
 

  
 

 

 

  
นโยบายต่อต้านการให้สนิบนและการคอร์รัปชัน 

 
บริษัท พรีเมียร์ควอลติี 3สตาร์ช จาํกัด 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

นโยบายฉบบันี *อนมุตัโิดยคณะกรรมการบริษัทเมื:อวนัที:  <=  มิถนุายน  <?@?



 

1 

 

 
สารบัญ 

1. วตัถปุระสงค์ .................................................................................................................................................. 2 
2. ขอบเขต ......................................................................................................................................................... 2 
3. คํานิยาม ........................................................................................................................................................ 2 
4. หน้าที:และความรับผิดชอบ .............................................................................................................................. 3 
5. คําแถลงนโยบาย ............................................................................................................................................ 3 
6. การประเมินความเสี:ยง ................................................................................................................................... 3 
7. นโยบายและขั *นตอนปฏิบตัติามประเภทกิจกรรมที:มีความเสี:ยงสงูตอ่การให้สนิบนและคอร์รัปชนั .......................... 3 

7.1 การสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมือง ......................................................................................................... 3 

7.2 การบริจาคเพื:อการกศุลและการเป็นผู้ให้การสนบัสนนุ .............................................................................. 3 

7.3 คา่อํานวยความสะดวก .......................................................................................................................... 4 

7.4 ของขวญัและการเลี *ยงรับรอง .................................................................................................................. 4 

7.5 บคุคลที:สาม .......................................................................................................................................... 5 

7.6 ผู้จดัจําหนา่ยสนิค้า/ให้บริการและผู้ รับเหมา ............................................................................................. 5 

8. การควบคมุ .................................................................................................................................................... 5 
9. การบนัทกึบญัชีและการจดัเก็บข้อมลู ............................................................................................................... 6 
10. ทรัพยากรบคุคล ............................................................................................................................................. 6 
11. การอบรมและการสื:อสาร ................................................................................................................................ 6 
12. การรายงานการพบเหน็การให้สนิบนและการคอร์รัปชนั และการปกปอ้งดแูลบคุลากรของบริษัท ........................... 6 
13. การกํากบัตดิตามและสอบทาน ....................................................................................................................... 6 
14. การฝ่าฝืนนโยบาย .......................................................................................................................................... 7 
15. นโยบายที:เกี:ยวข้อง ......................................................................................................................................... 7 
16. การทบทวนนโยบาย ....................................................................................................................................... 7 



 

-2- 

 

นโยบายต่อต้านการให้สนิบนและการคอร์รัปชัน 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 นโยบายตอ่ต้านการให้สนิบนและการคอร์รัปชนั (“นโยบาย”) ฉบบันี *มีวตัถปุระสงค์เพื:อ 

1) แสดงออกถงึจดุยืนของบริษัทในการตอ่ต้านการให้สนิบนและการคอร์รัปชนัอยา่งสิ *นเชิง  
2) กําหนดเกณฑ์และแนวปฏิบตัิเพื:อปอ้งกนัมิให้บริษัทและบคุลากรของบริษัทฝ่าฝืนกฎหมายตอ่ต้านการให้

สนิบนและการคอร์รัปชนั 
3) กําหนดขั *นตอนการสอบทานและกํากบัตดิตามเพื:อให้มั:นใจวา่มีการปฏิบตัติามนโยบายฉบบันี * 
4) สนบัสนุนให้บุคลากรของบริษัทเฝ้าระวงัและรายงานการพบเห็นการให้สินบนหรือคอร์รัปชนั  ผ่านช่อง

ทางการสื:อสารที:ปลอดภยั 

2. ขอบเขต 
2.1 นโยบายฉบับนี *บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนและบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า 

“บคุลากรของบริษัท”) 
2.2 นโยบายฉบบันี *ยงัใช้บงัคบักบับคุคลที:สามซึ:งกระทําการในนามของบริษัท 

3. คาํนิยาม 
3.1 ข้อความและคําใดๆ ที:ใช้ในนโยบายฉบบันี * ให้มีความหมายดงัต่อไปนี *   เว้นแต่ข้อความดงักลา่วจะแสดงหรือ

ได้อธิบายไว้เป็นอยา่งอื:น 
1) “กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน” หมายถึง กฎหมายและระเบียบ

ทั *งหมดที:เกี:ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน ซึ:งรวมถึงพระราชบญัญัติประกอบ
รัฐธรรมนญูวา่ด้วยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. 2561 (และที:แก้ไขเพิ:มเตมิ) 

2) “บริษัทในเครือ” หมายถึง องค์กรธุรกิจใดๆ ที:บริษัทมีอํานาจการควบคมุ  ตามที:บญัญตัิไว้ในมาตรา 39 
แหง่ประมวลรัษฎากร 

3) “การให้สินบน” หมายถงึ การให้คํามั:นสญัญา การเสนอ หรือการให้ เงิน ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื:นใดแก่
บคุคลไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมเพื:อจงูใจบคุลลดงักลา่วนั *นให้กระทําการ ไม่กระทําการ หรือประวิงเวลา
การกระทําอนัมิชอบด้วยหน้าที:   ทั *งนี * สนิบนอาจอยูใ่นหลายรูปแบบ ตวัอยา่งเชน่  
ก) เงินสดและสิ:งที:เทียบเทา่เงินสด (บตัรของขวญัหรือบตัรกํานลั) 
ข) คา่ธรรมเนียม เงินกู้ ยืม  สว่นลด 
ค) ของขวญัและคา่ใช้จา่ยเลี *ยงรับรอง  
ง) คา่ใช้จา่ยการเดนิทางสาํหรับพกัผอ่นและไมเ่กี:ยวข้องกบัธรุกิจ  
จ) การเสนอการวา่จ้างงานหรือการฝึกงาน 
ฉ) การสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมือง 
ช) การบริจาคเพื:อการกศุลและการเป็นผู้ให้การสนบัสนนุ  
ซ) คา่อํานวยความสะดวก  

4) “การคอร์รัปชัน” หมายถงึ การใช้อํานาจที:ได้มาโดยหน้าที:เพื:อแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน  
5) “ค่าอํานวยความสะดวก” หมายถึง ค่าใช้จ่ายจํานวนเล็กน้อยที:จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที: รัฐเพื:อเร่ง

ประสทิธิภาพในการปฏิบตังิานประจําวนัหรือการปฏิบตังิานที:จําเป็น ซึ:งเจ้าหน้าที:รัฐมีหน้าที:ต้องปฏิบตัอิยู่
แล้ว 

6) “การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง” หมายถึง การสนบัสนนุทั *งที:เป็นตวัเงินหรือมิใช่ตวัเงินแก่พรรค
การเมือง นักการเมืองหรือผู้ลงสมคัรรับเลือกตั *งทางการเมือง การสนับสนุนที:มิใช่ตวัเงินจะรวมถึงการ
ให้ยืมหรือบริจาคอปุกรณ์ การให้บริการด้านเทคนิคโดยไม่คิดค่าบริการ รวมทั *งการสละเวลาทํางานของ
บคุลากรของบริษัท  
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7) “เจ้าหน้าทีM รัฐ” หมายถึง เจ้าพนกังานของรัฐ เจ้าหน้าที:ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที:ขององค์การ
ระหวา่งประเทศ ตามที:กําหนดไว้ในมาตรา 4 ของพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยการปอ้งกนั
และปราบปรามการทจุริต พ.ศ. 2561  

8) “บุคคลทีMสาม” หมายถึง ตวัแทน ที:ปรึกษา ผู้ ให้คําปรึกษา หุ้นส่วนกิจการร่วมค้าหรือตวักลางอื:นๆ ทั *งที:
เป็นบคุคลหรือองค์กร ซึ:งตดิตอ่กบัเจ้าหน้าที:รัฐในนามของบริษัท 

4. หน้าทีMและความรับผิดชอบ 
4.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที:ความรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมตัินโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั:น 

และกํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการนํามาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชั:นไปให้พนกังานปฏิบตัิ รวมถึงการกํากบัดแูลให้
มีระบบที:สนบัสนนุการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั:นอยา่งมีประสทิธิผล  

4.2 คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี:ยง มีหน้าที:รับผิดชอบสอบทานนโยบายและมาตรการควบคุมต่างๆ 
เพื:อให้มั:นใจวา่บริษัทได้ปฏิบตัติามภาระหน้าที:ตามกฎหมายวา่ด้วยการตอ่ต้านการให้สนิบนและคอร์รัปชนั  

4.3 ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที:รับผิดชอบ ในการทําให้มั:นใจว่าผู้ ใต้บงัคบับญัชาของตนได้ตระหนักถึงและมีความ
เข้าใจนโยบายฉบบันี *โดยได้รับการอบรมอยา่งพอเพียงและสมํ:าเสมอ  

4.4 หน่วยงานกํากบักฎเกณฑ์มีหน้าที:รับผิดชอบในการนํานโยบายฉบบันี *ไปใช้ปฏิบตัิ รวมทั *งกําหนดวิธีการปฏิบตัิ
และขั *นตอนการทํางานที:จําเป็นเพื:อปอ้งกนัการฝ่าฝืนนโยบายฉบบันี * รวมทั *งยงัมีหน้าที:ในการฝึกอบรมและให้
คําชี *แจงเกี:ยวกบัการนํานโยบายฉบบันี *ไปใช้ปฏิบตั ิ 

4.5 บคุลากรของบริษัทจะต้องปฏิบตัิหน้าที:ให้สอดคล้องกบันโยบายฉบบันี * กรณีพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบบันี * 
จะต้องรายงานต่อผู้บงัคบับญัชาหรือผ่านช่องทางการรายงานที:กําหนดไว้ตามนโยบายการแจ้งเบาะแสการ
กระทําผิดและการทจุริตของบริษัท  

5. คาํแถลงนโยบาย 
5.1 บริษัทมีนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชนัอย่างสิ *นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบตัิ

ตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชนัในทกุพื *นที:ที:บริษัทดําเนินธุรกิจ  บริษัทจะไม่
เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทําที:ขดัต่อกฎหมายหรือพฤติกรรมที:ขดัต่อจริยธรรม ทั *งทางตรงและทางอ้อมผ่าน
ตวักลาง  และมุง่มั:นที:จะนําระบบที:มีประสทิธิผลมาใช้ในการตอ่ต้านการให้สนิบนและการคอร์รัปชนั 

5.2 บุคลากรของบริษัททกุคนต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชนั การให้และรับสินบนกบัเจ้าหน้าที:รัฐและ
เอกชน เชน่ บคุลากรขององค์กรตา่งๆที:มีธรุกรรมร่วมกบับริษัท ทั *งทางตรงและทางอ้อมผา่นตวักลาง  

6. การประเมนิความเสีMยง  
6.1 การประเมินความเสี:ยงถือเป็นรากฐานของมาตรการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชนั ดงันั *น บคุลากร

ของบริษัททกุคนจะต้องมีความเข้าใจวา่ในแตล่ะขั *นตอนของการดําเนินธุรกิจของบริษัทมีความเสี:ยงตอ่การให้
สนิบนและการคอร์รัปชนัได้อยา่งไร เพื:อกําหนดจดัการความเสี:ยงดงักลา่ว 

6.2 ฝ่ายจดัการจะต้องประเมินความเสี:ยงจากการให้สินบนและการคอร์รัปชนัที:อาจจะเกิดขึ *นตลอดจนทบทวน
ความมีประสทิธิผลของมาตรการจดัการความเสี:ยงอยา่งสมํ:าเสมอ 

7. นโยบายและขั UนตอนปฏบิตัติามประเภทกจิกรรมทีMมีความเสีMยงสูงต่อการให้สนิบนและคอร์รัปชัน 
7.1 การสนับสนุนกจิกรรมทางการเมือง  
7.1.1 บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง และจะให้การสนบัสนนุทางการเมืองเพื:อสง่เสริมระบอบประชาธิปไตย

ตามแต่ละโอกาส โดยการสนบัสนนุดงักลา่วจะต้องไม่ขดัต่อหลกักฎหมายที:เกี:ยวข้องหรือกระทําไปด้วยความ
คาดหวงัที:จะได้รับการปฏิบตัิตอบแทนเป็นพิเศษ   ทั *งนี * ก่อนให้การสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมือง บคุลากร
ของบริษัทจะต้องจดัทําใบบนัทกึคําขอ ระบชืุ:อผู้ รับการสนบัสนนุและวตัถปุระสงค์ของการสนบัสนนุพร้อมแนบ
เอกสารประกอบทั *งหมดเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตั ิเทา่นั *น 

7.2 การบริจาคเพืMอการกุศลและการเป็นผู้ให้การสนับสนุน   
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7.2.1 บริษัทบริจาคเพื:อการกุศล ทั *งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอื:นๆ (เช่น ให้
ความรู้หรือสละเวลา) เพื:อเป็นส่วนหนึ:งในกิจกรรมตอบแทนสงัคม ตลอดจนประชาสมัพนัธ์และเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ที:ดีให้แก่บริษัท โดยไมไ่ด้มุง่หวงัผลทางธรุกิจเป็นการตอบแทน       

7.2.2 การเป็นผู้ ให้การสนบัสนนุเป็นวิธีการประชาสมัพนัธ์ธุรกิจของบริษัทวิธีหนึ:ง ซึ:งแตกตา่งจากการบริจาคเพื:อการ
กศุล โดยอาจกระทําได้ในหลายรูปแบบ เช่น การสนบัสนนุกิจกรรมทางวฒันธรรม ศิลปะและการศกึษา เป็น
ต้น 

7.2.3 บุคลากรของบริษัทต้องมีความระมัดระวังเพื:อให้มั:นใจว่าการบริจาคเพื:อการกุศลและการเป็นผู้ ให้การ
สนับสนุนจะไม่ถูกนําไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี:ยงในการให้สินบน ตลอดจนต้องดําเนินการอย่างโปร่งใสและ
เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยการตอ่ต้านการให้สนิบนและการคอร์รัปชนั  

7.2.4 ในการบริจาคเพื:อการกศุลหรือเป็นผู้ ให้การสนบัสนนุ จะต้องจดัทําใบบนัทกึคําขอ ระบชืุ:อผู้ รับบริจาค/ผู้ รับการ
สนบัสนุนและวตัถุประสงค์ของการบริจาค/สนบัสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทั *งหมดเสนอให้ผู้ มีอํานาจ
อนมุตัขิองบริษัทพิจารณาอนมุตัติามอํานาจอนมุตัแิละดําเนินการของบริษัท 

7.3 ค่าอาํนวยความสะดวก  
7.3.1 บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที:ของรัฐไม่ว่ากรณีใดๆ อย่างเด็ดขาด ทั *งนี * 

ค่าธรรมเนียมเร่งรัดการออกเอกสารซึ:งจ่ายโดยตรงให้กบัรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐไม่ถือว่าเป็นการจ่ายค่า
อํานวยความสะดวกภายใต้นโยบายฉบบันี * 

7.4 ของขวัญและการเลี Uยงรับรอง 
7.4.1 บริษัทตระหนกัดีว่าการสร้างความสมัพนัธ์ที:ดีกับพนัธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ:งสําคญัที:จะนํามาซึ:งความสําเร็จ

อย่างตอ่เนื:องของบริษัท ของขวญั สนัทนาการ และการเลี *ยงรับรอง เป็นที:ยอมรับได้ ถ้าสิ:งดงักลา่วมีเหตผุล มี
ความเหมาะสม กระทําโดยสจุริต และปฏิบตัิให้เป็นไปตามประเพณีนิยมและนโยบายของบริษัท ซึ:งกิจกรรม
ดงักลา่วต้อสอดคล้องตามจรรยาบรรณของบริษัท (Code of Conduct) และเป็นไปตามระเบียบอํานาจอนมุตัิ
ทางการเงินของบริษัทที:เกี:ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับ ของขวญั หรือการสนัทนาการใด ๆ 
ถ้าการกระทําดงักลา่วเป็นเหตใุห้ผู้ รับ กระทําการที:ไมเ่ป็นกลาง (อคต)ิ 

7.4.2 พนกังานสามารถให้ และ/หรือ รับของขวญั สนัทนาการ และค่าใช้จ่ายเลี *ยงรับรอง กบับคุคลใด ๆ ได้ หากเข้า
เงื:อนไขทกุข้อ ดงัตอ่ไปนี * 
1) ไมเ่ป็นการกระทําโดยตั *งใจเพื:อครอบงํา ชกันํา หรือ ตอบแทนบคุคลใดๆเพื:อให้ได้มาซึ:งความได้เปรียบใดๆ

ผ่านการกระทําที:ไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี:ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพื:อให้ได้มาซึ:งการ
ชว่ยเหลือหรือผลประโยชน์ 

2) ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึง
กฎหมายที:เกี:ยวข้อง โดยสิ:งของ หรือของขวญัที:ให้แก่กนัในหน้าที:การงานควรเป็นไปตามปกติประเพณี
นิยมในแตล่ะโอกาส 

3) เป็นการให้และ/หรือในนามบริษัท ไมใ่ชใ่นนามของกรรมการบริษัทหรือพนกังานของบริษัท 

4) เป็นการให้ของขวญัในชว่งเทศกาล หรือธรรมเนียมปกติ เชน่ สงกรานต์ ตรุษจีน ปีใหม ่วนัเกิด วนัครบรอบ
บริษัท วนัสถาปนา เป็นต้น โดยไม่เป็นของขวญัที:อยู่ในรูปของเงินสด หรือสิ:งเทียบเท่าเงินสด (เช่น เงิน
กู้ ยืม สว่นลด บตัรของขวญั บตัรกํานลั เช็ค พนัธบตัร หุ้น ทองคํา อญัมณี อสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น)  การ
ให้ของขวญัมีมลูคา่ไมเ่กิน =,��� บาท  

5) ประเภทและมลูคา่มีความเหมาะสม และมอบให้ถกูต้องตามกาลเทศะ เช่น ในกรณีที:บริษัทอยูร่ะหวา่งจดั
ให้มีการประกวดราคา พนักงานจะต้องไม่รับของขวัญ หรือการเลี *ยงรับรองจากบริษัทที:เข้าร่วมการ
ประกวดราคานั *นๆ  

6) เป็นการให้อยา่งเปิดเผย ไมป่กปิด 
7) กรณีการให้ของขวญั เลี *ยงอาหาร หรือจดังานเลี *ยงรับรองนั *น จะต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัติามระเบียบ

ขั *นตอนของบริษัท ในเรื:องดงักลา่วก่อนเทา่นั *น 
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7.4.3 บริษัทมีนโยบายให้บุคลากรทกุคน งดรับของขวญัหรือของกํานลัจากการปฏิบตัิหน้าที:  ในกรณีที:ไม่สามารถ
ปฏิเสธได้ ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาทราบและบนัทึกรายการของขวญัในทะเบียนการรับของขวญัของบริษัท 
และนําส่งของขวญัดงักล่าวแก่หน่วยงานทรัพยากรบคุคล เพื:อเป็นของรางวลัให้แก่พนกังานในงานเลี *ยงตาม
ประเพณีของบริษัท หรือบริจาคเพื:อการกศุลตามความเหมาะสม  

7.5 บุคคลทีMสาม  
7.5.1 ภายใต้พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. 2561 บริษัท

อาจมีความรับผิดทางกฎหมายจากการกระทําผิดของบุคคลที:สามซึ:งได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที:รัฐในนามของ
บริษัท เพื:อปอ้งกนับริษัทจากการรับผิดทางกฎหมายดงักลา่ว บคุลากรของบริษัทซึ:งเป็นผู้ เริ:มต้นความสมัพนัธ์
หรือเป็นผู้ตดิตอ่เจรจาสญัญาต้องดําเนินการตามมาตรการตอ่ต้านการให้สนิบนและคอร์รัปชนั ดงันี * 
1) การตรวจสอบสถานะกิจการ : บคุลากรของบริษัทต้องตรวจสอบสถานะกิจการของบคุคลที:สามในด้าน

ประวตัคิวามเป็นมา  ประสบการณ์ ชื:อเสยีงและความเสี:ยงของการให้สนิบนและคอร์รัปชนัที:อาจมีอยู ่
ก่อนเริ:มสร้างความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับคุคลที:สาม ทั *งนี *ขั *นตอนและขอบเขตของการตรวจสอบสถานะ
กิจการนั *น จะขึ *นอยูก่บัสถานการณ์ ซึ:งกําหนดโดยหนว่ยงานกํากบักฎเกณฑ์    

2) ข้อตกลง : บุคลากรของบริษัทต้องทําข้อตกลงทั *งหมดกับบุคคลที:สามเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุถึง
ขอบเขตของความสมัพนัธ์และเงื:อนไขค่าตอบแทน โดยข้อตกลงต่างๆ ต้องได้รับการสอบทานและอนมุตัิ
จากหนว่ยงานกฎหมาย ซึ:งต้องครอบคลมุข้อกําหนดตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี * 

ก) การให้คํามั:นโดยบุคคลที:สามที:จะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนและการ
คอร์รัปชนั รวมทั *งนโยบายฉบบันี * หรือนโยบายของบคุคลที:สาม ซึ:งมีมาตรฐานที:เทียบเทา่นโยบาย
ฉบบันี *  ในการดําเนินการตามความรับผิดชอบที:ระบไุว้ภายใต้ข้อตกลง 

ข) คํายืนยนัโดยบคุคลที:สามวา่ตนเองจะไมต่ดิสนิบนหรือคอร์รัปชนั 
ค) สิทธิของบริษัทในการยกเลิกสญัญาหากพบวา่ บคุคลที:สามฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยการตอ่ต้านการ

ให้สนิบนและการคอร์รัปชนั 
ง) คํามั:นโดยบุคคลที:สามที:จะตอบสนองต่อคําขอของบริษัท เกี:ยวกับข้อมูลการให้บริการและ

คา่ใช้จา่ยที:เกี:ยวข้อง 
3) ค่าตอบแทนทีPเหมาะสม : บคุลากรของบริษัทต้องทําให้มั:นใจว่าค่าตอบแทนที:ตกลงไว้มีความเหมาะสม

และสมเหตสุมผลกบับริการที:ได้รับมอบและต้องไมจ่า่ยคา่ตอบแทนให้กบับคุคลที:สามเป็นเงินสด 
4) การใหก้ารสนบัสนนุและการฝึกอบรม : บคุลากรของบริษัทควรให้ความชว่ยเหลอืกบับคุลากรของบคุคลที:

สามในการจดัให้มีมาตรการตอ่การคอร์รัปชนัที:เหมาะสมและให้การฝึกอบรม หากได้รับการร้องขอ 
5) การกํากบัติดตาม : บคุลากรของบริษัทต้องกํากบัตดิตามบคุคลที:สามทั *งหมด เพื:อให้มั:นใจวา่บคุคลที:สาม

ปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยการตอ่ต้านการให้สนิบนและการคอร์รัปชนั ตลอดจนรายงานการกระทําผิด 
7.5.2 หากบริษัทเข้าร่วมลงทนุในกิจการร่วมค้าที:บริษัทมีอํานาจการควบคมุ บคุลากรของบริษัทต้องทําให้มั:นใจว่า

กิจการร่วมค้านี *ได้นํามาตรการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันในนโยบายฉบบันี *ไปถือปฏิบตัิ หากเป็น
กิจการร่วมค้าที:บริษัทไม่มีอํานาจการควบคุม บุคลากรของบริษัทควรใช้ความพยายามอย่างเต็มที:เพื:อให้
กิจการร่วมค้าจดัให้มีมาตรการควบคมุเทียบเทา่นโยบายฉบบันี * 

7.6 ผู้จดัจาํหน่ายสนิค้า/ให้บริการและผู้รับเหมา 
7.6.1 บริษัทจะจดัให้มีการจดัซื *อจดัหาสินค้า/บริการด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั *งจะดําเนินการประเมิน

เพื:อคดัเลอืกผู้จดัจําหนา่ยสนิค้า/ให้บริการและผู้ รับเหมาด้วยความรอบคอบ 
7.6.2 บคุลากรของแจ้งให้ผู้จดัจําหน่ายสินค้า/ให้บริการและผู้ รับเหมารับทราบนโยบายฉบบันี * และต้องระบขุ้อความ

การบอกยกเลกิการจดัซื *อและจดัจ้างไว้ในสญัญาหรือข้อตกลงทกุฉบบั  หากผู้จดัจําหน่ายสนิค้า/ให้บริการและ
ผู้ รับเหมาฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยการตอ่ต้านการให้สนิบนและคอร์รัปชนั  

8. การควบคุม  
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8.1 บริษัทจะรักษาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลเพื:อต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน ซึ:ง
ครอบคลมุถึงการถ่วงดลุและการตรวจสอบระหวา่งกนัทางด้านบญัชี การจดัเก็บข้อมลูรวมถึงกระบวนการทาง
ธรุกิจตา่งๆที:เกี:ยวข้องกบันโยบายฉบบันี *   

8.2 ระบบการควบคมุภายในจะประกอบด้วยการควบคมุทั:วทั *งองค์กร รวมถึงการควบคมุและขั *นตอนการปฏิบตัิที:
กําหนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจง ซึ:งออกแบบมาเพื:อจดัการความเสี:ยงจากการคอร์รัปชนัที:บริษัทอาจต้องเผชิญ
เป็นการเฉพาะ 

9. การบนัทกึบญัชีและการจดัเกบ็ข้อมูล 
9.1 บริษัทมีนโยบายที:จะปฏิบตัิตามมาตรฐาน หลกัการ รวมทั *งกฎหมายที:บงัคบัใช้เกี:ยวกบัการรายงานข้อมลูทาง

บญัชีและการเงิน    
9.2 รายการทางการเงินทั *งหมดจะต้องถกูบนัทึกในสมดุบญัชีของบริษัทอย่างถกูต้อง  ทนัเวลาและมีรายละเอียด

ประกอบอย่างสมเหตสุมผล  รวมทั *งต้องพร้อมสําหรับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชี
ของบริษัท    ทั *งนี * บริษัทไม่อนญุาตให้มีการบนัทกึข้อมลูที:เป็นเท็จ ผิดหลกัการ ไม่สมบรูณ์ ไม่ถกูต้อง หรือทํา
การตกแตง่บญัชี รวมทั *งจะต้องไมมี่บญัชีนอกงบการเงินเพื:อใช้สนบัสนนุหรือปกปิดการจา่ยเงินที:ไมเ่หมาะสม 

9.3 การจดัเก็บและรักษาข้อมลูของบริษัทจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที:เกี:ยวข้องทั *งหมด 

10. ทรัพยากรบุคคล  
แนวปฏิบตัิในการบริหารงานบคุคลของบริษัทซึ:งหมายรวมถึงการสรรหา การเลื:อนตําแหน่ง การฝึกอบรม การ
ประเมินผลงาน และการให้คา่ตอบแทน  จะต้องสะท้อนถงึเจตนารมณ์ของบริษัทที:มีในนโยบายฉบบันี * 

11. การอบรมและการสืMอสาร  
11.1 บุคลากรของบริษัท 
11.1.1 บคุลากรของบริษัททกุคนจะได้รับการอบรมเกี:ยวกบัการตอ่ต้านการให้สนิบนและการคอร์รัปชนัอยา่งสมํ:าเสมอ 

เพื:อให้ตระหนกัถึงนโยบายฉบบันี * โดยเฉพาะรูปแบบต่างๆของการให้สินบน ความเสี:ยงจากการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการให้สนิบน ตลอดจนวิธีการรายงานกรณีพบเหน็หรือสงสยัวา่มีการให้สนิบนหรือคอร์รัปชนั  

11.2 บุคคลทีMสาม ผู้จดัจาํหน่ายสินค้า/ให้บริการ และผู้รับเหมา 
11.2.1 บริษัทจะสื:อสารนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชนัอย่างสิ *นเชิงให้แก่บคุคลที:สาม ผู้จดัจําหน่าย

สินค้า/ให้บริการ และผู้ รับเหมาทราบ ตั *งแตเ่ริ:มต้นความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและในภายหลงัตามความเหมาะสม  
บริษัทสนบัสนนุให้บคุคลที:สาม ผู้จดัจําหน่ายสนิค้า/ให้บริการ และผู้ รับเหมายดึมั:นในมาตรฐานการรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมเชน่เดียวกบับริษัท  

12. การรายงานการพบเหน็การให้สนิบนและการคอร์รัปชัน และการปกป้องดแูลบุคลากรของบริษัท  
12.1 หากบคุลากรของบริษัททราบหรือมีข้อสงสยัว่ามีบคุลากรของบริษัทหรือบคุคลซึ:งกระทําการในนามบริษัท ได้

เข้าไปมีสว่นรวมในการให้สนิบนหรือการคอร์รัปชนั จะต้องรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบโดยทนัทีหรือรายงาน
ผ่านช่องทางการรายงานตามนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต  เมื:อบริษัทได้รับการ
รายงานแล้ว จะดําเนินการอย่างจริงจงั  และจะไม่ดําเนินการลงโทษใดๆกบับคุลากรของบริษัทที:ให้ข้อมลูด้วย
เจตนาสจุริต  

12.2 บริษัทให้ความมั:นใจกับบุคลากรของบริษัทว่าจะไม่มีบุคลากรของบริษัทคนใดต้องถูกลงโทษหรือได้รับ
ผลกระทบใดๆ จากการปฏิเสธการให้สินบน  ถึงแม้ว่าการปฏิเสธดงักล่าวจะทําให้บริษัทสญูเสียธุรกิจ หรือ
พลาดโอกาสในการได้ธุรกิจใหม่  บริษัทเชื:อว่าการไม่ยอมรับการให้สินบนและการคอร์รัปชนัอย่างสิ *นเชิงจะ
ช่วยสร้างคณุค่าให้แก่บริษัท นอกจากนี * บริษัทไม่ยินยอมให้ผู้ ใดมากระทําการข่มขู่ คกุคาม หรือหน่วงเหนี:ยว
บคุลากรของบริษัทที:ตั *งใจปฏิบตัติามนโยบายฉบบันี *  

13. การกาํกับตดิตามและสอบทาน 
13.1 หน่วยงานกํากบักฎเกณฑ์จะติดตามสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันี *ของบริษัท และรายงานกิจกรรม

การตดิตามสอบทานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี:ยงเป็นประจําอยา่งสมํ:าเสมอ  
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13.2 หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆ อย่างสมํ:าเสมอ 
เพื:อให้มั:นใจว่าระบบการควบคมุภายในมีประสิทธิผลในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชนั ทั *งนี * จะ
หารือผลการตรวจสอบร่วมกบับุคคลที:เกี:ยวข้องเพื:อหาแนวทางการแก้ไขที:เหมาะสม และจะรายงานให้ฝ่าย
บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี:ยงได้รับทราบตอ่ไป 

14. การฝ่าฝืนนโยบาย  
14.1 การฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี *หรือกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันจะก่อให้เกิด

ผลกระทบอย่างร้ายแรง ซึ:งรวมถึงแตไ่ม่จํากดัเฉพาะการถกูลงโทษ หรือการเลิกจ้างงานหรือสญัญาโดยบริษัท 
การถกูปรับและ/หรือจําคกุตามกฎหมายที:เกี:ยวข้อง  ทั *งนี * การไม่ได้รับรู้ถึงนโยบายฉบบันี *และ/หรือกฎหมายที:
เกี:ยวข้อง ไมส่ามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไมป่ฏิบตัติามได้ 

14.2 บคุคลที:สาม ผู้จดัจําหน่ายสินค้า/ให้บริการ หรือผู้ รับเหมาใดๆ ของบริษัทที:ฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์ตามนโยบายฉบบั
นี * หรือรับทราบถึงการกระทําที:ขดัต่อนโยบายฉบบันี *แต่ไม่ได้รายงานให้ฝ่ายบริหารของบริษัททราบ หรือให้
ข้อมลูที:ไม่ถกูต้องเมื:อเจ้าหน้าที:สอบสวนของบริษัทได้สอบถามข้อมลูเกี:ยวกบัการกระทําที:อาจขดัต่อนโยบาย
ฉบบันี * อาจถกูบอกเลกิสญัญาได้ 

15. นโยบายทีMเกีMยวข้อง   
15.1 บคุลากรของบริษัทควรอา่นทําความเข้าใจนโยบายนี * ร่วมกบันโยบายและคูมื่ออื:นๆ ของบริษัทดงันี *   

1) จรรยาบรรณในการดําเนินธรุกิจของบริษัท 
2) นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดและการทจุริต 
3) ข้อบงัคบัเกี:ยวกบัการทํางานของพนกังาน  

16. การทบทวนนโยบาย 
16.1 หน่วยงานกํากบักฎเกณฑ์ต้องทบทวนนโยบายฉบบันี *เป็นประจําทกุปี   และเสนอตอ่คณะตรวจสอบและความ

เสี:ยง  เพื:อพิจารณาให้ความเหน็ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัหิากมีการเปลี:ยนแปลง 
 

นโยบายฉบบันี *มีผลบงัคบัใช้ตั *งแตว่นัที:  <=  มิถนุายน  <?@?  เป็นต้นไป 

 

 
                                                                                                     ลงชื:อ………………………………………. 

(นายเอนก  พนาอภิชน) 
ประธานคณะกรรมการบริษัท 

บริษัท พรีเมียร์ควอลติี *สตาร์ช จํากดั 

 

 
 


