
 

 
 

 
นโยบายตอตานคอรรัปช่ัน (Anti-Corruption Policy) 

 
 บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักดีวาการคอรรัปชั่นสงผลรายและเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ และเปนการกระทําที่ไมถูกตองและสรางความไมเปนธรรมในทางธุรกิจ สงผลเสีย
ทั ้งดานจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ความสามารถในการแขงขันของกิจการ และไมเปนที ่ยอมรับทั ้งจาก
ภายในประเทศและตางประเทศ รวมถึงทําใหผูที่มีสวนเกี่ยวของกับบริษัท ผูถือหุน ผูลงทุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ขาด
ความเชื่อมั่นตอองคกร ดังนั้น บริษัทจึงถือปฏิบัติตามกฎหมายประเทศไทยในการตอตานคอรรัปชั่น และกําหนดนโยบาย
นี้ เพื่อใหถือเปนหลักการที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจที่จะไมสนับสนุนกิจการ กลุมบุคคล หรือบุคคลที่มีสวนรวมกับการ
แสวงหาผลประโยชนอันไมพึงไดรับ ไมวาทางตรงหรือทางออมจากการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 
  

1. คํานิยาม 

การคอรรัปชั่น (Corruption) หมายถึง การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติในตําแหนงหนาที่หรือใชอํานาจใน
ตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ การฝาฝนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของบริษัท เพื่อการแสวงหาประโยชนอนัมิ
ควรได ทั้งนี้ ในรูปแบบตางๆ เชน การเรียก รับ เสนอ หรือให ทรัพยสิน รวมถึงประโยชนอื่นใด กับเจาหนาที่ของรัฐหรือ
บุคคลอื่นใดที่ทําธุรกิจกับบริษัท การติดสินบนไมวาจะอยูในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให การใหคํามั่นสัญญา การให การ
รับ หรือการเรียกรองผลประโยชน เพ่ือเปนส่ิงจูงใจ (เชน เงิน ของกํานัล เงินใหกูยืม รางวัล คาตอบแทน การเล้ียงรับรอง 
หรือผลประโยชนอื่น) เพื่อใหบุคคลกระทําอยางหนึ่งอยางใดที่ผิดกฎหมาย หรือขัดตอศีลธรรมอันดี ตลอดจนการใช
อํานาจที่ไดมาโดยตําแหนงหนาที่ และ/หรือ การใชขอมูลที่ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่การงานของบริษัทไปกระทําการใดๆ 
ที่เปนการเอื้อประโยชนใหกับตนเอง และ/หรือผูอื่น เพ่ือใหไดมาซ่ึงเงิน ทรัพยสิน ผลประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสมทางธุรกิจ 
หรือผลประโยชนใดอันมิควรได แกตนเอง และ/หรือผูอื่น ทั้งทางตรงและทางออม รวมถึงการกระทําใดๆ ที่ขัดหรือแยง
กับหลักจริยธรรม เวนแตเปนกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ิน หรือจารีต
ทางการคาใหกระทําได 

สินบน หมายถึง ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ที่เสนอวาจะให สัญญาวาจะให มอบให การยอมรับการให หรือ
รองขอสิ่งหนึ่งสิ่งใด อันสงผลตอการตัดสินอยางใดอยางหนึ่ง ในลักษณะจูงใจใหกระทําการหรือไมกระทําการที่ขัดตอ
กฎหมายหรือหนาที่รับผิดชอบ  

การบริจาคเพื่อการกุศล หมายถึง การใหเงินบริจาค สิ่งของ หรือประโยชนอื่นใด เพื่อประโยชนสาธารณะ โดย
มั่นใจวาเงินบริจาคจะไมถูกนําไปใชเพ่ือประโยชนตอบแทนหรือติดสินบน  

ของขวัญ หมายถึง ส่ิงของใดๆ ที่มีมูลคาทางการเงิน เชน ส่ิงที่ใชแทนเงินสด ส่ิงที่ใชแลกเปล่ียนเปนสินคาหรือ
บริการ เชน คูปองสมนาคุณ คูปองสวนลดตางๆ 

คาบริการตอนรับ หมายถึง คาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเล้ียงอาหารและเครื่องด่ืม คาชมการแสดง/กีฬา 
รวมถึงคาเดินทาง เชน คาต๋ัวเครื่องบิน คาพาหนะเดินทาง คาที่พัก เปนตน 

เงินสนับสนุน หมายถึง เงินที่จายใหหรือไดรับจากลูกคา คูคาและหุนสวนทางธุรกิจอยางสมเหตุสมผล โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือธุรกิจ ตราสินคาหรือชื่อเสียงของบริษัท เปนประโยชนการสรางความนาเชื่อถือทางการคา ชวยกระชับ
ความสัมพันธทางธุรกิจและเหมาะสมแกโอกาส 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

2. ขอบเขต 

2.1  หามกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทกระทําการหรือยอมรับหรือใหการสนับสนุนการ
ทุจริตและคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออมแกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ไมวาจะ
ดวยการเสนอให (Offering) การใหคํามั่นสัญญา (Promising) การเรียกรอง (Soliciting) การรอง
ขอ (Demanding) การใหหรือรับสินบน (Giving or Accepting Bribes) หรือมีพฤติกรรมใดที่สอไป
ในทางทุจริตหรือคอรรัปชั่น 

2.2  บริษัทไมมีนโยบายใหหรือรับสินบนทุกรูปแบบในการดําเนินธุรกิจของบริษัท การดําเนินธุรกิจและการ
ติดตอภาครัฐและเอกชนจะตองเปนอยางโปรงใส ซ่ือสัตยและดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และ
บริษัทจะควบคุมการบริจาค การใหเงินสนับสนุน การใหของขวัญทางธุรกิจและการสนับสนุนกิจกรรม
ตางๆ ใหมีความโปรงใสถูกตองตามกฎหมาย 

2.3  เพ่ือปองกันมิใหพนักงานทุกคนปฏิบัติขัดกับนโยบายนี้ บริษัทจัดใหมีการควบคุมและตรวจสอบภายใน
ที ่เหมาะสมและสมํ ่าเสมอ และบริษัทจัดใหมีการอบรมดานการตอตานทุจริตและคอรรัปชั ่นแก
คณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท เพื่อสงเสริมความซื่อสัตยสุจริตและความ
รับผิดชอบตอหนาที่ความรับผิดชอบ รวมถึง ส่ือใหทราบถึงความมุงมั่นของบริษัท 

 

3. ขอบเขตการดําเนินงาน 
3.1 คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่และรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัตินโยบาย รวมถึงกําหนด 

ใหมีระบบที่สนับสนุนการตอตานการคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ โดยจะตองทบทวนนโยบายตอตาน
คอรรัปชั่นเปนประจําทุกป เพื่อใหมั่นใจวาพนักงานทุกคนของบริษัทไดตระหนักดี และใหความสําคัญ
ของปญหาที่เกิดจากการคอรรัปชั่น 

3.2  คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและ
การบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต เพื่อใหมั่นใจวา
การดําเนินงานของบริษัทมีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เปนไปตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป 

(2)  กํากับดูแลนโยบาย และมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทไดปฏิบัติ
ภาระหนาที่ตามกฎหมาย และจริยธรรมที่กําหนดไว 

3.3  ประธานเจาหนาที่บริหาร และผูบริหารมีหนาที่และรับผิดชอบในการกําหนดใหมีระบบ การสงเสริม และ
การสนับสนุนนโยบายตอตานการคอรรัปชั ่น เพื่อสื ่อสารไปยังพนักงานและผูเกี ่ยวของทุกฝาย 
รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับและขอกําหนดของกฎหมาย 

3.4   ผูตรวจสอบภายในมีหนาที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานวาเปนไปอยาง
ถูกตอง ตรงตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติ อํานาจในการดําเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และ
ขอกําหนดของหนวยงานที่เขาไปกํากับติดตาม เพื่อใหมั่นใจวามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและ
เพียงพอตอความเส่ียงจากการคอรรัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.5 เจาหนาที่จะตองปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองกับนโยบายนี้ กรณีมีขอสงสัยหรือพบเห็นการฝาฝน
นโยบายนี้ จะตองรายงานตอผูบังคับบัญชา หรือผานชองทางการรายงานที่กําหนดไวตามนโยบาย
การแจงเบาะแส หรือขอรองเรียนของบริษัท 

 

 



 

 
 

3.6  ฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณหรือสงสัยวามี
เหตุการณทุจริตอยางรายแรง มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฏหมายหรือมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจ
กระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

 

4. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ 
 

4.1 บททั่วไป 

(1) บริษัทไดสื ่อสารไปยังบุคคลากรทั้งระดับผูบริหารและพนักงาน โดยกําหนดให
พนักงานบริษัททุกระดับ ตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั ่นและ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องคอรรัปชั่น ไมวา
โดยทางตรงหรือทางออม 

(2)  ผูบริหาร พนักงาน และเจาหนาที่ของบริษัทไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็น
การกระทําที่เขาขายการคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัท ตองแจงใหผูบังคับบัญชา 
หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง
ตางๆ หากมีขอสงสัย หรือขอซักถามใหปรึกษาผู บังคับบัญชา หรือบุคคลที่
กําหนดใหทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของบริษัทผานชองทางตางๆ ที่กําหนดไว ทั้งนี้เพื่อการรวมมือกันสอดสองดูแล
ผลประโยชนของบริษัทไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(3)  บริษัทจะใหความเปนธรรมและคุมครองเจาหนาที ่ที ่ปฏิเสธหรือแจงเรื ่องการ
คอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัทโดยคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือใน
การรายงานการคอรรัปชั่น ตามที่กําหนดไวในนโยบายการแจงเบาะแส หรือขอ
รองเรียนของบริษัท  และกําหนดบทลงโทษสําหรับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบขอมูล
ดังกลาวเมื่อขอมูลถูกเปดเผย ทั้งนี้ การเขาขอมูลดังกลาวจะตองสามารถกระทํา
ไดโดยผูมีอํานาจเทานั้น 

(4)  ผูที่กระทําการคอรรัปชั่นเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งจะตอง
ไดรับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกําหนดไว นอกจากนี้ อาจจะไดรับ
โทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย 

(5)  บริษัทตระหนึกถึงความสําคัญในการเผยแพร ใหความรู และทําความเขาใจกับ
บุคคลที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบตอบริษัทใน
เรื่องที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นฉบับนี้ 

(6)  เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการ
คอรรัปชั่น พนักงานของบริษัททุกระดับตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังในเรื่องที่
กําหนดไวในขอ 4.2 ถึงขอ 4.5 ดังตอไปนี้ 

4.2 การชวยเหลือทางการเมือง 

(1) บริษัทเปนองคกรธุรกิจที ่เปนกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตาม
กฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย บริษัทไมมีแนวปฏิบัติที่จะใหการ
ชวยเหลือทางการเมืองแกพรรคการเมืองใดๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม โดย
มีวัตถุประสงคเพ่ือเอื้อประโยชนทางธุรกิจใหกับบริษัท 

 

 



 

 
 

(2)  กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย 
แตจะไมดําเนินการใดๆ ที่ทําใหบริษัทสูญเสียความเปนกลางหรือไดรับความเสียหาย
จากการเขาไปมีสวนเกี่ยวของทางการเมือง 

(3) กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานจะไมดําเนินกิจกรรมทางการเมืองภายในบริษัท 
รวมถึงใช    ทรัพยากรใดๆ ของบริษัท เพ่ือดําเนินการดังกลาว 

4.3 การบริจาคเพ่ือการกุศล 

สําหร ับการบริจาคเพื ่อการกุศล (Charitable Contribution, Donations and Aid Grants) นั้น 
บริษัทสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางเศรษฐกิจและความ
เขมแข็งใหกับชุมชนและสังคม ผานกระบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพื่อการกุศล ซึ ่งตอง
นําไปใชสําหรับสาธารณกุศลเทานั้น อยางไรก็ตาม การบริจาคเพื่อการกุศลอาจทําใหเกิดความเสี่ยง
ตอบริษัท เนื่องจากกิจกรรมดังกลาวเกี่ยวของกับการใชจายเงินโดยไมมีผลตอบแทนที่มีตัวตน และ
อาจจะใชเปนขออางหรือเสนทางสําหรับการคอรรัปชั ่น และเพื่อไมใหการบริจาคเพื่อการกุศลมี
วัตถุประสงคแอบแฝง บริษัทจึงกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริจาคเพ่ือการกุศล กระบวนการสอบ
ทาน และรายละเอียดการควบคุมไวดังตอไปนี้ 

(1)  การบริจาคนั้นตองพิสูจนไดวามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกลาวจริง 
และมีการดําเนินการเพื่อสนับสนุนใหวัตถุประสงคของโครงการประสบผลสําเร็จ 
และกอใหเกิดประโยชนตอสังคมอยางแทจริง หรือเพ่ือเปนไปตามวัตถุประสงคของ
ก า ร ด ํ า เ น ิ น ง า น ด  ว ย ค ว า ม ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ ต  อ ส ั ง ค ม  ( Corporate Social 
Responsibility: CSR) โดยมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคลองกับระเบียบของ
บริษัท 

(2)  การบริจาคนั้นตองพิสูจนไดวาเปนไปเพื่อการกุศลดังกลาวไมมีสวนเกี่ยวของกับ
ผลประโยชนตางตอบแทนใหกับบุคคลใด หรือหนวยงานใด ยกเวน การประกาศ
เกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เชน การติดตราสัญลักษณ (Logo) การ
ประกาศรายชื่อบริษัท ณ สถานที่จัดงาน หรือในส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ เปนตน 

4.4 เงินสนับสนุน 

เงินสนับสนุน (Sponsorships) เปนวิธีการประชาสัมพันธทางธุรกิจของบริษัททางหนึ่งซึ่งแตกตาง
จากการบริจาคเพื่อการกุศล โดยอาจกระทําไดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อธุรกิจ ตราสินคา หรือชื่อเสียง
ของบริษัท ซ่ึงมีความเส่ียงอยูเนื่องจากเปนการจายเงินสําหรับการบริการหรือผลประโยชนที่ยากตอ
การวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุนยังอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับการติดสินบน บริษัทจึงกําหนด
หลักเกณฑเกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไวดังตอไปนี้ 

(1)  เงินสนับสนุนนั้นตองพิสูจนไดวาผูขอเงินสนับสนุนไดทํากิจกรรมตามโครงการ
ดังกลาวจริง และเปนการดําเนินการเพื่อสนับสนุนใหวัตถุประสงคของโครงการ
ประสบผลสําเร็จ และกอใหเกิดประโยชนตอสังคมอยางแทจริง หรือเพื่อเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate 
Social Responsibility: CSR) 

(2) เงินสนับสนุนนั้นตองพิสูจนไดวาการใหเงินสนับสนุนหรือประโยชนอื่นใดที่สามารถ
คํานวณเปนตัวเงินได เชน การใหที่พักและอาหาร เปนตน ไมมีสวนเกี่ยวของกับ
ผลประโยชนตางตอบแทนใหกับบุคคลใด หรือหนวยงานใด ยกเวน การประกาศ
เกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป 

(3)  ในการเปนผูใหเงินสนับสนุน จะตองจัดทําใบบันทึกคําขอ ระบุชื่อผูรับเงินสนับสนุน
และวัตถุประสงคของการสนับสนุนพรอมแนบเอกสารประกอบทั้งหมด เสนอใหผูมี
อํานาจอนุมัติของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามระดับอํานาจอนุมัติของบริษัท 



 

 
 

4.5 ของขวัญ การเล้ียงรับรอง และคาใชจายอื่น 

บริษัทตระหนักดีวาการสรางความสัมพันธที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเปนสิ่งที่สําคัญที่จะนํามาซ่ึง
ความสําเร็จอยางตอเนื่องของบริษัท พนักงานสามารถใหหรือรับของขวัญ(Gifts) และ/หรือการเลี้ยง
รับรอง (Hospitality) และ/หรือในรูปคาใชจายอื่น (Others) แก/จากบุคคลใดๆ ได หากเขาเงื่อนไขทุก
ขอ ดังตอไปนี้ 

(1)  ไมเปนการกระทําโดยตั้งใจ เพื่อครอบงํา ชักนํา หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อให
ไดมาซึ่ง ความไดเปรียบใดๆ ผานการกระทําไมเหมาะสม หรือเปนการแลกเปลี่ยน
อยางชัดเจนหรือแอบแฝงเพ่ือใหไดมาซ่ึงการชวยเหลือหรือผลประโยชน 

(2)  เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(3)  เปนการใหในนามบริษัท ไมใชในนามของพนักงาน 

(4)  ไมเปนของขวัญที่อยูในรูปของเงินสดหรือส่ิงเทียบเทาเงินสด (เชน บัตรของขวัญ 
หรือบัตรกํานัล) 

(5)  เหมาะสมกับสถานการณ เชน การใหของขวัญเล็กๆ นอยๆ ในชวงเทศกาล
สงกรานต ตรุษจีน หรือปใหม ซ่ึงถือเปนธรรมเนียมปกติ 

(6)  ประเภทและมูลคามีความเหมาะสม และมอบใหถูกตองตามกาลเทศะ เชน ในกรณีที่
กลุมบริษัทอยูระหวางจัดใหมีการประกวดราคา พนักงานจะตองไมรับของขวัญ 
หรือการเล้ียงรับรองจากบริษัทที่เขารวมการประกวดราคานั้นๆ 

(7)  เปนการใหอยางเปดเผย ไมปกปด พนักงานสามารถรับของขวัญซึ่งมีมูลคาไดไม
เกิน 3,000 บาท ในกรณีที่ไมสามารถปฏิเสธ และจะตองรับของขวัญ ซึ่งมีมูลคา
เกินกวา 3,000 บาท ตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบ และนําสงของขวัญดังกลาว
แกฝายทรัพยากรมนุษย เพื่อนําไปเปนของรางวัลใหแกพนักงาน หรือบริจาคเพ่ือ
การกุศลตามความเหมาะสม 

 

5.  การติดสินบนและการคอรรัปช่ัน 

พนักงานของบริษัททุกคน มีหนาที่ความรับผิดชอบในการชวยตรวจสอบ ปองกัน และรายงานในกรณีที่มีการ
เกิดหรือสงสัยวาอาจจะเกิดการติดสินบนและการคอรรัปชั่น ที่เกี่ยวของกับบริษัท หากพนักงานพบเห็นการกระทําที่เขา
ขายการติดสินบนและการคอรรัปชั่นที่เกี่ยวกับบริษัท จะตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบโดยมิชักชา หรือรายงาน
ผานชองทางการรายงานตามที่กําหนดไวในนโยบายการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน  
 

6. การปกปอง 

บริษัทจะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่รายงานหรือแจงเบาะแสเกี่ยวกับการติดสินบนและการ
คอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัท รวมทั้งพนักงานที่ปฏิเสธตอการใหสินบนและการคอรรัปชั่น โดยใชมาตรการคุมครองผู
รองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการทุจริตคอรรัปชั่น ตามที่กําหนดไวในนโยบายการแจงเบาะแสหรือขอ
รองเรียน 
 

7. การฝาฝนนโยบาย 

7.1  พนักงานที่ฝาฝนตามนโยบายนี้ จะตองไดรับการพิจารณาลงโทษทางวินัยจนถึงการใหออกจากงาน 
รวมทั้งอาจไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้นผิดกฎหมายดวย การไมไดรับรูถึงนโยบายนี้
และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ไมสามารถใชเปนขออางในการไมปฏิบัติตามได 

 



 

 
 

7.2  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะทบทวนสัญญาหรือยกเลิกความสัมพันธตามสัญญากับลูกคา คูคา หรือผูมี
สวนไดเสียอื่น ในกรณีที่พบวา มีสวนเกี่ยวของหรือกระทาความผิดที่ขัดกับนโยบายนี้ 

 

8. การเผยแพรนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 
 เพ่ือใหทุกคนในองคกรไดรับทราบนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น บริษัทจะดําเนินการดังตอไปนี้  

8.1  บริษัทติดประกาศนโยบายตอตานคอรรัปชั่น ในบอรดประชาสัมพันธของบริษัท หรือบริเวณที่เห็นได
ชัด เพ่ือใหบุคลากรทุกคนในองคกรทราบถึงนโยบายตอตานคอรรัปชั่นดังกลาว 

8.2  บริษัทจะเผยแพรนโยบายตอตานคอรรัปชั่น ผานชองทางการสื่อสารของบริษัท เชน เว็บไซตของ
บริษัทฯ  

8.3 บริษัทจะจัดใหมีการอบรมนโยบายตอตานคอรรัปชั่นกับพนักงานใหมทุกคน 

 นโยบายตอตานคอรรัปชั่นนี้ อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  5/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 
2561 และ ปรับปรุงแกไข ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 17   ธันวาคม 2561  โดยมีผล
บังคับใชต้ังแตวันที่ 17   ธันวาคม 2561 เปนตนไป 
 

 

 

 
 

( นายสมชาย   ศิริสมฤทัย ) 
           ประธานกรรมการ 
        บริษัท บิลท แลนด จํากัด (มหาชน) 

 

 


