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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) 
 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต เป็นธรรม ยึดมัน่ในความ

รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการและ

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และข้อพงึปฏิบตัิในการท างานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยกลุม่บริษัท

ได้รับราวลั “จรรยาบรรณดีเด่น” จากหอการค้าไทย เร่ิมต้นตัง้แต่ปี 2557 และในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ ได้

ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกสารไทย

ในการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่อย่าง

ต่อเน่ือง เพื่อให้มัน่ใจว่า กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของกลุ่มบริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จ ากดั  

จะปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีของสงัคมและประเทศชาติ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดนโยบายต่อต้าน

ทจุริต คอร์รัปชัน่ กบัทกุกิจกรรมของบริษัทฯ ดงันี ้

1)  กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงาน ของกลุ่มบริษัทฯ ไม่สนับสนุนและไม่ยอมรับการทุจริต

คอร์รัปชัน่ ทกุรูปแบบ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมให้แก่ตนเองจากบคุคลท่ีท าธุรกิจกบับริษัทฯ หรือ

ภายในกลุม่บริษัทฯ 

2) นโยบายนี ้ครอบคลุมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

โดยบริษัทฯ จดัให้มีการสอบทานการปฏิบตัิงานตามนโยบายต่อต้านการทจุริต คอร์รัปชัน่ เป็น

ประจ าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมทัง้ทบทวนแนวปฏิบตัิและข้อก าหนดในการด าเนินการ เพื่อให้

สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดทางกฎหมาย 

 
 
แนวทางปฏิบัต ิ

1) การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริต คอร์รัปชัน่ ให้ใช้แนวปฏิบตัิตามท่ีก าหนดไว้
ในคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบตัิในการ
ท างาน นโยบายและแนวปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ระเบียบ คู่มือปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้อง 
และแนวทางปฏิบตัิอ่ืนใดท่ีบริษัทฯ ก าหนดขึน้  
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2) นโยบายต่อต้านการทจุริต คอร์รัปชัน่นี ้ให้ครอบคลมุทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงาน
ของกลุม่บริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของกลุม่บริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตามนโยบาย
ต่อต้านการทจุริต คอร์รัปชัน่ และจรรยาบรณในการด าเนินธุรกิจ โดยจะไม่เข้าไปเก่ียวข้องกบั
เร่ืองการทจุริต คอร์รัปชัน่ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อม  

3) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินการในเร่ืองความเสี่ยงกบัการทจุริต คอร์รัปชัน่ กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทฯ ทุกระดบั ต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความระมดัระวงัในเร่ือง
ตอ่ไปนี ้ 
3.1 ของขวญั ของก านลั การเลีย้งรับรองและค่าใช้จ่าย : การให้ / รับ ของขวญั ของก านลั การ

เลีย้งรับรอง ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในระเบียบแนวปฏิบตัิในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ตามความเหมาะสม  

3.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน หรือการช่วยเหลือทางการเมือง : การให้ / รับเงิน
บริจาค เงินเร่ียไร เงินสนบัสนุน หรือการช่วยเหลือทางการเมือง ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส
และถกูต้องตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุ ไม่ได้ถกูน าไปใช้
เพื่อเป็นข้ออ้างในการตดิสินบน  

3.3 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและการจดัซือ้จดัจ้าง : ห้ามให้ / รับสินบนในการด าเนินธุรกิจทุก
ชนิดกับคู่ค้า คู่สญัญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานท่ีด าเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปอยา่งโปร่งใส และตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องก าหนดไว้ 

4)  พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท า ท่ีเข้าข่ายทุจริต
คอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ 
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถามให้ปรึกษา
ผู้บงัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีก าหนดให้ท าหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณธุรกิจ ผา่นช่องทางตา่งๆ ที่ก าหนดไว้  

5)  บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้ มครองพนกังานท่ีปฏิเสธ หรือแจ้งเร่ืองทุจริต คอร์รัปชัน่ท่ี
เก่ียวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการ
รายงานการทจุริต คอรฺรัปชัน่ ตามท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็น
ธรรมแก่พนกังานท่ีแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือไม่ปฏิบตัิตาม
กฎหมาย (Whistleblower Policy)  

6) ผู้ ท่ีกระท าการทจุริต คอร์รัปชัน่ เป็นการกระท าท่ีผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึง่จะต้องได้รับการ
พิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระท า
นัน้ผิดกฎหมาย  



Page 3 | of 3 
 

7) บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกบับคุคลท่ีอ่ืนท่ี
ต้องปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ และผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในเร่ืองท่ีต้อง
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริต คอร์รัปชัน่นี ้ 

8) ก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงตอ่การเกิดทจุริต คอร์รัปชัน่ ทัว่ทัง้องค์กรเป็นประจ าทกุปี  
9) บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างและพฒันาให้พนกังานของกลุ่มไทยรุ่งฯ มีจิตส านึกท่ีดี และปฏิบตัิตน

เป็นพลเมืองดีของสงัคมและประเทศชาติ ภายใต้คา่นิยมองค์กร “Achieved”  
 
  
 


