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บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท� จํากัด (มหาชน) 

นโยบายต�อต�านการทุจริตคอร�รัปช่ัน 

บทนํา 

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท� จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ให�ความสําคัญและยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอย.างโปร.งใส ซ่ือสัตย�สุจริต

ภายใต�หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายในการต.อต�านการทุจริตคอร�รัปช่ันอย.างเคร.งครัด ด�วยบริษัทฯ 

ตระหนักว.าการทุจริตคอร�รัปชั ่นจะส.งผลกระทบต.อการดําเนินธุรกิจและเป;นการทําลายการแข.งขันอย.างเสรีและเป;นธรรม 

ก.อให�เกิดความเสียหายต.อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกด�วย 

เพื่อยืนยันความมุ.งมั่นดังกล.าว บริษัทฯ จึงได�ประกาศเจตนารมณ�เข�าเป;นหนึ่งในแนวร.วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต.อต�าน
การทุจริตคอร�รัปชั ่น (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)  โดยบริษัทฯ กําหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติการต.อต�านการทุจริตคอร�รัปชั ่น ซึ ่งผ.านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 6/2563 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 และประกาศใช�นโยบายและแนวปฏิบัตินี้ และให�ถือเป;นส.วน
หน่ึงของนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  

คํานิยาม 

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท� จํากัด (มหาชน)  

การทุจริตคอร�รัปชั่น หรือ คอร�รัปชั่น หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติในตําแหน.งหน�าที่ หรือใช�อํานาจหน�าที่โดย 

มิชอบ เพ่ือแสวงหาประโยชน�อันมิควรในรูปแบบต.าง ๆ ไม.ว.าจะเป;นการเสนอ การสัญญา การมอบ การเรียกร�อง การให� หรือการ

รับสินบนหรือผลประโยชน�ในรูปของเงิน หรือประโยชน�อื่น ๆ ไม.ว.าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ�อม กับบุคคล นิติบุคคลอ่ืน 

เจ�าหน�าที่ของรัฐ หน.วยงานบริการของรัฐ ผู�เกี่ยวข�อง หรือผู�มีส.วนได�เสียใด ๆ ไม.ว.าในประเทศหรือต.างประเทศ เพื่อให�บุคคล

ดังกล.าวกระทําหรือละเว�นการปฏิบัติหน�าที่อันเป;นการให�ได�มาซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อเอ้ือประโยชน�อื่นใดที่ไม.เหมาะสมทางธุรกิจไม.ว.า

จะโดยทางตรงหรือโดยทางอ�อม ต.อองค�กร ตนเอง หรือผู�เก่ียวข�อง 

ผู�เกี่ยวข�อง หมายถึง คู.สมรส บุตร บิดา มารดา พ่ีน�อง หรือญาติสนิท ของกรรมการ ผู�บริหารและพนักงานของบริษัทฯ  

ปกติประเพณีนิยม  หมายถึง เทศกาลหรือวันสําคัญซ่ึงอาจมีการให�ของขวัญกัน และให�หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความ

ยินดี การแสดงความขอบคุณ การต�อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให�ความช.วยเหลือตามมารยาท ที่ถือปฏิบัติกันในสังคม

ด�วย (อ�างอิงจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว.าด�วยการให�หรือรับของขวัญของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544) 

รูปแบบการทุจริตคอร�รัปชั่น หมายถึง การกระทําท่ีสามารถนํามาซ่ึงความเสี่ยงต.อการทุจริตคอร�รัปช่ัน 

การกระทําท่ีสามารถนํามาซ่ึงความเสี่ยงต.อการคอร�รัปช่ันและการใช�อํานาจอย.างไม.ถูกต�องมีหลายรูปแบบ เช.น  

1. การสนับสนุนทางการเมือง  

2. การบริจาคเพ่ือการกุศล 

3. เงินสนับสนุน 

4. การให�หรือรับของขวัญและบริการต�อนรับหรือประโยชน�อ่ืนใด 

5. ค.าอํานวยความสะดวก 
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วัตถุประสงค� 

นโยบายฉบับน้ีมีวัตถุประสงค� เพ่ือแสดงเจตนารมณ�ของบริษัทฯ ในการต.อต�านการทุจริตคอร�รัปช่ันทุกรูปแบบอย.างสิ้นเชิง ไม.ว.าจะ

เป;นการนําเสนอ (offering) การให�คํามั่นสัญญา (promising) การขอ (soliciting) การเรียกร�อง (demanding) การให�หรือรับ

สินบน (giving or accepting bribes) หรือการกระทําพฤติกรรมท่ีสื่อไปในทางทุจริตคอร�รัปช่ัน  

โดยบริษัทฯ  กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการต.อต�านการทุจริตคอร�รัปช่ัน เพ่ือปaองกันมิให�กรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานทุก

ระดับของบริษัทฯ ฝUาฝbนกฎหมายและกฎระเบียบการต.อต�านการทุจริตคอร�รัปชั่น รวมถึงสนับสนุนให�กรรมการ ผู�บริหาร และ

พนักงานทุกคนของบริษัทฯ เฝaาระวังและรายงานการพบเห็นการทุจริตคอร�รัปช่ันผ.านช.องทางท่ีปลอดภัย  

ขอบเขต 

นโยบายฉบับนี้ มีผลบังคับใช�กับกรรมการ ผู�บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย.อยที่บริษัทฯ มีอํานาจควบคุม 

ท้ังน้ี บริษัทฯ คาดหวังให�ตัวแทนท่ีกระทําการแทนในนามบริษัทฯ รวมถึงผู�มีส.วนได�เสียของบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายฉบับน้ี 

หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัท มีหน�าท่ีและความรับผิดชอบในการกํากับดูแลการต.อต�านการทุจริตคอร�รัปชั่นของบริษัทฯ ในภาพรวม มี

หน�าที่เป;นผู�นําที่แสดงความมุ.งมั่นในการต.อต�านการทุจริตคอร�รัปชั่นทุกรูปแบบอย.างสิ้นเชิง รวมถึงกําหนดและอนุมัตินโยบายท่ี

เก่ียวข�องกับการต.อต�านการทุจริตคอร�รัปช่ันของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน�าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลระบบการควบคุมภายใน การสอบทานระบบรายงาน

ทางการเงินและบัญชี ระบบตรวจสอบภายในให�มั่นใจว.าเป;นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือปaองกันการทุจริตคอร�รัปช่ัน 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ มีหน�าท่ีและความรับผิดชอบในการกํากับดูแลการปฏบัิติตามนโยบายต.อต�านการทุจรติคอร�รปัช่ัน 

เพื่อให�มั่นใจว.านโยบายและแนวปฏิบัติถูกนําไปปฏิบัติอย.างครบถ�วนและเหมาะสม รวมทั้งติดตามประสิทธิผล การสอบทาน และ

ทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติของนโยบายฉบับน้ี   

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน�าที่และความรับผิดชอบในการกํากับดูแลการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข�องกับการทุจริต

คอร�รัปช่ันของบริษัทฯ รวมถึงการกํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพ่ือปaองกันการทุจริตคอร�รัปช่ันท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน  

ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารและผู�บริหาร มีหน�าที่และความรับผิดชอบในการกําหนดให�มีระบบและให�การส.งเสริมและสนับสนุน

นโยบายต.อต�านการทุจริตคอร�รัปชั่น จัดให�มีการสื่อสารและการฝdกอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติต.าง ๆ ท่ี

เกี่ยวข�อง แก.บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับ เพื่อให� กรรมการ ผู�บริหารและพนักงานทุกคนมีความรู�ความเข�าใจอย.างเพียงพอ 

และสามารถนํานโยบายและแนวปฏิบัติต.าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องไปดําเนินการได�อย.างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังทบทวนความเหมาะสมของ

ระบบและมาตรการต.าง ๆ เพ่ือให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข�อบังคับและข�อกําหนดของกฎหมาย 

กลุ�มงานตรวจสอบภายใน มีหน�าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทาน ความถูกต�องของการปฏิบัติงาน ตรงตาม

นโยบาย แนวปฏิบัติ ข�อกําหนดของบริษัท รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข�อง เพื่อให�มั่นใจว.าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ี
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เหมาะสมและเพียงพอต.อความเสี่ยงด�านการทุจริตคอรร�รัปช่ันท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยมีหน�าท่ีตรวจสอบและสอบทาน และรายงานต.อ

คณะกรรมการตรวจสอบอย.างน�อยปeละ 1 ครั้ง รวมถึงมีหน�าท่ีในการปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได�มอบหมายในเรือ่ง

การตรวจสอบการทุจริตคอร�รัปชั่นที่เกี่ยวข�องกับองค�กร นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได�กําหนดไว�และรายงานต.อ

คณะกรรมการตรวจสอบ  

กลุ�มงานทรัพยากรมนุษย� มีหน�าที่และความรับผิดชอบในการสื่อสาร ฝdกอบรม ส.งเสริมพัฒนาความรู�ความเข�าใจอย.างต.อเนื่อง 

รวมถึงมีหน�าท่ีและความรับผิดชอบในการจัดให�มีการประเมินความรู�ความเข�าใจในนโยบายต.อต�านการทุจริตคอร�รัปชั่นและแนว

ปฏิบัติท่ีเก่ียวข�องให�แก.กรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานทุกคน และรายงานต.อคณะกรรมการตรวจสอบเป;นรายปe 

กรรมการ ผู�บริหารและพนักงานทุกระดับ มีหน�าที่ต�องทําความเข�าใจและปฏิบัติงานให�สอดคล�องกับนโยบายต.อต�านการทุจริต

คอร�รัปชั่นและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข�องอย.างเคร.งครัด กรณีมีข�อสงสัยหรือพบการฝUาฝbนระเบียบบริษัทฯ 

จะต�องรายงานต.อผู�บังคับบัญชาหรือผ.านทางช.องทางในการแจ�งเบาะแสท่ีบริษัทฯ กําหนดไว� 

นโยบายและแนวปฏิบัติ 

บทท่ัวไป 

1. บริษัทฯ มีนโยบายต.อต�านการกระทําท่ีเก่ียวข�องกับการทุจริตคอร�รัปช่ันในทุกรูปแบบโดยสิ้นเชิง (Zero-Torrance-Policy) 

ไม.ว.าทางตรงหรือทางอ�อม และถือปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช�บังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข�องกับการต.อต�านการทุจริตคอร�รัปช่ัน 

พร�อมท้ังสนับสนุนและส.งเสริมให�บุคลากรทุกระดับเห็นความสําคัญและมีจิตสํานึกในการต.อต�านการทุจริตคอร�รัปช่ัน 

2. บริษัทฯ จะไม.เข�าไปมีส.วนร.วมในการทุจริตคอร�รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ�อม และมุ.งมั่นที่จะนําระบบที่มี

ประสิทธิผลมาใช�ในการต.อต�านการทุจริตคอร�รัปช่ัน 

3. ห�ามกรรมการ ผู�บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ข�องเกี่ยวกับการทุจริตคอร�รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและ

ทางอ�อม โดย กรรมการ ผู�บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ต�องไม.ให� เสนอให� สัญญา ดําเนินการ เรียกร�อง หรือ

ยอมรับการทุจริตคอร�รัปช่ันเพ่ือประโยชน�ต.อองค�กร ตนเอง หรือผู�เก่ียวข�อง ท้ังท่ีเก่ียวข�องกับเจ�าหน�าท่ีของรัฐและเอกชน ท่ี

อาจพิจารณาได�ว.าเป;นการคอร�รัปช่ัน  

การสนับสนุนทางการเมือง 

1. การสนับสนุนทางการเมือง หมายถึง การสนับสนุน และ/หรือ การช.วยเหลือ ไม.ว.าจะเป;นทางด�านการเงินหรือรูปแบบอื่นใด

ท้ังทางตรงและทางอ�อมเพ่ือสนับสนุนพรรคการเมือง นักการเมือง บุคคลท่ีเก่ียวข�องทางการเมืองหรือกลุ.มพลังทางการเมือง 

เพ่ือให�ได�มาซ่ึงความได�เปรียบทางธุรกิจและการค�า แต.ไม.รวมถึงการท่ี กรรมการ ผู�บริหารและพนักงานเข�าร.วมกิจกรรมตาม

สิทธิเสรีภาพส.วนบุคคล 

2. บริษัทฯ มีนโยบายไม.ให�การสนับสนุนทางการเมอืง แก.พรรคการเมือง กลุ.มการเมือง นักการเมือง หรือผู�สมัครรับเลอืกตั้งทาง

การเมืองใด ๆ โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือเอ้ือประโยชน�ทางธุรกิจให�กับบริษัทฯ  

3. บริษัทฯ กําหนดห�ามมิให� กรรมการ ผู�บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ใช�ตําแหน.ง หน�าที่ ทรัพย�สิน เวลา หรือสิ่ง

อํานวยความสะดวกใด ๆ ของบริษัทฯ เพ่ือเอ้ือประโยชน�หรือสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ทางการเมือง หรือองค�กรการเมือง หรือ
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สมาชิกขององค�กรการเมือง ตลอดจนห�ามมิให�กรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานทุกคนใช�อํานาจหน�าท่ีเพ่ือช้ีชวน กดดัน หรือ

บังคับให�เพ่ือนร.วมงาน รวมถึงผู�ใต�บังคับบัญชาให�การสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ทางการเมือง 

4. กรรมการ ผู�บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการเข�าร.วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต�บทบัญญัติ

แห.งรัฐธรรมนูญ แต.ต�องไม.แอบอ�างความเป;นกรรมการ ผู�บริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือนําทรัพย�สินอุปกรณ�หรือ

เครื่องมือใด ๆ ของบริษัทฯ ไปใช�เพ่ือประโยชน�ในการดําเนินการใด ๆ ในทางการเมือง หากเข�าร.วมจะต�องพึงระมัดระวังไม.ให�

การดําเนินการใด ๆ ก.อให�เกิดความเข�าใจว.าบริษัทฯ ได�ให�การสนับสนุนหรือฝjกใฝUในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง

โดยเด็ดขาด 

การบริจาคเพ่ือการกุศล 

1. การบริจาคเพ่ือการกุศล หมายถึง การบริจาคท้ังในรูปแบบของการให�ความช.วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอ่ืน ๆ เช.น การ

ให�ความรู�หรือการสละเวลา หรือการบริจาคสิ่งของ เป;นต�น ท้ังน้ี บริษัทฯ มีนโยบายบริจาคเพ่ือการกุศล ซ่ึงสามารถกระทําได�

โดยอาจเป;นส.วนหน่ึงในกิจกรรมตอบแทนสังคม โดยมิได�มุ.งหวังผลตอบแทนทางธุรกิจโดยมิชอบ และต�องเป;นไปอย.างโปร.งใส

และถูกต�องตามกฎหมาย โดยต�องมั่นใจว.าเงินบริจาคไม.ได�ถูกนําไปใช�เพ่ือเป;นข�ออ�างในการติดสินบน 

2. เพื่อไม.ให�การบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงค�แอบแฝง การให�เงินบริจาคเพื่อการกุศลต�องระบุชื่อผู�ให�ในนามบริษัทฯ 

เท.านั้น และต�องเป;นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข�อง ระเบียบ หลักเกณฑ� และแนวปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่องการบริจาคเพื่อการ

กุศลและเงินสนับสนุนอย.างเคร.งครัด 

เงินสนับสนุน  

1. เงินสนับสนุน หมายถึง เงินที่บริษัทฯ จ.ายเพื่อการประชาสัมพันธ�ทางธุรกิจและเสริมสร�างภาพลักษณ�ที่ดีให�แก.บริษัทฯ ทั้งน้ี 

บริษัทฯ มีนโยบายเงินสนับสนุนทั้งในรูปแบบของการให�ความช.วยเหลือทางการเงินหรือรูปแบบอื่น ๆ โดยมิได�มุ .งหวัง

ผลตอบแทนทางธุรกิจโดยมิชอบ โดยบริษัทฯ อาจกระทําได�หลายรูปแบบ เช.น การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล�อม กิจกรรมเพื่อการศึกษาและกีฬา เป;นต�น โดยต�องเป;นไปอย.างโปร.งใสและถูกต�องตาม

กฎหมาย และต�องมั่นใจว.าเงินสนับสนุนไม.ได�ถูกนําไปใช�เพ่ือเป;นข�ออ�างในการติดสินบน 

2. เพื่อไม.ให�การให�เงินสนับสนุนมีวัตถุประสงค�แอบแฝง ดังนั้น การจ.ายเงินสนับสนุนต�องระบุชื่อผู�ให�ในนามบริษัทฯ เท.าน้ัน 

และต�องเป;นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข�อง ระเบียบ หลักเกณฑ� และแนวปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่องการบริจาคเพื่อการกุศลและ

เงินสนับสนุนอย.างเคร.งครัด  

ของขวัญและบริการต�อนรับหรือประโยชน�อ่ืนใด 

บริษัทฯ ตระหนักดีว.าการสร�างความสัมพันธ�ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเป;นสิ่งสําคัญที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จอย.างต.อเนื่องของ

บริษัทฯ หากแต.การดําเนินการเก่ียวกับของขวัญ การบริการต�อนรับ และค.าใช�จ.ายอ่ืน ๆ ท่ีไม.เหมาะสม อาจนํามาซ่ึงความเสี่ยงต.อ

การทุจริตคอร�รัปช่ัน และเป;นช.องทางให�เกิดการทุจริตได�  

บริษัทฯ ได�กําหนดนโยบายการให�หรือรับของขวัญและบริการต�อนรับหรือประโยชน�อื่นใด โดยห�ามมิให�กรรมการ ผู�บริหาร และ

พนักงานทุกระดับให�หรือรับของขวัญและบริการต�อนรับ หรือประโยชน�อ่ืนใดเพ่ือจูงใจให�เกิดการปฏิบัติหรือละเว�นจากการปฏิบัติ
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หน�าที่โดยมิชอบ หรืออาจทําให�เกิดการยินยอมผ.อนปรนในข�อตกลงทางธุรกิจที่ไม.เหมาะสมและให�ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ท่ี

กําหนดไว�ในจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติเรื่องการให�หรือรับของขวัญและบริการต�อนรับหรือประโยชน�อ่ืนใด 

การให�ของขวัญและการให�บริการต�อนรับ 

กรรมการ ผู�บริหารและพนักงานของบริษัทฯ สามารถให�ของขวัญและบริการต�อนรับพันธมิตรทางธุรกิจได� หากเข�าเงื่อนไขทุกข�อ

ดังต.อไปน้ี 

1. ต�องเป;นการให�ของขวัญของท่ีระลึกหรือประโยชน�อ่ืนใดท่ีเป;นไปตามปกตปิระเพณีนิยม และต�องไม.ขัดต.อกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

2. ต�องไม.เป;นการกระทําเพื่อครอบงํา ชักนําหรือตอบแทนบุคคลใด ๆ เพื่อให�ได�มาซึ่งความได�เปรียบผ.านการกระทําที ่ไม.

เหมาะสมหรือแอบแฝงเพ่ือให�ได�มาซ่ึงการช.วยเหลือหรือผลประโยชน� 

3. ต�องเป;นการให�ของขวัญหรือของท่ีระลึกท่ีไม.อยู.ในรูปของเงินสด หรือเทียบเท.าเงินสด เช.น บัตรกํานัลหรือบัตรของขวัญ 

4. ต�องเป;นการให�ของขวัญหรือของท่ีระลึกในรูปแบบท่ีช.วยส.งเสริมภาพลักษณ�ของบริษัทฯ  

5. เป;นการให�ในนามบริษัทฯ เท.าน้ันไม.ใช.ในนามของ กรรมการ ผู�บริหารหรือพนักงาน และกระทําอย.างเปmดเผย ไม.ปกปmด 

6. ต�องเป;นประเภทและมีมูลค.าท่ีมีความเหมาะสม ถูกต�องตามกาลเทศะ เช.น กรณีที่อยู.ระหว.างการประกวดราคา งดให�

ของขวัญกับเจ�าหน�าท่ีรัฐ  กรรมการ ผู�บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทหรือหน.วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

7. ไม.ให�ของขวัญ ของท่ีระลึก ทรัพย�สิน หรือประโยชน�อ่ืนใด แก.คู.สมรส บุตร หรือผู�เก่ียวข�องของเจ�าหน�าท่ีรัฐ ลูกค�า คู.ค�า และ

บุคคลท่ีติดต.อด�วย เน่ืองจากโดยพฤติการณ�ถือว.าเป;นการรับแทน  

8. ต�องเป;นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ระเบียบ หลักเกณฑ� และแนวปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่องการให�หรือรับของขวัญและบริการ

ต�อนรับหรือประโยชน�อ่ืนใดอย.างเคร.งครัด 

การรับของขวัญและรับบริการต�อนรับ 

1. บริษัทฯ ได�กําหนดให�มีประกาศ นโยบายไม�รับของขวัญ ในช.วงเทศกาลต.าง ๆ เช.น เทศกาลปeใหม. หรือโอกาสอื่นใด เพ่ือ

สร�างบรรทัดฐานท่ีดีในการดําเนินธุรกิจ โดยสื่อสารไปยังกรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงคู.ค�าธุรกิจของบริษัทฯ 

2. กรรมการ ผู�บริหารและพนักงานทุกคนต�องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญและบริการต�อนรับในทุกกรณี โดยให�ปฏิบัติตามแนว

ปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่องการให�หรือรับของขวัญและบริการต�อนรับหรือประโยชน�อ่ืนใดอย.างเคร.งครัด 

ค�าอํานวยความสะดวก  

1. ค.าอํานวยความสะดวก หมายถึง ค.าใช�จ.ายจํานวนเล็กน�อยที่จ.ายให�แก.เจ�าหน�าที่ของรัฐอย.างไม.เป;นทางการและเป;นการให�

เพียงเพื่อให�มั่นใจว.าเจ�าหน�าที่ของรัฐจะดําเนินการตามกระบวนการ หรือเป;นการกระตุ�นให�ดําเนินการรวดเร็วขึ้น โดย

กระบวนการนั้นไม.ต�องอาศัยดุลพินิจของเจ�าหน�าที่รัฐ และเป;นการกระทําอันชอบด�วยหน�าที่ของเจ�าหน�าท่ีรัฐผู�นั้น รวมท้ัง

เป;นสิทธิท่ีนิติบุคคลพึงจะได�ตามกฎหมายอยู.แล�ว  

2. บริษัทฯ มีนโยบายไม.จ.ายค.าอํานวยความสะดวกใด ๆ ท่ีอาจนําไปสู.การทุจริตคอร�รัปช่ัน  

บริษัทฯ และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข�องทางธุรกิจ  

1. บริษัทฯ มีโนยบายชี้แจงและสนับสนุนให�บริษัทย.อยท่ีบริษัทฯ มีอํานาจในการควบคุมปฏิบัติตามนโยบายต.อต�านการทุจริต

คอร�รัปช่ัน 
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2. บริษัทฯ มีนโยบายช้ีแจงให�ผู�มีส.วนได�เสียของบริษัทฯ รับทราบถึงนโยบายต.อต�านการทุจริตคอร�รัปช่ันของบริษัทฯ 

3. ห�าม กรรมการ ผู�บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ว.าจ�างตัวแทนธุรกิจใด ๆ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อกระทําการทุจริต

คอร�รัปช่ัน 

4. บริษัทฯ จะจัดให�มีการจัดซื้อจัดหาสินค�า/บริการด�วยความเป;นธรรมและโปร.งใส รวมทั้งจัดให�มีการดําเนินการประเมินเพ่ือ

คัดเลือกผู�จัดจําหน.ายสินค�า/ให�บริการและผู�รับเหมาด�วยความรอบคอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ�งให�ผู�จัดจําหน.ายสินค�า/

ให�บริการและผู�รับเหมารับทราบนโยบายต.อต�านการทุจริตคอร�รัปชั่นของบริษัทฯ และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะบอกยกเลิก

การจัดซ้ือและว.าจ�างหากพบว.าผู�จัดจําหน.ายสินค�า/ให�บริการและผู�รับเหมากระทําการทุจริตคอร�รัปช่ันหรือให�สินบน 

การควบคุมภายในและการตรวจสอบ 

บริษัทฯ ได�ออกแบบระบบการควบคุมภายในให�กับทุกหน.วยงานของบริษัทฯ เช.น กลุ.มงานบริหารโครงการ กลุ.มงานการตลาด 

กลุ.มงานบัญชีและการเงิน และกลุ.มงานทรัพยากรมนุษย� เป;นต�น รวมทั้งกําหนดนโนบายและแนวปฏิบัติที่เป;นลายลักษณ�อักษร

ครอบคลุมกระบวนการต.าง ๆ เพ่ือเป;นการปaองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินธุรกิจ  โดยเฉพาะอย.างยิ่งความเสี่ยงด�าน

การทุจริตคอร�รัปชั่น อาทิ นโยบายและแนวปฏิบัติด�านการจัดซื้อ/จัดจ�าง โดยกําหนดให�ขั้นตอนปฏิบัติด�านการจัดซื้อ/จัดจ�าง มี

ความเป;นธรรมแก.ผู�มีส.วนเกี่ยวข�องทุกฝUาย และในการตัดสินใจต�องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลด�านราคา คุณภาพ และบริการท่ี

ได�รับ รวมทั้งคํานึงถึงมาตรฐานต.าง ๆ ที่ผู�ขายสินค�าหรือบริการพึงมี นอกจากนั้น บริษัทฯ กําหนดให�มีการแบ.งแยกหน�าที่ การ

บันทึกรายการบัญชี ข�อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บข�อมูล เพื่อให�แน.ใจว.าสารสนเทศที่สําคัญและเกี่ยวข�องกับการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ มีความครบถ�วนและอยู.ในสภาพแวดล�อมท่ีมีความปลอดภัย มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการ

ควบคุมภายใน พร�อมท้ังกําหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพ่ือให�มั่นใจว.า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  

นอกจากนี้บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทย.อยที่บริษัทฯ มีอํานาจควบคุมอย.างสมํ่าเสมอ รวมท้ัง

กําหนดแนวทางการดําเนินงานให�กรรมการ ผู�บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทย.อยที่บริษัทฯ มีอํานาจควบคุมถือปฏิบัติตาม

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการต.อต�านการทุจริตคอร�รัปช่ันอีกด�วย 

การประเมินความเส่ียง 

บริษัทฯ ให�ความสําคัญเรื่องการประเมินความเสี่ยงเป;นอย.างมาก เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงเป;นรากฐานสําคัญของการ

ต.อต�านการทุจริตคอร�รัปช่ัน ผู�บริหารทุกคนของบริษัทฯ จะต�องมีความเข�าใจในกระบวนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณา

และประเมินความเสี ่ยงในการทุจริตคอรร�รัปชั ่นที ่อาจจะเกิดขึ้น เพื ่อจัดการบริหารความเสี ่ยงนั ้น ๆ ได�อย.างถูกต�องและมี

ประสิทธิผล   

บริษัทฯ จัดให�มีการประเมินความเสี่ยงอย.างสมํ่าเสมอ (อย.างน�อยปeละ 1 ครั้ง)  โดยบริษัทฯ จัดให�คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มีหน�าที่และความรับผิดชอบในการกํากับดูแลการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข�องกับการทุจริตคอร�รัปชั่นของบริษัทฯ รวมท้ัง

พิจารณาทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงท่ีใช�อยู.ให�มีความเหมาะสมท่ีจะปaองกันให�ความเสี่ยงอยู.ในระดับท่ียอมรับได�   
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การบันทึกและเก็บรักษาข�อมูล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจัดทํางบการเงินและเปmดเผยข�อมูลให�เป;นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กฎหมาย และเป;นไป

ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย�แห.งประเทศไทย รวมถึงบริษัทฯ มีการควบคุมการเบิกค.าใช�จ.ายตามระเบียบและขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานการเบิกค.าใช�จ.ายต.าง ๆ ท่ีสอดคล�องกับมาตรการต.อต�านการทุจริตคอร�รัปช่ัน รวมท้ังมีระบบการจัดเก็บรวบรวมเอกสาร

ท่ีเก่ียวข�องกับการรับ-จ.ายเงิน การบันทึกบัญชี และเก็บรักษาข�อมูลและเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับรายการบัญชีรับ-จ.าย และภาษี โดย

จะต�องมีเอกสารแนบครบถ�วนและได�รับการอนุมัติอย.างถูกต�อง 

การบริหารทรัพยากรมนุษย� 

เนื่องจากบุคลากรเป;นทรัพยากรที่สําคัญในการขับเคลื่อนองค�กรให�เกิดความก�าวหน�า บริษัทฯ จึงให�ความสําคัญในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย�เป;นอย.างมาก โดยมีการกําหนดระเบียบและข�อปฏิบัติตลอดทั้งกระบวนการจัดการที่ใช�เป;นมาตรฐานในการ 

สรรหาและคัดเลือกพนักงาน การปฐมนิเทศ การฝdกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการให�ผลตอบแทน การเลื่อน

ตําแหน.งและสวัสดิการ โดยผู�บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนจะได�รับการแจ�งถึงนโยบายต.าง ๆ เหล.านี้ เพื่อให�กรรมการ 

ผู�บริหารและพนักงานทุกคนมีความเข�าใจถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามนโยบาย เพ่ือให�การบริหารทรัพยากรมนุษย�ในองค�กรมี

ความโปร.งใสและเป;นมาตรฐานเดียวกัน 

บริษัทฯ ได�มีการกําหนดนโยบายต.อต�านการทุจริตคอร�รัปชั่น และส.งเสริมให�กรรมการ ผู�บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตาม

เพื่อให�เป;นวัฒนธรรมขององค�กร และได�มีการสื่อสารให�กรรมการ ผู�บริหารและพนักงานทุกคนได�เข�าใจว.าบริษัทฯ มีการให�ความ

คุ�มครองผู�แจ�งเรื่องร�องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข�อง โดยจะไม.มีการกล.าวโทษพนักงานใด ๆ หรือลดตําแหน.ง หรือให�ผลทางลบต.อ

พนักงานท่ีปฏิเสธการทุจริตคอร�รัปช่ัน แม�ว.าการกระทําน้ันจะทําให�บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม 

การฝ8กอบรมและการส่ือสารภายในองค�กร 

กรรมการ ผู�บริหารและพนักงานทุกคนจะได�รับการฝdกอบรมให�รับทราบถึงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการต.อต�านการทุจริต

คอร�รัปช่ัน บริษัทฯ จัดให�มีการให�ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ รวมท้ังนโยบาย

และแนวปฏิบัติในการต.อต�านการทุจริตคอร�รัปชั่นเป;นส.วนหนึ่งในการปฐมนิเทศให�กับกรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานที่เข�าใหม.

เพื่อให�ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี และสามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข�องได�อย.าง

ถูกต�องเหมาะสม 

นอกจากน้ัน ในการสื่อสารภายในองค�กร บริษัทฯ ได�มีการเผยแพร.นโยบายและแนวปฏิบัติในการต.อต�านการทุจริตคอร�รัปช่ัน ผ.าน

ระบบเครือข.ายคอมพิวเตอร�แบบภายในองค�กร (intranet) ของบริษัทฯ เพ่ือให�พนักงานสามารถเข�าถึงข�อมูลเพ่ือศึกษาและทบทวน

นโยบายได�อย.างสมํ่าเสมอ 

การส่ือสารภายนอกองค�กร เช�น กลุ�มลูกค�า คู�ค�า หรือพันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 

บริษัทฯ ได�มีการเผยแพร.นโยบายต.อต�านการทุจริตคอร�รัปช่ันในเว็บไซต�ของบริษัทฯ เพ่ือแสดงเจตจํานงค�ในการต.อต�านการทุจริต

คอร�รัปชั่นและสร�างความน.าเชื่อถือและโปร.งใสในกระบวนการจัดการ และบริษัทฯ มีนโยบายในการสื่อสารนโยบายต.อต�านการ
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ทุจริตคอร�รัปช่ันดังกล.าว ให�แก. ลูกค�า คู.ค�า หรือพันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข�องทราบ ตั้งแต.เริ่มต�นความสัมพันธ�ทาง

ธุรกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม 

ท้ังนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให�ลูกค�า คู.ค�า พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข�องยึดมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบต.อสังคม

เช.นเดียวกับบริษัทฯ 

กรณีมีข�อสงสัย  

หากกรรมการ ผู�บริหารหรือพนักงานคนใดไม.มั่นใจว.าการกระทําใด อาจเข�าลักษณะการทุจริตคอร�รัปชั่น หรือในกรณีที่มีคําถาม

หรือข�อสงสัยควรปรึกษาผู�บังคับบัญชาหรือสอบถามฝUายเลขานุการบริษัท โดยทันที 

การแจ�งเบาะแสการทุจริตคอร�รัปช่ัน  

บริษัทฯ จัดให�มีมาตรการและช.องทางการร�องเรียนและแจ�งเบาะแสการทุจริตคอร�รัปชั่น เพื่อรับฟjงความคิดเห็น ข�อเสนอแนะ 

หรือ ข�อร�องเรียนต.าง ๆ เพ่ือให�กรรมการ ผู�บริหารและพนักงานทุกคน รวมถึงผู�มีส.วนได�เสียทุกฝUาย ท่ีได�รับผลกระทบหรือมีความ

เสี่ยงท่ีจะได�รับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการกระทําท่ีผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมท่ี

เข�าข.ายการทุจริตคอร�รัปชั่นของกรรมการ ผู�บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ เพื่อนําไปสู.การปรับปรุงการบริหารงานให�มีความ

รัดกุมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

กรรมการ ผู�บริหารและพนักงานทุกคนต�องไม.ละเลยเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว.า กรรมการ ผู�บริหาร 

พนักงาน หรือผู�เก่ียวข�องมีการกระทําผิดหรือเห็นการกระทําท่ีเข�าข.ายหรือเพียงสงสัยว.าเป;นการกระทําทุจริตคอร�รัปช่ันท่ีเก่ียวข�อง

กับบริษัทฯ ไม.ว.าจะโดยทางตรงหรือทางอ�อม  โดยกรรมการ ผู�บริหารหรือพนักงานต�องแจ�งผ.านช.องทางการรายงานตามนโยบาย

และแนวปฏิบัติเรื่อง การแจ�งเบาะแสการกระทําผิดและการให�ความคุ�มครองผู�ให�ข�อมูลที่บริษัทฯ กําหนด ทั้งนี้ หากมีข�อสงสัย 

หรือไม.แน.ใจในการพิจารณาด�วยตนเอง กรรมการ ผู�บริหารหรือพนักงานสามารถขอคําปรึกษาจากผู�บังคับบัญชาหรือสอบถามฝUาย

เลขานุการบริษัท 

ช�องทางการแจ�งเบาะแสการทุจริตคอร�รัปช่ัน  

กรรมการ ผู�บริหาร พนักงานและผู�มีส.วนได�เสียทุกกลุ.มสามารถแจ�งเบาะแสการกระทําผิดต.อประธานคณะกรรมการตรวจสอบได�

หลายช.องทางท่ี 

1. Website ของบริษัทฯ ท่ี www.noblehome.com ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ�” ในส.วนหัวข�อ “แจ�งเบาะแสการ

กระทําผิดและทุจริตคอร�รัปช่ัน”  

2. Email: cg@noblehome.com 

3. ศูนย�รับแจ�งข�อมูล 

 ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 ท่ีอยู. : บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท� จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ. 

 เลขท่ี 1035  อาคาร โนเบิล ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 

 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
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 โทรศัพท�  : 0-2251-9955 ต.อ 1500 

 แฟกซ�  : 0-2251-9977 

บริษัทฯ สนับสนุนให�ผู�แจ�งเรื่องร�องเรียนเปmดเผยตัวตน และ/หรือ ให�ข�อมูลหลักฐานที่ชัดเจนและเพียงพอ ทั้งนี้บริษัทฯ จะรักษา

ข�อมูลส.วนตัวของผู�ให�ข�อมูลไว�เป;นความลับ 

การให�ความคุ�มครองผู�แจ�งเรื่องร�องเรียนและบุคคลท่ีเก่ียวข�อง  

1. เพ่ือเป;นการคุ�มครองสิทธิของผู�แจ�งเรื่องร�องเรียนและผู�ให�ข�อมูลกระทําโดยสุจริต ข�อมูลเก่ียวกับเรื่องร�องเรียน และ
ข�อมูลของผู�แจ�งเรื่องร�องเรียน จะถูกเก็บรักษาเป;นความลับ ไม.เปmดเผยต.อบุคคลท่ีไม.เก่ียวข�อง เว�นแต.จําเป;นจะต�อง
เปmดเผยตามข�อกําหนดของกฎหมาย 

2. ผู�แจ�งเรื ่องร�องเรียน จะได�รับความคุ�มครองที่เหมาะสม เช.น ไม.มีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย�ายตําแหน.งงาน 
ลักษณะงาน สถานที่ทํางานของพนักงาน ข.มขู. รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ�าง หรือ การอื่นใดที่มีลักษณะเป;นการ
ปฏิบัติอย.างไม.เป;นธรรม   

3. บุคคลใด ๆ ท่ีได�รับทราบเรื่องร�องเรียน หรือข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องร�องเรียน จะต�องปกปaองข�อมูลดังกล.าวให�เป;น
ความลับไม.เปmดเผยต.อบุคคลอื่นที่ไม.เกี่ยวข�อง เว�นแต.กรณีที่มีความจําเป;นในขั้นตอนการดําเนินการตามนโยบาย
ของบริษัทฯ หรือตามที่กฎหมายกําหนด หากมีการจงใจฝUาฝbนนําข�อมูลไปเปmดเผย บริษัทฯ จะดําเนินการลงโทษ
ทางวินัย และ/หรือ ดําเนินการทางกฎหมายกับผู�ท่ีฝUาฝbนแล�วแต.กรณี   

4. กรณีผู�แจ�งเรื่องร�องเรียนเชื่อว.าตนเองถูกข.มขู. คุกคาม หรือหน.วงเหนี่ยว ให�รายงานต.อผู�อํานวยการกลุ .มงาน

ทรัพยากรมนุษย�โดยตรง หรือสามารถรายงานผ.านช.องทางตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ�งเบาะแส

การกระทําผิดและการให�ความคุ�มครองผู�ให�ข�อมูล 

การฝ9าฝ:นนโยบาย 

นโยบายและแนวปฏิบัติติต.อต�านการทุจริตคอร�รัปช่ันถือเป;นส.วนหนึ่งของวินัยในการปฏิบัติงาน ดังนั้นกรรมการ ผู�บริหาร หรือ

พนักงานท่ีไม.ปฏิบัติตามย.อมถูกสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ กฎบัตร และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึง

อาจรวมถึงการเลิกจ�าง ผู�ท่ีฝUาฝbนนโยบายและมาตรการต.อต�านการทุจริตคอร�รัปช่ันอาจได�รับโทษทางกฎหมาย หากพิสูจน�ได�ว.าการ

กระทําดังกล.าวน้ันผิดกฎหมาย 

กรณีตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู�จัดจําหน.ายสินค�าหรือให�บริการ หรือผู�รับเหมาใด ๆ ของบริษัทฯ ท่ีฝUาฝbนหลักเกณฑ�ตามนโยบาย

ฉบับน้ี หรือรับทราบถึงการกระทําท่ีขัดต.อนโยบายฉบับน้ี แต.ไม.รายงานต.อบริษัทฯ ผ.านช.องทางท่ีกําหนด หรือให�ข�อมูลท่ีเป;นเท็จ

เมื่อเจ�าหน�าท่ีสอบสวนของบริษัทฯ ได�ทําการสอบถามข�อมูลเกี่ยวกับการกระทําที่อาจขัดต.อนโยบายฉบับน้ี บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ใน

การบอกเลิกสัญญา 

นโยบายท่ีเก่ียวข�อง 

กรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน�าที่ต�องศึกษาและทําความเข�าใจนโยบายนี้ ร.วมกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ 

ของบริษัทฯ ดังน้ี 

1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
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2. จรรยาบรรณธุรกิจ 

3. นโยบายต.อต�านการทุจริตคอร�รัปช่ัน 

4. แนวปฏิบัติเรื่องการบริจาคเพ่ือการกุศลและเงินสนับสนุน 

5. แนวปฏิบัติเรื่องการให�หรือรับของขวัญและบริการต�อนรับหรือประโยชน�อ่ืนใด 

6. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการแจ�งเบาะแสการกระทําผิดและการให�ความคุ�มครองผู�ให�ข�อมูล 

7. ข�อบังคับพนักงาน 

การกํากับติดตามและสอบทาน 

คณะกรรมการกําหนดให�มีการตรวจติดตาม และประเมินผลต.อมาตรการต.อต�านการทุจริตคอร�รัปชั่นและรายงานผลการประเมิน

ต.อคณะกรรมการบริษัทเป;นประจําทุกปe 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําแนะนํา  
ใช�หลักวิญ{ูชน โดยขอให�ตั้งคําถามกับตนเอง ดังน้ี 
การกระทําน้ันขัดต.อกฎหมายหรือไม. หากขัดต.อกฎหมาย ให�ยุติ 
การกระทําน้ันขัดต.อนโยบายบริษัทของท.านหรือไม. หากขัดต.อนโยบาย ให�ยุติ 
การกระทําน้ันขัดต.อค.านิยมหรือวัฒนธรรมบริษัทของท.านหรือไม. หากขัดต.อค.านิยมหรือวัฒนธรรม ให�ยุติ 
การกระทําน้ันส.งผลเสยีต.อผู�มีส.วนได�เสียบริษัทของท.านหรือไม. หากส.งผลเสีย ให�ยุติ 
การกระทําน้ันส.งผลเสยีต.อภาพลกัษณ�ของบริษัทหรือไม. หากส.งผลเสียต.อภาพลักษณ� ให�ยุติ 
การกระทําน้ันจะก.อให�เกิดแนวปฏิบัติท่ีไม.ดีในอนาคตหรือไม. หากก.อให�เกิดแนวปฏิบัติท่ีไม.ดี ให�ยุติ 
 
ทั ้งนี ้ กรณีไม.แน.ใจหรือไม.อาจตัดสินใจได�ว.าการตัดสินใจของตนนั้นถูกต�องหรือไม. ควรหารือผู�บังคับบัญชา หรือสอบถามท่ี
หน.วยงานเลขานุการบริษัท 
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ขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือให�สอดคล�องกับนโยบายต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชั่น 

 

คณะกรรมการบริษัทแสดงความมุ.งม่ันต.อการต.อต�านการคอร�รัปช่ัน 

ประธานกรรมการ แสดงเจตนารมณ�เพือ่เข�ารับการรับรองมาตรการต.อต�านการคอร�รัปช่ัน 

ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารร.วม แต.งต้ังคณะทํางาน 

คณะทํางานประสานงานกับทุกหน.วยงานภายในองค�กรเพื่อประเมินความเส่ียงของการทุจริตคอร�รัปช่ัน และร.วมแสดง

ความคิดเห็นต.อแนวทางปฏิบัติและการควบคุมภายในเพือ่ปaองกันความเส่ียงจากการทุจริตคอร�รัปช่ัน 

 คณะทํางานรายงานผลการประเมินความเส่ียงการทุจริต

คอร�ร ัปชั ่นและร.างนโยบาย มาตรการและแนวทาง

ปฏิบัติเพื่อปaองกันความเส่ียงจากการทุจริตคอร�รัปช่ันต.อ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

 คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยงพ ิจารณาผลการ

ประเมินความเสี่ยง ให�ความเห็นต.อนโยบาย มาตรการ

และแนวทางปaองกันความเส่ียงจากการทุจริตคอร�รัปช่ัน 

 

 

 คณะทํางานรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในและ

ร.างนโยบายมาตรการและแนวทางปฏิบัติการควบคุมภายใน

เพื ่อป aองก ันการท ุจร ิตคอร�ร ัปช ั ่นต .อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการประเมินการ

ควบคุมภายใน ความเพียงพอของนโยบาย มาตรการ 

และแนวทางปฏิบัติของการควบคุมภายในเพื่อปaองกัน

การทุจริตคอร�รัปช่ัน 

เสนอร.างนโนบายและแนวทางปฏิบัติการต.อต�านการทุจริตคอร�รัปช่ันและเสนอพิจารณาทบทวนนโยบายกํากับดูแลกจิการและจรรยาบรรณ

ธุรกิจให�สอดคล�องกับนโยบายต.อต�านการทุจริตคอร�รัปช่ัน 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติการต.อต�านการทุจริตคอร�รัปช่ัน  

และให�มีผลบังคับใช�กับบริษัทฯ และบริษัทย.อยท่ีบริษัทฯ มีอาํนาจควบคุม 

เร่ิมต�น 
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ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารร.วม จัดให�มีการประกาศใช�นโยบายต.อต�านการทุจริตคอร�รัปช่ันของบริษัทฯ 

และบริษัทย.อยท่ีบริษัทฯ มีอํานาจควบคุม 

 

กลุ.มงานบริหารทรัพยากรมนุษย�จัดให�มี

การสื่อสารกับพนักงาน เพื่อให�รับทราบ 

เข�าใจ และปฏิบัติตามนโยบายต.อต�าน

การทุจริตคอร�รัปช่ัน จัดให�มีการเผยแพร.

ไปยังพนักงานทุกคน ผ.านทางอีเมล� และ

อินทราเน็ตของบริษัทฯ รวมถึง การ

ปฐมนิเทศพนักงานใหม. เพื ่อให�ความรู�

เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการ

ต.อต�านการทุจริตคอร�รัปช่ัน 

กรรมการ ผู�บริหารและพนักงานทุกคน มี

หน �าท ี ่ท ําความเข �าใจและปฏ ิบ ัต ิตาม

นโยบายต.อต�านการทุจริตคอร�รัปชั่นอย.าง

เคร.งครัด 

 

บริษัทฯ เผยแพร.นโยบายที่เกี ่ยวกับการ

ต.อต�านทุจริตคอร�รัปชั่นไปยังผู �มีส.วนได�

เสียทุกกลุ.ม ผ.านทางเว็บไซต�ของบริษัทฯ 

และจ ัดท ํ า เอกสาร เพ ื ่ อการส ื ่ อ สาร

ประชาสัมพันธ�ให�ทุกหน.วยงานแจ�งคู.ค�า

ผ.านทางอีเมล�เป;นอย.างต.อเน่ือง 

คณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการ ทบทวนนโยบายต.อต�าน

การทุจริตคอร�รัปช่ันเป;นรายปe 

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานแบบประเมินตนเอง 71 ข�อ และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพจิารณาอนุมัติการยื่นขอรับรองต.อ

คณะกรรมการแนวร.วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต.อต�านการทุจริตคอร�รัปช่ัน   

หน.วยงานตรวจสอบภายในตรวจประเมินและรายงานต.อ

คณะกรรมการตรวจสอบเป;นรายปe 

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาผลตรวจประเมินจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ และทบทวนนโยบายต.อต�านการ

ทุจริตคอร�รัปช่ันจากคณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการเป;นรายปe 

ส้ินสุด 



นโยบายตอตานการทจุร�ตคอรรปัชัน่ 
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