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บทน า 

   บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ยึดมั่นในเจตนารมณ์ในการด าเนิน
ธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสมาโดยตลอด  โดยมีการก าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการ
คอร์รัปชั่น ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจเพ่ือให้กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัทยึดถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและวัฒนธรรมองค์กร 

   การทุจริตคอร์รัปชั่น ถือว่าเป็นอาชญากรรมประเภทหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  สังคม  ตลอดจน
ความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ  การทุจริตคอร์รัปชั่นอาจมีมุมมองได้หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ต าแหน่ง
หน้าที่การงานเพ่ือแสวงหาประโยชน์  การรับเงิน สิ่งของที่มีค่าเพ่ือกระท าการ หรือละเว้นกระท าบางอย่าง  หรือ
การใช้อ านาจหน้าที่ที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ ไม่ว่าจะท าไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้เกี่ยวข้อง 

  มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้  ก าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบของบุคลากรทุกคนในองค์กรในการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  อันเป็นการแสดงถึง
ความมุ่งม่ันและสะท้อนเจตนารมณ์ของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  คณะกรรมการบริษัทคาดหวังให้
ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามมาตรการฉบับนี้อย่างเคร่งครัด เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความไว้วางใจของผู้ถือหุ้น บริษัทคู่ค้า 
พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่มีต่อบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส โดยได้
อนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และเพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้แก่บุคลากรทุกคน  
 
 

       พลเอก  
         (อัครเดช  ศศิประภา) 
                           ประธานกรรมการบริษัท 
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ค านิยาม 

 
บริษัท หมายถึง  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
พนักงาน หมายถึง  ผู้จัดการฝ่าย  ผู้จัดการแผนก พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท เอ็นอีพี 

อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  ตามระเบียบบริษัท ว่าด้วย การ
บริหารงานบุคคล พ.ศ.2559 

ผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง  คู่สมรส  บุตร  บิดามารดา  พ่ีน้อง  ลุง  ป้า  น้า  อา  ลูกพ่ีลูกน้อง  ที่มี
ความสัมพันธ์โดยสายโลหิต รวมถึงเพ่ือนและคนรู้จัก 

ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ หมายถึง  นายหน้า  ตัวแทน  คู่สัญญา  ตัวกลาง  ผู้ที่ท าธุรกิจร่วมกับบริษัท 
การทุจริตและคอร์รัปชั่น หมายถึง  การใช้ต าแหน่ง/ อ านาจ/ หน้าที่ที่ได้มา  การใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่  และการ

ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่การงานของบริษัทไปกระท าการใดๆ ในทางที่
มิชอบ  เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อประโยชน์ของผู้อ่ืน  รวมถึงการติดสินบน  สิ่งที่ของที่มีมูลค่า  สิ่งของ  หรือ
ประโยชน์อื่นใด  การมีผลประโยชน์ทับซ้อน  การฉ้อฉล  การฟอกเงิน  การยักยอก  
การปกปิดข้อเท็จจริง  การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม  เป็นต้น   

การติดสินบน หมายถึง  การเสนอ  การสัญญา  หรือการมอบ  รวมทั้งการเรียกร้องหรือรับ
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของที่มีมูลค่า ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม  เพ่ือให้
ได้มาซึ่งธุรกิจ  หรือเพ่ือรักษาหรือแนะน าธุรกิจให้กับบริษัทใดโดยเฉพาะ  หรือเพ่ือ
รักษาผลประโยชน์อื่นใดอันไม่เหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ 

สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด หมายถึง เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้แก่กันเพ่ืออัธยาศัยไมตรีที่ให้เป็น
รางวัล  ให้โดยเสน่หา  หรือเพ่ือการสงเคราะห์  หรือให้เป็นสินน้ าใจ  การให้สิทธิ
พิเศษ  ซึ่งมใิช่เป็นสิทธิที่จัดไว้ส าหรับบุคคลทั่วไปในการรับการลดราคาสินค้า  หรือ
การให้สิทธิพิเศษในการรับบริการ/ความบันเทิง  ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง หรือท่องเที่ยว  ค่าที่พัก  อาหาร  หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและไม่
ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋วหรือหลักฐานอ่ืนใด  การช าระเงินล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้
ในภายหลัง  โอกาสทางธุรกิจ  ข้อเสนอการจ้างงาน เป็นต้น   

ประเพณีนิยม หมายถึง  เทศกาลหรือวันส าคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญและให้หมายความรวมถึง
โอกาสในการแสดงความยินดี  การแสดงความขอบคุณ  การต้อนรับ  การแสดง
ความเสียใจ  หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบัติในสังคมด้วย 

การช่วยเหลือทางการเมือง   หมายถึง  การใช้เงินทุน  สินทรัพย์  ทรัพยากร  เวลาในการปฏิบัติงานขององค์กร  
รวมถึง  สนับสนุนเครื่องมือ  อุปกรณ์  ช่องทางสื่อสาร  หรือบริการของบริษัท  
เพ่ือช่วยเหลือหรือให้ความสนับสนุนใดๆ ทางการเมือง  หรือการช่วยเหลือพรรค
การเมือง  นักการเมือง  หรือผู้สมัครทางการเมืองรายใดๆ  
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การบริจาคเพ่ือการกุศล หมายถึง  การให้ทรัพยากร  เช่น  เวลา  เงิน  ทรัพย์สิน  หรือบุคลากร  โดยสมัคร
ใจแก่องค์กรหรือบุคคล  เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการกุศล  โดยไม่ได้คาดหวัง
ผลประโยชน์ตอบแทนในเชิงพาณิชย์ 
 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

   บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ด าเนินการหรือยอมรับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม คลอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บุคลากรทุกคนในบริษัท
ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด  เพ่ือ
สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียว่า บริษัทจะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส  สนับสนุน
มาตรการด าเนินกิจการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น รวมทั้งให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ าเสมอ  ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อก าหนดในการด าเนินการเพ่ือให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   ให้คณะกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  ที่ปรึกษา  และพนักงานทุกคนในบริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น  ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและการ
คอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียและมั่นใจว่า  การด าเนินงานของบริษัทเป็นไป
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส จึงได้ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้ 

   1. คณะกรรมการบริษัท   

 ก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นส าหรับกรรมการ  กรรมการตรวจสอบ  
ผู้บริหาร ที่ปรึกษา  และพนักงานในบริษัท  รวมถึงก าหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องเพ่ือการน า
นโยบายไปปฏิบัติ 

 จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่สนับสนุนต่อนโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือช่วยชี้เตือนให้เห็นถึงการปฏิบัติที่อาจก่อให้เกิดความบกพร่องของ
กระบวนการบริหารจัดการและน ามาซึ่งความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจ 

 มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ  ผู้บริหาร 
และพนักงาน  เพื่อสอบทานมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

   2. คณะกรรมการตรวจสอบ  

 สอบทานร่วมกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในที่สนับสนุน
ต่อการน ามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ  รวมถึงพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในดังกล่าว 
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 ดูแลให้มีขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารและพนักงาน มีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

 เมื่อปรากฏข้อสงสัยว่ากรรมการ  ที่ปรึกษา  อาจมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการตรวจสอบเรื่อง
ดังกล่าว และหากปรากกฎว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการฯ ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

  3. ผู้บริหาร 

 มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  
และสนับสนุนการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงดังกล่าว 

 ติดตามดูแลให้มีกระบวนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
รวมถึงก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาของตน เพ่ือให้มั่นใจว่าได้ตระหนักถึงความส าคัญ และมี
ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม 

 กรณีที่มีประเด็นส าคัญ เร่งด่วน  ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ผู้บริหารมีหน้าที่รายงานต่อผู้บังคับบัญชา และกรรมการผู้จัดการ 

  4. พนักงานทุกระดับ 

 ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ
แนวทางบริหารความเสี่ยงองค์กรอยู่เสมอ เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

 มีความรับผิดชอบในการแจ้งและรายงานการกระท าใดๆ ที่พบเห็นหรือมีข้อสงสัยว่าอาจมี
การละเมิดฝ่าฝืนมาตรการฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารที่ไว้วางใจ  หรือหน่วยงาน
ก ากับกิจกรรมองค์กรหรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่อย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  เพ่ือ
พิจารณาตามกระบวนการทางวินัยตามระเบียบของบริษัทว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

1. การต่อต้านสินบนและการทุจริตคอร์รัปชั่น 

     บริษัทมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานเกี่ยวกับการต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ประเทศ รวมถึงกฎหมายของประเทศอ่ืนที่บริษัทด าเนินธุรกิจเกี่ยวข้องด้วย  นอกจากนี้  บริษัทยังสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  จึงมีมาตรการต่อต้านสินบนและการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้ 

(1) ไม่ให้ค ามั่นสัญญา หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดสินบนหรือการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะ
ด าเนินการไปเพ่ือผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้รับประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม
หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม  มาตรการนี้ให้ใช้กับทั้งการติดต่อกับภาครัฐ 
ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ 
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(2) ไม่เสนอ หรือให้สิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ แม้จะเป็นจ านวนมากน้อยก็ตาม 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยอ านวยความสะดวก หรือเพ่ือเร่งให้ด าเนินการหรือให้บริการที่รวดเร็วขึ้น 
ซึ่งถือเป็นการใช้อ านาจหน้าที่ท่ีไม่เหมาะสม 

(3) หลีกเลี่ยง และไม่ให้การสนับสนุนการท าธุรกิจ/ ธุรกรรมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นหรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่น  เช่น  ถูกกล่าวโทษ หรือถูกชี้มูลความผิด
โดยหน่วยงานทางการที่มีอ านาจก ากับดูแล 

(4) ในบางเหตุการณ์ บริษัทอาจมีการว่าจ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ท างานหรือให้กระท าอย่างใดอย่างหนึ่งได้ 
ตราบเท่าที่เป็นการกระท าเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขัดแย้งกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เช่น ว่าจ้าง เจ้าหน้าที่ต ารวจเพื่อดูแลความปลอดภัย  เป็นต้น 

2.  การให้หรอืรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด 

   สิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใดสามารถน ามาซึ่งความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นได้  เนื่องด้วยอาจมีการ
กระท าโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการติดสินบนและสร้างความสนิทสนมเพ่ือน าไปสู่ การเป็นผู้ร่วมธุรกิจ หรือการ
แสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจในอนาคต  จึงมีมาตรการในการให้หรือรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด ดังนี้ 

(1) ไม่เรียกร้องหรือร้องขอสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดกับบุคคลอ่ืนที่มีหน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท 
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะด าเนินการไปเพ่ือผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง  ซึ่งการกระท าดังกล่าวบริษัท
ถือว่าเป็นการใช้อ านาจหน้าที่ที่ไม่เหมาะสม  และมีผลท าให้ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท
เสียหาย 

(2) ไม่รับ ไม่ให้สิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใดอันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท  อันเป็นการขัดต่อ
ผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่ว่าจะกระท าเพ่ือตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้ 

 การรับหรือให้สิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใด  กระท าได้ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณี
นิยมที่พึงปฏิบัติแก่กัน  โดยพิจารณามูลค่าที่เหมาะสมกับโอกาส  บุคคล  และต าแหน่ง
หน้าที่ของผู้ให้และผู้รับ  ทั้งนี้  การกระท าดังกล่าวจะต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทาง
ธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ที่ ไม่เป็นธรรม  อีกทั้งให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทด้วย 

 การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจให้กระท าได้ตามความจ าเป็น และพิจารณาการใช้จ่ายอย่าง
สมเหตุสมผล กล่าวคือ  ต้องไม่มากเกินความจ าเป็น หรือฟุ่มเฟือย หรือมีความถ่ีเป็นประจ า 

3.  ความเป็นกลางทางการเมือง 

   บริษัทด าเนินงานโดยยึดมั่นในความยุติธรรม โปร่งใส และเป็นกลางทางการเมือง  ซึ่งในการด าเนินงาน
ของบริษัทย่อมมีโอกาสติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐ  นักการเมือง  หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้น การด าเนินกิจกรรมทาง
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การเมืองของบริษัทจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและไม่ขัดต่อกฎหมาย  กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   จึงมี
มาตรการเกี่ยวกับความเป็นกลางทางการเมือง ดังนี้  

(1) พึงรักษาความเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเมืองพรรคใด
พรรคหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่งในนามบริษัท  รวมถึงไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจ
ก่อให้เกิดความเข้าใจว่าองค์กรมีส่วนร่วม หรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 
หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง 

(2) ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองที่เป็นความสนใจส่วนตัว โดยใช้ทรัพย์สิน ทรัพยากร หรือ 
เวลาในการปฏิบัติงานให้กับบริษัท  บริษัทอาจถือว่าการกระท าเช่นนี้เป็นการสนับสนุนทางการเมือง
ที่ไม่เหมาะสม 

(3) บริษัทสนับสนุนการใช้สิทธิทางการเมืองของตนเอง ในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ
กฎหมายอืน่ๆ ที่เก่ียวข้อง 

4.  การบริจาคเพ่ือการกุศล และการให้เงินสนบัสนุน 

   บริษัทให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมใน
หลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านการพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมความรู้  ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  ด้านศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ  ซึ่งการบริจาคเพ่ือการกุศลถือเป็นวิธีการหนึ่งของการช่วยเหลือสังคมเช่นกัน 

  การให้เงินสนับสนุนแตกต่างจากการบริจาคเพ่ือการกุศล  เนื่องจากการให้เงินสนับสนุนมีวัตถุประสงค์
เพ่ือธุรกิจตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงเนื่องจากเป็นการจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินใดๆ ส าหรับ
การบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม 

  อย่างไรก็ตาม  การบริจาคเพื่อการกุศล หรือการให้เงินสนับสนุนอาจจะใช้เป็นข้ออ้างส าหรับการติดสินบน 
หรือทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น  การบริจาคให้ลูกค้าหรือผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ  ดังนั้น  จึงก าหนดมาตรการนี้ขึ้น
เพ่ือลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น  จึงมีมาตรการเกี่ยวกับการบริจาคเพ่ือการกุศลและการให้เงิน
สนับสนุน ดังนี้  

(1) การบริจาคเพ่ือการกุศลและการให้เงินสนับสนุนของบริษัทจะต้องการกระบวนการพิจารณาอย่าง
โปร่งใส และมีขั้นตอนในการติดตามตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่าการบริจาคเพ่ือการกุศลและการให้เงิน
สนับสนุนไม่ได้ถูกน าไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการติดสินบนและคอร์รัปชั่น รวมถึงไม่มีความเชื่อมโยงกับ
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือนักการเมืองรายใดรายหนึ่ง 

(2) การบริจาคเพ่ือการกุศลจะต้องมีการพิจารณาอย่างระมัดระวังว่าองค์กร หรือหน่วยงานใดๆ ที่จะ
บริจาคนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง  และไม่เป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่ผิด
กฎหมาย  รวมถึงพิจารณาถึงความสอดคล้องกับนโยบายการด าเนินกิจการเพื่อสังคมของบริษัท 
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(3) การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ หรือทรัพย์สิน  แก่กิจกรรมหรือโครงการใด จะต้อง
พิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หรือนโยบายในการด าเนินงานของบริษัท  โดยมีกระบวนการ
พิจารณาที่โปร่งใส  ปราศจากความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ 

การปฏิบัติตามและการก ากับดูแล 

(1) มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท  
ซึ่งบริษัทก าหนดให้กรรมการ  ที่ปรึกษา  และพนักงานของบริษัท  โดยจะไม่มีบุคคลใดที่ได้รับการ
ลงโทษ หรือได้รับผลในเชิงลบต่อการปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นแล้วส่งผลให้บริษัทสูญเสียโอกาส
ทางธุรกิจ 

(2) มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่สามารถครอบคลุมการปฏิบัติได้ทุกเรื่อง  ดังนั้น  เมื่อมีข้อ
สงสัยไม่แน่ใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการฉบับนี้  ให้ปรึกษากับหน่วยงานก ากับกิจกรรมองค์กร
หรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่อย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

(3) ให้กรรมการผู้จัดการมีอ านาจในการก าหนดเพ่ิม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารแนบท้ายเกี่ยวกับ
ตัวอย่างพฤติกรรมและตัวอย่างสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติ  พร้อมค าแนะน าในการปฏิบัติ  
โดยพิจารณาตามความเหมาะสม  และสอดคล้องกับสภาวการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานของบริษัท 

การร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการฝ่าฝืน 

(1) พนักงานบริษัทมีความรับผิดชอบในการรายงาน หากพบเห็นการกระท าที่สงสัยว่าฝ่าฝืนหรือการไม่
ปฏิบัติตามมาตรการฉบับนี้  โดยสามารถสอบถามข้อสงสัยหรือรายงานต่อผู้ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

 ผู้บังคับบัญชาของตนเอง 

 ผู้บริหารที่ตนเองไว้วางใจ 

 หน่วยงานก ากับกิจกรรมองค์กรหรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่อย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
บริษัทจะให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน ด้วยกระบวนการพิจารณาหา
ข้อเท็จจริง และการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ และโปร่งใส  รวมถึงมีมาตรการปกป้องสิทธิของผู้
ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบหรือความเสียหาย 

 ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน มีดังนี้ 
o จดหมายส่งถึงประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ ผู้บังคับบัญชา 

เลขานุการบริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่  41 ซอยพหลโยธิน  5 ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

o โทรสาร ถึง กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้บังคับบัญชา  หมายเลข 02-2279-6717 
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o จ ด ห ม า ย อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ถึ ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า  ห รื อ  เ ล ข า นุ ก า ร บ ริ ษั ท 
chanitsara@nep.co.th 

o กล่องรับเรื่องร้องเรียนภายในบริษัท 
(2) กรณีพบข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้ 

 กรณีกรรมการ  ที่ปรึกษา  : ให้กรรมการตรวจสอบมีอ านาจพิจารณาตรวจสอบ  และหากพบว่า
มีการกระท าท่ีฝ่าฝืน ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  เพื่อพิจารณาด าเนินการ   

 กรณีพนักงาน : พิจารณาตามกระบวนการทางวินัยตามระเบียบบริหารงานบุคคล 

 ส าหรับแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในบทบาทภาคประชาสังคม (Civil Society) 
ที่มีเป้าหมายเพ่ือการมีสังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง หากบริษัทในฐานะบริษัทมหาชนได้พบเห็น
พฤติกรรมเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์รูปแบบต่างๆ จากเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลใดบุคคล
หนึ่งที่ไปแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถแจ้งเบาะแสที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สายด่วน 1299 หรือ ตู้ ปณ. 444 
   

            ประกาศ ณ วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2561  
 

     พลเอก  
             (อัครเดช  ศศิประภา) 
        ประธานคณะกรรมการบริษัท 

                                              บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 


