินสด หรือส่ิงใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนมากลบัมาเป็นเงินได ้หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ใหแ้ละ
รบั แก่คู่คา้ ตวัแทนทางธุรกิจ หรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท ตลอดจนผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ
เพื่อนรว่มงาน 

 

1.2 กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน สามารถใหแ้ละรบัของเป็นส่วนตวัได ้แต่ของขวญั ของก านลั หรือการเลีย้งรบัรอง ตอ้งมี
มลูค่า ไม่เกิน 3,000 บาท แกคู่่คา้ ตวัแทนทางธุรกจิ หรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิัท ตลอดจนผูบ้งัคบับญัชา 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนรว่มงาน หากมลูคา่เกินกว่า 3,000 บาท ใหน้ าส่งผูบ้งัคบับญัชา หรือส่วนงานก ากบัดแูล
กิจการเป็นผูพ้ิจารณาส่งคืนผูใ้หห้รือ ด าเนินการอื่น อนัสมควร ตอ่ไป 

 

1.3 การใหข้องขวญั ของก านลั หรือผลประโยชนอ์ื่น แก่ลกูคา้ คู่คา้ ตวัแทนทางธุรกิจ หรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของ
บริษัท กรณีที่มีตราสัญลักษณ์ของบริษัท การให้ตามประเพณีนิยม เทศกาล หรือกรณีเพื่อส่งเสริมกา รขาย สรา้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือในโอกาสแสดงความยินดี แสดงความขอบคุณ การตอ้นรบั แสดงความเสียใจ การให้
ความช่วยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบตัิในสงัคม สามารถท าได ้

 

1.4 กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน สามารถท าการเลีย้งรบัรองบุคคลภายนอกไดอ้ย่างมีเหตุผล ถูกตอ้งตามสมควร และ
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโดยตรง ค่าใชจ้่ายในการเลีย้งรบัรองมีความสมเหตสุมผม การเลีย้งรบัรองควรจดัใหม้ีความเมหาะ
สม ไม่ควรเกิน 4 ครัง้ ต่อปีส าหรบัผูร้บัเลีย้งรบัรองรายเดียวกัน และมูลค่าการเลีย้ง รบัรองไม่เกิน 3,000 บาท และ
สถานท่ีจดัการเลีย้งรบัรอง ตอ้งจดัใหเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงคข์องการเลีย้งรบัรอง 

 

1.5 การรบัเชิญเขา้รว่มประชมุ การดงูานท่ีจดัโดยลกูคา้ / ตวัแทนธุรกิจ / คู่คา้ 
การรบัเชิญเขา้รว่มประชมุ การดงูานท่ีจดัโดยลกูคา้ / ตวัแทนธุรกิจ / คู่คา้ สามารถกระท าได ้โดยมีเงื่อนไข ดงันี ้
1.5.1   ไดร้บัอนมุตัิจากผูบ้รหิารสงูสดุของสายงาน  

1.5.2   ตอ้งมีวตัถปุระสงคร์ายละเอียดของการประชมุ การดงูานท่ีชดัเจน และควรจดัท าแผนเป็นการล่วงหนา้ 

1.5.3   หลังการเขา้ร่วมประชุม ดูงาน ผูร้บัเชิญ ตอ้งท าสรุปผลที่ไดจ้ากการเข้าร่วมประชุม ดูงาน เสนอต่อผูบ้ริหาร

สงูสดุของสายงาน 

1.5.4   ไม่เขา้ร่วมการอบรม สัมนา ดูงาน ที่มีลักษณะแฝงการท่องเที่ยว โดยปราศจากเจตนาในการถ่ายทอดหรือ

แสวงหาความรูอ้ย่างแทจ้รงิ 

หลกัส าคญัที่ตอ้งค านึงถึงเก่ียวกบัการให ้รบั ของขวญั ของก านลั การเลีย้งรบัรอง หรือผลประโยชนอ์ื่นท่ีด าเนินการ ไดต้าม
ระเบียบฉบบันี ้
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1.6 รูปแบบ และมลูค่าของของขวญั ของก านลั การเลีย้งรบัรอง หรือผลประโยชนอ์ื่น ตอ้งไม่ฟุ่ มเฟือยเกินความจ าเป็นและ
ตอ้งใชจ้่ายอย่างสมเหตสุมผล 

1.7  ผูร้บั และ ผูใ้ห ้ตอ้งเปิดเผย โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได ้

 ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะมีการส่ือสารนโยบายการรบัของขวญั ของก านลั หรือผลประโยชนอ์ื่น ใหก้บัคู่คา้หรือผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นครัง้คราว
ในช่วงเทศกาลต่างๆ กรณีหากของขวัญ ของก านัล ที่อาจมีความเส่ียงที่เกิดความเสียหาย หรือมีค่าใชจ้่ายในการน าส่งที่สูงเกิน
จ าเป็น ใหจ้ดัท าทะเบียนการรบัของขวญั ของก านลั และจดัสรรใหพ้นกังาน 

 
บทลงโทษ 

ใหพ้นกังานถือปฏิบตัิอย่างเครง่ครดัและถือเป็นเงื่อนไขหน่ึงของการว่าจา้ง หากพนกังานผูใ้ดละเมิดระเบียบดงักล่าวถือวา่
เป็นความผิดวินยั และจะไดร้บัการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


