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บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy)

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) หรือ “โกลบอลเฮ้าส์” ยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่าง มีคุณธรรม
และซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยในปี พ.ศ. 2558 โกลบอลเฮ้าส์ ได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : 
CAC) เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

บริษัทมีความตั้งใจที่จะให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสำาคัญของนโยบายของบริษัทที่

เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยกำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายที่กล่าวใน

การดำาเนินธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ และมีจรรยาบรรณในการ

ประกอบธุรกิจ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทต่อไป

คำานิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษัท  หมายถึง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

กรรมการ   หมายถึง กรรมการของบริษัท

ผู้บริหาร   หมายถึง ผู้บริหารของบริษัท ตั้งแต่ระดับ ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ขึ้นไป 

พนักงาน   หมายถึง พนักงานประจำาที่มีลำาดับถัดลงมาจากผู้บริหาร 

คอร์รัปชั่น(Corruption) หมายถึง การให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ หรือการกระทำาการในรูปแบบใดๆ เช่น การเสนอ 
ให้สัญญา มอบให้ ให้คำามั่นว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือของเอกชน เพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำาการหรือไม่กระทำาการอย่างใด ไม่
ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ก็ตาม เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำาได ้

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดำาเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำาเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำาหนดในการดำาเนินการเพื่อ
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำาหนดของกฎหมาย

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR84fcwtTQAhVBuo8KHfzWBZAQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siam_global_house_company_limited.jpg&psig=AFQjCNGm_5oEJo9AfIRkbLEL6UJ0UDzyYA&ust=1480734144918192


SI
AM

 G
LO

BA
L 

HO
US

E 
CO

M
PA

NY
 L

IM
IT

ED

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำาหนดนโยบายและกำากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุน
การต่อต้านคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำาคัญกับการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลตามกำาหนดระยะเวลาที่เห็น
สมควร เพื่อให้มั่นใจว่าการดำาเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นได้รับความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยดี 

3. คณะผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำาหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและ
มาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำาหนดของกฎหมาย

4. สำานักงานตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้าน
คอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวทางการปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและต้องไม่
กระทำาหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2. ห้ามมิให้ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท เรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า ผู้มาติดต่อ เพื่อธุรกิจการค้า
หรือบุคคลใด ๆ ที่ทำาธุรกิจกับบริษัท

3. กำาหนดให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทหลีกเลี่ยงการให้หรือรับสิ่งของจากบุคคลที่มาติดต่อเพื่อทำาการ
ค้า คู่ค้า หรือผู้ที่ทำาธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการให้หรือการรับตามเทศกาล ประเพณีแห่งท้องถิ่นหรือจารีตทางการ
ค้า

4. ให้ผู้บริหารและพนักงานหลีกเลี่ยงการไปเลี้ยงรับรองหรือรับการเลี้ยงรับรองจากบุคคลที่เป็นคู่ค้า ผู้ที่ทำา
ธุรกิจกับบริษัทอยู่แล้ว หรือผู้ที่กำาลังเจรจาทำาธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร และการเลี้ยงนั้นจะมีลักษณะ
เป็นการเลี้ยงตามปกติของการเลี้ยงรับรองทั่วไป

5. พนักงาน ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย   เมื่อพบเห็นการกระทำาที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้อง
แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ ผ่านช่องทางต่างๆที่กำาหนด และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

6. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 
โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่กำาหนดไว้ในคู่มือ
นโยบายการกำากับดูแลกิจการ เรื่อง การรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะฯ
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บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

7. ผู้ที่กระทำาคอร์รัปชั่น เป็นการกระทำาผิดข้อกำาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการ
ทำางาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กำาหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หาก
การกระทำานั้นผิดกฎหมาย

8. บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำาความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้

9. บริษัทจะได้กำาหนดให้มีการประเมินผล การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นโดยให้มีหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการติดตามและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าการดำาเนินการตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปโดยได้รับการตอบสนองจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง

10. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งการ
ทำาธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

ข้อกำาหนดในการดำาเนินการ

1. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการ
คัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตำาแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน 
โดยกำาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำาความเข้าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิด
ชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การดำาเนินการใด ๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำาหนดไว้ในคู่มือนโยบายการ
กำากับดูแลกิจการ รวมทั้งข้อกำาหนดหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่แล้วหรือจะเพิ่มขึ้นในภายหน้า

3. เพื่อความชัดเจนในการดำาเนินการให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติด้วยความ
ระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้

3.1 การสนับสนุนทางการเมือง

 บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรของบริษัทมีสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทหรือให้บริการในนามของบริษัทเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองแก่นักการเมือง สมาชิกของพรรค พรรคการเมือง หรือกระทำาการใด ๆ อันจะ
ทำาให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนนักการเมือง พรรคการเมืองหรือกลุ่มการ
เมืองใดๆ

3.2 การให้หรือรับทรัพย์สินและการเลี้ยงรับรองเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

 การให้หรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และการเลี้ยงรับรอง ต้องดำาเนินการอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง
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บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

3.3 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน

 การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนแก่องค์กรใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ซึ่ง
กระทำาในนามบริษัทจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามขั้นตอนระเบียบของบริษัทและถูกต้องตามกฎหมาย รวม
ทั้งต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนจะไม่ถูกนำาไปใช้เพื่อการติดสินบน

3.4 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐและเอกชน

 ห้ามมิให้ผู้บริหาร พนักงาน ให้หรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า ผู้ที่ติดต่อธุรกิจ หรือ
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานเอกชนโดยมิชอบ เว้นแต่เป็นการให้
หรือรับที่เข้าข้อยกเว้นตามที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยให้ถือปฏิบัติตามที่กำาหนดไว้ในคู่มือนโยบายการกำากับดูแล
กิจการ รวมทั้งข้อกำาหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

………………………………………………………….
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