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ขอ้บงัคบัตอ่ตา้นการตดิสนิบน 

บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั (มหาชน) 

 
บท 1 จดุมุง่หมาย 

บรษัิท อซีี ่บาย จ ากัด (มหาชน)(ต่อไปนี้เรยีกว่า “บรษัิทฯ”) ไดจั้ดท าขอ้บังคับต่อตา้นการตดิสนิบน 

เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจใน กฎ ขอ้บงัคับพืน้ฐานทีเ่กีย่วเนือ่งกบัสนิบนและวางหลักการทีจ่ าเป็นเพือ่ตอ่ตา้น

การตดิสนิบน 

บท 2 หลกัการพืน้ฐาน       

คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานจะไม่กระท าการตดิสนิบนในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะทางตรงหรือ

ทางออ้ม และจะปฏบิัตติามกฎหมายและขอ้บังคับเกีย่วกับการตดิสนิบนทีใ่ชบ้ังคับอยูแ่ละทีเ่กีย่วขอ้งใน

ทกุประเทศ รวมถงึนโยบายตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ของบรษัิทฯ 

บท 3 ขอบเขต 

คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้บงัคับฉบบันี้ 

บท 4 ค านยิาม      

“การตดิสนิบน” หมายถงึ การให ้หรอืการรับสนิบน 

“การใหส้นิบน” หมายถงึ บคุคลใดฝ่าฝืนกฎหมายและ/หรอืขอ้บังคับโดยการให ้เสนอให ้หรอืสญัญาว่า

จะใหส้ ิง่ทีม่มีลูคา่กบัเจา้หนา้ทีข่องรัฐหรอืบคุคลอืน่เพือ่ใหใ้ชอ้ านาจตามหนา้ทีห่รอืต าแหน่งแหง่ตน 

 “เจา้หนา้ทีข่องรัฐ หรอื บคุคลอืน่” หมายถงึ เจา้หนา้ทีข่องรัฐ ไมว่า่จะเป็นเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศ

ไทยหรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐตา่งประเทศ หรอืบคุคลอืน่ 

 “บุคคลอื่น” หมายถึง คณะบุคคลหรือบุคคลนอกเหนือไปจากเจา้หนา้ของรัฐ เช่น คณะกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิท หรอืลกูคา้ 

“การรับสนิบน” หมายถงึ เจา้หนา้ทีข่องรัฐหรอืบคุคลอืน่ฝ่าฝืนกฎหมายและ/หรอืขอ้บังคับโดยการรับหรอื

เรยีกรอ้งหรอืสญัญาวา่จะรับสิง่ทีม่มีลูคา่โดยเกีย่วเนือ่งกบัการใชอ้ านาจตามหนา้ทีห่รอืต าแหน่งแหง่ตน 

“สิง่ทีม่มีูลค่า” หมายถงึ ผลประโยชน์ใดๆที่ตอบสนองความตอ้งการหรอืความประสงคข์องบุคคลหนึ่ง

บคุคลใด โดยมไิดจ้ ากดัเพยีงแค่ 

(1) ผลประโยชนใ์นลักษณะทีเ่ป็นทรัพยส์นิ การเสนอเงนิ หรอืสนิคา้ เชน่ ค่าคอมมชิชัน่ สนิจา้ง 

เงนิรางวัล(ทปิ) เงนิบรจิาค หรอืคา่อ านวยความสะดวกทีจ่า่ยใหแ้กเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐ โดยไมค่ านงึ

ว่าผลประโยชน์นั้นจะเรียกว่าอะไรก็ตาม รวมถึงการใหส้ทิธพิิเศษที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการท า

ธรุกรรม และ 

 (2) การเลีย้งรับรองทีม่อีาหารและเครือ่งดืม่ และ 

 (3) การจา้งคนรูจ้ักหรอืบคุคลในครอบครัวเขา้มาท างาน 
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“โดยเกีย่วเนื่องกับการใชอ้ านาจตามหนา้ทีห่รอืต าแหน่งแห่งตน” หมายความรวมถงึ เจา้หนา้ทีข่องรัฐ

หรอืบุคคลอืน่ด าเนนิการโดยใชอ้ านาจตามต าแหน่งหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่ของรัฐหรอืบุคคลอืน่นัน้ หรอื

กระท าเสมอืนผูป้ระสานงานโดยใชห้นา้ทีห่รอืต าแหน่งแหง่ตน 

“คณะกรรมการ” หมายถงึ คณะกรรมการบรษัิทฯ 

“ผูบ้รหิาร” หมายถงึ ผูท้ี่ด ารงต าแหน่งตัง้แต่ผูอ้ านวยการบรหิารขึน้ไป รวมถงึประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

และสมาชกิของคณะกรรมการอืน่ๆและคณะกรรมการยอ่ยทีแ่ตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบรษัิทฯหรอืผูถ้อืหุน้ 

“พนักงาน” หมายถงึ พนักงานตามค านยิามในขอ้บงัคับเกีย่วกบัการท างานของบรษัิทฯ 

“ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกับบรษัิทฯ” หมายถงึ ผูรั้บจา้ง ตัวแทนบรษัิทฯ หรอืบคุคลใดซึง่กระท าการเพือ่หรอืใน

นามของบรษัิทฯนัน้ ไมว่า่จะมอี านาจหนา้ทีใ่นการนัน้หรอืไมก่็ตาม 

บท 5 เอกสารอา้งองิ 

5.1 นโยบายตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ 

5.2 กฎอ านาจการอนุมตั ิ

5.3 จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกจิ 

5.4 ขอ้บงัคับการแจง้เหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ 

5.5 ขอ้บงัคับการเลีย้งรับรองและของขวัญ 

5.6 ขอ้บงัคับการบรหิารจัดการส าหรับกฎและขอ้บงัคับภายในบรษัิทฯ 

5.7 ขอ้บงัคับเกีย่วกบัการท างาน 

5.8 คูม่อืปฏบิตังิานการรายงานและตรวจสอบการบรจิาคและใหก้ารสนับสนุน 

5.9 ประมวลกฎหมายอาญา 

5.10พระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2561 

5.11ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิเรือ่ง หลักเกณฑก์ารรับทรัพยส์นิ

หรอืประโยชนอ์ืน่ใดโดยธรรมจรรยาของเจา้หนา้ทีข่องรัฐ พ.ศ. 2543 
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สว่นที ่2 กระบวนการ บทบาทและความรบัผดิชอบของแตล่ะฝ่าย 

บท 6 กระบวนการ 

6.1 การประเมนิความเสีย่ง 

ส านักก ากับธุรกจิองคก์รและฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งจะประเมนิความเสีย่งในการตดิสนิบนอยา่งสม ่าเสมอเท่าที่

จ าเป็น โดยใชห้ลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี ้

(1) การออก แกไ้ข หรอืยกเลกิและการบงัคับใชก้ฎหมายและขอ้บงัคับทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิสนิบนที่
ใชบ้งัคับในทกุประเทศ และ 

(2) การพัฒนาธรุกจิ และ 
(3) สถานะของโครงสรา้งการบรหิารในปัจจุบัน และจะผลักดันใหเ้กดิการพัฒนาโครงสรา้งการ

ปฏบิตังิานทีเ่หมาะสม 
 

6.2 ขอบเขตของการด าเนนิงานและการพฒันาโครงสรา้งการบรหิาร 

1. บรษัิทมกีารด าเนนิงานดังต่อไปนี้ โดยทีก่ารด าเนนิงานดังกล่าวจะตอ้งมกีารเฝ้าระวังเป็นพเิศษในแง่

ของการต่อตา้นการตดิสนิบน และบรษัิทฯ จะพัฒนาโครงสรา้งการบรหิารทีค่รอบคลุมการต่อตา้นการตดิ

สนิบน โดยมไิดจ้ ากัดเพยีงแค่การเตรยีมหลักเกณฑห์รอืวธิปีฏบิัตงิานเท่านัน้โดยพจิารณาถงึความเสีย่ง

ในการตดิสนิบนทีม่อียู ่

(1) การเลีย้งรับรองและของขวัญ 

(2) การวา่จา้งผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

(3) การลงทนุและความรว่มมอืทางธรุกจิ 

(4) การบรจิาคเพือ่การกศุลและการสนับสนุนทางการเมอืง 

(5) การจา้งงาน 

2. บรษัิทจะจัดใหม้โีครงสรา้งการบรหิารที่เหมาะสมส าหรับการต่อตา้นการตดิสนิบนโดยพจิารณาจาก

ความเสีย่งในการตดิสนิบนทีม่อียู่ส าหรับการด าเนนิงานทีน่อกเหนือไปจากในขอ้ 1. ขา้งตน้นี้ในส่วนที่

เกีย่วขอ้งกับการใหห้รอืรับของใดๆกบัผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกับบรษัิทฯโดยมไิดจ้ ากัดเพยีงแค่เงนิ สนิคา้และ

บรกิาร 

6.3 การฝึกอบรม 

บรษัิทฯจะจัดใหม้กีารฝึกอบรมอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่เสรมิสรา้งความตระหนักในเรือ่งการตอ่ตา้นการตดิสนิบน

และการปฏบิัตติามขอ้บังคับนี้ วธิปีฏบิัตงิานทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึกฎหมายและขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

ตดิสนิบนทีใ่ชบ้งัคับโดยพจิารณาถงึความเสีย่งในการตดิสนิบนทีม่อียู ่

6.4 การตดิตามดแูล 

ไมเ่พยีงแตส่ านักก ากบัธุรกจิองคก์รเท่านัน้ แตทุ่กฝ่ายจะรว่มตดิตามดสูถานะของการด าเนนิงานของฝ่าย

ตนเอง รวมถงึสถานะของการด าเนนิงานทีบ่ญัญัตไิวใ้นขอ้6.2 โดยพจิารณาถงึความเสีย่งในการตดิสนิบน 

และจัดใหม้แีนวทางส าหรับการท างานทีด่ขี ึน้เทา่ทีจ่ าเป็น 
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6.5 หนา้ทีใ่นการรายงาน     

เมือ่คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานรูว้่ามกีารตดิสนิบนเกดิขึน้หรอืรูว้่าเกดิเหตกุารณ์ทีจ่ะน าไปสูก่าร

ตดิสนิบน ทุกคนจะตอ้งรายงานไปยงัส านักก ากบัธุรกจิองคก์รหรอืผูบ้รหิารทีรั่บผดิชอบส านักก ากับธรุกจิ

องคก์รหรอืฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งโดยไมช่กัชา้ โดยใหเ้ป็นไปตามกฎขอ้บงัคับของบรษัิททีใ่ชบ้งัคับ 

6.6 ระบบการแจง้เหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ  

คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีพ่บเหตุอันเกีย่วขอ้งกับการตดิสนิบน สามารถ

ใชร้ะบบการแจง้เหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคับการแจง้เหตุทจุรติและประพฤติ

มชิอบ นอกเหนือไปจากการรายงานหรอืการปรกึษาดังทีก่ล่าวมาในหัวขอ้หนา้ทีใ่นการรายงาน หากการ

รายงานด าเนนิการผ่านระบบการแจง้เหตุทุจรติและประพฤตมิชิอบ ฝ่ายทีม่หีนา้ทีต่ามขอ้บังคับการแจง้

เหตุทจุรติและประพฤตมิชิอบจะใชม้าตรการตอบโตต้ามทีเ่ห็นสมควร ซึง่ไมจ่ ากัดเพยีงแค่การด าเนนิการ

สอบสวนและวธิกีารสอบสวนเท่านัน้ แต่ผูแ้จง้เหตุทุจรติและประพฤตมิชิอบจะตอ้งไดรั้บความคุม้ครอง

ตามทีก่ าหนดในขอ้บงัคับการแจง้เหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบดว้ย 

บท 7 บทบาทและความรบัผดิชอบของแตล่ะฝ่าย 

7.1 ส านกัก ากบัธุรกจิองคก์ร 

ส านักก ากับธุรกจิองคก์รเป็นผูรั้กษาการตามขอ้บังคับฉบับนี้ ภายใตแ้นวทางของผูบ้รหิาร ส านักก ากับ

ธรุกจิองคก์รจะจัดท าโครงสรา้งการบรหิารของบรษัิทฯในเรือ่งการต่อตา้นการตดิสนิบนตามขอ้บงัคับฉบับ

นี้ และจะเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทฯหรอืผูบ้รหิารในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกับการต่อตา้นการตดิสนิบนและ

การก ากบัดแูลในเรือ่งดังกลา่ว หลังจากมพีฤตกิารณ์น่าสงสยัวา่จะเกดิการตดิสนิบนตามความจ าเป็น 

7.2 ฝ่ายตา่งๆ  

แตล่ะฝ่ายมหีนา้ทีต่อ้งปฏบิตัติามขอ้บงัคับฉบบันี้ 
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ภาคผนวก 

การแกไ้ขและยกเลกิขอ้บงัคบัการควบคมุระดบัองคก์รฉบบันี ้

การแกไ้ขหรอืยกเลกิทีม่นัียส าคัญใดๆในขอ้บังคับการควบคุมระดับองคก์รฉบับนี้จะตอ้งถูกน าเสนอโดย

ส านักก ากบัธรุกจิองคก์ร เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯพจิารณาอนุมตั ิ 

รอบการทบทวนขอ้บงัคบัการควบคมุระดบัองคก์รฉบบันี ้ 

ขอ้บงัคับการควบคมุระดับองคก์รฉบบันีก้ าหนดใหม้กีารทบทวนเป็นประจ าทกุปีนับจากวันทีม่ผีลบงัคับใช ้

อย่างไรก็ตาม อาจมีการทบทวนตามระยะเวลาที่เหมาะสม หากมีการแกไ้ขหรือยกเลิกเนื้อหาที่มี

นัยส าคัญ 

ขอ้บงัคับการควบคมุระดับองคก์รฉบบันีไ้ดรั้บการทบทวนครัง้ลา่สดุ โดยไม่มกีารแกไ้ขเนือ้หาทีม่ี

นัยส าคญั และรับทราบโดยคณะกรรมการบรษัิทฯเมือ่วันที ่26 พฤศจกิายน 2563 

วนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้

ขอ้บงัคับการควบคมุระดับองคก์รฉบบันีไ้ดรั้บการพจิารณาและอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษัิทฯ ในวันที ่

13 ธันวาคม 2561 

ขอ้บงัคับนีม้ผีลบงัคับใชต้ัง้แตว่ันที ่15 ธันวาคม 2561 

 

 


