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ระเบียบปฏิบัติ 

ท ีรบป.คกก.001 

เรือง  นโยบายต่อต้านการทจุริตคอรรั์ปชัน 

 

   เนืองดว้ยกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค (กลุ่มบริษัท) มีการดาํเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดีและการ

ปฏิบตัิตามกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท รวมทังมีความมุ่งมนัในการต่อตา้นการทจุรติ

คอรร์ปัชนัและไม่ยอมรบัการทุจริตคอรร์ปัชนัทุกรูปแบบ ดงันัน จึงไดมี้การพิจารณาเห็นควรใหย้กเลิกคาํสงัที คส.คกก. 

008/2564 เรือง นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน ลงวันที 7 เมษายน 2564 และใหใ้ชร้ะเบียบปฏิบติัฉบับนีแทน จนกว่า 

จะมีการเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี  

 

1. วัตถุประสงค ์  

  นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนันีเป็นแนวทางให ้กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบัของกลุม่บรษิัท ตระหนัก

ถึงการปฏิบัติหนา้ทีดว้ยจิตสาํนึกในการยึดถือความซือสตัยส์ุจริตในการปฏิบตัิหนา้ที โดยปราศจากการทุจริตคอรร์ปัชนั 

หรือการแสวงหาผลประโยชนใ์นหนา้ทีโดยมิชอบ ซึงเป็นปัจจยัสาํคญัทชี่วยจรรโลงไวซ้งึชอืเสียงและเกือหนุนต่อการดาํเนิน

ธุรกิจของกลุม่บรษัิท  

 

2. คาํนิยาม   

  2.1 กลุม่บรษัิท  หมายถึง บริษัท เอ็ม บี เค จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย / บรษัิทรว่มทีมอีาํนาจ 

         ควบคมุ   

  2.2 บริษัท     หมายถึง บริษัท เอ็ม บี เค จาํกดั (มหาชน)   

  2.3 การทจุรติคอรร์ปัชนั  หมายถึง การกระทาํใดๆ เพือแสวงหาประโยชนท์ีมคิวรไดโ้ดยชอบดว้ย กฎ ห มาย 

         ส ําหรับตนเองหรือผู้อืน การใช้อํานาจหน้าทีโดยมิชอบ การยักยอก 

         การฉ้อโกง การเรียกร ้อง หรือรับ การเสนอให้ การให้คํามัน สัญญา 

         การมอบให ้การสนบัสนุน ซึงเงินหรือทรพัยส์ินหรือประโยชน ์อืนใดกับ 

         บุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชนทังทางตรงและ 

         ทางอ้อม เพือให้กระทําหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าทีหรือมีผลต่อ 

         การตัดสินใจ เพือให้ได้มาซึงผลประโยชน์ทีไม่เหมาะสม หรือขัดต่อ  

          กฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายการกาํกับดแูลกิจการทีดี จริยธรรมและ 

          จรรยาบรรณของกลุม่บรษิัท  

   

3. ขอบเขต  

  นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชันนีใชเ้ป็นแนวปฏิบติัสาํหรบับริษัท เอ็ม บี เค จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย / 

บรษัิทรว่มทีมีอาํนาจควบคมุ  
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4. ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ  

  เพือใหน้โยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัของกลุ่มบรษัิท มแีนวทางการปฏิบตัิทีชดัเจน จึงใหม้ีการดาํเนินการตามที

กาํหนดไวด้งันี  

  4.1 บทบาทหนา้ทแีละความรบัผิดชอบ  

   4.1.1  คณะกรรมการบรษิัท  กําหนดนโยบายและกํากับดูแลให้มีระบบสนับสนุนการต่อต้าน 

         การทุจริตคอร์รัปชันทีมีประสิทธิภาพ เพือให้มันใจว่าฝ่ายจัดการ 

         ตระหนกัถึงความสาํคญัและนาํไปปฏิบตัิจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร  

    4.1.2  คณะกรรมการตรวจสอบ กํากับดูแลและสอบทานการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับมาตรการ 

         ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั   

   4.1.3  ผูบ้รหิาร  กาํหนดใหมี้กระบวนการส่งเสริม สนับสนุนและสือสารนโยบายต่อตา้น 

         การทุจริตคอรร์ัปชัน การประเมินความเสียงดา้นการทุจริต คอรร์ปัชัน 

         การนําน โยบายการป้องกันการทุจ ริตค อร์รัปชันไปถื อปฏิบัติ 

         อย่างต่อเนืองทงัองคก์ร รวมทงัทบทวนความเหมาะสมของมาตรการ 

         ต่างๆ เพอืใหส้อดคลอ้งกับการเปลียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบขอ้บงัคบั 

         ขอ้กาํหนดและกฎหมาย  

   กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัท เอ็ม บี เค จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย / บริษัทร่วมทีมีอาํนาจ

ควบคมุตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัอย่างเครง่ครดั  

  4.2 แนวทางดาํเนินการ  

   4.2.1   ไม่ด ําเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทังทางตรงและทางอ้อม 

      เพือประโยชนข์องตนเอง หรือกลุ่มบรษิัท หรือผูท้ีเกียวขอ้งกบัตนเอง เช่น ครอบครวั เพือน หรือคนรูจ้กั 

      เป็นตน้   

    4.2.2   การใหแ้ละการรบัของขวัญ บริษัทไม่ใหห้รือรบัของขวัญ ทรัพยสิ์น หรือ ผลประโยชนอ์ืนใด หรือเป็น 

      ตัวกลางในการเสนอผลประโยชนแ์ก่ผูท้ีเกียวขอ้งกบัธุรกิจ หรือหน่วยงานราชการ หากมีการใหห้รือรบั 

      หรือการเลียงรับรองตอ้งเป็นไปตามระเบียบของกลุ่มบริษัทและเพือวัตถุประสงคท์างธุรกิจหรือตาม 

      ประเพณีนิยมเท่านนัซงึตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบตัิหนา้ที  

   4.2.3  การบริจาคเพือการกุศลและการให้เงินสนับสนุน ต้องเป็นไปด้วยเจตนาสุจริต ถูกต้อง โปร่งใส 

      โดยตอ้งดาํเนินการตามอาํนาจอนมุตัิทีกาํหนด และมีเอกสารหลกัฐานชดัเจน   

   4.2.4  การจ่ายค่าอาํนวยความสะดวก บริษัทไม่จ่ายค่าอํานวยความสะดวกใหแ้ก่เจ้าหน้าทีรัฐไม่ว่าใน 

      กรณีใดๆ อนัเป็นความเสียงทีนาํไปสูก่ารติดสินบน หรือการทจุรติคอรร์ปัชัน  

   4.2.5  การจัดจ้างหรือแต่งตังเจา้หนา้ทีรฐั บริษัทไม่จัดจ้างหรือแต่งตังเจ้าหน้าทีรัฐทีเข้ามาดาํรงตาํแหน่ง 

      กรรมการ ทีปรึกษา ผู ้บริหารและพนักงานของบริษัท ทีมีความเสียงทีก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน 

      กรณีทีบริษัทมีการจัดจา้งหรือแต่งตงัเจา้หนา้ทีรฐั ใหป้ฏิบัติตามมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั 

      ในงานทรพัยากรบุคคล  
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    4.2.6  ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์บริษัทไม่กระทาํการใดๆ ทีก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

      และจะเป็นความเสียงทีก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน โดยบริษัทต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามที 

      ตลาดหลกัทรพัยฯ์ กาํหนด  

    4.2.7  ดาํเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง บริษัทไม่ใหก้ารสนบัสนุนนกัการเมือง หรือพรรคการเมือง 

      ทังทีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพือใหไ้ดม้าซึงความไดเ้ปรียบหรือประโยชนท์างธุรกิจ หรือส่งผลให ้

      สูญเสียความเป็นกลางโดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 

      ตามกฎหมายแต่ตอ้งพึงตระหนกัทีจะไม่ดาํเนินการ หรือดาํเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนาํทรพัยากร 

      ใดของกลุ่มบริษัทไปใชป้ระโยชนท์างการเมือง อันจะทาํใหเ้ขา้ใจว่ากลุ่มบริษัทไม่มีความเป็นกลาง 

      ทางการเมอืง   

   4.2.8  จดัใหมี้ระบบการควบคมุภายในทีเพียงพอเหมาะสม เพือป้องกันมิใหพ้นกังานไม่ปฏิบตัิตามนโยบาย 

      กฎหมายและระเบียบขอ้บังคับ ทงัภายในและภายนอกองคก์ร รวมถึงใหมี้การรายงานทางการเงิน 

      ทีถกูตอ้ง โปรง่ใสและการบริหารความเสียงทีเกียวขอ้งกบัการทุจริตคอรร์ปัชนั   

    4.2.9  จดัใหมี้กระบวนการตรวจสอบการจดัซือจดัจา้งอย่างสมาํเสมอ โดยกาํหนดใหมี้ขนัตอนและระดบัการ 

      อนมุติัเกียวกบัการจดัซือจดัจา้งอย่างชดัเจน เพือใหเ้กิดความถกูตอ้งโปรง่ใส   

    4.2.10  นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชันใหค้รอบคลุมถึงการบริหารงานบุคคล ตังแต่การสรรหาว่าจ้าง 

      การเลือนตาํแหน่ง การฝึกอบรม และการประเมินผลการปฏิบตัิงาน   

    4.2.11  จดัใหมี้การสอบทานและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัอย่างสมาํเสมอ  

      เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้กาํหนดของกฎหมาย  

   4.2.12  จัดใหม้ีการอบรมใหค้วามรูแ้ละสือสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชันแก่กรรมการ ผู้บริหาร  

      พนกังาน เพือส่งเสริมความซือสตัยส์จุริตและความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ที โดยปลกูฝังใหเ้ป็น 

      วฒันธรรมองคก์ร  

   4.2.13  สือสารนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชันใหก้ลุ่มบริษัท คู่ค้าทางธุรกิจและผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทัง 

      สาธารณชนผ่านช่องทางการสือสารต่างๆ เพือทราบและนาํไปปฏิบตัิ   

    4.2.14  ผู้บริหาร มีหน้าทีและรับผิดชอบในการดูแลติดตามใหม้ีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต 

      คอรร์ปัชนั  

    4.2.15  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมือพบเห็นการกระทาํทุจริตคอรร์ปัชนัทีเกียวขอ้งกบักลุ่มบริษัท โดยตอ้งแจง้ให ้

      ผูบ้ังคบับญัชา หรือบุคคลทีมีหนา้ทีรบัผิดชอบรบัทราบ รวมทงัใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มลูในการ 

      ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ   

    4.2.16  ผู้ทีกระทําการทุจริตคอรร์ัปชัน จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับท ี

      กลุ่มบริษัท กาํหนดไว ้รวมทังอาจไดร้ับโทษตามกฎหมาย หากความผิดนันเป็นการกระทาํผิดต่อ 

      กฎหมาย   

    4.2.17  กลุ่มบริษัท จดัใหม้ีช่องทางการแจง้เบาะแสทีปลอดภยัและจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองผูที้แจง้ 

      ขอ้มลูหรือใหข้อ้มลู หรือไม่ร่วมมือในการทจุรติคอรร์ปัชนั  
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    4.2.18  กรณีหากไม่แน่ใจในการปฏิบตัิงานว่าเป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัหรือไม่ ใหแ้จง้ 

      ขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงต่อผูบ้ังคับบัญชา หรือฝ่ายกาํกับดูแลกิจการ เพือจะไดร้่วมกันพิจารณาปัจจัย 

      และดาํเนินการใหถ้กูตอ้งต่อไป   

 

5. ข้อยกเว้นการปฏิบัติ   

  ไม่มี  

  

6.  บทลงโทษ   

  กลุ่มบริษัท มีความมุ่งมันในการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท มีจิตสาํนึก 

การปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความโปรง่ใส ซอืสตัยส์จุริตและต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบทงัทางตรงและทางออ้ม และ

ทาํการสือสารเผยแพร่นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชันฉบับนีต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับและ 

ต่อสาธารณชน รวมทงัส่งเสรมิพฒันาใหเ้กิดความรู ้ความเขา้ใจเพือยึดถือปฏิบตัิอย่างจรงิจงั  

  ดังนัน การละเวน้ไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการกระทาํทีผิดวินยัตามระเบียบของกลุ่มบริษัท ซึงตอ้งไดร้บัการพิจารณา

โทษทางวินัย การไม่ร ับรู ้กับนโยบายนีไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามได้ และในกรณีทีการทุจริต 

คอรร์ปัชนัสง่ผลใหมี้ความผิดตามกฎหมาย กลุม่บริษัทมีสิทธิทีจะดาํเนินการตามกฎหมายต่อผูก้ระทาํผิดนนั   

   

 

 

ทงันี  ใหม้ีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที 15 ตุลาคม 2564  เป็นตน้ไป 

  

 

 

(นายบนัเทิง ตนัติวิท) 
ประธานกรรมการ 

 


