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นโยบายต่อต้านการทุจริต 
 
บทนํา 
 
บริษทั โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) มุง่มั#นในการดาํเนินธุรกิจที#มีอยูใ่นประเทศต่างๆดว้ยความ

ซื#อสัตยสุ์จริตและเป็นธรรม โดยปราศจากการทุจริตหรือการติดสินบน และดว้ยความรับผดิชอบ บริษทัยดึหลกั

ปรัชญาที#แสดงออกถึงความรับผดิชอบต่อสังคมและเป็นไปเพื#อผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดย

สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที#ดี ทั6งนี6  บริษทัตระหนกัวา่ การใหห้รือรับสินบนหรือการกระทาํทุจริต

ส่งผลกระทบในทางลบต่อภาพลกัษณ์ แบรนด ์ และความย ั#งยนืของบริษทั การทุจริตเป็นการทาํลายความเชื#อถือ

ของประชาชน เป็นภยัต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคม และส่งผลเสียต่อการทาํธุรกิจที#เป็นธรรม ดงันั6น 

บริษทัจึงไมย่อมรับการทุจริตในรูปแบบใดกต็ามไมว่า่ทางตรงหรือทางออ้ม การฝ่าฝืนนโยบายนี6จะถือเป็นเรื#อง

ร้ายแรงและเป็นความผดิทางวนิยัตามกฎระเบียบที#เกี#ยวขอ้งซึ# งมีการบงัคบัใชใ้นแต่ละประเทศ  
 
วตัถุประสงค์ 
 
นโยบายนี6กาํหนดมาตรฐานการป้องกนัการทุจริตสาํหรับกิจการของบริษทัในประเทศต่างๆ เพื#อใหม้ั#นใจวา่บริษทั

และบริษทัยอ่ยต่างๆมีระบบและวธีิปฏิบติัที#เหมาะสมในการป้องกนัการใหห้รือรับสินบนและการทุจริต  
 
ขอบเขต 
 
นโยบายนี6 ใหใ้ชก้บัพนกังานของ บริษทั โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยต่างๆ รวมถึง

ผูบ้ริหาร กรรมการ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เป็นตน้วา่ ผูข้ายสินคา้หลกัและลูกคา้ โดยเพิ#มเติมไปจากกฎหมาย

และระเบียบการต่อตา้นการให้หรือรับสินบนและการทุจริตใดๆที#มีการบงัคบัใชใ้นประเทศที#บริษทัและบริษทั

ยอ่ยต่างๆดาํเนินธุรกิจอยูใ่นปัจจุบนัและอนาคต ในกรณีที#มีขอ้ขดัแยง้กนั ให้ถือเอาบทบญัญติัในกฎหมายของ

ประเทศนั6นๆเป็นหลกั 
 
คําจํากดัความ 
 
“การทุจริต” ไดแ้ก่การกระทาํของผูมี้หนา้ที#หรือผูมี้อาํนาจ โดยวธีิที#ไมช่อบธรรม ผดิศีลธรรม หรือไม่เป็นไปตาม

หลกัจรรยาบรรณ การทุจริตมกัมีสาเหตุจากการเอื6อประโยชน์แก่กนัและมีความเกี#ยวขอ้งกบัการใหห้รือรับสินบน  
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“สินบน” ไดแ้ก่ การจูงใจ การจ่าย การให้รางวลั หรือ การเอื6อประโยชน์ ที#เสนอใหห้รือสัญญาวา่จะใหแ้ก่บุคคล

ใดๆเพื#อผลประโยชน์ทางการคา้ สัญญาผกูพนั กฎระเบียบ หรือส่วนตวั สินบนคือสิ#งใดๆที#มีมูลคา่และเสนอให้

เพื#อใหมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจ ซึ# งรวมถึงแต่ไมจ่าํกดัเพียงเงินสดและสิ#งเทียบเทา่เงินสด เงินใหกู้ ้ ของขวญั/ของ

รางวลั การเสนอวา่จา้ง หรือการสัญญาวา่จะวา่จา้งในอนาคต เป็นตน้ 

 

“เจ้าหน้าที-ของรัฐ/ทางการ” ไดแ้ก่เจา้หนา้ที# ไมว่า่จากการเลือกตั6งหรือแต่งตั6ง ซึ# งมีตาํแหน่งใดๆทางนิติบญัญติั 

บริหาร หรือตุลาการ ของประเทศหรือเขตปกครองนั6นๆ  

 

“หน้าที-งานหรือการกระทาํที-เกี-ยวข้อง” ไดแ้ก่ หนา้ที#งานทั6งปวงในลกัษณะที#เกี#ยวขอ้งกบัภาครัฐ การกระทาํที#

เกี#ยวเนื#องกบัธุรกิจ การกระทาํที#เป็นไปตามครรลองของการวา่จา้งบุคคล หรือ การกระทาํโดยหรือในนามของ

บุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

 

ความรับผดิชอบ 
 
คณะกรรมการบริษัทจะรับผิดชอบในการกําหนดและการดําเนินการตามนโยบายนี6 อย่างมีประสิทธิผล 

คณะกรรมการอาจมอบหมายความรับผิดชอบในการดาํเนินการแก่ฝ่ายจดัการ เพื#อดูแลให้เกิดความเข้าใจใน

นโยบายนี6อยา่งครบถว้นและปลูกฝังใหเ้ป็นส่วนหนึ#งของวฒันธรรมองคก์ร  
 
ฝ่ายจดัการจะรับผดิชอบการดูแลให้มีระบบที#มีประสิทธิผล เพื#อปัองกนัการทุจริตในรูปแบบใดๆ และรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

พนกังานบริษทัซึ# งมีหนา้ที#ที#อาจนาํไปสู่ความเกี#ยวขอ้งหรือความเสี#ยงในดา้นใดๆที#กฎหมายต่อตา้นการทุจริตมีผล

บงัคบัใช้ ตอ้งทาํความเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายนี6  เพื#อป้องกนัการฝ่าฝืนกฎหมายดงักล่าวโดยไม่เจตนา 

นอกจากนี6  พนกังานมีหนา้ที#ตอ้งรายงานกรณีที#ทราบหรือสงสัยวา่มีการทุจริตเกิดขึ6นดว้ย 
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บริษทัจะดาํเนินการเพื#อให้การดาํเนินงานและการควบคุมด้านการเงินของบริษทัมีการลดความเสี#ยงต่อการที#

บริษทัจะกระทาํการทุจริต หรือความเสี#ยงต่อการที#บริษทัจะถูกกระทาํการทุจริต 
 
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบความเสี# ยงต่อการให้หรือรับสินบนและการทุจริต รวมทั6 ง

ตรวจสอบนโยบายนี6 เ ป็นประจําทุกปี เพื#อดูแลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และให้ข้อเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการบริษทัใหมี้การทบทวนแกไ้ขหากเห็นวา่จาํเป็น 
 
แนวนโยบาย 
 
บริษทัมีการหา้มโดยชดัแจง้ไมใ่หมี้การใหห้รือรับสินบน หรือการจ่ายเงินหรือสิ#งตอบแทนประเภทใดๆที#คลา้ยคลึง

กนั แก่บุคคลหรือวองคก์ร (รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงลูกคา้ใดๆหรือผูที้#อาจเป็นลูกคา้ในภายหลงั เจา้หน้าที#ของรัฐ 

พรรคการเมือง ผูส้มคัรเพื#อตาํแหน่งทางการเมือง หรือตวักลางใดๆ เช่น ตวัแทน ทนายความ หรือที#ปรึกษา) เพื#อให ้
- 
ก. มีอิทธิพลต่อการกระทาํหรือการตดัสินใจที#เป็นทางการของบุคคลหรือองคก์รนั6นๆ  
 
ข. ได้รับหรือรักษาธุรกิจหรือความได้เปรียบทางธุรกิจหรือธุรกิจโดยตรงต่อบริษทัและ/หรือได้รับการเอื6อ

ประโยชน์อนัไมส่มควร 

 
ในทาํนองเดียวกนั บริษทัไม่รับและไม่ยอมรับการรับสินบนจากบุคคลใดๆ ห้ามไม่ให้บุคลากรของบริษทัรับ

สินบน หรือเงินหรือสิ#งตอบแทนประเภทใดๆที#คลา้ยคลึงกนั จากบุคคลหรือองค์กรใดๆที#มีจุดมุ่งหมายหรือที#ถูก

มองวา่มีจุดมุง่หมายเพื#อใหมี้อิทธิพลต่อการกระทาํหรือการตดัสินใจที#เป็นทางการของบุคคลใดๆ 

 
บริษทัยอมรับวา่ การให้หรือการรับผลประโยชน์เล็กนอ้ย (เช่น ของขวญัชิ6นเล็ก อาหารมื6อเล็ก และการเลี6ยงรับรอง

เล็กนอ้ย) เป็นธรรมเนียมปฏิบติัทางธุรกิจตามปกติ ที#มีจุดมุง่หมายเพื#อเสริมและสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจใน

ระยะยาว ดงันั6น นโยบายนี6ไมไ่ดมี้การหา้มการให้หรือรับของขวญั การเลี6ยงตอ้นรับ การเลี6ยงรับรอง หรือ สิ#งที#เป็น

การส่งเสริมธุรกิจหรืออื#นๆที#คลา้ยกนัที#มีมูลคา่เล็กนอ้ยและเหมาะสม เป็นตน้วา่ ปฏิทิน ไดอารี#  ปากกา การเลี6ยง

อาหาร การเชิญชมภาพยนตร์หรือกีฬา (ทั6งการใหแ้ละการรับ) แก่บุคคลที#สามหรือจากบุคคลที#สาม อยา่งไรกต็าม 

ปัจจยัสาํคญัในการตดัสินความเหมาะสมของของขวญัหรือการเลี6ยงตอ้นรับ และ/หรือมูลคา่ของของขวญัหรือการ

เลี6ยงตอ้นรับ ใหขึ้6นอยูก่บัขอ้เทจ็จริงและสภาพการณ์ในขณะที#มีการใหข้องขวญัหรือการเลี6ยงตอ้นรับนั6น 
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 เป็นที#ยอมรับวา่ ธรรมเนียมปฏิบติัในการใหข้องขวญัและการเลี6ยงตอ้นรับเป็นส่วนหนึ#งที#มีความสาํคญัและปฏิบติั

กนัมาในการดาํเนินธุรกิจ อยา่งไรกต็าม หา้มใหใ้นลกัษณะที#เป็นสินบน ทั6งนี6  การใหข้องขวญัและการเลี6ยงตอ้นรับ

มีความแตกต่างกนัในแต่ละประเทศและแต่ละภาคธุรกิจ สิ#งที#ถือวา่เล็กนอ้ยและยอมรับไดใ้นประเทศหนึ#งอาจไม่

ถือวา่เล็กนอ้ยและยอมรับไดใ้นอีกประเทศหนึ#งกไ็ด ้ ดงันั6น เพื#อป้องกนัการทาํความผิดเรื#องสินบน ของขวญัหรือ

การเลี6ยงตอ้นรับนั6นตอ้งมีลกัษณะต่อไปนี6  

 

ก. มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสมในทุกสภาพการณ์  

 

ข. มีจุดมุง่หมายเพื#อปรับปรุงภาพลกัษณ์ ผลิตภณัฑ ์และบริการของบริษทัใหดี้ขึ6น หรือเพื#อสร้างความสัมพนัธ์ที#ดี   

 

การใหห้รือรับของขวญัหรือรับการเลี6ยงตอ้นรับที#ยอมรับไดต้ามนโยบายนี6  จะตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดต่อไปนี6  

 

ก. ตอ้งมิใช่การให้หรือการรับดว้ยจุดมุ่งหมายที#จะมีอิทธิพลต่อบุคคลที#สามเพื#อให้ไดรั้บ/รักษาธุรกิจหรือความ

ได้เปรียบทางธุรกิจ หรือเพื#อตอบแทนการให้หรือการรักษาธุรกิจหรือความได้เปรียบทางธุรกิจ หรือเป็นการ

แลกเปลี#ยนเพื#อให้ไดรั้บสิ#งตอบแทน/ผลประโยชน์ไม่วา่โดยชดัแจง้หรือโดยนยั หรือเพื#อวตัถุประสงค์โดยมิชอบ

อื#นใด  

 

ข. ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขนบธรรมเนียมของประเทศนั6นๆ  

 

ค. ตอ้งเป็นของขวญัหรือการเลี6ยงตอ้นรับในประเภทและดว้ยมูลค่าที#เหมาะสมตลอดจนเป็นช่วงเวลาที#เหมาะสม 

โดยพิจารณาถึงเหตุผลในการใหห้รือรับของขวญัหรือการเลี6ยงตอ้นรับนั6นดว้ย   

 
ง. ตอ้งเป็นการให้หรือรับโดยเปิดเผย ไม่เป็นความลบั และไม่มีลกัษณะที#แสดงถึงความไม่สุจริตหรือการผิด

ศีลธรรมจรรยา 
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พนกังานควรแจง้ผูบ้ริหารในสายบงัคบับญัชาก่อนให้หรือรับการเลี6 ยงตอ้นรับ ในกรณีที#มีขอ้สงสัย ควรปรึกษา

ผูบ้ริหารในสายบงัคบับญัชาก่อนรับของขวญัหรือการเลี6ยงตอ้นรับหรือสัญญาวา่จะให้หรือให้ของขวญัหรือการ

เลี6ยงตอ้นรับใดๆ ทั6งนี6  ผูบ้ริหารหน่วยงานอาจใหแ้นวทางในการกาํหนดเพดานมูลคา่ที#เหมาะสมของของขวญัหรือ

การเลี6ยงตอ้นรับ 
 
วธีิปฏิบัต ิ
 

วธีิปฏิบัติในการว่าจ้าง 
 
ผูส้มคัรงานจะไดรั้บการประเมินในขั6นตอนการสมคัรและการสัมภาษณ์ตามสมควรแก่เหตุผลและเท่าที#จะเป็นไป

ไดว้า่จะสามารถปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตไดห้รือไม ่
 
บริษทัจะแจง้ใหพ้นกังานใหมไ่ดท้ราบเกี#ยวกบัหลกัจรรยาบรรณ เพื#อใหม้ั#นใจวา่พนกังานใหมมี่ความเขา้ใจและ

ตระหนกัถึงความสาํคญัของการปฏิบติัตามหลกัดงักล่าว โดยเฉพาะอยา่งยิ#งในส่วนที#เกี#ยวกบัการต่อตา้นการทุจริต 

 

พนกังานตอ้งแจง้กรณีที#มีรายการที#มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ผูบ้ริหารควรกาํกบัดูแลรายการที#อาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ซึ# งอาจเพิ#มความเสี#ยงที#จะเกิดการใหห้รือรับสินบนและการทุจริต 

 

การฝึกอบรม 
 
บริษทัและหน่วยงานธุรกิจตอ้งให้การฝึกอบรมและสร้างความตระหนักรับรู้เกี#ยวกบัการต่อตา้นการทุจริตแก่

พนกังานของตนอยา่งเหมาะสมและสมํ#าเสมอ นบัตั6งแต่รับเขา้ทาํงาน เพื#อให้พนกังานทราบเกี#ยวกบัประเภทของ

การทุจริต ความเสี#ยงของการทาํกิจกรรมที#เป็นการทุจริต กฎหมายเกี#ยวกบัการทุจริตของประเทศนั6นๆ นโยบาย

และหลกัปฏิบติัเกี#ยวกบัการต่อตา้นการทุจริตของบริษทั และวิธีการรายงานกรณีที#มีการทุจริต ผูบ้ริหารในทุก

ระดบัตอ้งรับผดิชอบในการดูแลใหพ้นกังานภายใตบ้งัคบับญัชามีความตระหนกัรับรู้และความเขา้ใจในนโยบายนี6  

จดัการฝึกอบรมวธีิการดาํเนินการและถือปฏิบติั รวมทั6งกาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายนี6  
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วธีิปฏิบัติในการรายงาน 
 
บริษทัมีการกาํหนดวิธีปฏิบติัภายในในการรายงานกรณีที#มีการปฏิบติัผิดหลกัจรรยาบรรณ/การทุจริต หากผูใ้ด

พบวา่เกิดกรณีหรือการกระทาํใดที#เป็นการฝ่าฝืนหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนนโยบายนี6  ตอ้งรีบรายงานเป็นลายลกัษณ์

อกัษรหรือทางอีเมลทนัทีต่อผูบ้ริหารในสายงาน หรือคณะกรรมการพิจารณาการร้องเรียนและแจง้เบาะแสการ

ทุจริต หรือกรรมการผูจ้ดัการ ของบริษทัซึ# งจะพิจารณาใหมี้การสอบสวนเรื#องดงักล่าวและกาํหนดการลงโทษทาง

วนิยัต่อพนกังานที#เกี#ยวขอ้งกบัการทุจริตนั6น ทั6งนี6  จะไมมี่การเปิดเผยชื#อของพนกังานที#แจง้ขอ้ร้องเรียนนั6น 

 

บริษทัจะไมมี่การดาํเนินการอนัเป็นไปในทางลบต่อบุคคลใดก็ตามที#ให้ขอ้มูลที#เป็นจริงเกี#ยวกบักรณีที#เกิดการฝ่า

ฝืนกฎหมายหรือนโยบายบริษทั และจะไม่ยินยอมให้มีการแกแ้คน้ต่อบุคคลที#ตั6งคาํถามหรือบุคคลที#รายงานโดย

สุจริตเกี#ยวกบักรณีที#อาจเป็นการฝ่าฝืนนโยบายนี6  ผูใ้ดที#ทาํการแกแ้คน้หรือพยายามแกแ้คน้จะตอ้งถูกลงโทษทาง

วนิยั  
 
 
 
การลงโทษทางวนัิย 
 
การฝ่าฝืนนโยบายนี6 จะไม่ไดรั้บการผอ่นผนั พนกังานที#ฝ่าฝืนนโยบายนี6ตอ้งถูกลงโทษทางวินยัจนถึงหรือรวมถึง

ขั6นการเลิกจา้งเป็นพนกังานของบริษทัหรือการตดัความสัมพนัธ์ที#มีกบับริษทั พนกังานที#เกี#ยวขอ้งกบัสินบนและ

การทุจริตหรือใหข้อ้มูลชี6นาํไปในทางผิดๆหรือขดัขวางการสอบสวนกรณีที#มีการติดสินบนและการทุจริตจะตอ้ง

ถูกพิจารณาลงโทษตามบทบญัญติัของกฎหมายและระเบียบของประเทศนั6นๆ รวมทั6งการพิจารณาบทลงโทษใดๆ

โดยบริษทัจะตอ้งไมข่ดักบับทบญัญติัของกฎหมายของประเทศนั6นๆ 
 
นอกจากนี6  นโยบายนี6 ให้ใช้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั ซึ# งอาจตอ้งมีการทบทวนหรือการเลิกสัญญาที#มีต่อกนั 

หากพบว่าผูมี้ส่วนได้เสียนั6นมีส่วนเกี#ยวข้องกบัการฝ่าฝืนนโยบายนี6 และหากไม่เป็นการขดัต่อกฎหมายของ

ประเทศนั6นๆ 
 
ในกรณีที#ขอ้กาํหนดใดในนโยบายต่อตา้นการทุจริตนี6ขดัแยง้กบับทบญัญติัตามกฎหมายของประเทศนั6นๆ หรือกฎ
และระเบียบขององคก์รใด ใหถื้อตามกฎหมาย กฎ และระเบียบเหล่านั6นเป็นหลกั 


