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สว่นที ่1 ขอ้บงัคบัท ัว่ไป  

 
บท 1 จดุมุง่หมาย 

บรษัิท อซีี ่บำย จ ำกัด (มหำชน)(ตอ่ไปนีเ้รยีกวำ่ “บรษัิทฯ”) ไดจั้ดท ำขอ้บังคับตอ่ตำ้นกำรตดิ
สนิบน เพือ่ใหเ้กดิควำมเขำ้ใจใน กฎ ขอ้บังคับพืน้ฐำนทีเ่กีย่วเนื่องกับสนิบนและวำงหลักกำร
ทีจ่ ำเป็นเพือ่ตอ่ตำ้นกำรตดิสนิบน 

บท 2 หลกัการพืน้ฐาน       

คณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนจะไมก่ระท ำกำรตดิสนิบนในทุกรปูแบบ ไมว่ำ่จะทำงตรง
หรอืทำงออ้ม และจะปฏบิัตติำมกฎหมำยและขอ้บังคับเกีย่วกับกำรตดิสนิบนทีใ่ชบ้ังคับอยูแ่ละ
ทีเ่กีย่วขอ้งในทกุประเทศ รวมถงึนโยบำยตอ่ตำ้นกำรคอรรั์ปชัน่ของบรษัิทฯ 

บท 3 ขอบเขต 

คณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำนจะตอ้งปฏบิัตติำมขอ้บังคับฉบับนี ้

บท 4 ค านยิาม      

“กำรตดิสนิบน” หมำยถงึ กำรให ้หรอืกำรรับสนิบน 

“กำรใหส้นิบน” หมำยถงึ บุคคลใดฝ่ำฝืนกฎหมำยและ/หรือขอ้บังคับโดยกำรให ้เสนอให ้
หรอืสัญญำวำ่จะใหส้ ิง่ทีม่มีลูคำ่กับเจำ้หนำ้ทีข่องรัฐหรอืบคุคลอืน่เพือ่ใหใ้ชอ้ ำนำจตำมหนำ้ที่
หรอืต ำแหน่งแหง่ตน 

“เจำ้หนำ้ที่ของรัฐ หรอื บุคคลอืน่” หมำยถงึ เจำ้หนำ้ทีข่องรัฐ ไม่วำ่จะเป็นเจำ้หนำ้ที่ของรัฐ
ของประเทศไทยหรอืเจำ้หนำ้ทีข่องรัฐตำ่งประเทศ หรอืบคุคลอืน่ 

“บุคคลอื่น” หมำยถึง คณะบุคคลหรือบุคคลนอกเหนือไปจำกเจำ้หนำ้ของรัฐ เช่น 
คณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษัิท หรอืลกูคำ้ 

“กำรรับสนิบน” หมำยถงึ เจำ้หนำ้ทีข่องรัฐหรอืบคุคลอืน่ฝ่ำฝืนกฎหมำยและ/หรอืขอ้บังคับโดย
กำรรับหรอืเรยีกรอ้งหรอืสัญญำวำ่จะรับสิง่ทีม่มีลูคำ่โดยเกีย่วเนือ่งกับกำรใชอ้ ำนำจตำมหนำ้ที่
หรอืต ำแหน่งแหง่ตน 

“สิง่ที่มมีูลค่ำ” หมำยถงึ ผลประโยชน์ใดๆที่ตอบสนองควำมตอ้งกำรหรอืควำมประสงคข์อง
บคุคลหนึง่บคุคลใด โดยมไิดจ้ ำกัดเพยีงแค ่

(1) ผลประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์ส ิน กำรเสนอเงิน หรือสินคำ้ เช่น ค่ำ
คอมมชิชัน่ สนิจำ้ง เงนิรำงวลั(ทปิ) หรอืเงนิบรจิำค โดยไมค่ ำนงึวำ่ผลประโยชน์นัน้จะเรยีกวำ่
อะไรก็ตำม รวมถงึกำรใหส้ทิธพิเิศษทีเ่กีย่วกับเงือ่นไขกำรท ำธรุกรรม และ 
 (2) กำรเลีย้งรับรองทีม่อีำหำรและเครือ่งดืม่ และ 
 (3) กำรจำ้งคนรูจั้กหรอืบคุคลในครอบครัวเขำ้มำท ำงำน 
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“โดยเกี่ยวเนื่องกับกำรใชอ้ ำนำจตำมหนำ้ที่หรือต ำแหน่งแห่งตน” หมำยควำมรวมถึง 
เจำ้หนำ้ทีข่องรัฐหรอืบคุคลอืน่ด ำเนนิกำรโดยใชอ้ ำนำจตำมต ำแหน่งหนำ้ทีข่องเจำ้หนำ้ทีข่อง
รัฐหรอืบคุคลอืน่นัน้ หรอืกระท ำเสมอืนผูป้ระสำนงำนโดยใชห้นำ้ทีห่รอืต ำแหน่งแหง่ตน 

“คณะกรรมกำร” หมำยถงึ คณะกรรมกำรบรษัิทฯ 

“ผูบ้รหิำร” หมำยถึง ผูท้ี่ด ำรงต ำแหน่งตั ้งแต่ผูอ้ ำนวยกำรบรหิำรขึ้นไป รวมถึงประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำร และสมำชกิของคณะกรรมกำรอื่นๆและคณะกรรมกำรย่อยที่แต่งตัง้โดย
คณะกรรมกำรบรษัิทฯหรอืผูถ้อืหุน้ 

“พนักงำน” หมำยถงึ พนักงำนตำมค ำนยิำมในขอ้บังคับเกีย่วกับกำรท ำงำนของบรษัิทฯ 

“ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกับบรษัิทฯ” หมำยถงึ ผูรั้บจำ้ง ตัวแทนบรษัิทฯ หรอืบคุคลใดซึง่กระท ำกำร
เพือ่หรอืในนำมของบรษัิทฯนัน้ ไมว่ำ่จะมอี ำนำจหนำ้ทีใ่นกำรนัน้หรอืไมก็่ตำม 

 
บท 5 เอกสารอา้งองิ 

5.1 นโยบำยตอ่ตำ้นกำรคอรรั์ปชัน่ 
5.2 กฎอ ำนำจกำรอนุมัต ิ
5.3 จรยิธรรมและจรรยำบรรณทำงธรุกจิ 
5.4 ขอ้บังคับกำรแจง้เหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ 
5.5 ขอ้บังคับกำรเลีย้งรับรองและของขวญั 
5.6 ขอ้บังคับกำรบรหิำรจัดกำรส ำหรับกฎและขอ้บังคับภำยในบรษัิทฯ 
5.7 ขอ้บังคับเกีย่วกับกำรท ำงำน 
5.8 คูม่อืปฏบิัตงิำนกำรรำยงำนและตรวจสอบกำรบรจิำคและใหก้ำรสนับสนุน 
5.9 ประมวลกฎหมำยอำญำ 
5.10พระรำชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่ำดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ พ.ศ. 
2561 
5.11ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติแหง่ชำต ิเรือ่ง หลักเกณฑก์ำรรับ
ทรัพยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดโดยธรรมจรรยำของเจำ้หนำ้ทีข่องรัฐ พ.ศ. 2543 
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สว่นที ่2 ขอบเขตของการด าเนนิงานและการจดัท าโครงสรา้งการบรหิาร 
 
บท 6 กระบวนการ 

6.1 การประเมนิความเสีย่ง 
ส ำนักก ำกับธุรกจิองค์กรและฝ่ำยที่เกี่ยวขอ้งจะประเมนิควำมเสี่ยงในกำรตดิสนิบนอย่ำง
สม ำ่เสมอเทำ่ทีจ่ ำเป็น โดยใชห้ลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี ้

(1) กำรออก แกไ้ข หรอืยกเลกิและกำรบังคับใชก้ฎหมำยและขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้งกับกำร
ตดิสนิบนทีใ่ชบ้ังคับในทกุประเทศ และ 

(2) กำรพัฒนำธรุกจิ และ 
(3) สถำนะของโครงสรำ้งกำรบรหิำรในปัจจบุัน และจะผลักดันใหเ้กดิกำรพัฒนำโครงสรำ้ง

กำรปฏบิัตงิำนทีเ่หมำะสม 
 
6.2 ขอบเขตของการด าเนนิงานและการพฒันาโครงสรา้งการบรหิาร 
1. บรษัิทมกีำรด ำเนนิงำนดังต่อไปนี้ โดยที่กำรด ำเนนิงำนดังกล่ำวจะตอ้งมกีำรเฝ้ำระวังเป็น
พิเศษในแง่ของกำรต่อตำ้นกำรตดิสนิบน และบรษัิทฯ จะพัฒนำโครงสรำ้งกำรบรหิำรที่
ครอบคลุมกำรต่อตำ้นกำรตดิสนิบน โดยมไิดจ้ ำกัดเพียงแค่กำรเตรียมหลักเกณฑ์หรือวธิี
ปฏบิัตงิำนเทำ่นัน้โดยพจิำรณำถงึควำมเสีย่งในกำรตดิสนิบนทีม่อียู ่

(1) กำรเลีย้งรับรองและของขวญั 
(2) กำรวำ่จำ้งผูใ้หบ้รกิำรภำยนอก 
(3) กำรลงทนุและควำมรว่มมอืทำงธรุกจิ 
(4) กำรบรจิำคเพือ่กำรกศุลและกำรสนับสนุนทำงกำรเมอืง 
(5) กำรจำ้งงำน 

2. บรษัิทจะจัดใหม้ีโครงสรำ้งกำรบรหิำรที่เหมำะสมส ำหรับกำรต่อตำ้นกำรตดิสนิบนโดย
พจิำรณำจำกควำมเสีย่งในกำรตดิสนิบนทีม่อียูส่ ำหรับกำรด ำเนนิงำนทีน่อกเหนือไปจำกในขอ้ 
1. ขำ้งตน้นี้ในสว่นที่เกีย่วขอ้งกับกำรใหห้รอืรับของใดๆกับผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกับบรษัิทฯโดย
มไิดจ้ ำกัดเพยีงแคเ่งนิ สนิคำ้ และบรกิำร 
 
6.3 การฝึกอบรม 
บรษัิทฯจะจัดใหม้กีำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องเพือ่เสรมิสรำ้งควำมตระหนักในเรือ่งกำรตอ่ตำ้น
กำรตดิสนิบนและกำรปฏบิัตติำมขอ้บังคับนี้ วธิปีฏบิัตงิำนที่เกีย่วขอ้ง รวมถงึกฎหมำยและ
ขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรตดิสนิบนทีใ่ชบ้ังคับโดยพจิำรณำถงึควำมเสีย่งในกำรตดิสนิบนทีม่ี
อยู ่

6.4 การตดิตามดแูล 
ไม่เพียงแต่ส ำนักก ำกับธุรกิจองค์กรเท่ำนั้น แต่ทุกฝ่ำยจะร่วมติดตำมดูสถำนะของกำร
ด ำเนินงำนของฝ่ำยตนเอง รวมถึงสถำนะของกำรด ำเนินงำนที่บัญญัติไวใ้นขอ้6.2 โดย
พจิำรณำถงึควำมเสีย่งในกำรตดิสนิบน และจัดใหม้แีนวทำงส ำหรับกำรท ำงำนที่ดขี ึน้เท่ำที่
จ ำเป็น 
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6.5 หนา้ทีใ่นการรายงาน     
เมือ่คณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนรูว้ำ่มกีำรตดิสนิบนเกดิขึน้หรอืรูว้ำ่เกดิเหตกุำรณ์ทีจ่ะ
น ำไปสู่กำรตดิสนิบน ทุกคนจะตอ้งรำยงำนไปยังส ำนักก ำกับธุรกจิองค์กรหรือผูบ้รหิำรที่
รับผดิชอบส ำนักก ำกับธุรกจิองคก์รหรอืฝ่ำยที่เกีย่วขอ้งโดยไม่ชักชำ้ โดยใหเ้ป็นไปตำมกฎ
ขอ้บังคับของบรษัิททีใ่ชบ้ังคับ 

6.6 ระบบการแจง้เหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบ  
คณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีที่พบเหตุอันเกี่ยวขอ้งกับกำรตดิ
สนิบน สำมำรถใชร้ะบบกำรแจง้เหตทุุจรติและประพฤตมิชิอบตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้บังคับกำร
แจง้เหตทุุจรติและประพฤตมิชิอบ นอกเหนือไปจำกกำรรำยงำนหรอืกำรปรกึษำดังทีก่ลำ่วมำ
ในหัวขอ้หนำ้ที่ในกำรรำยงำน หำกกำรรำยงำนด ำเนินกำรผ่ำนระบบกำรแจง้เหตุทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ ฝ่ำยที่มีหนำ้ที่ตำมขอ้บังคับกำรแจง้เหตุทุจรติและประพฤตมิิชอบจะใช ้

มำตรกำรตอบโตต้ำมที่เห็นสมควร ซึง่ไม่จ ำกัดเพียงแค่กำรด ำเนินกำรสอบสวนและวธิกีำร
สอบสวนเท่ำนั้น แต่ผูแ้จง้เหตุทุจรติและประพฤตมิชิอบจะตอ้งไดรั้บควำมคุม้ครองตำมที่
ก ำหนดในขอ้บังคับกำรแจง้เหตทุจุรติและประพฤตมิชิอบดว้ย 

บท 7 บทบาทและความรบัผดิชอบของแตล่ะฝ่าย 
 
7.1 ส านกัก ากบัธุรกจิองคก์ร 
ส ำนักก ำกับธุรกจิองค์กรเป็นผูรั้กษำกำรตำมขอ้บังคับฉบับนี้ ภำยใตแ้นวทำงของผูบ้รหิำร 
ส ำนักก ำกับธรุกจิองคก์รจะจัดท ำโครงสรำ้งกำรบรหิำรของบรษัิทฯในเรือ่งกำรตอ่ตำ้นกำรตดิ
สนิบนตำมขอ้บังคับฉบับนี้ และจะเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษัิทฯหรือผูบ้รหิำรในเรื่องที่
เกีย่วขอ้งกับกำรตอ่ตำ้นกำรตดิสนิบนและกำรก ำกับดแูลในเรือ่งดังกลำ่ว หลังจำกมพีฤตกิำรณ์
น่ำสงสยัวำ่จะเกดิกำรตดิสนิบนตำมควำมจ ำเป็น 
 
7.2 ฝ่ายตา่งๆ  
แตล่ะฝ่ำยมหีนำ้ทีต่อ้งปฏบิัตติำมขอ้บังคับฉบับนี ้
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การแกไ้ขและยกเลกิ 

กำรแกไ้ขหรอืยกเลกิขอ้บังคับต่อตำ้นกำรตดิสนิบนฉบับนี้จะตอ้งพจิำรณำและอนุมัตโิดย
คณะกรรมกำรบรษัิท และน ำเสนอโดยส ำนักก ำกับธรุกจิองคก์ร 
 

ระยะเวลาในการทบทวนขอ้บงัคบั 

โดยหลักกำรแลว้ขอ้บังคับตอ่ตำ้นกำรตดิสนิบนจะมกีำรทบทวนทุกปีนับตัง้แตว่ันทีม่ผีลบังคับ
ใชห้รอืเมือ่มคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งแกไ้ขหรอืยกเลกิขอ้บังคับเนื่องจำกมปัีญหำในสำระส ำคัญ
ของขอ้บังคับหรอืเมือ่มขีอ้เสนอทีม่นัียส ำคัญ 
 

วนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้

ขอ้บังคับนีม้ผีลบังคับใชต้ัง้แตว่นัที ่15 ธันวำคม 2561 


