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บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน 

 
บทน ำ  

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(รวมกันเรียกว่า “บริษัทฯ”) มีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต  มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ด้วยความเป็นมืออาชีพ
ภายใต้กรอบจริยธรรมและคุณธรรมที่ดีตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชน  รวมถึงข้อพึงปฏิบัติในการท างานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ปฏิเสธและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงปลูกฝังจิตส านึกให้กับ
บุคลากรในองค์กรยึดมั่นในจรรยาบรรณ จริยธรรม และคุณธรรมในการด าเนินธุรกิจ  
 
1.1   วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่เหมาะสมในการก าหนดความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ และ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกกิจกรรมการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ จึงได้จัดท า “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” (“นโยบายฯ”) เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือใช้
เป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึง
เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการตัดสินใจและการ
ด าเนินการที่อาจมีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันจะได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ การไม่
ปฏิบัติตามนโยบายนี้บริษัทฯ ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง และอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินัย รวมถึงการ
เลิกจ้าง และการด าเนินคดีทางกฎหมายไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญา 
 นโยบายฯ ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนและใช้เป็นมาตรฐานในการด าเนินการเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัป
ชันตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ  ซึ่ งได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้  

 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีความชัดเจนและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 
ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนดของกฎหมาย  
ก าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองในการปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่าง
เคร่งครัด  

 ก าหนดให้มีการฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงานทุกคน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและสามารถพิจารณา
ไตร่ตรอง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการด าเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งด้วยตนเอง
และ/หรือผู้อื่น  
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 จัดท าขั้นตอนกระบวนการเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการติดตาม การสอบทาน รวมถึง
การปรับปรุงกระบวนการตามความเหมาะสม 

 ก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในการกระบวนการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเป็นอิสระ โดยก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของแผน
ตรวจสอบภายในประจ าปี  

 จัดให้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในการแจ้งเบาะแส หรือการรายงาน
การฝ่าฝืน หรือข้อสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนนโนบายฯ นี้  รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน 
 
1.2 ขอบเขต 

นโยบายฯ ฉบับนี้ บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงบุคคลที่สาม ทีก่ระท าการ 
เพ่ือ หรือในนามของบริษัทฯ ไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม และครอบคลุมถึงการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ทั้งหมดไม่ว่าอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศใดก็ตาม  

 นโยบายฯ ฉบับนี้ ใช้บังคับร่วมกับคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ 
 
1.3 ค ำนิยำม 
 ค านิยามตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
 “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
หน่วยงานธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา 
หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีต าแหน่ง หรือเงินเดือน
ประจ า ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหาร
ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงาน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ปกครองท้องที่ หรือเจ้าพนักงานอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติและให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ 
ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคลหรือคณะบุคคลบรรดาซึ่งมีกฎหมาย
ก าหนดให้ใช้อ านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ านาจทางปกครอง ที่จัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
กิจการอ่ืนของรัฐด้วย แต่ไม่รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
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 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของบริษัทฯ  
 “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการก ากับดูแล และด าเนินกิจการของ
บริษัทฯ  
 “พนักงาน” หมายความว่า พนักงานประจ าภายใต้สัญญาจ้างแรงงาน พนักงานทดลองงาน และ
พนักงานที่มีสัญญาจ้างพิเศษ 
 “ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจ ทั้งทางตรง
และทางอ้อม หรือมีผลประโยชน์ใดๆ กับการด าเนินธุรกิจ 
 “การทุจริตคอร์รัปชัน” หมายความว่า การใช้อ านาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพ่ือ
ประโยชน์ของบริษัท ตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้อง หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อ่ืน รูปแบบของ
การทุจริตคอร์รัปชันให้หมายรวมถึงสินบน สิ่งของที่มีมูลค่า สิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใด การมีผลประโยชน์  
ทับซ้อนระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐ และระหว่างบุคคล หรือกิจการในเอกชนด้วยกันเอง 
 “การติดสินบน” หมายความว่า การเสนอ การสัญญา หรือการมอบ รวมทั้งการเรียกร้อง หรือรับ
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของที่มีมูลค่า ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้ได้มาซึ่งธุรกิจหรือเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์อื่นใดอันไม่เหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ 
 “สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ให้แก่กันเพ่ืออัธยาศัย
ไมตรีที่ให้เป็นรางวัล หรือให้เป็นสินน้ าใจ การให้สิทธิพิเศษ ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือ
ท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋วหรือรูปแบบอ่ืนใด 
ซ่ึงรวมถึงในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์ 
 
2. นโยบำยฯ และแนวปฏิบัติ  
2.1  ข้อห้ำม  

 ห้ามการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ ไม่ยอมรับการกระท าใดๆ ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม การฝ่าฝืนนโยบายฯ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
อาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินัย และอาจร้ายแรงถึงขั้นเลิกจ้าง  

 ห้ามสัญญาว่าจะให้หรือตกลงว่าจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่ควร ทั้งทางตรง และ/หรือ
ทางอ้อม แม้ว่าการกระท าดังกล่าวจะยังไม่เกิดขึ้นจริงก็ตาม  

 ห้ามการให้ผลประโยชน์ที่ไม่ควร ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งของมีมูลค่า ในการติดต่อกับบุคคลใดๆ ทั้งใน 
ทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตาม  
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2.2 บทบำท และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ  

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายฯ รวมถึงการประเมินระบบบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือลด หรือควบคุมความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ 

 สนับสนุนให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่ห้ามการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับพนักงาน หรือบุคคล 
ภายนอกที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามบริษัทฯ  

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ ท าหน้าที่  
ในการก ากับดูแลนโยบายฯ รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบายฯ ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมาย และ
หลักจริยธรรม  

 คณะกรรมกำรตรวจสอบและก ำกับดูแลกิจกำร  
 ก ากับดูแลนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบายฯ นี้  ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมาย และ

หลักจริยธรรม 
 สอบทานเนื้อหา ความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการและสอบทานการประเมินความเสี่ยงเป็น

ประจ าทุกปี รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้มั่นใจว่ามาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล  

 รายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ น าเสนอเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
ทบทวนนโยบายฯ รวมถึงการด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นตามความเหมาะสม 

 รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระท าอันทุจริต การร้องเรียนที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว  

กรรมกำรบริหำร และผู้บริหำร 
 มีความรับผิดชอบในการก าหนดแผนการด าเนินงานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยผ่านการสื่อสาร

และฝึกอบรมให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องอยู่เสมอ  
 ทบทวนความเหมาะสมของระบบหรือระเบียบต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 

ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน และข้อก าหนดตามกฎหมาย 
 สนับสนุน หรือส่งเสริมลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วง ผู้มีส่วนได้เสีย  หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น    

ที่ด าเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ให้มีแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัทฯ เพื่อให้การด าเนินการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายฯ ที่ก าหนด 
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 สอบสวน และช่วยเหลือในทุกกระบวนการเพ่ือสืบหาข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง หรือตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการเมื่อเกิดการทุจริต คอร์รัปชัน  ทั้ งนี้
กรรมการบริหาร สามารถมอบหมายให้แก่ทีมผู้บริหารที่เห็นว่าสามารถช่วยด าเนินการในการสืบหาข้อเท็จจริงได้   

 ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  
 รับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายใน

ประจ าปีที่ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ  
 ประเมินการท ารายการทางธุรกิจ รวมถึงตรวจประเมินความเสี่ยงของแต่ละแผนก  ให้มีวิธีการ

อนุมัติรายการ และการประเมินความเสี่ยงในการท ารายการนั้นๆ ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้ตาม
นโยบายฯ นี้ รวมถึงมาตรฐาน และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม ต่อการลดและป้องกันความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น  

 รายงานผลการตรวจสอบและการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ 

 พนักงำน  
 ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายฯ นี้  ในกรณีที่

พนักงานเห็นว่าข้อก าหนดในนโยบายฯ นี้ไม่ถูกต้อง พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการ
สื่อสารบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พนักงานทุกคนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจที่ผิด
กฎหมายหรือไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องกังวลถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะน าเรื่องร้องเรียน
ดังกล่าวไปสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไป 

 พนักงานจะต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ  

 คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืน 
และ/หรือ ขัดแย้งกับนโยบายฯ นี้ 
 
2.3 มำตรกำรในกำรด ำเนินงำน 

2.3.1 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีจิตส านึกที่ดี ปฏิบัติตนตามนโยบาย 
ข้อบังคับ ข้อก าหนด กฎหมาย คู่มือจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงาน พนักงานจะได้รับค าแนะน า
เพ่ือให้ระลึกอยู่เสมอว่าการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเป็นสิ่งที่ต้องต่อต้าน เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งในการ
ท างานและการใช้ชีวิตทั่วไป เพ่ือสร้างความสงบสุขและเป็นระเบียบของสังคมส่วนรวมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน   
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2.3.2 จัดให้มีกระบวนการทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่จะสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทฯ 
ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การก าหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การฝึกอบรม การ
ประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง เป็นต้น   

2.3.3 จัดให้มีการควบคุมภายในอย่างครอบคลุม มีกระบวนการ ขั้นตอนที่ก าหนดอย่างชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้ โดยเฉพาะด้านการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารคลังสินค้า 
การเก็บบันทึกข้อมูล การรักษาข้อมูลการด าเนินงานภายใน รวมถึงกระบวนการอ่ืนภายในบริษัทฯ ที่อาจมี
ความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน จะต้องก าหนดไว้อย่างชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้  

2.3.4  บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายที่ร้องเรียนและฝ่ายที่ถูกร้องเรียนเรื่องทุจริต
คอร์รัปชัน ด้วยการสอบถาม สอบสวน อย่างยุติธรรม โปร่งใสและเท่าเทียมกัน   

2.3.5  จัดให้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือ       
ข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ ไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่านหลักสูตรการปฐมนิเทศ การประชุม 
การอบรม การจัดสัมมนา หรือกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้นตามแต่โอกาสอันสมควร   

2.3.6  บริษัทฯ มีการแจ้งต่อบุคคลภายนอกว่านโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ เป็นการ
ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนส าหรับบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ให้
สามารถรับรู้ได้หลากหลายช่องทาง เช่น รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ     

2.3.7  จัดให้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอ่ืนที่
บริษัทฯ มีอ านาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจให้น ามาตรการต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติ  

2.3.8  จัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายและอ านาจอนุมัติ ส าหรับการด าเนินการของฝ่ายจัดการในเรื่องการ
เลี้ยงรับรอง การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การบริจาคเพ่ือการกุศลและการให้เงินสนับสนุน โดยจะต้องมี
เอกสารชี้แจงวัตถุประสงค์ของการให้และหลักฐานต่างๆ อย่างชัดเจนประกอบการให้ว่าไม่ได้เป็นการให้เพ่ือ
การทุจริตคอร์รัปชัน   

2.3.9  จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทฯ 
บรรลุเป้าหมายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ได้วางไว้ โดยครอบคลุมทั้งด้านการเงิน กระบวนการทาง
บัญชีการเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการในการด าเนินการอ่ืนๆ ภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกส่วนงานให้เป็นไปตามข้อก าหนดและกฎระเบียบ 
ช่วยค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน รวมถึงให้ค าแนะน าในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี   
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2.3.10  ในกรณีเร่งด่วน ส่วนงานตรวจสอบภายใน สามารถรายงานประเด็นที่ตรวจพบ หรือได้รับการ
ร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันต่อกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ 
เพ่ือด าเนินการเบื้องต้นได้โดยตรง และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือรับทราบต่อไป   

2.3.11  ผู้ที่กระท าผิดโดยการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษทางวินัยตาม 
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน นอกจากนี้ผู้กระท าผิดอาจได้รับโทษทางกฎหมายหากพบว่าเป็นการ
กระท าท่ีผิดกฎหมาย  

2.3.12  บริษัทฯ จะสอบทานข้อพึงปฏิบัติและมาตรการในการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปเช่น การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับ นโยบาย ศีลธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตการค้า เป็นต้น 
  
2.4 แนวทำงกำรปฏิบัติเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชัน  
 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคน ตลอดจนบุคคลที่สาม (ที่กระท าการแทนหรือ
เพ่ือในนามบริษัทฯ) กระท าการติดสินบนในทุกรูปแบบ อันได้แก่ ไม่เรียกร้อง เสนอให้ หรือรับว่าจะให้
ทรัพย์สิน (หรือสิทธิในการใช้ทรัพย์สิน) หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือชักจูงใจให้ร่วมด าเนินการใดๆ ทั้งในทางตรง
และทางอ้อมเพ่ือความได้เปรียบ และ/หรือ เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว (รวมถึงของครอบครัว หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับพนักงาน)  
 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการต่างๆ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน พนักงาน
จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส าหรับเรื่องต่อไปนี้ 

2.4.1 ของขวัญ สิ่งตอบแทน หรือการบริการ และการเลี้ยงรับรอง 
 บริษัทฯ มีนโยบายไม่เรียกร้องหรือรับ ของขวัญ เงินรางวัล สิ่งตอบแทน เงินกู้ และสิ่งอ่ืนใดที่มี
มูลค่า ไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อม  
 การรับของขวัญดังต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้นจากนโยบาย  

1. ของก านัลที่พนักงานได้รับในฐานะสมาชิกของกิจกรรมสาธารณะนั้นๆ ในระหว่างการเข้า
ร่วมงาน เช่น การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนา และงานแสดงสินค้าที่มอบให้แก่สมาชิกทุกคนที่เข้าร่วมงาน
อย่างเท่าเทียม 

2. การได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ รวมถึงอาหาร เครื่องดื่ม ที่จัดขึ้นเพ่ือบริการใน
กิจกรรมสาธารณะ โดยลูกค้า คู่ค้า ผู้ขาย และผู้จัดหาวัสดุ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจ 

3. สินค้าที่จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายที่มีมูลค่าไม่มาก เช่น ปากกา หนังสือ ปฏิทิน 
ไดอารี่ แก้วน้ า ที่มีสัญญลักษณ์ขององค์กรนั้นๆ เป็นต้น โดยมีการแจกเป็นการทั่วไปให้แก่ลูกค้า ผู้ร่วมธุรกิจ หรือ
บุคคลทั่วไป (ไม่ได้เป็นการให้อย่างเฉพาะเจาะจง หรือจัดท าขึ้นเพ่ือบุคคคลใดบุคคลหนึ่ง) 
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4. เครื่องดื่ม หรืออาหารในระหว่างการเจรจาธุรกิจทั้งใน และนอกสถานที่ท างาน  

 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธการรับของขวัญได้ เพ่ือต้องการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ
เหตุผลอ่ืนใด จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาก่อนรับของขวัญนั้น และเมื่อได้รับแล้วจะต้องส่งมอบให้กับบริษัทฯ 
เพ่ือที่บริษัทฯ จะพิจารณาบริจาคของขวัญให้กับชุมชน หรือ องค์กรการกุศลตามความเหมาะสม และหากไม่
สามารถปฏิเสธการเลี้ยงรับรองได้ การเลี้ยงรับรองนั้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. มีมูลค่าที่เหมาะสมและไม่ฟุ่มเฟือย 
2. เป็นการเลี้ยงรับรองท่ัวไป และในสถานที่ท่ีเหมาะสม 
3. เป็นไปตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 บริษัทฯ จัดท าภาคผนวก 1 ขึน้ ภายใต้นโยบายฯ นี้ เพ่ือแสดงขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ เรื่อง 
การให้/รับของขวัญ ผลประโยชน์ และ/หรือการให้/รับการเลี้ยงรับรอง  

2.4.2 ค่าอ านวยความสะดวก หรือเงินสินบน 
 ค่าอ านวยความสะดวก หมายถึง การจ่ายเงินที่ไม่เป็นทางการแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือให้ได้

ความมั่นใจหรือเพ่ือเร่งการปฏิบัติงาน หรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่จ าเป็น บางครั้ง
เรียกว่า เงินเพิ่มความเร็ว หรือการจ่ายเงินหล่อลื่น หรือสินน้ าใจ 

 เงินสินบน คือ การจ่ายเงินเพ่ือให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบ หรือความช่วยเหลือทางธุรกิจ ซึ่งการ
จ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานก ากับดูแลอย่างไม่เป็นทางการ ถือเป็นสิ่งต้องห้ามในเกือบทุกประเทศ  

 ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจ่ายค่าอ านวยความสะดวกหรือเงินสินบนใดๆ โดย
เด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืนอาจส่งผลให้เกิดการด าเนินคดีทางกฎหมายกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานเป็น
การส่วนตัว และ/หรือ โดยบริษัทฯ  

2.4.3 การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง 
 การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง หมายถึง การสนับสนุนทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือมิใช่ตัวเงินแก่

พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง  
 บริษัทฯ ไม่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการเมืองใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ให้

ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือองค์กรใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการเมือง 
 บริษัทฯ เคารพในสิทธิส่วนบุคคลในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง อย่างไรก็ตาม จะต้องไม่

กระท าการใดๆ ในนามบริษัทฯ รวมถึงไม่ใช้ทรัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ เพ่ือด าเนินการดังกล่าว   
 ในกรณีพิเศษ อาจมีการช่วยเหลือได้หากเป็นไปเพ่ือสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตย โดย

จะต้องมีการจัดท าเอกสารระบุชื่อผู้รับความช่วยเหลือ พร้อมทั้งอธิบายวัตถุประสงค์ของการให้ความช่วยเหลือ 
รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติก่อน โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เสนอนั้น 
จะต้องโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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 บริษัทฯ จัดท าภาคผนวก 1 และ 2 ขึ้น ภายใต้นโยบายฉบับนี้ เพ่ือแสดงขั้นตอนและแผนผัง
ส าหรับการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง 

2.4.4 การบริจาคเพ่ือการกุศลและเงินสนับสนุน  
 เงินบริจาคเพ่ือการกุศล และเงินสนับสนุนจะต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในการพัฒนาชุมชน

และสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจ และความเข้มเข็งให้กับชุมชนและสังคม หรือเชื่อมโยงกับ
วัฒนธรรมหรือกิจกรรมการศึกษา โดยเงินบริจาคเพ่ือการกุศล และเงินสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการให้
เพ่ือวัตถุประสงคท์ี่ไม่เหมาะสม  

 การบริจาคเพ่ือการกุศลและเงินสนับสนุน มีขั้นตอนพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือผู้ที่มีอ านาจของบริษัทฯ โดยผู้ขออนุมัติจะต้องจัดท าเอกสารเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอ านาจตาม
ขั้นตอน/ระดับอ านาจอนุมัติของบริษัทฯ โดยระบุชื่อผู้รับเงินดังกล่าวพร้อมอธิบายวัตถุประสงค์ของการบริจาค
หรือการสนับสนุน รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

 บริษัทฯ จัดท าภาคผนวก 1 และ 2 ขึ้น ภายใต้นโยบายฉบับนี้ เพ่ือแสดงขั้นตอนและแผนผัง
ส าหรับการบริจาคเพ่ือการกุศลและเงินสนับสนุน 
 
2.5 ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ  
 การท าธุรกรรมหรือกิจกรรมใดๆ อันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการจัดซื้อจัดจ้างทั้งกับ
ภาครัฐและภาคเอกชน จะต้องด าเนินการด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด สอดคล้อง
กับจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และนโยบายฉบับนี้ พนักงานหรือลูกจ้าง
จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระท าใดๆ ที่อาจจูงใจให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการหรือละเว้นการด าเนินการ  
 
2.6  กำรบริหำรงำนและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  

นโยบายฯ นี้ครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารงานและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสรรหา
กระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงาน การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงาน รวมถึงนโยบายด้านผลตอบแทน จะต้องสอดคล้องกับนโยบายฯ นี้ โดยอย่างน้อยเป็นไปตาม
ข้อก าหนดดังต่อไปนี้  

 มีการตรวจสอบบุคคลอ้างอิงเพ่ือให้แน่ใจว่าบุคคลนั้นมีความเหมาะสมกับต าแหน่งที่สรรหา  (ตาม
ความเหมาะสม)  

 ให้ค าแนะน าและจัดอบรมบรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ รวมถึงได้รับความยินยอมจาก
พนักงาน ดังกล่าวในการปฏิบัติตามนโยบายฯ   
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 ก าหนดระเบียบวินัยที่ชัดเจน และการด าเนินการทางวินัยที่เหมาะสมต่อพนักงานที่มีส่วนร่วมในการ
ทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าในรูปแบบใด  
 
2.7 กำรบันทึกบัญชีที่ถูกต้องและเก็บรักษำข้อมูล  
 รายการบันทึกบัญชีต่างๆ จะต้องมีรายละเอียดที่เหมาะสม ถูกต้อง มีการระบุรายการจ่าย การซื้อขาย 
การจัดการสินทรัพย ์ก าหนดวัตถุประสงค์ในการท ารายการอย่างชัดเจน ห้ามมีการปลอมแปลงการบันทึกบัญชี 
รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือปิดบังรายการธุรกรรมที่แท้จริง  
 วัตถุประสงค์ของการก าหนดขั้นตอนการบันทึกบัญชีนี้ เพ่ือป้องกันบริษัทฯ จากการปกปิดรายการสินบน
และป้องกันการท าบัญชีเท็จ วิธีการบันทึกบัญชีซึ่งใช้กับเอกสารทุกประเภท และจะต้องมีการปฏิบัติดังต่อไปนี้  

 เอกสารและการบันทึกบัญชีต่างๆ จะต้องแสดงความถูกต้องของข้อมูลในแต่ละรายการ รวมถึงการ
จัดการสินทรัพย์ของบริษัทฯ 

 ดูแลให้มีระบบการควบคุมบัญชีภายในที่สามารถป้องกันการจ่ายเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (รวมถึงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกึ่งภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกึ่งรัฐกึ่งเอกชน) หรือบุคคล
อ่ืนใด  

 เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (ส าหรับ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
จะเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS))  
 
2.8  กำรสื่อสำรและกำรฝึกอบรม  

บริษัทฯ ถือเป็นสิ่งส าคัญที่นโยบายฯ และแนวทางปฏิบัตินี้จะถูกปลูกฝัง และท าให้เกิดความเข้าใจ
ภายในบริษัทฯ โดยผ่านการอบรมและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก  

บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายนี้ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น อีเมลภายใน เว็บไซต์ แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ าปี และรายงานประจ าป ี 

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายฯ นี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศ หรือก่อนการเข้ารับต าแหน่ง
ของพนักงานใหม่ทุกคนของบริษัทฯ   

พนักงานทุกคนจะได้รับส าเนานโยบายฯ นี้ เพ่ือให้มั่นใจว่าได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายฯ ของบริษัทฯ 
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ ยังสามารถหาอ่านนโยบายฯ รวมทั้งข้อมูลที่ปรับปรุงแก้ไขได้
จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cn-thai.co.th ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้พนักงานทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลที่ส าคัญ  

ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้ตระหนักถึงนโยบายฯ ฉบับนี้  โดยเฉพาะรูปแบบต่างๆ ของการให้สินบน ความเสี่ยงจากการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการให้สินบน ตลอดจนวิธีการรายงานกรณีพบเห็น หรือสงสัยว่าจะมีการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน 

http://www.cn-thai.co.th/
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2.9  กำรติดตำมและทบทวนนโยบำย  
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ ท าหน้าที่ติดตามและสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายฯ นี้

อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงความเหมาะสม ความเพียงพอ และประสิทธิผล
ของนโยบายฯ โดยน าข้อเสนอแนะที่ได้จากคณะกรรมการบริษัทฯ ไปปรับใช้ทันท ี 

มีการตรวจสอบระบบตรวจสอบภายในและการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้แน่ใจว่ามี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันการติดสินบน และการทุจริตคอร์รัปชัน  

พนักงานและบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามบริษัทฯ สามารถให้ค าแนะน า และแสดงความคิดเห็นต่อ
นโยบายฯ นี้ เพ่ือบริษัทฯ จะได้น าไปปรับปรุงต่อไป 
 
2.10 กำรรำยงำนกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืนนโยบำย 

หากบุคคลใดมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนนโยบายฯ นี้โดยกรรมการ หรือ
ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ  บุคคลนั้นจะต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาของพนักงานที่  
ฝ่าฝืน หรือฝ่ายบุคคล หรือฝ่ายกฎหมาย หรือผ่านกระบวนการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) ตามที่ระบุไว้
ในคู่มือจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ  
 
2.11 กำรดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมและบทลงโทษ 

หากพบว่าผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง กระท าการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการทุจริต   
คอร์รัปชันในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการให้หรือการรับสินบน จะถูกลงโทษทางวินัยขั้นรุนแรง รวมถึง
ถูกไล่ออก แล้วแต่กรณี และนอกจากนั้น ยังอาจถูกฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม 

ส าหรับพนักงานที่ละเมิดนโยบายฯ หรือคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ บริษัทฯ อาจพิจารณา
ด าเนินการลงโทษทางวินัยดังที่บรรยายไว้ข้างล่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง และเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานที่บังคับใช้ในขณะนั้น  

 ออกหนังสือเตือน 
 บันทึกค าเตือนหรือความผิดของพนักงานที่กระท าการละเมิด 
 หักเงินโบนัสจากผลงานหรือโบนัสประจ าปี หรือเลิกจ้าง 
 หากการละเมิดมีความร้ายแรงแล้ว บริษัทฯ อาจปลดออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน และข้อก าหนดของสัญญาจ้างได้ 
 ผู้กระท าผิดอาจได้รับโทษทางกฎหมาย  หากพบว่าการกระท านั้นผิดกฎหมายแพ่ง และ/หรือ 

กฎหมายอาญา 
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 หากพบว่าผู้บังคับบัญชาปกปิดหรือจงใจปกปิด หรือไม่ควบคุมพนักงานใต้บังคับบัญชาที่กระท าการ
ละเมิด คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ และ/หรือ นโยบายนี้ ผู้บังคับบัญชาจะถูกตักเตือนหรือเลิกจ้างได้  
 
2.12 กำรแจ้งร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 

พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานเรื่องราวไปยังบุคคล/หน่วยงานดังต่อไปนี้ เมื่อพบว่าพนักงานคนอ่ืน
อาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ที่ละเมิดกฎหมาย นโยบายฯ หรือคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ หรือ
เสนอข้อแนะน าต่างๆ ได้โดยใช้แบบฟอร์มการแจ้งข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ในภาคผนวก 3 ส่งถึง  

 หัวหน้าหน่วยงานที่พนักงานคนดังกล่าวสังกัดอยู่  
 เลขานุการบริษัทฯ หรือ หัวหน้าส่วนงานดังนี้ 

-  หัวหน้าส่วนงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
-  หัวหน้าส่วนงานตรวจสอบภายใน 
-  หัวหน้าส่วนงานกฎหมาย 

 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางช่องทางร้องเรียน (Whistleblowing) บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
 กล่องรับความคิดเห็นภายในสถานที่ท าการของบริษัทฯ  
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ภำคผนวก 1 ขั้นตอนและแนวทำงปฏิบัติในกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริต 
ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัตินี้ ควรอ่านร่วมกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
และแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ 

ขั้นตอนและแนวทำงปฏิบัติ เร่ือง กำรให้/รับของขวัญ ผลประโยชน์หรือกำรเลี้ยงรับรองที่มำก
เกินไป หรือไม่เหมำะสม  
หลักกำร 
 การตัดสินใจทางธุรกิจไม่ควรขึ้นอยู่กับการให้หรือรับของขวัญ ผลประโยชน์ หรือการเลี้ยงรับรอง 
เช่นเดียวกันกับการคัดเลือกของลูกค้าของบริษัทฯ ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เหมาะสม เช่น ราคา คุณภาพ การ
บริการ และมูลค่า เป็นต้น  
 บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามแนวทางนี้ เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือภาพลักษณ์ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส าหรับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการท าธุรกิจ หรือ
การตกลงท าธุรกิจระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลภายนอก เนื่องจากการให้หรือรับของขวัญ ผลประโยชน์ หรือการ
เลี้ยงรับรอง อาจถือเป็นการติดสินบน ซึ่งอาจท าให้บริษัทฯ เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือเป็นการละเมิดกฎหมาย    
ที่เก่ียวกับการต่อต้านการติดสินบน และ/หรือ การคอร์รัปชัน 
 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้/รับของขวัญ ผลประโยชน์ หรือการเลี้ยงรับรองที่มากเกินไป หรือไม่เหมาะสม 
ดังนี้ 

 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เรียกร้องของขวัญ ผลประโยชน์ และ/หรือ การเลี้ยงรับรอง 
จากคู่ค้า และ/หรือ บุคคลอ่ืนที่ท าธุรกิจกับบริษัทฯ โดยเด็ดขาด  

 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เสนอของขวัญ ผลประโยชน์ และ/หรือ การเลี้ยงรับรอง ให้แก่     
คู่ค้า หรือบุคคลอ่ืนใด เพ่ือจูงใจให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติในทางที่มิชอบ 

 ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับของขวัญ ผลประโยชน์ และ/หรือ การเลี้ยงรับรอง
ที่มากเกินไป หรือไม่เหมาะสม ไม่ว่าในโอกาสใดก็ตาม จากคู่ค้า หรือบุคคลภายนอก (รวมถึง ผู้จัดหาวัสดุ 
ธนาคาร ผู้ให้บริการ) ที่ท าธุรกิจกับบริษัทฯ  อย่างไรก็ตามหากมีความจ าเป็น สามารถรับของขวัญที่มีชื่อผู้ให้ 
หรือมีสัญญลักษณ์องค์กรของผู้ให้  (ดังตัวอย่างตามด้านล่าง) ที่จัดท าขึ้นเป็นการทั่วไป (ไม่ได้เป็นการ
เฉพาะเจาะจง) โดยผู้ให้หรือองค์กรนั้นๆ และเป็นการให้โดยทั่วไป (ไม่ได้เป็นการให้แบบเฉพาะเจาะจง) แก่ลูกค้า 
หรือผู้ร่วมธุรกิจ ของผู้ให้รายนั้น เป็นต้น และการรับของนั้นจะต้องไม่เป็นการผูกมัดใดๆ ทางธุรกิจ 

 การเลี้ยงรับรองที่เป็นปกติทางธุรกิจ เช่น การเลี้ยงต้อนรับ ชา/กาแฟ อาหาร หรือการเลี้ยงรับรองที่มี
ลักษณะเช่นเดียวกันอ่ืนๆ และที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจโดยตรงหรือที่เป็นประเพณีนั้ น และไม่เป็นการ
เลี้ยงรับรองที่มากเกินไป ไม่เข้าข่ายตามข้อก าหนดนี้ หากการเลี้ยงรับรองดังกล่าวมีมูลค่าที่เหมาะสมและไม่เป็น
การผูกมัดใดๆ ทางธุรกิจ 
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 ตัวอย่างของของขวัญ ผลประโยชน์ หรือการเลี้ยงรับรอง ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถให้ 
หรือรับได ้

1. ของทีจ่ัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายที่มีมูลค่าไม่มาก เช่น ปากกา หนังสือ ปฏิทิน สมุดบันทึก 
แก้วน้ า และอ่ืนๆ ที่มีเครื่องหมาย หรือสัญญลักษณ์องค์กร ที่จัดท าขึ้นเพ่ือมอบให้เป็นการทั่วไป (ไม่ได้มอบให้
เป็นการเฉพาะเจาะจง) แก่ลูกค้า ผู้ร่วมธุรกิจ หรือบุคคลทั่วไป และ 

2. เครื่องดื่ม และอาหารในระหว่างการหารือธุรกิจทั้งในและนอกสถานที่ท างาน 

 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธการให้หรือรับของขวัญได้ เพ่ือต้องการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ
เหตุผลอ่ืนใด จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาก่อนรับของขวัญนั้น และเมื่อได้รับแล้วจะต้องส่งมอบให้กับบริษัทฯ 
เพ่ือที่บริษัทฯ จะพิจารณาบริจาคของขวัญให้กับชุมชน หรือ องค์กรการกุศลตามความเหมาะสม และหากไม่
สามารถปฏิเสธการเลี้ยงรับรองได้ การเลี้ยงรับรองนั้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. มีมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เป็นการฟุ่มเฟือย 
2. เป็นการเลี้ยงรับรองท่ัวไป และในสถานที่ท่ีเหมาะ 
3. เป็นไปตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 ตัวอย่างการเลี้ยงรับรอง ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่รับ 
1. ความบันเทิงในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น บาร์ หรือไนท์คลับ 
2. กิจกรรมเพ่ือความบันเทิง กิจกรรมกีฬา การใช้บ้านพักตากอากาศ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์

ส่วนตน 

ฝ่ายตรวจสอบภายในประเมินผลกระบวนการการให้/รับของขวัญ ผลประโยชน์ หรือการเลี้ยงรับรองที่
เกินควร/ไม่เหมาะสม  เพ่ือสอบทานความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และความเหมาะสมของระบบควบคุม
ภายใน รวมถึงสอบทานรายการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากับดูแลกิจการ เพ่ือน าเสนอข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทฯ (หากจ าเป็น) 

 ในกรณีที่พนักงานมีข้อสงสัยถึงความเหมาะสมของการเสนอให้ของขวัญ ผลประโยชน์  หรือการเลี้ยง
รับรองจากบุคคลภายนอก เช่น คู่สัญญา หรือ ซัพพลายเออร์ โดยพนักงานดังกล่าวต้องปฏิเสธการรับ หรือ
ปรึกษากรรมการผู้มีอ านาจอนุมัติ ส าหรับกรรมการบริษัทฯ กรรมการท่านดังกล่าวต้องปรึกษาประธาน
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการปกป้องชื่อเสียงของบริษัทฯ แต่ยังเพ่ือ
ปกป้องกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน จากข้อกล่าวหา หรืออิทธิพลที่ไม่เหมาะสม 
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ขั้นตอนและแนวทำงปฏิบัติ เรื่องเงินสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมือง และกำรบริจำคเพื่อกำร
กุศลและเงินสนับสนุน   

แนวทำงปฏิบัติส ำหรับเงินสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมือง 
 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติส าหรับเงินสนับสนุนกิจกรรมทาง
การเมืองดังต่อไปนี้ 

 เมื่อมีการเสนอเพ่ืออนุมัติเงินสนับสนุนส าหรับกิจกรรมทางการเมือง ผู้เสนอจะต้องจัดท าเอกสาร
โดยระบุชื่อผู้รับ และอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการให้เงินสนับสนุน รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้มี
อ านาจอนุมัติของบริษัทฯ ตามข้ันตอนการอนุมัติของบริษัทฯ 

 อย่างไรก็ตาม หากเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองที่ให้นั้นมีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท (หนึ่งล้าน
บาท) รายการดังกล่าวต้องน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือขออนุมัติ 

 เอกสารประกอบต่างๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน หรือจดหมายแสดงความขอบคุณจากองค์กรที่ได้รับจะ
ถูกส่งไปยังแผนกบัญชี (หรือแผนกตรวจสอบภายใน) เพ่ือเป็นเอกสารประกอบรายการ หลังจากได้ให้เงิน
สนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองแล้ว 

 แผนกบัญชี (หรือแผนกตรวจสอบภายใน) ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับเงินบริจาคเพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมทางการเมือง และเก็บรักษาหลักฐานอย่างเหมาะสม ในกรณีที่มีหลักฐานไม่เพียงพอ ต้องขอข้อมูล
เพ่ิมเติมหรือค าชี้แจงเพ่ิมเติม หากพิสูจน์ได้ว่าการสนับสนุนทางการเมืองไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 
หรือถูกใช้เป็นข้ออ้างในการทุจริต ผู้ที่กระท าความผิดจะต้องได้รับการลงโทษทางวินัยสูงสุด 

 ฝ่ายตรวจสอบภายในประเมินผลขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับเงินสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เพ่ือสอบ
ทานความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเหมาะสมของการควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานรายการที่
เกี่ยวข้อง และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ  เพ่ือน าเสนอ
ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทฯ (หากจ าเป็น) 
 
แนวทำงปฏิบัติส ำหรับกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลและเงินสนับสนุน 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติส าหรับการบริจาคเพ่ือการกุศลและเงิน
สนับสนุนดังต่อไปนี้ 

 เมื่อมีการเสนอเพ่ืออนุมัติเงินบริจาคเพ่ือการกุศล หรือเงินสนับสนุน ผู้เสนอจะต้องจัดท าเอกสารโดย
ระบุชื่อผู้รับ และอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการบริจาคหรือการสนับสนุน  รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้กับกรรมการผู้มีอ านาจอนุมัติ ตามข้ันตอนการอนุมัติของบริษัทฯ  

 อย่างไรก็ตาม หากมีผู้เสนอรายการบริจาคเพ่ือการกุศล หรือเสนอขอเงินสนับสนุนซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 
5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท) รายการดังกล่าวต้องน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือขออนุมัติ 
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 เอกสารประกอบรายการต่างๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน หรือจดหมายแสดงความขอบคุณจากองค์กรที่
ได้รับ จะถูกน าส่งให้กับแผนกบัญชี (หรือแผนกตรวจสอบภายใน) เพ่ือเป็นเอกสารสนับสนุนหลังจากรายการ
บริจาคดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว 

 แผนกบัญชี (หรือแผนกตรวจสอบภายใน) ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคเพ่ือการกุศล
และเงินสนับสนุนเช่นเดียวกับการตรวจหลักฐานอื่นในวิธีการที่เหมาะสม  ในกรณีที่มีหลักฐานไม่เพียงพอ ต้อง
ขอข้อมูลเพ่ิมเติม หรือค าชี้แจงเพ่ิมเติม หากพิสูจน์ได้ว่าการบริจาคการกุศล และการให้เงินสนับสนุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายของบริษัทฯ หรือถูกใช้เป็นข้ออ้างในการทุจริต ผู้ที่กระท าความผิดจะต้องได้รับการลงโทษทาง
วินัยสูงสุด 

 ฝ่ายตรวจสอบภายในประเมินผลขั้นตอนและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคเพ่ือการกุศล และ
เงินสนับสนุนทุกปี เพ่ือสอบทานความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเหมาะสมของการควบคุมภายใน 
รวมทั้งสอบทานรายการที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแล
กิจการ เพ่ือน าเสนอข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทฯ (หากจ าเป็น) 
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ภำคผนวก 2 แผนผังขั้นตอนส ำหรับเงินสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมือง กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล
และเงินสนับสนุน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ไม่อนุมัต ิ

 

จัดท ำจดหมำยปฏิเสธ

อย่ำงสุภำพส่งให้

บุคคลภำยนอก 

ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรท ำรำยกำรจำ่ยของบริษัทฯ  

พร้อมเอกสำรต่ำงๆ ที่เกีย่วข้องอนุมัติ 

ฝ่ำยกำรเงินเก็บรักษำส ำเนำแบบฟอร์ม/อีเมล/รำยงำนกำร

ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

หลังจำกได้รับข้อเสนอส ำหรับ 
เงินสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมือง  

กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลและเงินสนับสนนุ 

 

   พิจำรณำว่ำเงินบริจำคมีมูลค่ำ 
เกิน 1 ล้ำนบำท ส ำหรับเงินสนับสนุนกิจกรรมทำง
กำรเมือง หรือ เกิน 5 ล้ำนบำท ส ำหรับกำรบริจำค

เพื่อกำรกุศลและเงินสนับสนุน หรือไม ่

ไม่ 

ส่งแบบฟอร์มค ำขอส่งให ้
กรรมกำรผู้ท่ีมีอ ำนำจอนุมัติ  

เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

จัดท าจดหมายปฏิเสธอย่าง
สุภาพแก่บุคคลภายนอก 

พิจำรณำวัตถปุระสงค์ 
ของกำรขอว่ำเป็นไปตำมนโยบำย 

และแนวทำงปฏิบัติหรือไม่ 

ใช่ 

ส่งแบบฟอร์มค ำขอส่งให้
กรรมกำรผู้ท่ีมีอ ำนำจอนุมัติ  

คณะกรรมกำรบริษัท

ฯ พจารณา 

น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 

อนุมัต ิ

เกินมูลค่าท่ีก าหนด 
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ภำคผนวก 3 แบบฟอร์มกำรแจ้งข้อร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแส 

ชื่อ – นามสกุลผู้แจ้ง *  

หน่วยงาน   

E-mail *  

โทรศัพท์ *  

วันที่พบเหตุการณ์ 
หรือรับทราบข้อมูล 

 

สถานที่เกิดเหตุการณ์  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 1. 
2. 
3. 
4. 

รายละเอียดของเหตุการณ์ * 
 
 
 

 

หมำยเหตุ: 
1. บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้แจ้งข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส เปิดเผยตัวตนให้ทราบและให้ข้อมูลหลักฐานที่

เป็นความจริงชัดเจนเพียงพอ 
2. บริษัทฯ เก็บข้อมูลของผู้แจ้งข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเป็นความลับ และได้รับการคุ้มครองตามที่

ก าหนดไว้ใน คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติ เรื่อง “การรักษาความลับ” ตามนโยบายการแจ้งเบาะแส  
3. ผู้ที่แจ้งเบาะแสอันเป็นเท็จ หรือจงใจกระท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือ  

จะได้รับโทษทางวินัย หรือถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
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Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited  

Anti-Corruption Policy (the “Policy”) 

 
Introduction  
Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited and its subsidiaries, both domestically and 
internationally, (referred to collectively as the “Company”) are committed to conducting its business 
honestly with ethical behavior, responsible for society and fair treatment of all stakeholders in accordance 
with codes of professional conduct, corporate governance, strictly complying with rules and regulations of 
both public and private sectors.  The Company takes a zero-tolerance approach to bribery and corruption 
in all forms both directly and indirectly with both public and private sectors, along with raising consciousness  
to ensure that all of its personnel have at all times adhered to the codes of conduct, ethics and morality in 
business operations.  
 
1.1 Purpose  
To ensure that the Company has a proper policy determining responsibility, guidelines, and regulations, as 
a tool to prevent corruption in all business transactions, the Company has arranged a written guideline 
called the ‘Anti-Corruption Policy’ (“Policy”) in writing to provide clear guidelines for practices in the business 
operations and effectively develop into a sustainable organization, together with prevention of corruption in 
all business activities of the Company, and to assure that business decision making and operations which 
may carry risks of fraud and corruption are circumspectly considered and performed.   Failure to comply 
with any provision of this Policy is considered as a serious violation in the Company, and may result in 
disciplinary action, up to and including termination of employment, as well as civil and/or criminal charges. 
 
This Policy is designed to enhance and provide further guidance to the standards of conduct regarding 
bribery and corruption as set up in the Company’s Business Ethics and Code of Conduct and has been 
approved by the Board of Directors of the Company.   The guidelines are as follows: 

 Provide a clear anti-bribery policy and procedure and keep it up to date with the changes in business, 
rules, regulations and applicable laws.  

 All executives and staff must be aware of their responsibilities to strictly perform under this Policy. 

 Train all executives and staff to ensure that they understand and can recognize and avoid any business 
practice which may carry risks of fraud and corruption by themselves and/or others. 

 Set up the procedures designed to prevent fraud and corruption.  Monitoring, reviewing and improving 
if deemed necessary. 

 Conduct regular corruption risk assessments in the work process which may give rise to corruption.  
Independently conduct the review to ensure the compliance with this Policy and as part of the internal 
audit plan.  

 Provide policy and guideline to all Company’s stakeholders for whistleblowing/complaints or report of 
breaches and suspected breaches of this Policy including protection measures for 
whistleblower/complainant.  

 
1.2  Scope  
This Policy applies to all directors, executives and staff at all levels, and third parties acting for or on behalf 
of the Company, whether they have power to do so and extends to all business dealings in all jurisdictions 
within which the Company operates. 
  
This Policy shall be implemented in conjunction with the Company’s Business Ethics and Code of Conduct.  
 
1.3  Definition   
Definitions under the Policy on Anti-Corruption: 
“the Company” means Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited and its subsidiaries, both 
domestically and internationally. 
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“State agency” means a central administration, regional administration, local administration, state 
enterprise under the law governing budgetary procedures, public organization, independent organization, 
constitutional organization, court secretariat, state autonomous university, agency under the command of 
the parliament or under the supervision of the parliament, state independent agency, and other agencies 
as prescribed in the ministerial regulations. 
 
“State official” means a government official or a local official holding a position or receiving a permanent 
salary, a person performing work in a state agency or state enterprise, a local administrator, a deputy local 
administrator, an assistant local administrator, and a member of a local assembly of a local administrative 
organization, or other competent officials as stipulated by the law, and shall include a member of a 
board/committee/commission, a member of subcommittee, an employee of a government agency, state 
agency or state enterprise, and a person or a group of persons required by law to exercise the power or to 
be empowered to exercise the administrative power as established in the governmental bureaucracy, a 
state enterprise or other state undertaking, excluding a person holding a political position, a judge of the 
Constitutional Court, a person holding a position in an independent organization, and the National Anti-
Corruption Commission (NACC). 
 
“Director” means a director of the Company. 
 
“Executive” means a person who is assigned to take responsibility for supervising and performing activities 
of the Company. 
 
“Staff” means a permanent staff under an employment contract, a probationary staff, and a staff under a 
special employment contract.  
 
“Stakeholder” means a person or a group of persons which is affected by the business operation, both 
directly and indirectly, or which has any benefits from the business operation. 
 
“Corruption” means an abuse of the gained power or a misuse of the acquired asset to obtain benefits for 
the Company, for oneself, or for related persons, or which causes damage to benefits of third parties.  
Corruption takes varied forms including a bribe, valuable item, any other items or benefits, a conflict of 
interest between a private entity and a state agency and between persons or businesses in a private entity. 
 
“Bribery” means an act of offering, promising or granting, as well as soliciting or receiving benefit related to 
a valuable item, directly or indirectly, with an intend to acquire a business or protect any other benefits 
which are undue under the code of business ethics. ‘ 
 
“Any other items or benefits” means money, assets or any other benefits given to each other as a gesture 
of hospitality, rewards or incentives, provision of special privileges, as well as defraying expenses for 
travelling or touring, accommodation, meal, or any other things of similar nature, and whether it would be 
given in a form of card, ticket or any other form, including electronic forms.   
 
2.  Policy and Procedures  
2.1  Prohibition  

 All forms of fraud and corruption are prohibited. The Company will not tolerate any act of fraud 
nor corruption, both directly and indirectly.  Any breach of this Policy or relevant rules, regulations 
or relevant local laws could result in disciplinary action being taken and ultimately could result in 
dismissal.  

 Prohibited to promise to give or receive any bribe or any other inappropriate benefit, both directly 
and/or indirectly, even though the act of bribery may not actually have taken place.    

 Bribery is prohibited when dealing with any person, both directly and indirectly, whether they are 
in the public or private sectors or whether it is in cash or in kind.  
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2.2  Role and Responsibilities  

The Board of Directors  

 Establish the Policy including risk management system assessment to minimize or control risks 
which may lead to corruption in all activities of the Company.     

 Promote corporate culture, which prohibits bribery and corruption involving the Company’s staff 
or any third parties acting on behalf of the Company.  

 Assign Audit & Corporate Governance Committee to oversee this Policy and its programme to 
ensure compliance with legal and ethical obligations. 

 
The Audit & Corporate Governance Committee 

 Oversee the Policy and its procedures to ensure the compliance with legal and ethical obligations.  

 Carry out an annual review of this Policy and its procedures including risk management system 
assessment and regularly monitor its effectiveness.  

 Report the review and make appropriate recommendations to the Board concerning revisions to 
the Policy and other necessary action as appropriate in light of this review.  

 Receive notice on whistleblowing/complaints with which personnel in the organization are 
involved, and inspect facts as notified and submit such matter to the Board of Directors to jointly 
consider imposing punishment or resolve such issues.  

 
The Executive Directors and Senior Executives  

 Responsible for determining Anti-Corruption system.   

 Promote and encourage anti-corruption manner by communicating and training all staff and 
related parties. 

 Regularly review systems or regulations in order to appropriately adapt to business changes, 
regulations, standards, and laws. 

 Support and encourage customers, counterparties, contractors or subcontractors, stakeholders 
or other related persons dealing business with the Company to ensure that they have guidelines 
for practice in the fight against corruption under the specified policy. 

 Investigate and assist in all fact-finding procedures as notified or as assigned by the Audit and 
Corporate Governance Committee in case of an occurrence of corruption.  The Executive 
Directors may assign the management team as they deem appropriate to assist in the fact-finding.  

 
Internal Auditors 

 Responsible for auditing and assessing business operations in accordance with annual audit plan 
which has been approved by Audit and Corporate Governance Committee.  

 Assess and evaluate corruption risk in business transactions in each departments whether the 
transactions and risks thereof  are accurate and complied with guidelines as defined in this Policy, 
Approval Authority, standards, and applicable laws to assure that the internal controls are 
sufficient and suitable to reduce and safe-guard any risk of corruption.  

 The result of audit and assessment shall be directly reported to the Audit & Corporate Governance 
Committee. 

 

Staff  

 It is the responsibility of all persons to ensure compliance with the terms of this Policy.  If any staff 
believes that the terms of this Policy are not being correctly adhered to, then they should seek to 
raise any of their concerns through the channels available on the Company’s website.  All staff 
are encouraged, without fear of victimization, to raise any concerns they may have regarding the 
illegal or improper conduct of the Company’s business.  The Company shall investigate further 
for the facts of the complaints. 
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 Staff should not neglect or ignore any act of suspicious bribery and corruption which is related to 
the Company, whereby it is all personnel’s duty to report to their supervisor or responsible persons 
on such matters and provide cooperation in investigation of facts. 

   
All directors, executives and staff are required to avoid any activity that breaches and/or conflicts 
with this Policy. 

 
2.3 Procedures 

2.3.1 The Company is committed to create within its employees a moral consciousness to abide 
by policy, rules, regulations, laws, and Business Ethics and Code of Conduct.  All are advised 
to always be conscious that corruption in any form or manner is unacceptable both at work 
and in the society; therefore, we must fight against it, for peaceful and orderly society for 
sustainable living.       

2.3.2 Set up procedures for human resources management to promote observance of anti-
corruption policy.  Procedures include defining qualifications, recruiting, training, evaluation, 
benefits and promotion, etc. 

2.3.3 Arrange comprehensive internal control procedures; especially for the aspects of finance, 
accounts, procurement, stores, and record keeping.  Procedures for record keeping should 
include all concerned internal processes including any activity which may lead to corruption 
must be clearly defined and auditable.      

2.3.4 Provide justice for all parties both complainant and complained.  The investigation must be 
proceeded with transparency, and in a fair and equitable manner.          

2.3.5 Internally communicate this Policy including whistleblowing or complaints channel to its 
directors, executives and employees through orientation, meetings, trainings, seminars or 
any activity as appropriate.  

2.3.6   Inform the public that the policy is to comply with Thai law in regards to anti-corruption.  Anti-
corruption policy including whistleblowing or complaints channels is communicate through 
cooperative communication channels, such as the Company’s Annual Report, Annual 
Registration Statement and Company’s website.  

2.3.7 Communicate the Policy to its subsidiaries, affiliates and its representative for the published 
company’s anti-corruption policy to our subsidiaries or affiliates so that our practices can be 
aligned.     

2.3.8 Set up procedures for withdrawal and level of authority for the Hospitality, Political 
Contribution, Charitable contributions and Sponsorships.  The requisition form must 
describing the purpose of the contribution or sponsorship, along with all other supporting 
documents to ensure that this was not paid for bribery or corruption.   

  2.3.9 Conduct an internal audit to ensure that the internal control will enable the company to 

achieve the goal for anti-corruption.  The internal control shall cover the area of finance, 

accounts, record keeping, or any other internal processes which is related to measurement 

for anti-corruption.  The internal audit shall be conducted in every business operation to 

comply with rules and regulation, identify errors or weakness as well as provide 

recommendations of improvement for the effectiveness and efficiency of good governance.   

2.3.10 In urgent case, the internal audit can directly report the cause of investigation or complaint 
for corruption to Managing Director and Audit and Corporate Governance Committee for the 
preliminary proceeding.  Thereafter, the case will be reported to the Board of Directors for 
acknowledgement.  

2.3.11 The Company will consider imposing disciplinary actions, as per Company Rules and 
Regulations for staff, to anyone who has committed corruption in all forms and manner.  In 
addition they may also face legal action against fraud and corruption law.  

2.3.12 Regularly review the procedures to ensure that the set procedures are relevant and 
applicable to the changing business settings, laws, rules, public announcements, 
regulations, policy, morality, ethics, local traditions, or trade traditions.   
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2.4 Guidelines to mitigate typical bribery and corruption risks  

The Company prohibits all directors, executives, employees, staff and third parties who are acting 
on behalf of the Company from giving any bribes in any form including: giving, offering, or agreeing 
to give any other assets (or the right to use the asset) or benefits, or inducing any person to join any 
acts, directly or indirectly, in order to gain some personal advantages and/or personal benefit 
(including advantages and benefits to family and related persons)  To emphasize the attention on 
processes which may carry high risks of fraud and corruption, the staff must conform carefully in the 
following courses of action.  

 
2.4.1 Gifts, Benefits & Hospitality 
The Company do not solicit or accept any gift, gratuity, favour, entertainment, loan or use, anything 
of monetary value from vendors, whether directly or indirectly.    
Exempted from this policy are the following: 

1. Gifts that employees obtain, as members of the public, while attending public events such as 

conferences, training sessions, seminars, and trade shows that are offered equally to all members 

of the public attending the event. 

2.  Invitations to public events and food, beverages, served in such public events that are supplied by 

and also attended by current customers, partners, and vendors or suppliers in the interest of 

building positive business relationships. 

3. Promotional products of small value such as pens, books, calendars, diaries, mugs, etc. with the 

Organisation’s Logo/Emblem that are distributed generally (and not specifically/exclusively to a 

particular person only) by Organisations to their customers, associates and other parties. 

4. Refreshments and meals for business discussions in or out of the office. 

 
In the event that employees accept gifts because they cannot refuse or want to maintain cordial 
business relations, or for whatever reason, they are required to report such circumstances to their 
supervisors before accepting the gifts and to hand over the same to the Company which, the 
Company may  donate to communities, charitable organizations in accordance with appropriate 
procedures.  If any hospitality is accepted, such hospitality must be:  
 
1) Of reasonable value and not lavish 
2) Justified in all circumstances and in an appropriate place 
3) Comply with Company’s Anti-corruption Policy, Business Ethics and Code of Conduct and 

relevant local laws 
 

The Company has specified in Annex 1 of this Policy the procedures for Gift, Benefit and/or 
giving/accepting excessive/undue Hospitality. 
 
2.4.2 Facilitation payments or kickbacks 
“Facilitation Payments” are unofficial payments made to public officials in order to secure or expedite 
the performance/ non-performance of a routine or necessary action. They are sometimes referred to 
as 'speed' money or 'grease' payments or ‘good-will money’.  
 
“Kickbacks” are typically payments made in return for a business favour or advantage.  Unofficial 
payments to government officials or regulators are prohibited in almost all jurisdictions.  
 
Director, executives and staff members are strictly prohibited from making any facilitation 
payments/kickbacks. Failure to do so could result in legal action against such Director, executive or 
staff member personally and/or from the Company. 
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2.4.3 Political contributions  
Political contribution means provision of monetary or non-monetary support to political parties, 
politicians or political candidates.   

 
The Company does not participate directly or indirectly in the political process and does not make 
payments to political parties, politicians or related organizations.  
 
However, the Company respects personal right to participate in the political process. When pursuing 
such activities, relevant persons must ensure that their views are not identified as those of the 
Company's or use any of the Company’s resources for such activity. 

 
 
In exceptional circumstances, contributions may be made to support the democratic system, with the 
requisition form naming the recipient (s) and describing the purpose of the contribution, along with 
all other supporting documents, submitted to the Board of Directors for approval.  The proposed 
payment must be made in a transparent manner and shall be in accordance with applicable laws.    

 
The Company has specified in Annexes 1 and 2 of this Policy the procedures and the flowchart for 
dealing with political contributions.  

 
2.4.4 Charitable contributions and Sponsorships  
Charitable contributions and sponsorships must be for the purposes of social-economic development 
to improve the quality of life, or build the economy and strengthen the communities and society or 
linked to cultural or educational activities and not for improper business purposes.  Charitable 
contributions and sponsorships must not be perceived as being given for improper purposes.  

 
Charitable contributions or sponsorships are subject to process of consideration by the Board of 
Directors or authorized person (s).   When a charitable contribution or sponsorship is proposed, a 
requisition form naming the recipient (s) and describing the purpose of the contribution or 
sponsorship, along with all other supporting documents, must be submitted to the Company’s 
authorized persons for approval in accordance with the Company’s Approval Authority.  

  
The Company has specified in Annexes 1 and 2 of this Policy the procedures and the flowchart for 
dealing with charitable contributions and/or sponsorships.  

 
2.5  Business Relations  
Any operations or activities in regard to business relations or procurement with both public and private 
sectors must be carried out in a transparent and honest manner in compliance with applicable laws 
including the Business Ethics and Code of Conduct and this Policy.   No employee or staff should indulge 
in any activities which intends to induce an officer to commit any wrongful act or ignore duty.   
 
2.6  Human Resources Development and Management  
This Policy applies to all Human Resources Development and Management process including recruitment, 
promotion, training, evaluation, and benefits provided to staff. The recruitment practice and employment 
terms and conditions shall in furtherance of this Policy permit or allow the following (without limitation):  

 Vetting or the taking of references to confirm an individual’s suitability for given roles (where 
appropriate).  

 Induction and training activities including briefing on, and agreement to this Policy.  

 Setting clear disciplinary procedures by which the Company will take appropriate disciplinary action 
against staff who are involved in any bribery and/or corruption.  
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2.7  Accurate Books of Account and Record-Keeping  
Books of Account and records must be kept in reasonable detail, which accurately and fairly reflect all 
payments, transactions and dispositions of assets and to clearly identify the purpose of such transactions 
happening.  No accounting record or other document related to any transaction shall be falsified in any 
manner which may obscure or disguise the true nature of the transaction.  
 
The purpose of the books and records provision is to prevent the Company from concealing bribes and to 
discourage fraudulent accounting practices. The books and records provision applies to all documents and 
requires:  

 Maintenance of books, records and accounts that accurately reflect each transaction and disposition 
of company assets.  

 Maintenance of a system of internal accounting controls that can detect and prevent illicit payments 
to government officials (including semi-government or quasi-government officials) and other 
individuals.  

 Conformance with generally accepted accounting principles (for CNT, the Thai Financial Reporting 
Standards (TFRS)). 

 
2.8 Communication and Training  
It is important that this Policy and its procedures are embedded and understood throughout the Company 
through internal and external communication and training. 
  
The Company will communicate this Policy through cooperative communication channels, such as the 
Company’s internal email and website, Annual Registration Statement and Annual Report. 
 
For new staff, appropriate training regarding this Policy will be formed as part of the induction process 
provided on joining the Company.  
 
Each staff will be provided with this Policy to ensure that they have become aware of and understand the 
Company’s policy on anti-corruption.  In addition, this policy together with all updated information, is made 
available on Company’s website at www.cn-thai.co.th.  The Company will notify all staff of any material 
change in this information.    
 
Regular training of this Policy on anti-bribery and anti-corruption shall be conducted to all executives and 
staff to raise awareness among them, particularly in relation to forms of bribery, risks from involvement in 
bribery including methods of reporting on perceived of suspicious bribery or corruption.   
 
2.9  Review and Monitoring  
The Audit and Corporate Governance Committee will monitor the effectiveness and will review the 
implementation of this Policy regularly, and will make recommendations to Board of Directors on its 
suitability, adequacy and effectiveness.  Any improvements identified by the Board of Directors will be made 
as soon as possible.  
 
Internal control systems and corruption risks assessment will be subject to regular audits to provide 
assurance that they are effective in countering bribery and corruption.  
 
Staff and those who are acting for or on behalf of the Company are invited to comment on this Policy and 
suggest ways in which it might be improved. 
 
2.10  Reporting of Violation 
If any person has any valid suspicions or concerns regarding any breach of this Policy by any Director, 
executive or staff of the Company, such person must report those concerns or actions to the immediate 
superior of the person who is in breach, the human resources management department, the legal 
department, the internal control department, or per the Company’s Whistleblowing process as explained in 
the Business Ethics and Code of Conduct. 
 
 

http://www.cn-thai.co.th/
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2.11 Compliance and punishment 
Any staff, employees, executives who are found violating this Policy in regards to anti-corruption and fraud 
prevention in procurement including giving or receiving any bribe, would face severe disciplinary action.   
The penalties will include dismissal.  In addition they may also face legal action against fraud and corruption 
law.  Nonetheless, the Company will decide the most appropriate action of penalties. 
 
For any staff who violated the Policy or Company’s code of conduct, the Company may also consider taking 
one or more of the following disciplinary actions and in accordance with the Company’s rules and 
regulations for staff. 
   

 Issue of warning letter 
 Record of warning or violation made by staff 
 Deduction of performance bonus or annual bonus or terminate the employment   
 If the violation is severe, the Company may consider termination in accordance with Labour 

Protection Law and staff’s employment contract. 
 The action taken may include penalties for the violation of Civil and Commercial Law or Criminal 

Law.     
 If the immediate superior conceals or intends to conceal or not control his/her sub-ordinate who is in 

breach of Company’s code of conduct and/or the Policy, the warning shall be given to the superior 
or terminate his/her employment.. 

 
2.12 Whistleblowing and complaints 
All staff has a duty to report to the following personnel or departments whenever they have found any staff 
who may involve in any activity which may lead to the violation of law or Company’s code of conduct.  Any 
suggestion can be made by using the Whistleblowing Form in Annex 3 and send via the channel as under: 
 
 Immediate superior of that staff 
 The Company Secretary or Head of following departments: 
  Human Resources Management 
  Internal Audit 
  Legal  
    
 E-mail via Whistleblowing on Company’s website  
 Complaint Box within the Company 
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Annex 1: Anti-Corruption Guidelines and Procedures 

These Anti-Corruption Guidelines and Procedures supports the Company’s Anti-Corruption Policy and 

should be read in conjunction with the Business Ethics and Code of Conduct. 

Procedures for Gift, Benefit and/or excessive/undue Hospitality Giving/Acceptance 

Principle 

Business decisions should never be based on gifts, benefits and/or excessive/undue hospitality received or 

offered through our business relationships. Selection of suppliers and business partners, and similar choices 

made by our customers, must be based on objective factors such as price, quality, service, and value. The 

Company requires Directors, executives and staff to abide by these Guidelines to avoid conflict of interest 

or the appearance of conflict of interest for either party in on-going or potential business dealings between 

the Company and external parties since a gift/benefit/excessive or undue hospitality can be seen as a bribe 

that may blemish the Company’s reputation or be in violation of anti-bribery and/or corruption laws.  

Procedures 

 Directors, executives and staff are strictly prohibited from demanding any gift, benefit and/or hospitality 
from any trading parties or other external parties with whom the Company is doing business. 

 Directors, executives and staff are strictly prohibited from offering any gift, benefit and/or hospitality to 
any trading parties or other external parties merely in any attempt to persuade them to commit a 
fraudulent action.  

 Directors, executive and staff are not allowed to accept  any gifts, benefits, and/or excessive or undue 
hospitality for any occasion  from any trading parties or other external parties (including suppliers, 
banks, service providers), with whom the Company is doing business. However, if necessary, corporate 
gifts bearing the gift-giver’s or company’s corporate logo/emblem (Examples of the same as outlined 
hereunder) made generally (and not specifically) by the giver/company for distributing generally (and 
not specifically) to all or many of the giver’s customers, associates, etc.,  and which are not related to 
any business commitment may be accepted. . 

 Any normal business hospitality, such as receptions, tea/coffee, meals, or other similar nature that is 
directly relating to business operations or trading traditions without being excessive, is excluded from 
this requirement but such expense should be a reasonable amount and should not be related to any 
business commitment. 

 
Examples of gifts, benefits or hospitality that Directors, executives and staff may provide or receive, are as 

follows: 

a) Promotional products in small values such as pens, books, calendars, diaries, mugs, etc. with the 
organization’s logo/emblem that are made generally (and not specifically) for distribution to customers, 
associates, and other parties ; and 

b) Refreshments and meals for business discussions in the office or outside. 
 
In the event that employees accept gifts because they cannot refuse or want to maintain cordial business 
relations, or for whatever reason, they are required to report such circumstances to their supervisors before 
accepting the gifts and to hand over the same to the Company which, the Company may  donate to 
communities, charitable organizations in accordance with appropriate procedures.  If any hospitality is 
accepted, such hospitality must be:  

 
1. Of reasonable value and not lavish 
2. Justified in all circumstances and in an appropriate place 
3. Comply with Company’s Anti-corruption Policy, Business Ethics and Code of Conduct and relevant 

local laws 
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Examples of undue hospitality that that Directors, executives and staff must not accept are as follows: 

a) Entertainment at inappropriate venues such as bars or nightclubs; and 
b) Entertainment activities, sports activities, usage of vacation homes or other activities for personal 

benefit. 

The internal audit department annually evaluates the procedures for giving/accepting gifts, benefits and/or 

excessive/undue hospitality to ensure the efficiency, effectiveness, and appropriateness of the internal 

controls and reviews any transactions related thereto and shall report such transactions to the Audit and 

Corporate Governance Committee in order to enable them to make any recommendations to the Board of 

Directors (if required). 

If any person has any doubts on the appropriateness of gifts, benefits or corporate hospitality offered by an 

external party for e.g. a contractor or supplier, such person should first decline the offer, but if for some 

reason the offer cannot be declined, then consult the authorized Director. In case of the Directors, such 

Director should seek advice from the Chairman of the Board of Directors or the Managing Director. This is 

not only to safeguard the Company’s reputation, but also to protect Directors, executives and staff from 

allegations of impropriety or undue influence.  

Procedures for Political contribution and Charitable contributions and sponsorships 

Procedures for Political Contribution  

Directors, executives and staff must comply with the following political contribution procedures:  

 When a political contribution is proposed, a requisition form naming the recipient(s) and describing the 
purpose of the contribution or sponsorship, along with all other supporting documents, must be submitted 
to any authorized Director for approval in accordance with the Company’s approval authority. 

 
However, if the proposal of the political contribution is equal to or exceeding Baht 1 million, such transaction 

must be proposed for the Board of Directors’ approval only. 

 Supporting documents such as receipts or appreciation letters from the receiving organization will be 
provided to the Accounts Department (or Internal Audit Department if applicable) as supporting 
documentation after the political contribution has been made.  

 The Accounts Department (or Internal Audit Department if applicable) reviews evidence relating to the 
political contribution as well as retains the evidence in a proper manner. In the event that there is 
insufficient evidence, additional supporting information or clarifications shall be requested. If it is proven 
that the political contribution did not comply with the Company’s policy or has been used as an 
excuse/method for corruption, the perpetrator will be subject to the highest level of disciplinary action.  

 The Internal Audit Department annually evaluates the political contribution procedures to ensure the 
efficiency, effectiveness, and appropriateness of the internal controls and reviews any transactions 
related thereto and shall report such transactions to the Audit and Corporate Governance Committee in 
order to enable them to make any recommendations to the Board of Directors (if required). 

Procedures for Charitable contributions and sponsorships 

Directors, executives and staff must comply with the following charitable contributions and sponsorships 
procedures:  

 When a charitable contribution or sponsorships is proposed, a requisition form naming the recipient(s) 
and describing the purpose of the contribution or sponsorship, along with all other supporting documents, 
must be submitted to an authorized Director for approval in accordance with the Company’s approval 
authority.  

 
However, if the proposal of the charitable contributions or sponsorships is equal to or exceeding Baht 5 
million, such transaction must be proposed for the Board of Directors’ approval only. 
 



 

Anti-Corruption Policy          Page 11 of 13  

Reviewed: 28 February 2022 
 

 
 
 

 Supporting documents such as receipts or appreciation letters from the receiving organization will be 
provided to the Accounts Department (or the Internal Audit Department if applicable) as supporting 
documentation after such transaction contribution has been made.  

 The Accounts Department (or the Internal Audit Department if applicable) reviews evidence relating to the 
charitable contributions and offers of sponsorships as well as retains the evidence in a proper manner. In 
the event that there is insufficient evidence, additional supporting information or clarifications shall be 
requested. If it is proven that the charitable contributions or sponsorships did not comply with the 
Company’s policy or has been used as an excuse/method for corruption, the perpetrator will be subject 
to the highest level of disciplinary action.  

 The Internal Audit department annually evaluates the charitable contributions and sponsorships 
procedures and implementation to ensure the efficiency, effectiveness, and appropriateness of the internal 
controls and reviews any transactions related thereto and shall report such transactions to the Audit and 
Corporate Governance Committee in order to enable them to make any recommendations to the Board of 
Directors (if required). 
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Annex 2: Anti-Corruption Process Flowchart for each activity 

Political contributions, Charitable contributions and sponsorships Process Flowchart 
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Annex 3: Whistleblower Disclosure Form 
 
 

Whistleblower Name - Surname *  

Department / Site  

E-Mail *  

Telephone*  

Date associated with or receiving 
information for wrongdoing (s)  

 

Place  

Wrongdoing – department / site  

Name of the alleged wrongdoer 
(s) and party involved (if any)  

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 

Description of the wrongdoing 

 

 

 

 

 

 

 
Remarks: 
 

1. The Company encourages the whistleblower and complainant to reveal their names and give enough 
factual evidence.  

2. The Company will keep the name of the whistleblower and complainant confidential and they will be 
protected under Whistleblowing Policy, subject Confidentiality, as specified in Company’s Business 
Ethics and Code of Conduct. 

3. Anyone who files a complaint which is not true, or is intended with intention to harm/tarnish the name 
or trustworthiness of another person, he or she will be subject to disciplinary action or may face legal 
action under applicable law.  


