
Meinhardt’s personnel shall not make, or authorize

anyone to make on the behalf of the Company, any

payments or gifts or offers or promises to pay money

or give anything of value to or for the benefit of any

person, including any public official, that is or may

appear to be related to obtaining or retaining

business with any person, directing business to any

person, obtaining any other advantage in the

conduct of business, or inducing or rewarding the

improper performance by any person of any function

or activity or consent to, or connive in, any of the

aforementioned.

Meinhardt (Thailand) Ltd. and all its

subsidiaries (Meinhardt from hereafter)

are committed to conducting its business

in accordance with strict standards of

honesty and integrity and to highest

levels of professionalism and ethical

behavior in delivering its services. 

Meinhardt’s culture values transparency

and accountability in its administrative

and management practices and we are

committed to ensuring the company, its

officers and employees, act at all times in

compliance with the laws.

Meinhardt will report promptly to the

authority(ies) whenever it knows or is

informed by a reliable source, that a

client, supplier, sub-contractor or other

participant (including employees) in a

Meinhardt project is acting illegally or

unethically.

Meinhardt will consider reviewing its

relationship with an associate or a

company who commits or is suspected to

have committed bribery or is acting

illegally or unethically.

Employees found to be in breach of the

Anti-Corruption Policy, the Anti-

Corruption Procedures and the Code of

Conduct will be subject to Meinhardt

disciplinary action.

The books and records of the Company must reflect,

accurately and fairly, the transactions of the

Company and dispositions of its assets. No

undisclosed or unrecorded funds or assets are to be

established for any purpose.

S T A T E M E N T  O F  P O L I C Y :

Meinhardt’s personnel shall not permit any use of the

funds or other assets of the company for any

unlawful or improper purpose.

Meinhardt operates a strict zero tolerance approach

to bribery, fraud and other serious misconduct such

as theft and corruption. 

Meinhardt’s personnel shall  not make contributions

of funds, faci l it ies or services of any kind to

polit ical parties or off icials or candidates for off ice

to obtain their support for executive, legislative,

administrative or other action favourable to the

Company.

Meinhardt will maintain processes to enable staff and

any external parties to raise concerns they may have

with respect to non-compliance with this Policy in

confidence. Staff must and external parties are

encouraged to report any such concerns.

MEINHARDT (THAILAND)
ANTI - CORRUPTION POLICY



บุคลากรของไมนฮาร์ทจะไม่กระทําการหรือมอบอํานาจ
ให้ผู้ ใดกระทําการแทนบริษัท  ในการชาํระเ งิน  การมอบ
ของขวัญ  การยื� นข้อเสนอ  หรือสัญญาว่าจะมอบเงิน
หรือสิ�งมี ค่าใดๆ  แก่  หรือเพื� อประโยชน์ของบุคคลใด
ซึ�งรวมถึงเจ้าหน้าที�ของรัฐที� เ กี�ยวข้อง  หรืออาจเกี�ยว
ข้องกับการได้มา  หรือการคงไว้ซึ�ง ธุรกิจกับบุคคลใดๆ
อีกทั�งไม่ชี�นาํ ธุรกิจให้กับบุคคลใด  หรือกระทําเพื� อให้ไ ด้
รับประโยชน์ อื� นใดในการดาํเนินธุรกิจและไม่ชักจูงหรือ
ให้รางวัลแก่บุคคลใดที�ปฏิบั ติหน้าที�  หรือกิจกรรมใดๆ
ที� ไม่ เหมาะสม  หรือรู ้เห็นยินยอม  หรือเพิกเฉย  ในสิ�งที�
กล่าวมาข้างต้น

บรษัิท ไมนฮารท์ (ประเทศไทย) จาํกัด และ

บรษัิทในเครอืทั�งหมด (ซึ�งต่อจากนี�จะเรยีกว่า

ไมนฮารท์) มุ่งมั�นที�จะดําเนินธุรกิจตามมาตรฐาน 

ที�เข้มงวด ในเรื�อง ความซื�อสัตย์สุจรติ รวมถึง

มุ่งมั�นที�จะให้การบรกิารโดยยึดหลักความเป�นมือ

อาชีพและความมีจรยิธรรมในระดับสูงสุด

วัฒนธรรมของไมนฮารท์ ให้ความสาํคัญกับ

ความโปรง่ใส และความรบัผิดชอบในการปฏิบัติ

ด้านการบรหิารและการจัดการ และเรามุ่งมั�นที�

จะสรา้งความ มั�นใจว่า บรษัิท เจ้าหน้าที� และ

พนักงาน ปฏิบัติตาม กฎหมายตลอดเวลา

ไมนฮารท์จะรายงานไปยังเจ้าหน้าที� ที�เกี�ยวข้อง

ทันที เมื�อใดก็ตามที�ทราบ หรอืได้รบัแจ้งจาก

แหล่งที�เชื�อถือได้ว่า     ลูกค้า      ผู้จัดจาํหน่าย 

ผู้รบัเหมาช่วง หรอืผู้มีส่วนรว่มอื�นๆ (รวมถึง

พนักงาน)ในโครงการของไมนฮารท์กําลังกระทํา

การอย่างผิดกฎหมาย หรอืผิดจรรยาบรรณ

ไมนฮารท์จะพิจารณาทบทวน ความสัมพันธ์กับ

ผู้รว่มงาน หรอืบรษัิทที�กระทําหรอืถูกสงสัยว่า

ได้กระทําการติดสินบน หรอืกระทําการอย่างผิด

กฎหมายหรอืผิดจรรยาบรรณ

ไมนฮารท์จะดําเนินการลงโทษทางวินัย หากพบ

ว่าพนักงานคนใดฝ�าฝ�นนโยบาย และกระบวน

การต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน หรอืละเมิด

จรรยาบรรณของบรษัิท 

เอกสารหนังสือและบันทึกของบริษัท  ต้องแสดง
ธุรกรรมการเ งินและการจัดการทรัพย์สินของบริษัท
อย่างถูกต้อง  และเป�นธรรม  ต้องไม่มี เ งิน  หรือ
สินทรัพย์ ที� จัดตั�งขึ� น เพื� อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม  ที� ไม่
เป�ดเผยหรือไม่ ได้บันทึกไว้  

คํา แถลงน โยบ าย :

บุคลากรของไมนฮาร์ทจะต้องไม่อนุญาตให้มีการใช้เ งิน
ทุนหรือสินทรัพย์ใดๆของบริษัท เพื� อวัตถุประสงค์ที�ผิด
กฎหมายหรือไม่เหมาะสม

ไมนฮาร์ทดาํ เนินการโดยยึดแนวทาง  ที� จะ ไม่ยอมรับใน
กรณี ใดๆ  ต่อการติดสินบน  การฉ้อโกง  หรือการ
ประพฤติมิชอบที�ร้ายแรงใดๆ  เช่นการโจรกรรม  การ
ลักขโมย  หรือการทุจริตคอร์รัปชัน

บุคลากรของไมนฮาร์ท  จะไม่บริจาคเงิน  สิ�ง อํานวย
ความสะดวก  หรือบริการใดๆ  ให้กับพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้า ที�  หรือผู้สมัครเข้ารับตําแหน่ง  เพื� อขอรับ
การสนับสนุน  ในการปฏิบั ติงานทางด้านกฎหมายหรือ
นิ ติบัญญัติ  ทางด้านการบริหาร  หรือการดําเนินการ
ใดๆ  ที� เป�นประโยชน์ ต่อบริษัท

ไมนฮาร์ทจะดาํรงไว้  ซึ� งกระบวนการต่างๆ  เพื� อ ให้
พนักงาน  หรือ บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อ กังวลที�
อาจมี ต่อการไม่ป ฏิบั ติตามนโยบายนี�  ได้อย่ างมั�น ใจ
โดยพนักงานจะต้อง  รายงานข้อ กังวลดังกล่าวใดๆ
และเราขอสนับสนุนให้ บุคคลภายนอกรายงานข้อ
กังวล  ดังกล่าวใดๆด้วย

MEINHARDT (THAILAND)
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน


