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บริษัท ผลิตภณัฑ์ตราเพชร จาํกัด (มหาชน) 

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 
บริษัท ผลิตภณัฑ์ตราเพชร จํากดั (มหาชน)  (บริษัทฯ) ได้ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ยดึมัน่หลกัการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีดีต่อผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย รวมทัง้ปฏิบติัตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ จึงได้จดัทํา “นโยบายต่อต้านการ

ทจุริตคอร์รัปชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือปลกูจิตสํานึกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ทกุระดบัตระหนกัถึงพิษ

ภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างค่านิยมท่ีถูกต้อง และเพิ่มความเช่ือมั่นต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทัง้เป็นแนวทางปฏิบติัท่ี

ชดัเจนในการดําเนินธุรกิจ และพฒันาองค์กรสูค่วามยัง่ยืนตอ่ไป 
 

คาํนิยาม 
คอร์รัปช่ัน  (Corruption) หมายถึง “การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สญัญา มอบให้ ให้คํามัน่  

เรียกร้อง หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งไม่เหมาะสม กบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน 

หรือผู้ มีหน้าท่ีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม  เพ่ือให้บคุคลดงักล่าวกระทําหรือละเว้นการปฏิบติัหน้าท่ี อนัเป็นการให้ได้มาหรือ

รักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนําธุรกิจให้กบับริษัทฯ โดยเฉพาะ หรือเพ่ือให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทาง

ธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน หรือจารีตทางการค้าให้กระทํา

ได้” 

ทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1) หมายถึง “เพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

สําหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน”   

ทุจริตต่อหน้าที่  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 

มาตรา 4 หมายถึง “การปฏิบติัหรือละเว้นการปฏิบติัอย่างใดในตําแหน่ง หรือละเว้นการปฏิบติัอย่างใดในพฤติการณ์ท่ีอาจทําให้ 

ผู้ อ่ืนเช่ือวา่มีตําแหน่งหรือหน้าท่ีทัง้ท่ีตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าท่ีนัน้ หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าท่ี ทัง้นี ้เพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ี

มิควรได้โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน” 

การช่วยเหลือทางการเมือง  หมายถึง “การให้เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ 

สนบัสนนุ หรือเอือ้ประโยชน์อ่ืนใด แก่พรรคการเมือง นกัการเมือง หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการ

เมือง ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม“ 
 

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 “ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ทกุระดบั ดําเนินการหรือยอมรับการทจุริตคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบทัง้

ทางตรงหรือทางอ้อมกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของเอกชน โดยครอบคลมุทกุธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ 

และให้มีการสอบทานและทบทวนแนวทางการปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่นีอ้ย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้สอดคล้อง

กบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง” 
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มาตรการดาํเนินการ 

(1) นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่นี ้ ให้ครอบคลมุไปถึงกระบวนการบริหารงานบคุคล  ตัง้แต่การสรรหาหรือการคดัเลือก

บุคลากร การเล่ือนตําแหน่ง  การฝึกอบรม  การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน การจ่ายผลตอบแทน และการ

ปฏิบติังานในทกุกรณี โดยบริษัทฯ จะคุ้มครองไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนกังานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ 

รวมถึงการท่ีพนกังานให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส การให้ข้อเท็จจริง และการรายงานการทจุริตคอร์รัปชัน่ แม้ว่าการ

กระทํานัน้จะทําให้บริษัทฯ สญูเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม โดยกําหนดให้ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัต้องส่ือสารทําความเข้าใจ

กบัพนกังานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบและดแูลการปฏิบติังานให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

(2) การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ให้ใช้แนวปฏิบติัตามท่ีกําหนดไว้ในคู่มือการกํากบัดแูลกิจการ 

และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวทางปฏิบติัอ่ืนใดท่ีบริษัทฯ จะกําหนดขึน้ต่อไป และให้นํามาตรการ

ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่นีไ้ปปฏิบติัท่ีบริษัทยอ่ย บริษัทร่วมทนุ และบริษัทท่ีมีอํานาจควบคมุอยา่งเคร่งครัด 

(3) เพ่ือความชัดเจนในการดําเนินการในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น กรรมการ ผู้บริหาร  และ

พนกังานของบริษัทฯ ทกุระดบัจะต้องปฏิบติัด้วยความระมดัระวงั เป็นไปอย่างโปร่งใสและถกูต้องตามกฎหมาย จึงกําหนด

นโยบายในเร่ืองตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(3.1) การดําเนินการด้านการเมือง 

 บริษัทฯ กําหนดนโยบายการดําเนินการด้านการเมือง เป็นจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ โดยให้เคารพต่อการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้ความสําคญัในความเป็นกลางทางการเมือง และส่งเสริมให้พนกังานทกุระดบั

สามารถใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะการเป็นพลเมืองดี และมีนโยบายไม่

สนบัสนนุทางการเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือเป็นการช่วยเหลือทางการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรง

หรือทางอ้อม แก่นกัการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ เพ่ือประโยชน์ต่อบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการสนบัสนนุกระบวนการ

ทางประชาธิปไตยท่ีกระทําได้ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(3.2) การรับ การให้ของขวญั คา่รับรอง คา่บริการตา่งๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด  

 บริษัทฯ กําหนดนโยบายวา่ “การรับ การให้ของขวญั คา่รับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด ต้องเป็นไปตาม

ความเหมาะสมของขนบธรรมเนียมประเพณี ต้องไม่มีมลูค่าเกินสมควร และไม่เป็นการกระทําเพ่ือจูงใจให้ปฏิบติั

ทจุริตตอ่หน้าท่ี หรือละเว้นการปฏิบติัหน้าท่ี ซึง่อาจนําไปสูปั่ญหาการทจุริตคอร์รัปชัน่”  

(3.3) การบริจาคเพ่ือการกศุล 

 บริษัทฯ กําหนดนโยบายว่า “การบริจาคเพ่ือการกุศลของบริษัทฯต้องพิสจูน์ได้ว่าการบริจาคได้ให้การช่วยเหลือ 

สนบัสนนุชมุชน สงัคม โดยการบริจาคเพ่ือการกศุลจะต้องนําไปใช้ในสาธารณกุศล ต้องมีเอกสารหลกัฐานในการ

บริจาคอยา่งครบถ้วน ไมเ่ป็นเส้นทางสําหรับการทจุริตคอร์รัปชัน่” 
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(3.4) การให้เงินสนบัสนนุ 

 บริษัทฯ กําหนดนโยบายว่า “การให้เงินสนับสนุนต้องพิสูจน์ได้ว่าสนับสนุนให้กิจกรรมของโครงการประสบ 

ผลสําเร็จ เพ่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธุรกิจ ตราสินค้าของบริษัทฯ หรือเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการดําเนินงาน

ด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างแท้จริง โปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย ไม่ได้ถกูนําไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการติด

สนิบน  โดยการกําหนดขัน้ตอน อํานาจอนมุติัอยา่งรัดกมุสามารถสอบทานและติดตามเอกสารหลกัฐานตา่งๆได้” 

(3.5) ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและการจดัซือ้/สัง่จ้างกบัภาครัฐ 

 บริษัทฯ กําหนดนโยบายว่า “ห้ามให้ ขอให้ หรือ รับว่าจะให้สินบนในการดําเนินธุรกิจทกุชนิดแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หน่วยงานของรัฐ โดยให้การติดต่องานกบัภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส  ซ่ือสตัย์  เป็นไปตามระเบียบปฏิบติั

เก่ียวกบัการจดัซือ้/สัง่จ้าง ระเบียบปฏิบติัอ่ืนๆของบริษัทฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง”  

(3.6) นโยบายหรือระเบียบคําสัง่อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ (ถ้ามี) 

(4) ตามมาตรการข้อ 3 กําหนดให้ฝ่ายจดัการไปจดัทําแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนไว้ในคู่มือกํากบัดแูลกิจการท่ีดี คู่มือต่อต้านการ

ทจุริตคอร์รัปชัน่ พร้อมทัง้ออก ”ระเบียบคําสัง่” และมาตรการควบคมุภายในอย่างรัดกมุ เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังานทกุระดบัใช้เป็นแนวทางปฏิบติังานอยา่งถกูต้อง ตอ่ไป 

แนวทางการปฏิบัต ิ

(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ ต้องปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่และจรรยาบรรณ

ในการดําเนินธุรกิจ โดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ไม่เรียกร้อง ดําเนินการ หรือยอมรับการ

ทจุริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือประโยชน์ตอ่ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จกั ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระทําท่ีเข้าข่ายการทจุริต

คอร์รัปชั่นท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้ บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสยัหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีกําหนดให้ทําหน้าท่ี

รับผิดชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบติัตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจผา่นช่องทางตา่งๆ ท่ีกําหนดไว้ 

(3) บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้ มครองพนักงานท่ีแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้

มาตรการคุ้ มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ใน

ข้อกําหนดและแนวทางปฏิบติัในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้ มีสว่นได้เสีย   

(4) ผู้ ท่ีกระทําการทจุริตคอร์รัปชัน่เป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ซึง่จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินยัตาม

ระเบียบท่ีบริษัทฯ กําหนด นอกจากนีอ้าจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานัน้ผิดกฎหมาย  

(5) บริษัทฯ ตระหนกัถงึความสําคญัในการเผยแพร่ให้ความรู้  และทําความเข้าใจกบับคุคลอ่ืนท่ีต้องปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบั

บริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบตอ่บริษัทฯ ในเร่ืองท่ีต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่นี ้

(6) บริษัทฯ มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทจุริตคอร์รัปชัน่ ผา่นช่องทางดงันี ้

 แจ้งผา่นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สง่ทางไปรษณีย์มาท่ี :-  
69-70 หมู ่1 ถนนมิตรภาพ กม.115  ตําบลตลิง่ชนั อําเภอเมือง จงัหวดัสระบรีุ 18000  
เบอร์โทรศพัท์ 036-224171-8 ตอ่ 282  E-Mail Address : Audit_Com@dbp.co.th 
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บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ  มีหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและการกํากับดูแลให้มีระบบท่ีสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้มัน่ใจว่าฝ่ายบริหารให้ความสําคญักบัการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่และปลกูฝังจน

เป็นวฒันธรรมองค์กร 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหน้าท่ีในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี  ระบบควบคุมภายใน ระบบ

ตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียง เพ่ือให้มัน่ใจวา่เป็นไปตามมาตรฐานสากลท่ีมีประสทิธิภาพและรัดกมุ 

(3) คณะกรรมการจดัการ และฝ่ายบริหาร  มีหน้าท่ีในการสนบัสนนุนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และดําเนินการให้เป็น

ระบบและส่ือสารไปยงัพนกังานและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายให้ทราบถึงนโยบาย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและ

มาตรการต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ข้อบงัคบับริษัทฯ ระเบียบปฏิบติัและอํานาจในการอนมุติั 

และข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(4) สํานกังานตรวจสอบภายในและงานกํากบัดแูล  มีหน้าท่ีในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานวา่เป็นไปอย่างถกูต้อง 

ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบติัท่ีดี ระเบียบปฏิบติัและอํานาจอนมุติั กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงด้านการ

ทจุริตคอร์รัปชัน่ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบตอ่ไป 

(5) คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีหน้าท่ีประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมกับคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง เพ่ือสรุปผลความเสี่ยงด้านทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจจะเกิดขึน้ในแต่ละกระบวนการอย่างสม่ําเสมอ รวมถึง

เสนอมาตรการป้องกนัแก้ไขท่ีชดัเจนเหมาะสม และรายงานตอ่คณะกรรมการจดัการและคณะกรรมการบริษัทฯ ตอ่ไป 

(6) ให้ยกเลิกนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ฉบบั ลงวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558  หรือ ระเบียบคําสัง่ ประกาศอ่ืนใดท่ี

ขดัหรือแย้งตอ่นโยบายฉบบันี ้โดยให้ปฏิบติัตามนโยบายนีแ้ทน 
 

ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 310 เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2561 

        

    ในนามบริษัท ผลติภณัฑ์ตราเพชร จํากดั (มหาชน) 

 ประกาศ ณ วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์  2561 
                                                                                                 

 ( นายประกิต   ประทีปะเสน ) 

  ประธานกรรมการบริษัทฯ 


