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นโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จ ากัด (มหาชน) ได้รณรงค์การป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กรเนื่องจาก

คณะกรรมการบริษัทเลง็เห็นความส าคญัของการป้องกนัการทจุริต โดยเนือ้หาทัว่ไปได้บรรจุไว้ในจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของบริษัทตัง้แต่เร่ิมแรกที่บริษัทได้จดัท าจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นตาม
ประกาศฉบับนี ้มีไว้เพื่อประกาศเจตนารมณ์ที่บริษัทจะป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบและมุ่งหมายให้ทุกคนใน
องค์กรได้มีความเข้าใจเกี่ยวกบัการป้องกนัการทจุริตภายใต้นโยบายเดียวกันและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทได้รับ
ทราบเจตนารมณ์ของบริษัทท่ีมุ่งมัน่ป้องกนัการทจุริต 
 
นโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและลกูจ้างของบริษัทกระท าการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริต
คอรัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเองครอบครัวเพื่อนและคนรู้จักไม่ว่าตนจะอยู่ใน
ฐานะเป็นผู้ รับ ผู้ให้หรือผู้ เสนอให้สนิบนทัง้ที่เป็นตวัเงินหรือไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน
ที่บริษัทได้ด าเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบติัตามนโยบายการป้องกนัการทจุริตอย่างเคร่งครัด 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบายและสนับสนุนการป้องกันทุจริตให้เกิดขึน้ในบริษัท 

เพื่อให้ทกุคนในบริษัทได้เข้าใจและตระหนกัถงึความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึน้จากการทุจริตคอรัปชั่นพร้อม
ทัง้กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระท าการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทคณะกรรมการ
บริษัทมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาข้อแนะน าพิจารณาบทลงโทษและร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับกรรมการ
ผู้จดัการ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบดงันี ้
2.1 พิจารณานโยบายการป้องกนัทจุริตที่ได้รับจากกรรมการผู้จัดการให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ

สภาพแวดล้อมของบริษัทวฒันธรรมองค์กรและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุติั 
2.2 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการป้องกันทุจริตที่ได้รับจากกรรมการ

ผู้จดัการเลขานกุารบริษัทฯ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุติั 
2.3 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต

ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดโอกาส
การทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทน้อยที่สุดและมีความ
เหมาะสมกบัรูปแบบธุรกิจของบริษัท 

2.4 รับเร่ืองแจ้งเบาะแสการกระท าอันทุจริตที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่
ได้รับแจ้งและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกนัพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดงักลา่ว 

3. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบดงันี ้



3.1 ปฏิบติัหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในท่ีก าหนดไว้และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการ
ควบคมุภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ 

3.2 ปฏิบติังานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายในเร่ืองการตรวจสอบการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในท่ีได้ก าหนดไว้ 

4. กรรมการผู้จดัการมีหน้าที่และรับผิดชอบดงันี ้
4.1 ก าหนดนโยบายการป้องกนัทจุริตเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
4.2 สือ่สารกบับคุลากรในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถงึนโยบายการป้องกนัการทจุริต 
4.3 ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจหรือ

ข้อก าหนดของกฎหมายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
4.4 คอยช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการหาสืบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งหรืองานที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบสวนเร่ืองการทุจริตโดยสามารถมอบหมาย
งานให้กบัทีมผู้บริหารที่เห็นว่าสามารถช่วยสบืหาข้อเท็จจริงได้ 

 
แนวปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 

กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานลกูจ้างของบริษัทต้องปฏิบติัตามนโยบายป้องกันการทุจริตและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกบัการทจุริตทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมโดย 
1. ไม่ท าพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ตนท าหน้าที่

รับผิดชอบทัง้โดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ในทางมิชอบต้องปฏิบติั ดงันี  ้
1.1 ไม่รับหรือให้ของขวัญของที่ระลกึที่เป็นเงินสดเช็คพันธบัตร หุ้น ทองค า อัญมณี อสงัหาริมทรัพย์หรือ

สิง่ของในท านองเดียวกนักบัผู้มีสว่นเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงานทัง้ในหน่วยงานราชการ
และหน่วยงานเอกชน 

1.2 ไม่รับทรัพย์สนิสิง่ของของขวญัของก านลัใด ๆ หรือประโยชน์อื่นอนัเป็นการชักน าให้เกิดการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน ทัง้นี  ้ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทโดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีมูลค่าไม่
มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส 

1.3 ไม่ให้ทรัพย์สนิสิง่ของของขวญัหรือของก านลัใด ๆ หรือประโยชน์อื่น เพื่อจงูใจในการตัดสินใจหรือมีผล
ท าให้ผู้ รับไม่ปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัทางการค้าเช่นเดียวกนักบัคู่ค้ารายอื่น ทัง้นี ้การให้สิ่งของตามโอกาส
หรือวาระต่าง ๆ ต้องมีมลูค่าไม่มากจนเกินปกติวิสยั 

1.4 ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
หน่วยงานราชการหรือองค์กรใด ๆ เพื่อแลกกบัสทิธิพิเศษที่ไม่ควรได้หรือท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้น
การปฏิบติัตามกฎระเบยีบข้อบงัคบัและข้อปฏิบติัทางกฎหมายตามที่ก าหนดไว้ 



2. ในการจดัซือ้จดัจ้างต้องด าเนินการผ่านขัน้ตอนตามระเบยีบของบริษัท และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได้ 

3. การใช้จ่ายส าหรับการเลีย้งรับรองทางธุรกิจและการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบติัตามสญัญาทางธุรกิจ 
สามารถกระท าได้แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตสุมผลสามารถตรวจสอบได้ 

4. ในการบริจาคเพื่อการกศุลต้องปฏิบติัดงันี ้
4.1 การใช้เงินหรือทรัพย์สนิของบริษัทเพื่อบริจาคการกศุลต้องกระท าในนามบริษัทเท่านัน้ โดยการบริจาค

เพื่อการกุศลต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาลสถานพยาบาล หรือองค์กรเพื่อ
ประโยชน์ต่อสงัคมที่มีใบรับรองหรือเชื่อถือได้สามารถตรวจสอบได้และด าเนินการผ่านขัน้ตอนตาม
ระเบยีบของบริษัท 

4.2 การบริจาคเพื่อการกศุลในนามสว่นตวัพงึกระท าได้ แต่ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือท าให้เกิดข้อสงสยัได้ว่าเป็น
การกระท าท่ีทจุริตเพื่อหวงัผลประโยชน์ใด 

5. การใช้เงินหรือทรัพย์สนิของบริษัทเพื่อสนบัสนนุโครงการต้องระบชุื่อในนามบริษัทเท่านัน้ โดยเงินสนับสนนุท่ี
จ่ายไปต้องมีวตัถปุระสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลกัษณ์ที่ดีและชื่อเสยีงของบริษัท ทัง้นี ้การเบกิจ่ายต้องระบุ
วตัถปุระสงค์ที่ชดัเจนและมีหลกัฐานท่ีตรวจสอบได้ 

6. ไม่กระท าการอนัใดที่เกี่ยวข้องกบัการเมืองภายในบริษัท และไมใ่ช้ทรัพยากรใดของบริษัทเพื่อด าเนินการ
ดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทเป็นองค์กรที่ยดึมัน่ในความเป็นกลางทางการเมืองสนบัสนนุการปฏิบติัตามกฎหมายและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถงึไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลอืทางการเมืองแก่พรรคการเมือง
ใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

7. หากพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัททัง้ทางตรงหรือ
ทางอ้อมต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดงักลา่ว ควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัทฯ
ทราบทนัทีหรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสตามที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายนี ้

8. กรรมการและผู้บริหารต้องตระหนกัถงึความส าคญัในการเผยแพร่ให้ความรู้ให้ค าปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้แก่ผู้ใต้บงัคบับญัชาเกี่ยวกบัการป้องกนัการทจุริต เพื่อให้พนกังานได้ปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายการ
ป้องกนัทจุริตฉบบันี ้รวมถงึเป็นแบบอย่างที่ดีในเร่ืองการมีความซื่อสตัย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 
เร่ืองที่รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต 
1. การกระท าที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กรติดสินบน /รับ

สนิบนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานเอกชน 
2. การกระท าท่ีผิดขัน้ตอนตามระเบยีบปฏิบติัของบริษัทหรือมีผลต่อระบบการควบคมุภายในของบริษัท จนท าให้

สงสยัได้ว่าอาจจะเป็นช่องทางในการทจุริต 
3. การกระท าท่ีท าให้บริษัทเสยีผลประโยชน์กระทบต่อชื่อเสยีงของบริษัท 
4. การกระท าท่ีผิดกฎหมายผิดศีลธรรมจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
 



ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต 
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารับเร่ืองแจ้งเบาะแสข้อ 

ร้องเรียน การกระท าที่อาจท าให้เกิดความสงสยัได้ว่าเป็นการทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดขึน้กับบริษัทโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเร่ืองที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายฉบบันี ้โดยผู้ ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของ
เร่ืองที่จะแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได้และสง่มายังช่องทาง
รับเร่ืองดงันี ้
1.  แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของประธานกรรมการตรวจสอบ somtad@saleecolour.com หรือ 
2.  แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของกรรมการผู้จดัการ kwanchai@saleecolour.com หรือ 
3.  แจ้งผ่านช่องทางโทรศพัท์เบอร์ 02-3232601-8 ต่อ 2005 (ฝ่ายบคุคล) 
4.  แจ้งผ่านช่องทางกลอ่งรับแจ้งความคิดเห็น (ตัง้อยู่ที่ทางเข้าโรงอาหาร) 

ทัง้นี ้หากผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนมีข้อร้องเรียนกรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัทฯ  ขอให้ท่าน
สง่เร่ืองร้องเรียนมายงัประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

บคุคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกบัการทจุริตคือผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ของบริษัท ได้แก่ 
ผู้ถือหุ้น ลกูค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี ้ภาครัฐบาล ชมุชน สงัคม ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ทัง้นีไ้ม่ว่าท่าน
จะแจ้งด้วยวิธีใดดงักลา่วข้างต้น ทางบริษัทจะรักษาความลบัของท่าน 
 
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ 

เพื่อเป็นการคุ้มครองสทิธิของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลที่กระท าโดยเจตนาสจุริต บริษัทจะปกปิดชื่อที่อยู่
หรือข้อมลูใด ๆ ที่สามารถระบตุวัผู้ ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมลูได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลไว้
เป็นความลบัโดยจ ากัดเฉพาะผู้ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่านัน้ที่สามารถ
เข้าถงึข้อมลูดงักลา่วได้ 

ทัง้นี ้ผู้ ได้รับข้อมูลจากการปฏิบติัหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองร้องเรียนมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียน
และเอกสารหลักฐานของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลไว้เป็นความลบั ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ท่ีกฎหมายก าหนด 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการสืบสวนและบทลงโทษ 
1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสกรรมการผู้จดัการ เลขานกุารบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้

กลัน่กรองสบืสวนข้อเท็จจริง 
2. ระหว่างการสบืสวนข้อเท็จจริงกรรมการผู้จดัการ เลขานกุารบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบอาจจะ

มอบหมายให้ตวัแทน (ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ทราบ 
3. หากการสบืสวนข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าข้อมูลหรือหลกัฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระท า

การทจุริตจริง บริษัทจะให้สทิธิผู้ถกูกลา่วหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสจูน์ตนเองโดย
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การหาข้อมลูหรือหลกัฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่า ตนเองไม่มีสว่นเกี่ยวข้องกับการกระท าอันทุจริตตามที่ได้
ถกูกลา่วหา 

4. หากผู้ ถูกกล่าวหาได้กระท าการทุจริตจริง การทุจริตนัน้ถือว่าเป็นการกระท าผิดนโยบาย ป้องกันการทุจริต
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทได้ก าหนดไว้ 
และหากการกระท าทจุริตนัน้ผิดกฎหมาย ผู้กระท าผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย 

ทัง้นี ้โทษทางวินยัตามระเบยีบของบริษัท ค าตดัสนิของกรรมการผู้จดัการถือเป็นอนัสิน้สดุ ในกรณีที่มีการร้องเรียน
กรรมการผู้จดัการ  เลขานกุารบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการรับเร่ืองหาข้อมูลและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้ร่วมกันพิจารณาและก าหนดโทษตามที่
เห็นสมควร 
 
การเผยแพร่นโยบายการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 
เพื่อให้ทกุคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการป้องกนัการทจุริตคอรัปชัน่ บริษัทจะด าเนินการดงัต่อไปนี  ้
1. บริษัทจะติดประกาศนโยบายการป้องกนัการทจุริตในสถานท่ีเด่นชดัทกุคนในองค์กรสามารถอ่านได้ 
2. บริษัทจะเผยแพร่นโยบายการป้องกนัการทจุริตผ่านช่องทางการสือ่สารของบริษัท เช่น เว็บไซต์บริษัท รายงาน

การเปิดเผยข้อมลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี (56-2) 
3. บริษัทจะจดัให้มีการอบรมนโยบายการป้องกนัการทจุริตให้แก่พนกังานใหม่ 
4. บริษัทจะทบทวนนโยบายการป้องกนัการทจุริตคอรัปชัน่อย่างสม ่าเสมอทกุปี 

 
 


