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นโยบายการต่อต้านทุจริตคอรรั์ปชัน (Anti-Corruption Policy) 

บริษัท ฑีฆาก่อสรา้ง จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักดีว่าการคอรร์ปัชนัเป็นการกระทาํทีไม่ถูกตอ้ง 

และไม่เป็นธรรมในการดาํเนินธุรกิจอันจะส่งผลเสียหายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของ

ประเทศ และไม่เป็นทียอมรบัทงัจากภายในประเทศและต่างประเทศ ดงันนั เพือใหม้นัใจว่าบริษัทฯ ไดม้ีนโยบาย

การกาํหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และการดาํเนินการทีเหมาะสม เพือป้องกันการทุจริตคอรร์ัปชันกับ

กิจกรรมทางธุรกิจทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม บรษัิทฯ จึงไดจ้ดัทาํนโยบายการต่อตา้นทจุริตคอรร์ปัชนั 

(Anti-Corruption Policy) เพือเป็นแนวปฏิบติัทีชดัเจนในการดาํเนินธุรกิจ โดยมีรายละเอยีดดงันี 

 

1. คาํนิยาม 

1.1 “การทุจริตคอร์รัปชัน” หมายถึง การปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติในตาํแหน่งหน้าทีหรือใช้อาํนาจใน

ตาํแหน่งหนา้ทีโดยมิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จรยิธรรม ระเบียบหรือนโยบายของบรษัิทฯ เพือการแสวงหา

ประโยชนอ์นัมิควรได ้ทังนี ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียก รบั เสนอ หรือให ้ทรพัยส์ิน รวมถึงประโยชนอื์น

ใด กับเจา้หนา้ทีของรฐัหรือบุคคลอืนใดทีทาํธุรกิจกับบริษัทฯ การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดย

การเสนอให ้การใหค้าํมนัสญัญา การให ้การรบั หรือการเรียกรอ้งผลประโยชน ์เพือเป็นสิงจูงใจ (เช่น เงิน 

ของกาํนลั เงินใหกู้ย้ืม รางวลั ค่าตอบแทน การเลียงรบัรอง หรือผลประโยชนอื์น) เพือใหบุ้คคลกระทาํอย่าง

หนึงอย่างใดทีผิดกฎหมาย หรือขดัต่อศีลธรรมอนัดี ตลอดจนการใชอ้าํนาจทีไดม้าโดยตาํแหน่งหนา้ที และ/

หรือ การใช้ข้อมูลทีได้รับจากการปฏิบัติหน้าทีการงานของบริษัทฯ ไปกระทําการใดๆ ทีเป็นการเอือ

ประโยชนใ์หก้บัตนเอง และ/หรือผูอื้น เพือใหไ้ดม้าซึงเงิน ทรพัยสิ์น ผลประโยชนอื์นใดทีไม่เหมาะสมทาง

ธุรกิจ หรือผลประโยชนใ์ดอนัมิควรได ้แก่ตนเอง และ/หรือผูอื้น ทงัทางตรงและทางออ้ม รวมถึงการกระทาํ

ใดๆ ทีขดัหรือแยง้กบัหลกัจรยิธรรม เวน้แต่เป็นกรณีทีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของทอ้งถนิ หรือจารีตทางการคา้ใหก้ระทาํได ้

1.2 “สินบน” หมายถึง ทรพัยส์ินหรือประโยชนอื์นใด ทีเสนอว่าจะให ้สญัญาว่าจะให ้มอบให ้การยอมรบัการ

ให ้หรือรอ้งขอสิงหนงึสิงใด อันส่งผลต่อการตดัสินอย่างใดอย่างหนึง ในลกัษณะจูงใจใหก้ระทาํการหรือไม่

กระทาํการทีขดัต่อกฎหมายหรือหนา้ทีรบัผิดชอบ 

1.3 “การบริจาคเพือการกุศล” หมายถึง การให้เงินบริจาค สิงของ หรือประโยชน์อืนใด เพือประโยชน์

สาธารณะ โดยมนัใจว่าเงินบรจิาคจะไมถ่กูนาํไปใชเ้พือประโยชนต์อบแทนหรือติดสินบน 

1.4 “ของขวัญ” หมายถึง สิงของใดๆ ทีมีมูลค่าทางการเงิน เช่น สิงทีใชแ้ทนเงินสด สิงทีใช้แลกเปลียนเป็น

สินคา้หรือบรกิาร เช่น คปูองสมนาคณุ คปูองสว่นลดต่างๆ 

1.5 “การเลียงรับรอง” หมายถึง ค่าใชจ้า่ยต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการเลียงอาหารและเครืองดืม ค่าชมการแสดง/

กีฬา รวมถงึค่าเดินทาง เช่น ค่าตวัเครืองบิน ค่าพาหนะเดินทาง ค่าทีพกั เป็นตน้ 
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1.6 “เงินสนับสนุน” หมายถึง เงินทีจ่ายใหห้รือไดร้บัจากลกูคา้ คู่คา้และหุน้ส่วนทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล 

โดยมีวัตถุประสงคเ์พือสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจ ตราสินคา้หรือชือเสียงของบริษัท เป็นประโยชนใ์นการ

สรา้งความน่าเชือถือทางการคา้ ช่วยกระชบัความสมัพนัธท์างธุรกิจและเหมาะสมแก่โอกาส 

 

2. หน้าทแีละความรับผิดชอบ 

2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนา้ทีในการพิจารณาและอนุมัตินโยบาย รวมถึงจัดใหมี้ระบบการสนบัสนุนการ

ต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัทีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัธุรกิจ และสภาพแวดลอ้มของบริษัทฯ เพือให้

พนกังานทุกคนในบริษัทไดเ้ขา้ใจและตระหนกัถึงความสาํคญัของการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนัและปลกูฝัง

จนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีสอบทานการรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน 

ระบบการตรวจสอบภายในและการบรหิารความเสียงทีเชือมโยงกับความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการทุจริต 

เพือให้มันใจว่าการดาํเนินงานของบริษัทฯ มีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม

มาตรฐานการบญัชีทีรบัรองทวัไป ตลอดจนกาํกบัดแูลนโยบาย และมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั เพือให้

มันใจว่าบริษัทฯ ไดป้ฏิบัติหนา้ทีตามกฎหมาย และจริยธรรมทีกาํหนดไว ้รวมทงัรบัเรืองการแจง้เบาะแส

การทุจริตคอรร์ัปชัน พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอเรืองต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกัน

พิจารณา ลงโทษ หรือแกไ้ขปัญหาดงักลา่ว  

2.3 ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร และผูบ้ริหาร มีหนา้ทีในการนาํนโยบายการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนัไปปฏิบติั โดย

กาํหนดใหมี้ระบบสนบัสนุนนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชันและสือสารไปยังพนกังานและผูเ้กียวขอ้ง

ทกุฝ่าย รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพือใหส้อดคลอ้งกับการเปลียนแปลง

ของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

2.4 ผู้ตรวจสอบภายในมีหนา้ทีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่าง

ถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติ  อํานาจในการดําเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และ

ขอ้กําหนดของหน่วยงานทีเข้าไปกํากับติดตาม เพือให้มันใจว่ามีระบบควบคุมทีมีความเหมาะสมและ

เพียงพอต่อความเสียงจากการคอรร์ปัชนัทีอาจเกดิขึน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.5 เจา้หนา้ทีจะตอ้งปฏิบัติหนา้ทีใหส้อดคลอ้งกับนโยบายนี กรณีมีขอ้สงสยัหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายนี 

จะตอ้งรายงานต่อผูบ้ังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางการรายงานทีกาํหนดไวต้ามนโยบายการแจง้เบาะแส 

หรือขอ้รอ้งเรียนของบรษิัทฯ  
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3. แนวทางปฏิบัติ 

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกกลุ่มของบริษัทฯ ตอ้งปฏิบัติตาม

นโยบายการต่อตา้นทุจริตคอรร์ัปชันอย่างเคร่งครดั หา้มเข้าไปเกียวข้องกับการทุจริตคอรร์ัปชนัทุกรูปแบบทัง

ทางตรงและทางออ้ม โดยมีแนวทางปฏิบตัิ ดงันี 

3.1 แนวปฏิบตัิทวัไป 

(1) บริษัทฯ ไดส้ือสารไปยงับุคลากรทงัระดบัผูบ้รหิารและพนักงาน โดยกาํหนดใหพ้นกังานของบรษัิทฯ 

ทุกระดบั ตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั และจรรยาบรรณและจรยิธรรมในการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ  (Code of Conduct and Code of Ethics) โดยตอ้งไม่เขา้ไปเกียวขอ้งกับ

เรืองทุจรติคอรร์ปัชนั ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

(2) ผู้บริหาร พนักงาน และเจา้หนา้ทีของบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมือพบเห็นการกระทาํทีเข้า

ข่ายการคอรร์ปัชันทีเกียวขอ้งกับบริษัทฯ ตอ้งแจง้ใหผู้้บังคับบัญชา หรือบุคคลทีรบัผิดชอบทราบ 

และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษา

ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลทีกําหนดให้ทาํหน้าทีรับผิดชอบเกียวกับการติดตามการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ทีกําหนดไว ้ทังนี เพือการร่วมมือกันสอดส่องดูแล

ผลประโยชนข์องบรษัิทฯ ไดอ้ย่างทวัถึงและมีประสิทธิภาพยิงขึน 

(3) บริษัทฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองเจา้หนา้ทีทีปฏิเสธหรือแจง้เรืองการคอรร์ปัชนัทีเกียวขอ้ง

กบับรษัิทฯ โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ีใหค้วามรว่มมือในการรายงานการคอรร์ปัชัน 

ตามทีกําหนดไวใ้นนโยบายการแจง้เบาะแสหรือข้อรอ้งเรียน (Whistle blowing) โดยจัดทาํระบบ

ฐานขอ้มลูเก็บความลบัของขอ้มลูผูแ้จง้เบาะแส และกาํหนดบทลงโทษสาํหรบัเจา้หนา้ทีผูร้บัผิดชอบ

ขอ้มลูดงักล่าวเมือขอ้มลูถกูเปิดเผย ทงันี การเขา้ระบบฐานขอ้มลูดงักล่าวจะตอ้งสามารถกระทาํได้

โดยผูมี้อาํนาจเท่านนั 

(4) การทุจริตคอรร์ปัชนัถือเป็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึงผูก้ระทาํผิดจะตอ้งไดร้บัการ

พิจารณาทางวินัยตามระเบียบทีบริษัทกาํหนดไว ้นอกจากนี อาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมาย หาก

การกระทาํนนัผิดกฎหมาย 

(5) บรษิทัฯ ตระหนึกถึงความสาํคญัในการเผยแพร ่ใหค้วามรู ้และทาํความเขา้ใจกบับุคคลทีตอ้งปฏิบตัิ

หนา้ทีทีเกียวขอ้งกับบริษัทฯ  หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรืองทีตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตาม

นโยบายการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนัฉบบันี 

(6) บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพือใหเ้กิดความมันใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้

บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายทีวางไวไ้ด ้รวมทงัตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานใหเ้ป็นตาม

ขอ้กาํหนด กฎระเบียบ และช่วยคน้หาขอ้บกพร่อง จดุอ่อน รวมถึงใหค้าํแนะนาํในการพฒันาระบบ
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การปฏิบตัิงานใหม้ีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามแนวทางการกาํกับดแูลกิจการ และนโยบาย

การต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Policy) ฉบบันี 

(7) นโยบายการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Policy) ฉบบันี ถือเป็นส่วนหนึงของวินยัใน

การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการชดุย่อย ผูบ้รหิาร และพนกังานบริษัทฯ หากผูใ้ด

ละเลย ละเว้นและมีเจตนาทีจะไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี จะถือว่ากระทาํผิดวินัย และจะ

พิจารณาโทษตามระเบียบบริษัทฯ และอาจไดร้บัตามกฎหมายหากการกระทาํนันผิดขอ้กาํหนดของ

กฎหมาย 

 

3.2 แนวปฏิบตัิในการดาํเนินการเฉพาะเรือง 

เพือใหเ้กิดความชัดเจนในการดาํเนินการในเรืองทีมีความเสียงสงูกับการเกิดการคอรร์ปัชัน พนกังานของ

บรษิัทฯ ทุกระดบัตอ้งปฏิบตัิดว้ยความระมดัระวงัในเรืองทีกาํหนดไว ้ดงันี 

 

3.2.1 การช่วยเหลือทางการเมือง 

(1) บริษัทฯ เป็นองค์กรธุรกิจทีเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย บริษัทฯ ไม่มีแนวปฏิบัติทีจะใหก้ารช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรค

การเมืองใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม โดยมีวัตถุประสงคเ์พือเอือประโยชนท์างธุรกิจใหก้ับ

บรษิัทฯ 

(2) กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย  ผู้บริหาร หรือพนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตาม

กฎหมาย แต่จะไม่ดาํเนินการใดๆ ทีทาํใหบ้ริษัทฯ สญูเสียความเป็นกลางหรือไดร้บัความเสียหาย

จากการเขา้ไปมีส่วนเกียวขอ้งทางการเมือง 

(3) กรรมการบรษิัทฯ กรรมการชดุย่อย  ผูบ้รหิาร หรือพนกังานจะไม่ดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองภายใน

บรษิัทฯ รวมถึงใชท้รพัยากรใดๆ ของบรษัิทฯ เพือดาํเนินการดงักลา่ว 

 

3.2.2 การบรจิาคเพือการกุศล 

สาํหรับการบริจาคเพือการกุศล (Charitable Contribution, Donations and Aid Grants) นัน บริษัทฯ 

สนับสนุนการพฒันาชุมชนและสงัคมเพือการพัฒนาคุณภาพชีวิต สรา้งเศรษฐกิจและความเขม้แข็งใหก้ับชุมชน

และสงัคม ผ่านกระบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพือการกุศล ซึงตอ้งนาํไปใชส้าํหรบัสาธารณกุศลเท่านัน 

อย่างไรก็ตาม การบริจาคเพือการกศุลอาจทาํใหเ้กิดความเสียงต่อบริษัทฯ เนืองจากกิจกรรมดงักลา่วเกียวขอ้งกับ

การใชจ้่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนทีมีตวัตน และอาจจะใชเ้ป็นขอ้อา้งหรือเสน้ทางสาํหรบัการคอรร์ปัชัน และเพือ

ไม่ใหก้ารบริจาคเพือการกุศลมีวัตถุประสงคแ์อบแฝง บริษัทฯ จึงกาํหนดนโยบายและหลักเกณฑเ์กียวกับการ

บรจิาคเพอืการกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอยีดการควบคมุไวด้งัต่อไปนี 
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(1) การบริจาคนันต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพือการกุศลดังกล่าวจริง และมีการ

ดาํเนินการเพือสนบัสนุนใหว้ัตถุประสงคข์องโครงการประสบผลสาํเร็จ และก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อ

สังคมอย่างแทจ้ริง หรือเพือเป็นไปตามวัตถุประสงคข์องการดาํเนินงานดว้ยความรบัผิดชอบต่อ

สงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยมีเอกสารหลกัฐานชัดเจนและสอดคลอ้งกับ

ระเบียบของบรษัิทฯ 

(2) การบริจาคนนัตอ้งพิสูจนไ์ดว่้าเป็นไปเพือการกุศลดังกล่าวไม่มีส่วนเกียวขอ้งกับผลประโยชนต์่าง

ตอบแทนใหก้ับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเวน้ การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติ

ทวัไป เช่น การติดตราสญัลักษณ์ (Logo) การประกาศรายชือบริษัท ณ สถานทีจัดงาน หรือในสือ

เพือการประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

(3) การบริจาค จะตอ้งจดัทาํใบบนัทึกการบริจาค ระบุชือหน่วยงาน องคก์ร หรือบุคคลผูร้บัการบริจาค

และวตัถุประสงคข์องการบริจาคพรอ้มแนบเอกสารประกอบทงัหมด เสนอใหผู้มี้อาํนาจอนุมัติของ

บรษิัทฯ พิจารณาอนุมตัิตามระดบัอาํนาจอนุมตัิของบรษิัทฯ 

 

3.2.3 เงินสนบัสนนุ 

 เงินสนับสนุน (Sponsorships) เป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ทางหนึงซึงแตกต่างจาก

การบริจาคเพือการกุศล โดยอาจกระทาํไดโ้ดยมีวัตถุประสงคเ์พือธุรกิจ ตราสินคา้ หรือชือเสียงของบริษัทฯ ซึงมี

ความเสียงอยู่เนืองจากเป็นการจ่ายเงินสาํหรบัการบริการหรือผลประโยชนท์ียากต่อการวัดผลและติดตาม เงิน

สนับสนุนยังอาจถูกเชือมโยงไปเกียวกับการติดสินบน บริษัทฯ จึงกาํหนดนโยบายและหลักเกณฑเ์กียวกับเงิน

สนบัสนนุ กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคมุไวด้งัต่อไปนี 

(1) เงินสนบัสนนุนนัตอ้งพิสูจนไ์ดว้่าผูข้อเงินสนบัสนุนไดท้าํกิจกรรมตามโครงการดงักล่าวจริง และเป็น

การดาํเนินการเพือสนบัสนุนใหว้ตัถุประสงคข์องโครงการประสบผลสาํเร็จ และก่อใหเ้กิดประโยชน์

ต่อสงัคมอย่างแทจ้ริง หรือเพือเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการดาํเนินงานดว้ยความรบัผิดชอบต่อ

สงัคม  

(2) เงินสนบัสนุนนนัตอ้งพิสูจนไ์ดว้่าการใหเ้งินสนับสนุนหรือประโยชนอ์ืนใดทีสามารถคาํนวณเป็นตัว

เงินได ้เช่น การใหท้ีพักและอาหาร เป็นตน้ ไม่มีส่วนเกียวขอ้งกับผลประโยชนต์่างตอบแทนใหก้ับ

บุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเวน้ การประกาศเกียรติคณุตามธรรมเนียมธุรกิจทวัไป 

(3) ในการเป็นผูใ้หเ้งินสนบัสนนุ จะตอ้งจดัทาํใบบนัทกึคาํขอ ระบุชือผูร้บัเงินสนบัสนนุและวตัถปุระสงค์

ของการสนับสนุนพรอ้มแนบเอกสารประกอบทังหมด และเสนอให้ผู้มีอาํนาจอนุมัติของบริษัทฯ

พิจารณาอนมุตัิตามระดบัอาํนาจอนมุตัิของบรษัิทฯ 
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(4) บริษัทฯ ตอ้งใชค้วามระมัดระวังในการใหเ้งินสนับสนุน ทีเกิดขึนจากคาํขอรอ้ง คาํชีแนะ หรือการ

แนะนาํของเจ้าหน้าทีของรัฐหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพราะการจ่ายเงินสนับสนุนดังกล่าวอาจถูก

พิจารณาว่าเป็นการใหสิ้นบนทางออ้มเพือทีจะไดร้บั หรือรกัษาไวซ้งึสญัญาธุรกิจ การอนุญาตของ

รฐับาล หรือเกิดความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ 

 

3.2.4 ของขวญั การเลียงรบัรอง และค่าใชจ่้ายอืน 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ทีดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิงทีส ําคัญทีจะนํามาซึง

ความสาํเร็จอย่างต่อเนืองของบริษัทฯ พนักงานสามารถให้หรือรับของขวัญ(Gifts) และ/หรือการเลียงรบัรอง 

(Hospitality) และ/หรือในรูปค่าใชจ้่ายอืน (Others) แก่/จากบคุคลใดๆ ได ้หากเขา้เงือนไขทกุขอ้ ดงัต่อไปนี 

(1) ไม่เป็นการกระทาํโดยตังใจ เพือครอบงาํ ชักนาํ หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพือให้ได้มาซึงความ

ไดเ้ปรียบใดๆ ผ่านการกระทาํไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลยีนอย่างชดัเจนหรือแอบแฝงเพือให้

ไดม้าซงึการช่วยเหลือหรือผลประโยชน ์

(2) ไม่ขัดต่อกฎหมาย ขอ้บงัคบั และเป็นไปตามการกาํกับดแูลกิจการทีดี และนโยบายของบริษัทฯ ใน

เรืองทเีกียวขอ้ง 

(3) เป็นการใหใ้นนามบรษิัทฯ ไมใ่ช่ในนามของพนกังาน 

(4) ไม่เป็นของขวญัทีอยู่ในรูปของเงนิสดหรอืสิงเทียบเท่าเงินสด (เช่น บตัรของขวญั หรือบตัรกาํนลั) 

(5) เหมาะสมกบัสถานการณ ์เช่น การใหข้องขวญัเล็กๆ นอ้ยๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ตรุษจีน หรือปี

ใหม่ ซงึถือเป็นธรรมเนียมปกติ 

(6) ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบใหถ้กูตอ้งตามกาลเทศะ เช่น ในกรณีทีกลุ่มบริษัทฯ 

อยู่ระหว่างจดัใหม้ีการประกวดราคา พนกังานจะตอ้งไม่รบัของขวญั หรือการเลียงรบัรองจากบรษิัท

ทเีขา้รว่มการประกวดราคานนัๆ 

(7) เป็นการใหอ้ย่างเปิดเผย ไมป่กปิด  

ทงันี พนกังานสามารถรบัของขวญัซึงมีมลูค่าไดไ้ม่เกิน 3,000 บาท ในกรณีทีไม่สามารถปฏิเสธและจะตอ้ง

รบัของขวัญซึงมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ตอ้งแจง้ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยใชแ้บบรายงานการรบัของขวัญ 

และนาํสง่ของขวญัดงักล่าวใหแ้ก่เลขานกุารประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร เพือนาํไปเป็นของรางวลัใหแ้ก่พนกังาน หรือ

บรจิาคเพอืการกุศลตามความเหมาะสม 

 
4. การรายงานเรอืงทเีกียวพันการกับติดสินบนและการทจุริตคอรรั์ปชนั 

พนกังานของบริษัททุกคน มีหนา้ทีความรบัผิดชอบในการช่วยตรวจสอบ ป้องกัน และรายงานในกรณีทีมี

การเกิดหรือสงสยัว่าอาจจะเกิดการติดสินบนและการทุจริตคอรร์ปัชนัทีเกียวขอ้งกับบรษิัท หากพนกังานพบเห็น

การกระทาํทีเข้าข่ายการติดสินบนและการคอรร์ปัชนัทีเกียวกบับรษัิทฯ จะตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดย



นโยบายการต่อตา้นทจุริตคอร์รปัชนั (Anti-Corruption Policy) 

บริษัท ฑีฆาก่อสรา้ง จาํกดั (มหาชน)  
   

 

   

นโยบายการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Policy)  หนา้ 8 จาก 8 

มิชักช้า หรือรายงานผ่านช่องทางการรายงานตามทีกําหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร ้องเรียน 

(Whistle blowing) 

นอกจากนี บริษัทฯ มีการเปิดเผยขอ้มลูแก่บคุคลทีเกียวขอ้งและผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ผ่านทางรายงาน

ประจาํปี เว็บไซต์ของบริษัท หรือวิธีอืนๆ ตามความเหมาะสม เพือใหม้ันใจว่าบริษัทมีการดาํเนินงานเกียวกับ

มาตรการการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนัทีโปรง่ใส และตรวจสอบได ้ 

 

5. มาตรการคุ้มครอง 

บริษัทฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงานทีรายงานหรือแจง้เบาะแสเกียวกับการติดสินบนและ

การคอรร์ปัชนัทเีกียวขอ้งกับบริษัทฯ รวมทงัพนักงานทีปฏิเสธต่อการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชนั โดยใชม้าตรการ

คุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ีใหค้วามรว่มมือในการรายงานการทุจรติคอรร์ปัชนั ตามทีกาํหนดไวใ้นนโยบายการแจง้

เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน (Whistle blowing) 

  

6. กระบวนการลงโทษ 

พนกังานทฝ่ีาฝืนตามนโยบายนี จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาลงโทษทางวินยัจนถึงการใหอ้อกจากงาน รวมทัง

อาจได้ร ับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานันผิดกฎหมายด้วย ทังนี การไม่ได้รับรูถ้ึงนโยบายนีและ/หรือ

กฎหมายทีเกียวขอ้ง ไม่สามารถใชเ้ป็นขอ้อา้งในการไม่ปฏิบตัิตามได ้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทจีะทบทวนสญัญาหรือยกเลิกความสมัพนัธต์ามสญัญากับลกูคา้ คู่คา้ หรือผูมี้ส่วน

ไดเ้สียอืน ในกรณีทีพบว่า มีส่วนเกียวขอ้งหรือกระทาํความผิดทีขดักบันโยบายนี 

 

 

อนมุติัโดยมติทีประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครงัท ี4/2562 เมอืวนัที 9 สิงหาคม  2562 

ทงัน ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที 9 สิงหาคม  2562 เป็นตน้ไป 

 

 

 

 

 

(นายวิทรู เจียกเจียม) 

  ประธานกรรมการบริษัทฯ  

บรษัิท ฑฆีาก่อสรา้ง จาํกดั (มหาชน) 


