นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริ ษ ัท ไทคอน อิ น ดัส เทรี ย ล คอนเน็ ค ชัน่ จ ากัด (มหาชน) ให้ค วามส าคัญ และยึ ด มัน่ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ว ย
ความซือ่ สัตย์สุจริต โปร่งใส เป็ นธรรม โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ ดี รวมทัง้
สนับสนุ นการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุ รกิจ การเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืนของบริษทั ตลอดจนระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมันคงของประเทศ
่
ในฐานะทีบ่ ริษทั เป็ นส่วนหนึ่งของสังคม และเป็ นหนึ่งในสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) ที่มุ่งหวังให้ประเทศไทยปราศจากการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ บริษทั จึงกาหนด “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ” ฉบับนี้ เพือ่ เป็ นแนวทางให้บุคลากรทุกคนของบริษทั ยึดถือใน
การปฏิบตั งิ าน ตลอดจนผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษทั ได้รบั ทราบนโยบายและแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษทั
บริษทั กาหนดให้บุคลากรของบริษทั ต้องศึกษาทาความเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ของบริษทั
อย่างจริงจัง เพื่อร่วมกันพัฒนาบริษทั ให้เป็ นองค์กรที่โปร่งใส ได้รบั ความไว้วางใจจากผู ม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย บริษทั จึงได้กาหนดข้อพึง
ปฏิบตั สิ าหรับบุคลากรของบริษทั ดังนี้
ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั เรียกร้อง ดาเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในทุกประเทศและ
ทุกหน่ วยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนที่ธุรกิจของบริษทั เข้าไปเกี่ยวข้อง โดยร่วมกันส่ง เสริมค่ านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และความ
รับผิดชอบให้เป็ นวัฒ นธรรมองค์กร อีกทัง้ ให้มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่ อ ต้านการทุจริต คอร์รปั ชัน่ นี้ อย่างสมา่ เสมอ
ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั แิ ละข้อกาหนดในการดาเนินการเพือ่ ให้สอดคลอ้ งกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ
และข้อกาหนดของกฎหมาย
คานิ ยาม
“คอร์รปั ชัน่ (Corruption)” หมายถึง การติดสินบนไม่วา่ จะอยู่ในรูปแบบใดๆ ดังนี้
1. การให้ การเสนอ ให้คามัน่ หรือสัญญาว่าจะให้
2. การรับ การเรียกร้อง
ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่นื ใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกชน หรือผู ม้ หี น้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่า จะโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม เพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าวกระทาหรือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นั เป็ นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซง่ึ ธุรกิจหรือผลประโยชน์
อืน่ ใดทีไ่ ม่เหมาะสมในทางธุรกิจทัง้ นี้เว้นแต่เป็ นกรณีทก่ี ฎหมายระเบียบ ประกาศข้อบังคับขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิน่ หรือจารีต
ทางการค้าให้กระทาได้
บริษทั หมายถึง บริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั ย่อย หมายถึง บริษทั ทีม่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) บริษทั ทีบ่ ริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จากัด (มหาชน) (“ไทคอน”) มีอานาจควบคุมกิจการ
(ข) บริษทั ทีบ่ ริษทั ตาม (ก) มีอานาจควบคุมกิจการ
(ค) บริษทั ที่อยู่ภายใต้อานาจควบคุมกิจการของบริษทั ตาม (ข) ต่อไปเป็ นทอดๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อานาจควบคุม
กิจการของบริษทั ตาม (ข)
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บริษทั ร่วม หมายถึง
บริษทั ที่ ไทคอน หรือ บริษทั ย่อยมีอานาจในการมีสว่ นร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดาเนินงานของบริษทั
แต่ไม่ถงึ ระดับทีจ่ ะมีอานาจควบคุมนโยบายดังกล่าวและไม่ถอื เป็ นบริษทั ย่อยหรือกิจการร่วมค้า
ในกรณีท่ี ไทคอน หรือบริษทั ย่อยถือหุน้ ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมรวมกันตัง้ แต่รอ้ ยละยีส่ บิ แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจานวน
สิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั นัน้ ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่า ไทคอน หรือบริษทั ย่อยมีอานาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจตามวรรคหนึ่ง
เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็ นอย่างอืน่
อานาจควบคุมกิจการ หมายถึง การมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) การถือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงในบริษทั เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั นัน้
(ข) การมีอานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่วา่ เพราะเหตุอน่ื ใด
(ค) การมีอานาจควบคุมการแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ ตัง้ แต่ก่งึ หนึ่งของกรรมการทัง้ หมดไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อม
ผู ม้ ี อ านาจของบริษัท หมายถึง ผู ท้ ่ีได้รบั มอบหมายจากบริษ ัท ให้มีอานาจด าเนิ น การตามที่ปรากฏอยู่ ในDelegation of
Authority ของบริษทั
บุคลากร หมายถึง กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั
กรรมการ หมายถึง กรรมการของบริษทั
ผูบ้ ริหาร หมายถึง ผูบ้ ริหารของบริษทั ตัง้ แต่ระดับผูอ้ านวยการฝ่ ายขึ้นไป
พนักงาน หมายถึง พนักงานลาดับถัดลงมาจากผูบ้ ริหารทัง้ ทีเ่ ป็ นพนักงานประจา และพนักงานรายวันของบริษทั
คู่คา้ หมายถึง ผูจ้ ดั หาสินค้าและบริการให้กบั บริษทั ผูอ้ อกแบบทีป่ รึกษา ผูร้ บั เหมา ผูร้ บั เหมาช่วง
ผูม้ ีสว่ นได้เสีย หมายถึง ผูถ้ อื หุน้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่ง ชุมชนและสังคม
การช่ ว ยเหลื อ ทางการเมื อ ง หมายถึ ง การช่ ว ยเหลือ ทางการเงิน หรื อ ในรู ป แบบอื่ น ไม่ ว่ า จะโดยตรงหรื อ โดยอ้อ ม
เพือ่ สนับสนุ นกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กูเ้ งิน การให้สง่ิ ของหรือบริการ การบริจาคเงินเพือ่ ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานทีม่ ี
ความสัมพันธ์ใกล ้ชิดกับพรรคการเมืองในลักษณะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่างตอบแทนในทางมิชอบเป็ นต้น
ค่าบริการรับรอง หมายถึง ค่ าอาหาร ค่ าเครื่องดื่ม ค่ าของขวัญ ค่ าพิมพ์เอกสาร ค่ าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับ รอง
รวมทัง้ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึง่ จาเป็ นต้องจ่ายทีเ่ กี่ยวกับการรับรองเพือ่ เป็ นค่ารับรองในการต้อ นรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีไ่ ป
ตรวจงาน หรือเยีย่ มชมหรือทัศนศึกษาดูงาน
หน่ วยงานรัฐ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็ นกรมราชการส่วนภูมิภาค
ราชการส่วนท้องถิน่ และรัฐวิสาหกิจ ทีต่ งั้ ขึ้นตามพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา
การบริจาคเพื่อการกุศล หมายถึง การเสียสละ หรือ การสละเงิน หรือสิง่ ของให้องค์กรหรือบุคคลโดยไม่หวังสิง่ ตอบแทนหรือ
ก่อให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจแก่ผูบ้ ริจาค
เงินสนับสนุ น หมายถึง เงินที่ให้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุ รกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษทั เท่านัน้ โดยไม่มจี ุดประสงค์
แอบแฝง เพือ่ ใช้เป็ นข้ออ้างในการให้สนิ บนหรือทุจริตคอร์รปั ชัน่
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษทั
•

กาหนดนโยบายและกากับดูแลให้บริษทั มีระบบทีส่ นับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้มนั ่ ใจ
ว่าฝ่ ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
• กาหนดนโยบายและกากับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทัง้ ดาเนินการให้บริษทั มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
• ปฏิบตั ต
ิ ามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และมีบทลงโทษเมือ่ ไม่ปฏิบตั ติ าม
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
•

กากับดูแลการควบคุมภายใน การจัดทารายงานทางการเงิน และกระบวนการอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ กากับดูแลการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
• สอบทานมาตรการและการควบคุ ม ภายในที่เกี่ย วข้อ ง เพื่อ ให้ม น
ั ่ ใจว่ามาตรการต่ อต้านการทุจริต คอร์รปั ชัน่ มีความ
เพียงพอ และมีประสิทธิผล
• สอบทานการประเมินความเสีย
่ งต่อการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และให้คาแนะนา ต่อคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับการปฏิบตั ิท่ี
ควรมีเพือ่ ลดความเสีย่ งนัน้ โดยผูบ้ ริหารต้องนาคาแนะนาไปปฏิบตั ิ
• รายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ ยวกับมาตรการต่ อต้านการทุจริตคอร์รป
ั ชัน่ ของบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทั อย่าง
สมา่ เสมอ และให้คาแนะนาข้อควรปฏิบตั แิ ก่คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
• ดาเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มก
ี ระบวนการรับและกากับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน
3. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
•

วางกรอบแนวทาง และกากับดูแลการดาเนินงาน ทีเ่ กี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ของบริษทั
• จัด ท าและทบทวนนโยบายต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์ร ัป ชัน
่ ให้ข อ้ เสนอแนะแนวทางการติ ด ตาม และรายงานผล
การดาเนินงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
•

กากับดูแล และสนับสนุ นให้มกี ารบริหารความเสีย่ งด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยการประเมินความเสีย่ งด้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ และทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ให้เพียงพอเหมาะสม
• รายงานผลการบริหารความเสีย
่ งด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ แก่คณะกรรมการบริษทั
5. ผูบ้ ริหาร
•

กาหนดให้มีการประเมิน ความเสี่ยงด้านการทุ จริต คอร์ร ปั ชัน่ ในกระบวนการปฏิบตั ิ งานที่อ าจก่ อ ให้เกิด การทุจ ริต

คอร์รปั ชัน่
•

กาหนดให้มกี ระบวนการส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และสือ่ สารไปยังบุคลากร ของบริษทั
และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
• นานโยบายและกรอบการป้ องกันการทุจริตคอร์รป
ั ชัน่ ให้บคุ ลากรของบริษทั ถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
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•

กาหนดให้มกี ารประเมินผล และรายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ต่อคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ทีด่ อี ย่างสมา่ เสมอ
• กาหนดให้มก
ี ระบวนการรับ และกากับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน
• ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่ างๆ เพื่อให้ส อดคล อ้ งกับการเปลี่ยนแปลงของธุ รกิจระเบีย บ
ข้อบังคับและข้อกาหนดของกฎหมาย
แนวปฏิบตั ิ
1. บุคลากรของบริษทั ต้องไม่ดาเนินการหรือเข้าไปมีสว่ นร่วมในการทุจริตคอร์รปั ชัน่ การให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม โดยมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ คู่มอื การกากับการดูแลกิจการทีด่ ี และมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษทั รวมทัง้ ระเบียบและข้อกาหนดอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
2. บุคลากรของบริษทั ต้องปฏิบตั ดิ ว้ ยความระมัดระวังเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใด รวมถึง
ค่าบริการรับรอง และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทัง้ นี้ การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง ต้องเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
หรือตามประเพณีนิยมเท่านัน้ โดยมีมลู ค่าทีเ่ หมาะสมและต้องไม่สง่ ผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบตั ิหน้าที่
3. การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุ นของบริษทั ต้องมีขนั้ ตอนการตรวจสอบอนุ มตั ิและสอบทาน โดยต้องมี
เอกสารหลักฐานชัดเจนเพื่อให้มนั ่ ใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุ น นัน้ ไม่ถูกนาไปใช้เป็ นข้ออ้างสาหรับการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่
4. บริษทั ต้องจัดให้มกี ระบวนการตรวจสอบระบบ และขัน้ ตอนการปฏิบตั ิการงานขายและการตลาด รวมทัง้ งานจัดหาพัสดุ
และทาสัญญาอย่างสมา่ เสมอ รวมถึงการประเมินความเสีย่ งต่อการเกิดทุจริตคอร์รปั ชัน่ และบริหารจัดการให้มวี ธิ ีการแก้ไข
ทีเ่ หมาะสม
5. บริษทั ต้องมีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมัน่ ต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และมี
นโยบายทีจ่ ะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อ บุคลากรของบริษทั ทีป่ ฏิเสธการคอร์รปั ชัน่ แม้วา่ การกระทานัน้ จะ
ทาให้บริษทั สูญเสียโอกาสทาง โดยบริษทั มีกระบวนการสือ่ สารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว
6. บริ ษ ัท ต้อ งจัด ให้มี ข ั้น ตอนในการเก็ บ รัก ษาเอกสารและบัน ทึ ก ต่ า งๆ ให้พ ร้อ มต่ อ การตรวจ สอบเพื่ อ ยื น ยัน
ความถูกต้องและความเหมาะสมของรายงานทางการเงิน ตลอดจนขัน้ ตอนการปฏิบตั ิเพือ่ ให้มนั ่ ใจว่าไม่มีรายการใดทีไ่ ม่ได้
รับการบันทึก หรือไม่สามารถอธิบายได้ หรือเป็ นรายการเท็จ
7. บริษทั ต้องจัดให้มขี นั้ ตอนเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการทาบัญชี และการเก็บรักษาข้อมูล
ได้รบั การตรวจสอบภายในเพือ่ ยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และเพือ่ ให้เกิด
ความมันใจว่
่ าการบันทึกรายการทางเงินมีหลักฐานอย่างเพียงพอเพือ่ ใช้ในการตรวจสอบ
8. บริษทั ต้องจัดให้มกี ารสื่อสารหรือฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรของบริษทั เพื่อให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจอย่างแท้จริง
เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และบทลงโทษหากไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรการนี้
9. บริษทั ต้องสือ่ สารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และแนวปฏิบตั ไิ ปยังบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั อืน่ ทีบ่ ริษทั มีอานาจ
ในการควบคุมคู่คา้ ทางธุรกิจ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพือ่ ทราบและนามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ไปปฏิบตั ิ
10. บุคลากรของบริษทั ไม่พงึ ละเลยหรือเพิกเฉยเมือ่ พบการกระทาทีอ่ าจฝ่ าฝื นมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยบริษทั
ต้องจัดให้มชี ่องทางการแจ้งเบาะแสและคุม้ ครองผู ใ้ ห้ขอ้ มูลหรือเบาะแสเมือ่ บุคลากรต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส รวมทัง้
เมือ่ บุคลากรต้องการคาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
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11. คณะกรรมการการกากับดู แลกิจการที่ดีของบริษทั มีหน้าที่รายงานผลการดาเนิน การตามมาตรการต่ อต้าน การทุจริต
คอร์รปั ชัน่ นี้ต่อคณะกรรมการบริษทั โดยรายงานอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
12. ฝ่ ายตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วนต่ อผูบ้ ริหารสู งสุด และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
เพือ่ รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
นโยบายการรับและให้ ของขวัญ บริการรับรอง หรือประโยชน์อน่ื ๆ
นโยบายการรับและให้ของขวัญ บริการรับรอง หรือประโยชน์อน่ื ใด สามารถกระทาได้โดยต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
• ดาเนินการอย่างถูกต้องเปิ ดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขดั ต่อหลักศีลธรรม เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษทั
รวมถึงหน่ วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่ วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ เทศกาล และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิน่ รวมทัง้ ไม่ใช้เป็ นข้ออ้างสาหรับการทุจริตคอร์รปั ชัน่
• ห้ามรับหรือให้ของขวัญ บริการรับรอง หรือประโยชน์อ่นื ๆ หากการกระทาเหล่านัน้ จะมีผลกระทบเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของบริษทั
• ต้องจัดทาบันทึกเพื่อขออนุ มตั ิโดยระบุวตั ถุประสงค์และชื่อบุคคล/หน่วยงานผูร้ บั หรือให้ของขวัญ บริการรับรอง หรือ
ประโยชน์อน่ื ๆ อย่างชัดเจนพร้อมแนบเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องเพือ่ นาเสนอผูม้ อี านาจของบริษทั พิจารณาอนุมตั กิ ่อนดาเนินการ
• เป็ นการให้ในนามบริษทั ไม่ใช่ในนามของพนักงาน
• เป็ นการให้อย่างเปิ ดเผย ไม่ปกปิ ด
• กรณี การรับของขวัญทุกรายการจะต้องบันทึกแบบแสดงรายงานการรับของขวัญเพือ่ ขออนุ มตั ิจากผูม้ อี านาจอนุ มตั ิ ทัง้ นี้
ของขวัญ ที่ได้รบั ต้องมีมูลค่ าไม่เกิน 3,000 บาท และให้ผู บ้ งั คับบัญ ชาของพนักงานที่รบั ของขวัญ มีอ านาจพิจ ารณา
ดาเนินการกับของขวัญเหล่านัน้
• กรณีการรับและให้บริการ หรือเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อน่ื ๆ จะต้องบันทึกแบบแสดงรายงานการรับบริการเลี้ยงรับรอง
เพือ่ ขออนุมตั จิ ากผูม้ อี านาจอนุมตั ิ
นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้เงินสนับสนุ น
การบริจาคเพือ่ การกุศลหรือการให้เงินสนับสนุนทุกประเภทต้องมีลกั ษณะดังนี้
• ดาเนินการอย่างถูกต้อง เปิ ดเผย และโปร่งใสโดยไม่ขดั ต่อหลักศีลธรรม เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิของบริษทั
รวมถึงหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องรวมทัง้ ไม่ใช้เป็ นข้ออ้างสาหรับการทุจริตคอร์รปั ชัน่
• สอดคล อ้ งกับ นโยบายด้า นสัง คม ชุ ม ชนและสิ่ง แวดล อ้ ม หรื อ กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพัฒ นาสู ่ ค วามยัง่ ยื น
ของบริษทั หรือเป็ น กิจกรรมที่ก่อ ให้เกิด ประโยชน์ต่อ สังคมอย่างแท้จริงหรือ เพื่อ เป็ น ไปตามวัตถุประสงค์ของการ
ดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
• ไม่มวี ตั ถุประสงค์แอบแฝงเพือ่ สร้างความได้เปรียบหรือสร้างแรงจูงใจในการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ
• ต้องจัดทาบันทึกเพือ่ ขออนุมตั ิโดยระบุวตั ถุประสงค์และชื่อบุคคล/หน่วยงานผูร้ บั บริจาคหรือรับเงินสนับสนุนอย่างชัดเจน
พร้อมแนบเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องเพือ่ นาเสนอผูม้ อี านาจของบริษทั พิจารณาอนุ ม ตั ิก่อนดาเนินการและพิสูจน์ได้ว่ามีกจิ กรรม
ตามโครงการเพือ่ การกุศลดังกล่าวจริง และมีการดาเนินการเพือ่ สนับสนุนให้วตั ถุประสงค์ของโครงการประสบผลสาเร็จ
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นโยบายการมีสว่ นร่วมทางการเมือง
• บริษทั เป็ นองค์กรทีเ่ ป็ นกลางทางการเมืองสนับสนุ นการดาเนินการใดๆ ทีเ่ ป็ นไปตามระบอบการปกครองในประเทศนัน้ ๆ
ทัง้ นี้บริษทั สนับสนุ นให้บุคลากรของบริษทั ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข และใช้
สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย
• บริษทั ไม่นาทรัพยากรของบริษทั ไปสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม
• บุคลากรสามารถใช้สทิ ธิทางการเมืองนอกเวลาทางานได้
การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล
ขัน้ ตอนการบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและบัญชีของบริษทั ต้องเป็ นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบ
ได้ โดยมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ภายใต้การกากับดู แลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
สาหรับแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับการบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลให้เป็ นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
การดาเนินธุรกิจ และนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ประกาศ ระเบียบ และมาตรฐานทางบัญชี ตลอดจนนโยบายอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
การสื่อสารและการฝึ กอบรม
1. การสื่อสาร
• จัดให้มกี ารสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ให้แก่ บุคลากรของบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
• จัดให้มกี ารสื่อสารไปยังบุคลากร บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม เกี่ยวกับ บทลงโทษหากไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่
• จัดให้มกี ารสือ่ สารไปยังบุคลากร บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม เกี่ยวกับนโยบายการไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทาง
ลบต่อบุคลากรของบริษทั ทีป่ ฏิเสธการทุจริตคอร์รปั ชัน่ แม้วา่ การกระทานัน้ จะทาให้บริษทั สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
ทัง้ นี้ เมือ่ มีการจัดทาหรือปรับปรุงนโยบายและมาตรการทีเ่ กี่ยวข้อง ให้มกี ารสือ่ สารและเปิ ดเผยข้อมูลทุกครัง้ ตามช่องทางการ
สือ่ สารทีเ่ หมาะสม อาทิ จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ อินทราเน็ต สือ่ สิง่ พิมพ์ แผ่นป้ ายประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
2. การฝึ กอบรม

• จัดให้มกี ารปฐมนิเทศและฝึ กอบรมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ให้แก่ บคุ ลากรของบริษทั
• สนับสนุ นให้กรรมการและผู บ้ ริหารมีส่วนร่วมในการให้ความรู แ้ ก่พนักงาน และเป็ น แบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
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บทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของวินยั ในการปฏิบตั งิ าน กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ที่ไม่ปฏิบตั ิตามย่อมถูกสอบสวน และพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษ ัท พระราชบัญญัติบริษทั มหาชน จากัด
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องต่อไป
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