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นโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั่น 

(Anti – Corruption Policy ) 
 

 บริษัท เมืองใหม่กัตทรี จ ากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มีความมุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้

กรอบการกํากับ ดูแลกิจการท่ีดี  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดําเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส  เป็นธรรม 

และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทจุริต ” เพื่อ แสดงเจตนารมย์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ  บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบาย

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน และแนวทาง การปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ สอดคล้องกับ หลักกฎหมาย หลัก

ศีลธรรม หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและหลักจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้นโยบายดังกล่าวมีผลบังคับ

ใช้ในทางปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ใช้ช่องทางการส่ือสารภายในองค์กร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง ตลอดจนการ

เสริมสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อันจะนําไปสู่การสร้างวัฒนธรรม

องค์กรท่ีต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกประเภท เพื่อสร้างรากฐานท่ีดีของการพัฒนาองค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป  

 

1. ค านิยาม 

การทุจริตคอร์รัปชั่น หรือ คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติใน

ตําแหน่งหน้าท่ี หรือใช้อํานาจ หน้าท่ีโดยมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์ อันมิควรในรูปแบบต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการให้

หรือรับสินบน การนําเสนอ การให้คํามั่นว่าจะให้  การขอ หรือเรียกร้อง ซึ่ง เงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่ง

ไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบคุคลอื่นใดท่ี ดําเนินธุรกิจ กับบริษัทฯ 

เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทําหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี อันเป็นการให้ได้มาซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อเอื้อประโยชน์อื่นใดท่ีไม ่

เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่กรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบประกาศ ข้อบังคับ ให้กระทําได้ 
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีกําหนดนโยบายและกํากับดูแล ให้มีระบบการสนับสนุนการ

ต่อต้านการคอร์รัปช่ันท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานทุกคนในบริษัทฯ ได้เข้าใจและตระหนักถึง

ความสําคัญ และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหน้าท่ีในการตรวจสอบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุม

ภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รวมทั้งกํากับดูแลและ

ตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ 

2.3 คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร มีหน้าท่ีในการกําหนดแนวปฏิบัติท่ี

เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของระบบและ

มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและการเปล่ียนแปลงในเรื่องระเบียบ 

ข้อบังคับ และข้อกําหนดของกฎหมาย และส่ือสารไปยังพนักงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

2.4 คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร มีหน้าท่ีในการจัดทําการประเมินความเส่ียง

ท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน และ ทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันให้เพียงพอ

เหมาะสม พร้อมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

2.5 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ มีหน้าท่ี กํากับดูแล ให้คําปรึกษาและติดตามให้มีการปฏิบัติตาม

นโยบายการกํากับดูแลจริยธรรมในการดําเนินธุรกจิ ตลอดจนนโยบายและมาตรการต่อต้าน

คอร์รัปช่ัน 

 

3. นโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปช่ันใด ๆ ท้ังส้ิน โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการท้ังหมดในทุก

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องปฏิบัติตามนโยบายการ

ต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างเคร่งครัด ห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบท้ังทางตรงและทางอ้อม 

โดย 

3.1 ไม่ทําพฤติกรรมใด ท่ีเป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ัน การให้ หรือรับสินบน แก่

เจ้าหน้าท่ีของรัฐและเอกชน หรือผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกจิ

หรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 



นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น: ฉบับที่ 1  
วันที่มีผลบังคับใช้  1 สิงหาคม 2562   หน้าท่ี 3 | 6 

 
3.2 ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําท่ีเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 

โดยถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

3.3 บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลท่ีปฏิเสธการคอร์รัปช่ัน หรือแจ้งเบาะแส  รายงาน

การทุจริตคอร์รัปช่ันให้กับบริษัทฯ ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ีให้ความ

ร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

3.4 ผู้ท่ีกระทําการทุจริตคอร์รัปช่ัน เป็นการกระทําผิดจริยธรรมทางธุรกิจ ผิดจรรยาบรรณ จะต้องได้รับ

การพิจารณา บทลงโทษ ตามกฎระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงาน ของบริษัทฯ ท่ีกําหนดไว้และอาจจะ

ได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย 

3.5 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทําความเข้าใจกับบุคคลท่ีต้องปฏิบัติ

หน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องท่ีต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม

นโยบายการตอ่ต้านทุจริตคอร์รัปช่ันนี้ เช่น การอบรมในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และจัดให้มีการ

ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้กับบุคลากรของบริษัทฯ ประกาศไว้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ

อาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นระยะ ๆ ตามท่ีบริษัทฯ เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้ท่ี

เกี่ยวข้องทราบทุกครั้ง 

3.6 บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

อย่างสม่ําเสมอ โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เพื่อป้องกันมิให้มีการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

3.7 บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อ

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันต้ังแต่การคัดเลือก ตรวจสอบประวัติ การอบรม การประเมินผล

งาน การให้ผลตอบแทนและการเล่ือนตําแหน่ง 

3.8 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง จะไม่ให้การสนับสนุนหรือกระทําการอันเป็นการ

ฝักใฝ่พรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่ง ไม่สนับสนุนการเงนิหรือส่ิงของให้แก่พรรคการเมือง โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจให้บริษัทฯ พนักงานทุกคนมีสิทธิเสรีในการเข้าร่วม

กิจกรรมทางการเมืองแต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนําทรัพย์สิน อุปกรณ์ของบริษัทฯ 

ไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องระวงัไม่ให้การดําเนินการใด ๆ ทําให้เกิดการ

เข้าใจว่าบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคใดพรรคการเมืองหนึ่ง 
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3.9 การบริจาคเพื่อการกุศล (Donation) และเงินสนับสนุน (Sponsorships) บริษัทฯมีแนวปฏิบัติท่ี

ชัดเจน โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย ต้องระบุช่ือผู้ให้ในนามบริษัทฯเท่านั้น โดยผ่านขั้นตอนการ

อนุมัติตามระเบียบของบริษัทฯกําหนดไว้ และมั่นใจว่าการให้เงินสนับสนุนดังกล่าวจะไม่ถูกนําไปใช้

เป็นวิธีการหลีกเล่ียงในการให้สินบน ท้ังนี้การสนับสนุนนั้นจะต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการ

ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมธุรกิจและภาพลักษณ์ท่ีดีของบริษัทฯ โดยอาจจะกระทําได้หลายรูปแบบ เช่น 

การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรม กิจกรรมเพื่อสังคม และส่ิงแวดล้อม (CSR) กิจกรรมเพื่อ

การศึกษาและกีฬา เป็นต้น 

3.10 ค่าของขวัญ และค่าเล้ียงรับรอง (Gift, Entertainment) บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์

ท่ีดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นส่ิงสําคัญท่ีจะนํามาซึ่งความสําเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ จึงได้

กําหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถให้ของขวัญและเล้ียงรับรองพันธมิตรทางธุรกิจได้ หาก

เข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่เป็นการกระทําเพื่อครอบงํา ชักนําหรือ ตอบแทนบุคคลใด ๆ เพื่อได้มาซึ่งความได้เปรียบ 

ผ่านการกระทําท่ีไม่เหมาะสม หรือแอบแฝงเพื่อให้ได้ มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ 

(2) เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯท่ีกําหนดไว้ 

(3) เป็นการให้ในนามบริษัทฯ ไม่ใช่ในนามของพนักงาน และเป็นการกระทําอย่างเปิดเผยไม่

ปกปิด 

(4) ประเภทและมูลค่าท่ีมีความเหมาะสม ถูกต้องตามกาละเทศะ เช่น กรณีท่ีระหว่างการ

ประกวดราคา งดการให้ของขวัญ หรือเล้ียงรับรองกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ พนักงานของบริษัทหรือ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

(5) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่นการให้ของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆในช่วงเทศกาลสําคัญซึ่งเป็น

ธรรมเนียมปฏิบัติ 

(6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ สามารถรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ตาม

เทศกาล หรือธรรมเนียมปฏิบัติปกติ โดยจะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ท้ังนี้ของขวัญท่ี

ได้รับจะต้องไม่เป็นเงนิสด หรือเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรกํานัล บัตรของขวัญ เป็นต้น  หาก

ของขวัญท่ีได้รับมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท และพนักงานผู้รับของขวญัไม่อาจปฏิเสธการรับ

ของขวัญดังกล่าวได้ ผู้รับต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาทันทีและจัดทํารายการรับของขวัญ และส่ง

ของขวัญดังกล่าวฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อนําไปเป็นของรางวัลให้กับพนักงานในเทศกาล

สําคัญ หรือบริจาคเพื่อการกุศลต่อไปตามความเหมาะสม 
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4. มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เกี่ยวกับ การกระทําผิดกฎหมาย 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อกําหนดของบริษัทฯ หรือพฤติกรรมท่ีอาจจะส่อถึงการ

ทุจริตคอร์รัปช่ันของบุคลากรบริษัทฯ โดยจัดช่องทางการส่ือสารหลากหลายช่องทางให้พนักงานและผู้มี

ส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน มายังบริษัทฯได้สะดวกและเหมาะสม โดยมีช่องทางรับเรื่อง

ดังนี ้

4.1 ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น 

◊ ทางไปรษณีย์ นําส่งท่ีประธานกรรมการบริษัท, ผู้จัดการท่ัวไป 

บริษัท เมืองใหม่ กัตทรี จํากัด (มหาชน) 

อาคารเมืองใหม่ 9/17 ถนนเทพกระษัตรี ตําบลรัษฏา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 

◊ ทางอีเมล์ (Email) 

— Email : Admin@mmguthrie.com  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

— Email : pitaya@mmguthrie.com  ประธานกรรมการบริหาร 

◊ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  www.mmguthrie.com 

◊ กล่องรับข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียน ภายในบริษัทฯ 

4.2 มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ 

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ท่ีแจ้งร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลเบาะแส ตามข้อ 4.1 โดยสุจริต บริษัทฯ จะ

ปกปิดช่ือ ท่ีอยู่หรือข้อมูลใด ๆ ท่ีสามารถระบุตัวตนของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษา

ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจะจํากัดเฉพาะผู้ท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบ

เรื่องร้องเรียนเท่านั้น ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และมีหน้าท่ีเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสาร

หลักฐานไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลเว้นแต่การเปิดเผยหน้าท่ีท่ีตามกฎหมายกําหนด 

ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนเกี่ยวกับผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าท่ีใน

การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลท่ีให้ข้อมูลในการสืบสวนข้อเท็จจริง 

ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันรายใด ๆ หรือความไม่ชอบธรรม จากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน 

  

mailto:Admin@mmguthrie.com
mailto:pitaya@mmguthrie.com
http://www.mmguthrie.com/
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5. ขั้นตอนการด าเนินการสืบสวนและบทลงโทษ 

5.1 เมื่อได้รับแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน หรือแต่งต้ัง

คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและแจ้งผลการตรวจสอบเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

ทราบ 

5.2 หากสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูล หลักฐานท่ีมี มีเหตุผลอันควรเช่ือได้ว่าผู้ท่ีถูกร้องเรียน ได้

กระทําการทุจริตคอร์รัปช่ันจริง บริษัทฯจะให้สิทธิผู้ถูกร้องเรียนได้รับทราบข้อกล่าวหาและพิสูจน์

ตนเอง แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริตคอร์รัปช่ันนั้นตามท่ีถูกกล่าวหา 

5.3 หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทําทุจริตคอร์รัปช่ันจริง ผู้กรทําทุจริตนั้นไม่ว่าจะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร 

หรือพนักงาน ถือว่าเป็นการกระทําผิดต่อนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามกฎระเบียบข้อบังคับท่ีบริษัทฯกําหนดไว้ และ

หากการกระทําความผิดนั้นเป็นการกระทําท่ีผิดต่อกฎมาย ผู้กระทําผิดนั้นอาจจะต้องได้รับโทษทาง

กฎหมาย คําตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นอันส้ินสุด 

5.4 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายลดตําแหน่ง ลดโทษ ต่อพนักงานท่ีทุจริตคอร์รัปช่ัน แม้ว่าการกระทํานั้นจะทํา

ให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

6. การอบรมและการสื่อสาร 

6.1 บริษัทฯ จัดให้มีการส่ือสารนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมถึงช่องทางการ

แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้บุคคลภายในบริษัทฯรับทราบ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น ในการ

บริหารงานบุคคล ท้ังในเรื่อง การสรรกาคัดเลือกพนักงาน การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การ

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การติดประกาศในบอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้

ทุกคนในองค์กรเข้าใจ เห็นชอบและปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปช่ันอย่างถูกต้อง

และจริงจัง 

6.2 บริษัทฯ ส่ือสารและเผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อ

ร้องเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทย่อย ตัวแทนทางธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ เช่น การติดประกาศในบอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจําปี 

เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้ยึดมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันเช่นเดียวกับ  บริษัทฯ 

 


