
 

 

นโยบายต่อต้านการคอรร์ัปชั่น 

Anti Corruption Policy 

 

 

 

 “บริษัท” หมายถึง บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จํากัด ( มหาชน ) บริษัทย่อย หรือ บริษัทในเครือหมายถึง บริษัท ฟอร์
จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จํากัด ( มหาชน ) เป็นเจ้าของหรือถือหุ้นท่ีมีสิทธิ ออกเสียงในบริษัทหรือนิติบุคคลนั้นเกินกว่าร้อยละ 90 ไม่ว่าจะ
ถือหุ้นเองโดยตรง หรือถือหุ้นโดยอ้อม  
 “คอร์รัปชั่น” ( Corruption ) หมายถึง  เป็นการกระทําท่ีทําให้ ขอให้ หรือ รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่

เจ้าหน้าท่ีรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าท่ีองค์การระหว่างประเทศ เพ่ือจูงใจให้กระทําการ ไม่กระทําการ หรือประวิง
การกระทําอันมิชอบด้วยหน้าท่ีและเจตนาให้ได้รับผลประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงอาจรวมถึงการ
ช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพ่ือการกุศล เงินสนับสนุน ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช่จ่ายอ่ืนๆเป็นต้น 
 “ทุจริต” ( Fraud ) หมายถึง ประพฤติชั่ว ประพฤติไม่ดี ไม่ชื่อตรง โกง คดโกง ฉ้อโกง โดยใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยม

หลอกลวงเพ่ือให้ได้สิ่งท่ีต้องการ เพ่ือการแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือ ผู้อ่ืน เช่น การ
ยักยอกเงิน หรือทรัพย์สินบริษัทไปใช้ผลประโยชน์ส่วนตน การฉ้อโกง การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การตกแต่งบัญชีหรือการแก้ไขปลอม
แปลงเอกสารรวมถึงการให้สินบนทุกรูปแบบ 
 “สินบน” (Bribery) หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ในท่ีนี้ “ทรัพย์สิน” หมายถึง ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่างซ่ึงอาจ

มีราคาและอาจถือเอาได้ เช่น เงิน บ้าน รถ “ประโยชน์อ่ืนใด” เช่น การสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้าน โดยไม่คิดราคาหรือคิดราคาตํ่า 
ผิดปกติ การให้อยู่บ้านเช่าฟรี การปลดหนี้ให้ การพาไปท่องเที่ยว 
 “การช่วยเหลือทางการเมือง” ( Political contributions ) หมายถึง การให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือส่งเสริมให้

พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัท เพ่ือสนับสนุนพรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องทางการเมือง 
ไม่ว่าเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิทธิพิเศษ หรือประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ
ทางการค้า แต่ท้ังนี้ไม่รวมถึงการท่ีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองตามหลักสิทธิเสรภีาพ  
 “การช่วยบริจาคเพ่ือการกุศล” ( Charitable Contributions ) หมายถึง การบริจาคเงินหรือสิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใด 

ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดท่ีจัดต้ังข้ึน เช่นสมาคม มูลนิธิ องค์กรสาธารณะ วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือองค์กรท่ีทําประโยชน์เพ่ือ
สังคม อันมีวัตถุประสงค์ เพ่ือจัดทําสาธารณะประโยชน์ให้สังคมโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน หรือผลประโยชน์จากองค์กรท่ีเข้าไปให้การ
สนับสนุน 

คํานิยาม การต่อต้าน การคอร์รัปชั่น 



 

 

 “เงินสนับสนุน” ( Sponsorships ) หมายถึง เงินท่ีจ่ายหรือรับจากลูกค้า คู่ค้า สมาคม มูลนิธิ องค์กรกุศล หรือองค์กรไม่
แสวงหากําไร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมตราสินค้า หรือชื่ฎฎอเสียงของบริษัท อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความนา่เชื่อถือทางการค้า
ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจและความเหมาะสมแก่โอกาส 
 “ค่าของขวัญค่าบริการต้อนรับ  ( Hospitality ) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง” หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จ่ายเพื่อเป็นค่า

สิ่งของใดๆท่ีมีมูลค่าทางการเงิน รวมถึงสิ่งท่ีใช้แทนเงินสดและสิ่งท่ีสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการ 
 “ค่าอํานวยความสะดวก”  ( Facilitation Payment ) หมายถึง ค่าใช้จ่ายจํานวนเล็กน้อยท่ีจ่ายให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

อย่างไม่เป็นทางการและเป็นการให้เพียงเพื่อให้ม่ันใจว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะดําเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้
ดําเนินการรวดเร็วข้ึน โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และเป็นการกระทําอันชอบด้วยหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น
รวมท้ังเป็นสิทธิท่ีนิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรองและการได้รับการบริการ
สาธารณะ เป็นต้น 
 “พนักงานของบริษัท” หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จํากัด 

( มหาชน ) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างคณะทํางานมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ 

บริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร งานตรวจสอบภายใน 

กรรมการผู้จดัการ 

รองกรรมการผู้จดัการ 

ผู้จดัการฝ่าย 

คณะทํางาน 



 

 

 

 

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และบริษัทในสายธุรกิจ ดําเนินกิจการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกบริษัทในสายธุรกิจสินค้าอุปโภค/บริโภค รวมถึง ผู้รับ
จ้างหรือผู้รับจางช่วงอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องและกําหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น อย่าง
สมํ่าเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางปฏิบติัให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกําหนด ประกาศ กฎหมายและ
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 

2. มาตรการต่อต้อนการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินธุรกิจและเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผู้ส่งมอบ หรือผู้รับเหมาช่วงท่ีจะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับ การปฏิบัติเพ่ือให้การดําเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตา มนโนบายที่กําหนด 

3. บริษัทพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ให้สอดคล้องกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดย
จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องหรือกล่มเสี่ยงต่อ การทุจริตและคอร์รัปชั่น และนํามาจัดทําเป็นคู่มือ
แนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

4. บริษัทไม่กระทําหรือสนับสนุนการให้สินบนทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมท่ีอยู่ภายใต้การดูแลรวมถึงการควบคุม การบริจาคเพ่ือ
การกุศล การบริจาคให้แก้พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งในและไม่มี
เจตนาเพ่ือโน้มน้าวให้เจ้าหน้าทีภาครัฐหรือเอกชน ดําเนินการท่ีไม่เหมาะสม 

5. บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สมํ่าเสมอเพ่ือป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติท่ีไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงาน
ขาย การตลาด จัดซ้ือ 

6. บริษัทจัดให้มีความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอรร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการ บริษัท ผู้บริหารและพนักงานเพื่อส่งเสริม
ความซ่ือสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งม่ันของบริษัท 

7. บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินท่ีโปร่งในและถูกต้องแม่นยํา 
8. บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารหลากหลายช่องทาง เพ่ือให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย

โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายท่ีไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และ
รวมถึงการแต่งต้ังบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเจ้ามา ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสํานกังาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายต่อต้านการคอรร์ัปชั่น 



 

 

 

 

บริษัท มีกระบวนการในการลงโทษ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทท่ีไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างเหมาะสม 
การลงโทษนี้รวมถึงการเลิกจ้าง หรือปลดออก ตามข้อบังคับการทํางานของบริษัท นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หาก
กระทํานั้นๆ ผิดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย 

 

 

1. คณะกรรมการบริษัท   มีหน้าท่ีรับผิดชอบเป็นผู้อนุมัติ และกํากับดูแล ให้มีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้าน
คอร์รัปชั่นท่ีชัดเจน สื่อสารนโยบายให้แก่พนักงานของบริษัททุกระดับ และบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนําไปปฏิบัติได้จริง 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ   สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการคอร์รัปชั่นของบริษัท 
ตามโครงการแนวร่วมปฎิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการสอบทานระบบ รายงานทางการเงิน
และบัญชี ระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน สอบทานให้บริษัทปฎิบัติตามกฏหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงท่ีมีผลต่อนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่น พิจารณาและกลั่นกรองการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงท่ียอมรับของบริษัทและรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท 

4. คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารฝ่าย มีหน้าท่ีนํานโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน 
ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกําหนด
ของกฎหมาย 

5. ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ม่ันใจว่า
บริษัทมีระบบควบคุมภายในด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ท่ีมีความเหมาะสมและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. คณะทํางาน มีหน้าท่ีในการจัดทํานโนบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้คําปรึกษา และข้อแนะนําเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น อบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น  สอบสวนข้อเท็จจริง ในกรณีมีการร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส โดยปฎิบัติตามนโยบาย
สอบสวนข้อเท็จจริง และรายงานผลการปฎิบัติงานท่ีเกี่ยวเนื่องกับนโยบายฉบับนี้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

บทลงโทษ 

แนวทางปฎบิัต ิ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 

การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 

บริษัท ฟอร์จูน พารท์ อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
   11/22 หมู่ 20 ถนนนิมิตใหม่ ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา  
   จังหวัดปทุมธานี 12150 
โทรศัพท์ :  02-993-4970-77 ต่อ 108,190 (เลขานุการบริษัทฯ) 
แฟ็กซ์ :    02-993-0602 
เว็บไซต์ :   www.fpiautoparts.com 
อีเมล์ :    secretary@fpi.co.th 

จดหมาย :   เลขานุการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / คณะกรรมการตรวจสอบ  

ช่องทางที่ 1 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 
                     คุณสุธนัย  ประเสิรฐสรรพ์    tam.prasertsan@gmail.com   
                     คุณอนันต์  เกตุพิทยา    gatepithaya@gmail.com   
                    คุณภูมิพัฒน์  สินาเจริญ    pumipatsina@gmail.com 
                    คุณอนันตชัย ยูรประถม    anantachai@yahoo.com 

ช่องทางที่ 2 เลขานุการบรษัิท หรือ คณะบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
คุณสมพล ธนาดํารงศักด์ิ    paulfpi@hotmail.com  

                  คุณนุศรา ธนาดํารงศักด์ิ    apple_fpi@hotmail.com 

ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรษัิทฯ โดยตรง 


