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นโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ 

บริษ ัท  ไทคอน อินด ัสเทรียล คอนเน็คช ัน่ จ าก ัด (มหาชน) ใหค้วามส าคัญและยึดม ัน่ ในการด าเนินธุรกิจดว้ย                     

ความซือ่สตัยสุ์จริต โปร่งใส เป็นธรรม โดยอยู่ภายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัจริยธรรม และแนวทางการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีรวมท ัง้

สนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ และตระหนกัดวี่าการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ     การเติบโตอย่าง

ย ัง่ยนืของบรษิทั ตลอดจนระบบเศรษฐกจิ สงัคม และความม ัน่คงของประเทศ 

ในฐานะทีบ่รษิทัเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม และเป็นหนึ่งในสมาชกิของแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริต 

(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) ที่มุ่งหวงัใหป้ระเทศไทยปราศจากการ

ทจุรติคอรร์ปัช ัน่ บรษิทัจงึก าหนด “นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่” ฉบบันี้  เพือ่เป็นแนวทางใหบุ้คลากรทุกคนของบริษทัยดึถอืใน

การปฏบิตังิาน ตลอดจนผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทัไดร้บัทราบนโยบายและแนวทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทั  

บริษทัก าหนดใหบุ้คลากรของบริษทัตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจและปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ของบริษทั

อย่างจริงจงั เพื่อร่วมกนัพฒันาบริษทัใหเ้ป็นองคก์รที่โปร่งใส ไดร้บัความไวว้างใจจากผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย บริษทัจึงไดก้ าหนดขอ้พงึ

ปฏบิตัสิ  าหรบับคุลากรของบรษิทั ดงันี้ 

หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัเรียกรอ้ง ด าเนินการ หรือยอมรบัการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ในทุกประเทศและ

ทุกหน่วยงานท ัง้ภาครฐัและภาคเอกชนที่ธุรกิจของบริษทัเขา้ไปเกี่ยวขอ้ง โดยร่วมกนัส่ง เสริมค่านิยมความซื่อสตัยสุ์จริตและความ

รบัผิดชอบใหเ้ป็นวฒันธรรมองค์กร อีกท ัง้ใหม้ีการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่นี้ อย่างสม า่เสมอ 

ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏบิตัแิละขอ้ก าหนดในการด าเนินการเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั 

และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

ค านิยาม 

“คอรร์ปัชัน่ (Corruption)” หมายถงึ การตดิสนิบนไมว่า่จะอยู่ในรูปแบบใดๆ ดงันี้ 

1. การให ้การเสนอ ใหค้ าม ัน่ หรอืสญัญาวา่จะให ้

2. การรบั การเรยีกรอ้ง 

ซึ่งเงนิ ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกบัเจา้หนา้ที่ของรฐั หรือเอกชน หรือผูม้หีนา้ที่เกี่ยวขอ้งไม่ว่า จะโดย

ทางตรงหรอืทางออ้ม เพือ่ใหบ้คุคลดงักลา่วกระท าหรือละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีอ่นัเป็นการใหไ้ดม้าหรอืรกัษาไวซ้ึง่ธุรกิจหรือผลประโยชน์

อืน่ใดทีไ่มเ่หมาะสมในทางธุรกจิท ัง้นี้ เวน้แต่เป็นกรณีทีก่ฎหมายระเบยีบ ประกาศขอ้บงัคบัขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิน่หรือจารีต

ทางการคา้ใหก้ระท าได ้

บริษทั หมายถงึ บรษิทัไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

บริษทัย่อย หมายถงึ บรษิทัทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้ 

(ก) บรษิทัทีบ่รษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จ  ากดั (มหาชน) (“ไทคอน”) มอี  านาจควบคุมกจิการ 

(ข) บรษิทัทีบ่รษิทัตาม (ก) มอี านาจควบคุมกจิการ 

(ค) บริษทัที่อยู่ภายใตอ้  านาจควบคุมกิจการของบริษทัตาม  (ข) ต่อไปเป็นทอดๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใตอ้  านาจควบคุม

กจิการของบรษิทัตาม (ข) 



หนา้ที ่2 จาก 7 

 
 

บริษทัร่วม หมายถงึ  

บริษทัที ่ไทคอน หรือ บริษทัย่อยมอี านาจในการมสีว่นร่วมตดัสนิใจเกี่ยวกบันโยบายทางการเงนิและการด าเนินงานของบริษทั 

แต่ไมถ่งึระดบัทีจ่ะมอี  านาจควบคุมนโยบายดงักลา่วและไมถ่อืเป็นบริษทัย่อยหรอืกจิการร่วมคา้ 

ในกรณีที ่ไทคอน หรอืบรษิทัย่อยถอืหุน้ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้มรวมกนัตัง้แต่รอ้ยละยีส่บิแต่ไมเ่กนิรอ้ยละหา้สบิของจ านวน

สทิธิออกเสยีงท ัง้หมดของบริษทันัน้ ใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่า ไทคอน หรือบริษทัย่อยมอี านาจในการมสี่วนร่วมตดัสนิใจตามวรรคหนึ่ง 

เวน้แต่จะพสูิจนใ์หเ้หน็เป็นอย่างอืน่ 

อ านาจควบคมุกจิการ หมายถงึ  การมคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้ 

(ก) การถอืหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงในบรษิทัเกนิกวา่รอ้ยละหา้สบิของจ านวนสทิธิออกเสยีงท ัง้หมดของบรษิทันัน้ 

(ข) การมอี านาจควบคุมคะแนนเสยีงสว่นใหญ่ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม หรอืไมว่า่เพราะเหตอุืน่ใด 

(ค) การมอี านาจควบคุมการแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ ตัง้แต่กึ่งหนึ่งของกรรมการท ัง้หมดไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม 

ผูมี้อ านาจของบริษัท หมายถึง ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากบริษ ัทใหม้ีอ  านาจด าเนินการตามที่ปรากฏอยู่ในDelegation of 

Authority ของบรษิทั 

บคุลากร หมายถงึ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั 

กรรมการ หมายถงึ กรรมการของบรษิทั 

ผูบ้ริหาร หมายถงึ ผูบ้รหิารของบรษิทัตัง้แต่ระดบัผูอ้  านวยการฝ่ายขึ้นไป 

พนกังาน หมายถงึ พนกังานล  าดบัถดัลงมาจากผูบ้รหิารท ัง้ทีเ่ป็นพนกังานประจ า และพนกังานรายวนัของบรษิทั 

คู่คา้ หมายถงึ ผูจ้ดัหาสนิคา้และบรกิารใหก้บับรษิทั ผูอ้อกแบบทีป่รกึษา ผูร้บัเหมา ผูร้บัเหมาช่วง 

ผูมี้สว่นไดเ้สยี หมายถงึ ผูถ้อืหุน้ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน เจา้หนี้  ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง ชมุชนและสงัคม 

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอื่น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยออ้ม                 

เพือ่สนบัสนุนกจิกรรมทางการเมอืง เช่น การใหกู้เ้งนิ การใหส้ิง่ของหรือบริการ การบรจิาคเงนิเพือ่ร่วมกจิกรรมต่างๆ ของหน่วยงานทีม่ี

ความสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัพรรคการเมอืงในลกัษณะก่อใหเ้กิดผลประโยชนต่์างตอบแทนในทางมชิอบเป็นตน้ 

ค่าบริการรบัรอง หมายถึง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวญั ค่าพิมพเ์อกสาร ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรบัรอง

รวมท ัง้ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ซึง่จ  าเป็นตอ้งจ่ายทีเ่กี่ยวกบัการรบัรองเพือ่เป็นค่ารบัรองในการตอ้นรบับุคคลหรือคณะบุคคลทีไ่ป

ตรวจงาน หรอืเยีย่มชมหรอืทศันศึกษาดูงาน 

หน่วยงานรฐั หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมราชการส่วนภูมิภาค 

ราชการสว่นทอ้งถิน่และรฐัวสิาหกจิ ทีต่ ัง้ขึ้นตามพระราชบญัญตั ิหรอืพระราชกฤษฎกีา  

การบริจาคเพื่อการกศุล หมายถงึ การเสยีสละ หรือ การสละเงนิ หรือสิง่ของใหอ้งคก์รหรือบุคคลโดยไม่หวงัสิง่ตอบแทนหรือ

ก่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทางธุรกจิแก่ผูบ้รจิาค 

เงนิสนับสนุน หมายถงึ เงนิที่ใหโ้ดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อธุรกิจ ตราสนิคา้ หรือชื่อเสยีงของบริษทัเท่านัน้ โดยไม่มจีุดประสงค์

แอบแฝง เพือ่ใชเ้ป็นขอ้อา้งในการใหส้นิบนหรอืทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 
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หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษทั 

• ก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลใหบ้ริษทัมรีะบบทีส่นบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ทีม่ปีระสทิธิภาพ เพือ่ใหม้ ัน่ใจ

วา่ฝ่ายบรหิารไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ และปลูกฝงัจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

• ก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการรบัเรื่องรอ้งเรยีน พรอ้มท ัง้ด าเนินการใหบ้รษิทัมกีระบวนการรบัเรื่องรอ้งเรยีน 

• ปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ และมบีทลงโทษเมือ่ไมป่ฏบิตัติาม 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

• ก ากบัดูแลการควบคุมภายใน การจดัท ารายงานทางการเงนิ และกระบวนการอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นการทจุริต

คอรร์ปัช ัน่ รวมท ัง้ก ากบัดูแลการปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 

• สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ามาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ มีความ

เพยีงพอ และมปีระสทิธิผล 

• สอบทานการประเมนิความเสีย่งต่อการทจุริตคอรร์ปัช ัน่ และใหค้ าแนะน า ต่อคณะกรรมการบรษิทั  เกี่ยวกบัการปฏบิตัิที่

ควรมเีพือ่ลดความเสีย่งนัน้ โดยผูบ้รหิารตอ้งน าค าแนะน าไปปฏบิตัิ 

• รายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกบัมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ ของบรษิทัต่อคณะกรรมการบริษทัอย่าง

สม า่เสมอ และใหค้ าแนะน าขอ้ควรปฏบิตัแิก่คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร 

• ด าเนินการใหฝ่้ายบรหิารจดัใหม้กีระบวนการรบัและก ากบัดูแลการรบัเรื่องรอ้งเรยีน 

3. คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการท่ีดี 

• วางกรอบแนวทาง และก ากบัดูแลการด าเนินงาน ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ของบรษิทั 

• จดัท าและทบทวนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์ร ัปช ัน่ ใหข้อ้เสนอแนะแนวทางการติดตาม และรายงานผล                         

การด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่โดยรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั อย่างนอ้ยปีละ 1 คร ัง้ 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

• ก ากบัดูแล และสนบัสนุนใหม้กีารบริหารความเสีย่งดา้นการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัช ัน่ โดยการประเมนิความเสีย่งดา้น

การทจุรติคอรร์ปัช ัน่ และทบทวนมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ใหเ้พยีงพอเหมาะสม 

• รายงานผลการบรหิารความเสีย่งดา้นการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่แก่คณะกรรมการบรษิทั 

5. ผูบ้ริหาร 

• ก าหนดใหม้ีการประเมินความเสี่ยงดา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ ในกระบวนการปฏิบตัิงานที่อาจก่อใหเ้กิดการทุจริต

คอรร์ปัช ัน่ 

• ก าหนดใหม้กีระบวนการสง่เสรมิ และสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ และสือ่สารไปยงับคุลากร ของบรษิทั

และผูม้สีว่นไดเ้สยี 

• น านโยบายและกรอบการป้องกนัการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ ใหบ้คุลากรของบรษิทัถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัและต่อเนื่อง 
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• ก าหนดใหม้กีารประเมนิผล และรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัช ัน่ต่อคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ

ทีด่อีย่างสม า่เสมอ 

• ก าหนดใหม้กีระบวนการรบั และก ากบัดูแลการรบัเรื่องรอ้งเรยีน 

• ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจระเบียบ

ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

แนวปฏบิติั 

1.    บคุลากรของบรษิทัตอ้งไมด่  าเนินการหรอืเขา้ไปมสีว่นร่วมในการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ การใหห้รอืรบัสนิบนทกุรูปแบบท ัง้ทางตรง

และทางออ้ม โดยมหีนา้ที่ปฏบิตัิตามนโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัช ัน่ คู่มอืการก ากบัการดูแลกิจการทีด่ ีและมาตรฐาน

ทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั รวมท ัง้ระเบยีบและขอ้ก าหนดอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

2.    บคุลากรของบรษิทัตอ้งปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงัเกี่ยวกบัการรบั การใหข้องขวญั ทรพัยส์นิ หรือประโยชนอ์ืน่ใด รวมถงึ

ค่าบรกิารรบัรอง และค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ท ัง้นี้ การใหห้รือรบัของขวญัและการเลี้ยงรบัรอง ตอ้งเป็นไปเพือ่วตัถปุระสงคท์างธุรกิจ

หรอืตามประเพณีนิยมเทา่นัน้ โดยมมีลูค่าทีเ่หมาะสมและตอ้งไมส่ง่ผลกระทบต่อการตดัสนิใจในการปฏบิตัิหนา้ที ่

3.    การบริจาคเพื่อการกุศล และการใหเ้งนิสนบัสนุนของบริษทั ตอ้งมขี ัน้ตอนการตรวจสอบอนุมตัิและสอบทาน โดยตอ้งมี

เอกสารหลกัฐานชดัเจนเพื่อใหม้ ัน่ใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลและเงนิสนบัสนุนนัน้ไม่ถูกน าไปใชเ้ป็นขอ้อา้งส าหรบัการ

ทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 

4.    บริษทัตอ้งจดัใหม้กีระบวนการตรวจสอบระบบ และข ัน้ตอนการปฏิบตัิการงานขายและการตลาด รวมท ัง้งานจดัหาพสัดุ 

และท าสญัญาอย่างสม า่เสมอ รวมถงึการประเมนิความเสีย่งต่อการเกดิทจุรติคอรร์ปัช ัน่  และบรหิารจดัการใหม้วีธิีการแกไ้ข

ทีเ่หมาะสม 

5.    บริษทัตอ้งมกีระบวนการบริหารทรพัยากรบุคคลที่สะทอ้นถงึความมุ่งม ัน่ต่อมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ และมี

นโยบายทีจ่ะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อบุคลากรของบริษทัทีป่ฏเิสธการคอรร์ปัช ัน่ แมว้า่การกระท านัน้จะ

ท าใหบ้รษิทัสูญเสยีโอกาสทาง โดยบรษิทัมกีระบวนการสือ่สารอย่างชดัเจนเกี่ยวกบันโยบายดงักลา่ว 

6.    บริษ ัทต ้องจ ัด ใหม้ีข ั้นตอนในการเก็บร ักษาเอกสารและบ ันทึกต่างๆ ใหพ้รอ้มต่อการตรวจ สอบเพื่อยืนย ัน                  

ความถูกตอ้งและความเหมาะสมของรายงานทางการเงนิ ตลอดจนข ัน้ตอนการปฏบิตัิเพือ่ใหม้ ัน่ใจว่าไม่มีรายการใดทีไ่ม่ได ้

รบัการบนัทกึ หรอืไมส่ามารถอธิบายได ้หรอืเป็นรายการเทจ็ 

7.    บริษทัตอ้งจดัใหม้ขี ัน้ตอนเพื่อใหเ้กิดความม ัน่ใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการท าบญัชี  และการเก็บรกัษาขอ้มูล

ไดร้บัการตรวจสอบภายในเพือ่ยนืยนัประสทิธิผลของกระบวนการตามมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ และเพือ่ใหเ้กิด

ความม ัน่ใจวา่การบนัทกึรายการทางเงนิมหีลกัฐานอย่างเพยีงพอเพือ่ใชใ้นการตรวจสอบ 

8.    บริษทัตอ้งจดัใหม้กีารสื่อสารหรือฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรของบริษทั เพื่อใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจอย่างแทจ้ริง

เกี่ยวกบัมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ และบทลงโทษหากไมป่ฏบิตัติามมาตรการนี้ 

9.    บรษิทัตอ้งสือ่สารนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่และแนวปฏบิตัไิปยงับรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัอืน่ทีบ่รษิทัมอี  านาจ

ในการควบคุมคู่คา้ทางธุรกจิ และผูม้สีว่นไดเ้สยี เพือ่ทราบและน ามาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ ไปปฏบิตั ิ

10. บคุลากรของบริษทัไม่พงึละเลยหรือเพกิเฉยเมือ่พบการกระท าทีอ่าจฝ่าฝืนมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ โดยบริษทั

ตอ้งจดัใหม้ช่ีองทางการแจง้เบาะแสและคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลหรอืเบาะแสเมือ่บคุลากรตอ้งการแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแส รวมท ัง้

เมือ่บคุลากรตอ้งการค าแนะน าเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัช ัน่ 
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11. คณะกรรมการการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษทั มีหนา้ที่รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการต่อตา้น การทุจริต

คอรร์ปัช ัน่นี้ต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยรายงานอย่างนอ้ยปีละ 1 คร ัง้ 

12. ฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วนต่อผูบ้ริหารสูงสุด  และ/หรือ  คณะกรรมการตรวจสอบ 

เพือ่รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 

นโยบายการรบัและให ้ของขวญั  บริการรบัรอง  หรือประโยชนอ์ืน่ๆ 

นโยบายการรบัและใหข้องขวญั บรกิารรบัรอง หรอืประโยชนอ์ืน่ใด สามารถกระท าไดโ้ดยตอ้งมลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 

• ด าเนินการอย่างถูกตอ้งเปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขดัต่อหลกัศีลธรรม เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบยีบปฏบิตัขิองบริษทั 

รวมถึงหน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งมคีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์ เทศกาล และ

ขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละทอ้งถิน่ รวมท ัง้ไมใ่ชเ้ป็นขอ้อา้งส าหรบัการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 

• หา้มรบัหรอืใหข้องขวญั บรกิารรบัรอง หรอืประโยชนอ์ื่นๆ หากการกระท าเหลา่นัน้จะมผีลกระทบเกี่ยวกบัการด าเนินงาน

ของบรษิทั 

• ตอ้งจดัท าบนัทกึเพื่อขออนุมตัิโดยระบุวตัถปุระสงคแ์ละชื่อบุคคล/หน่วยงานผูร้บัหรือใหข้องขวญั  บริการรบัรอง หรือ

ประโยชนอ์ืน่ๆ อย่างชดัเจนพรอ้มแนบเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งเพือ่น าเสนอผูม้อี  านาจของบรษิทัพจิารณาอนุมตัก่ิอนด าเนินการ 

• เป็นการใหใ้นนามบรษิทั ไมใ่ช่ในนามของพนกังาน 

• เป็นการใหอ้ย่างเปิดเผย ไมป่กปิด 

• กรณีการรบัของขวญัทุกรายการจะตอ้งบนัทกึแบบแสดงรายงานการรบัของขวญัเพือ่ขออนุมตัิจากผูม้อี  านาจอนุมตัิ ท ัง้นี้

ของขวญัที่ไดร้บัตอ้งมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท และใหผู้บ้งัคบับญัชาของพนกังานที่รบัของขวญัมีอ านาจพิจารณา

ด าเนินการกบัของขวญัเหลา่นัน้ 

• กรณีการรบัและใหบ้รกิาร หรอืเลี้ยงรบัรอง หรอืประโยชนอ์ืน่ๆ จะตอ้งบนัทกึแบบแสดงรายงานการรบับรกิารเลี้ยงรบัรอง

เพือ่ขออนุมตัจิากผูม้อี  านาจอนุมตั ิ 

นโยบายการบริจาคเพื่อการกศุลหรือการใหเ้งนิสนบัสนุน 

การบรจิาคเพือ่การกศุลหรอืการใหเ้งนิสนบัสนุนทกุประเภทตอ้งมลีกัษณะดงันี้ 

• ด าเนินการอย่างถูกตอ้ง เปิดเผย และโปร่งใสโดยไม่ขดัต่อหลกัศีลธรรม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบปฏบิตัิของบรษิทั

รวมถงึหน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งรวมท ัง้ไมใ่ชเ้ป็นขอ้อา้งส าหรบัการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 

• สอดคลอ้งกับนโยบายดา้นสงัคม ชุมชนและสิ่งแวดลอ้ม หรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพ ัฒนาสู่ความย ัง่ยืน            

ของบริษทั หรือเป็นกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคมอย่างแทจ้ริงหรือ เพื่อเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการ

ด าเนินงานดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

• ไมม่วีตัถปุระสงคแ์อบแฝงเพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบหรอืสรา้งแรงจูงใจในการเอื้อประโยชนท์างธุรกจิ 

• ตอ้งจดัท าบนัทกึเพือ่ขออนุมตัิโดยระบุวตัถปุระสงคแ์ละชื่อบคุคล/หน่วยงานผูร้บับรจิาคหรือรบัเงนิสนบัสนุนอย่างชดัเจน 

พรอ้มแนบเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งเพือ่น าเสนอผูม้อี  านาจของบริษทัพจิารณาอนุมตัิก่อนด าเนินการและพสูิจนไ์ดว้่ามกีจิกรรม

ตามโครงการเพือ่การกศุลดงักลา่วจรงิ และมกีารด าเนินการเพือ่สนบัสนุนใหว้ตัถปุระสงคข์องโครงการประสบผลส าเร็จ 
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นโยบายการมีสว่นร่วมทางการเมือง 

• บริษทัเป็นองคก์รทีเ่ป็นกลางทางการเมอืงสนบัสนุนการด าเนินการใดๆ ทีเ่ป็นไปตามระบอบการปกครองในประเทศนัน้ๆ 

ท ัง้นี้บริษทัสนบัสนุนใหบุ้คลากรของบริษทัยึดม ัน่ในระบอบประชาธิปไตย อนัมพีระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ และใช ้

สทิธิทางการเมอืงของตนตามครรลองของกฎหมาย 

• บรษิทัไมน่ าทรพัยากรของบรษิทัไปสนบัสนุนกจิกรรมทางการเมอืง ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม 

• บคุลากรสามารถใชส้ทิธิทางการเมอืงนอกเวลาท างานได ้

การบนัทึกและเกบ็รกัษาขอ้มูล 

ข ัน้ตอนการบนัทกึและเก็บรกัษาขอ้มูลทางการเงนิและบญัชีของบริษทัตอ้งเป็นไปอย่างถกูตอ้งครบถว้น และสามารถตรวจสอบ

ได ้โดยมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได ้ ภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ส าหรบัแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกบัการบนัทกึและเก็บรกัษาขอ้มลูใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณใน

การด าเนินธุรกจิ และนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีประกาศ ระเบยีบ และมาตรฐานทางบญัช ีตลอดจนนโยบายอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

การสื่อสารและการฝึกอบรม 

1. การสื่อสาร 

• จดัใหม้กีารสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ใหแ้ก่บุคลากรของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม 

และผูม้สีว่นไดเ้สยี 

• จดัใหม้กีารสื่อสารไปยงับุคลากร บริษทัย่อย และบริษทัร่วม เกี่ยวกบับทลงโทษหากไม่ปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการ

ทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 

• จดัใหม้กีารสือ่สารไปยงับคุลากร บริษทัย่อย และบริษทัร่วม เกี่ยวกบันโยบายการไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทาง

ลบต่อบคุลากรของบรษิทัทีป่ฏเิสธการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ แมว้า่การกระท านัน้จะท าใหบ้รษิทัสูญเสยีโอกาสทางธุรกจิ 

ท ัง้นี้ เมือ่มกีารจดัท าหรอืปรบัปรุงนโยบายและมาตรการทีเ่กี่ยวขอ้ง ใหม้กีารสือ่สารและเปิดเผยขอ้มูลทุกคร ัง้ตามช่องทางการ

สือ่สารทีเ่หมาะสม อาท ิจดหมาย อเีมล เวบ็ไซต ์อนิทราเน็ต สือ่สิง่พมิพ ์แผ่นป้ายประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

2. การฝึกอบรม 

• จดัใหม้กีารปฐมนิเทศและฝึกอบรมเกี่ยวกบันโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ใหแ้ก่บคุลากรของบรษิทั 

• สนบัสนุนใหก้รรมการและผูบ้ริหารมีส่วนร่วมในการใหค้วามรูแ้ก่พนกังาน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตัิตาม

นโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 
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บทลงโทษเม่ือไม่ปฏบิติัตามมาตรการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชัน่ 

นโยบายและมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของวนิยัในการปฏบิตังิาน กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน

ที่ไม่ปฏิบตัิตามย่อมถูกสอบสวน และพิจารณาโทษทางวนิยัตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษ ัท พระราชบญัญตัิบริษทัมหาชน จ ากดั 

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป  

 

   

 

 


