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บริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป%องกันและต&อต'านการทุจริตคอร*รัปช่ัน 
(ทบทวนเม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 ) 

1. บทนํา 
บริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย-อย (“บริษัท”) มุ-งม่ันในการดําเนินธุรกิจภายใต�หลักธรรมาภิบาลท่ีดี 

โดยจะประกอบธุรกิจด�วยความซ่ือสัตย8สุจริต โปร-งใส สามารถตรวจสอบได� และยึดม่ันในความรับผิดชอบต-อผู�มีส-วนได�เสียของ
บริษัท รวมท้ังให�การสนับสนุนการต-อต�านการทุจริต และห�ามจ-ายสินบนเพ่ือผลประโยชน8ทางธุรกิจ  

ดังน้ันบริษัทจึงได�เข�าร-วมเป?น “แนวร-วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต-อต�านการทุจริต” ต้ังแต-ปA 2554 เพ่ือแสดง
เจตนารมณ8และความมุ-งม่ันในการต-อต�านการคอร8รัปช่ันในทุกรูปแบบ โดยมุ-งหมายให�ทุกคนในองค8กรได�มีความเข�าใจเก่ียวกับ
การต-อต�านการคอร8รัปช่ันภายใต�นโยบายเดียวกัน และปฏิบัติตามนโยบายอย-างเคร-งครัด โดยบริษัทมีนโยบายท่ีกําหนดความ
รับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ และข�อกําหนดในการดําเนินการอย-างเหมาะสม เพ่ือปCองกันการคอร8รัปช่ันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ
ของบริษัท และเพ่ือให�การตัดสินใจ รวมถึงการดําเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความเส่ียงด�านการคอร8รัปชั่นได�รับการพิจารณา
และปฏิบัติอย-างรอบคอบ บริษัทจึงได�จัดทํา “นโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือปCองกันและต-อต�านการคอร8รัปชั่น” เป?นลาย
ลักษณ8อักษร เพ่ือเป?นแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ และพัฒนาสู-องค8กรแห-งความย่ังยืน 

2. วัตถุประสงค8 
นโยบายฉบับน้ีมีวัตถุประสงค8เพ่ือ 

� แสดงออกให�เห็นถึงจุดยืนของบริษัทในการต-อต�านการคอร8รัปชั่นอย-างส้ินเชิง 
� กําหนดหลักเกณฑ8และแนวทางปฏิบัติเพ่ือให�บริษัท และพนักงานถือปฏิบัติ และกําหนดมาตรการเพ่ือปCองกันมิให�

บริษัทและพนักงานฝHาฝIนหลักเกณฑ8หรือแนวปฏิบัติในการต-อต�านการคอร8รัปช่ัน 

� กําหนดขั้นตอนการสอบทานและกํากับติดตามเพ่ือให�ม่ันใจว-ามีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับน้ี 
� สนับสนุนให�พนักงานเฝCาระวังและรายงานการพบเห็นการคอร8รัปช่ัน ผ-านช-องทางการแจ�งเบาะแสท่ีกําหนดไว� 

3. ขอบเขต 

� นโยบายฉบับน้ีมีผลบังคับใช�กับกรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานทุกคน (รวมเรียกว-า “พนักงาน”) ของบริษัท โดย
ให�ยึดถือเป?นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

� บริษัทมุ-งหวังให�ตัวแทน และ/หรือตัวกลาง ท่ีมีความเก่ียวข�องหรือกระทําการในนามบริษัท มีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับน้ีด�วย 

4. คํานิยาม 
การคอร*รัปช่ัน (Corruption) หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติในตําแหน-งหน�าท่ี หรือใช�อํานาจตําแหน-งหน�าท่ี
โดยมิชอบ เพ่ือแสวงหาประโยชน8อันมิควรได� โดยการเสนอ การให� หรือการรับสินบน การให�คําม่ันสัญญา การเรียกร�อง 
หรือรับ ท้ังท่ีเป?นเงิน ทรัพย8สิน สิ่งของ หรือสิทธิประโยชน8อื่นใดซ่ึงไม-เหมาะสม กับเจ�าหน�าท่ีของรัฐ เจ�าหน�าท่ีของรัฐ
ต-างประเทศ เจ�าหน�าท่ีขององค8การระหว-างประเทศ หน-วยงานของรัฐ หน-วยงานของเอกชน หรือผู�มีหน�าท่ี ไม-ว-าจะโดย
ทางตรงหรือทางอ�อม เพ่ือให�บุคคลดังกล-าวกระทําหรือละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ี อันเป?นการให�ได�มาซ่ึงธุรกิจ หรือแนะนํา
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ธุรกิจให�กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพ่ือให�ได�มาหรือรักษาไว�ซ่ึงผลประโยชน8อ่ืนใดท่ีไม-เหมาะสมทางธุรกิจ เว�นแต-เป?นกรณี
ท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข�อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท�องถ่ิน หรือจารีตทางการค�าให�กระทําได� 

สินบน หมายถึง ทรัพย8สินหรือประโยชน8อ่ืนใดในท่ีน้ี 
� ทรัพย8สิน หมายถึง ทรัพย8และวัตถุไม-มีรูปร-างซ่ึงอาจมีราคาและอาจถือเอาได� เช-น เงิน บ�าน รถ 

� ประโยชน8อ่ืนใด เช-น การให�อยู-บ�านเช-าฟรี การปลดหน้ีให� การพาไปท-องเท่ียว 

ค&าอํานวยความสะดวก หมายถึง ค-าใช�จ-ายจํานวนเล็กน�อยท่ีจ-ายแก-เจ�าหน�าท่ีของรัฐอย-างไม-เป?นทางการ และเป?นการ
ให�เพียงเพ่ือให�มั่นใจว-าเจ�าหน�าท่ีของรัฐจะดําเนินการตามกระบวนการ หรือเป?นการกระตุ�นให�ดําเนินการรวดเร็วข้ึน โดย
กระบวนการน้ันไม-ต�องอาศัยดุลพินิจของเจ�าหน�าท่ีรัฐ และเป?นการกระทําอันชอบด�วยหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีรัฐผู�น้ัน 
รวมท้ังเป?นสิทธิท่ีบริษัทพึงจะได�ตามกฎหมายอยู-แล�ว เช-น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการได�รับการ
บริการสาธารณะ เป?นต�น 

เจ'าหน'าท่ีรัฐ/พนักงานรัฐ หมายถึง การท่ีบุคคลผู�เป?นหรือเคยเป?นเจ�าหน�าท่ีของรัฐ/นักการเมือง/ท่ีปรึกษาของ
หน-วยงานรัฐ และได�เข�ามาทํางานให�กับบริษัทเอกชน และอาจอาศัยความสัมพันธ8หรือข�อมูลภายในไปเอ้ือประโยชน8แก-
บริษัทเอกชนหรือก-อให�เกิดภาวะความขัดแย�งทางผลประโยชน8ของการปฏิบัติหน�าท่ีของหน-วยงานของรัฐหรือองค8กร
กํากับดูแลธุรกิจกับบริษัทท่ีอยู-ภายใต�การกํากับดูแล โดยผลของการกระทําน้ันมุ-งหวังให�เกิดความได�เปรียบทางธุรกิจท่ีไม-
เป?นธรรม หรือ การกําหนดนโยบายเอื้อประโยชน8เอกชนท่ีอดีตเจ�าหน�าท่ีของรัฐน้ันทํางานให� 

“เจ'าหน'าท่ีของรัฐ” หมายความว-า ผู�ดํารงตําแหน-งการเมือง ข�าราชการหรือพนักงานส-วนท�องถ่ินซ่ึงมีตําแหน-งหรือ
เงินเดือนประจํา พนักงานหรือบุคคลผู�ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน-วยงานของรัฐ ผู�บริหารท�องถ่ิน และสมาชิกสภา
ท�องถ่ินซ่ึงมิใช-ผู�ดํารงตําแหน-งทางการเมือง เจ�าพนักงานตามกฎหมายว-าด�วยลักษณะปกครองท�องท่ี และให�หมายความ
รวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ�างของส-วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน-วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึง
ใช�อํานาจหรือได�รับมอบหมายให�ใช�อํานาจทางการปกครองของรัฐในการดําเนินการอย-างใดอย-างหน่ึงตามกฎหมาย ไม-ว-า
จะเป?นการจัดต้ังข้ึนในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ กิจการอื่นของรัฐ 

5. นโยบายการปCองกันและต-อต�านการคอร8รัปชั่น 
5.1 บริษัทไม-ยอมรับการคอร8รัปชั่น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการท้ังหมดทุกหน-วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
5.2 กรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานของบริษัทไม-ยอมรับการคอร8รัปช่ัน ไม-ว-าจะเพ่ือประโยชน8ต-อตนเอง ครอบครัว 

เพ่ือน หรือคนรู�จักในทุกรูปแบบท้ังทางตรงหรือทางอ�อม โดยต�องปฏิบัติตามมาตรการต-อต�านการคอร8รัปช่ันอย-าง
เคร-งครัด 

5.3 บริษัทกําหนดให�มีการสื่อสาร ทําความเข�าใจให�บุคลากรของบริษัทต้ังแต-เร่ิมเข�าทํางานและมีการอบรมเป?นประจํา
สมํ่าเสมอ รวมถึงมีข้ันตอนการสอบทานตามนโยบายต-อต�านการคอร8รัปช่ันอย-างสมํ่าเสมอ เพ่ือให�มีการปฏิบัติท่ี
เป?นไปตามนโยบายฉบับน้ี  ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข�อกําหนดในการดําเนินการเพ่ือให�
สอดคล�องกับการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข�อบังคับ และข�อกําหนดของกฎหมาย 

5.4 บริษัทจะสร�างและรักษาวัฒนธรรมองค8กร ท่ียึดม่ันว-าการคอร8รัปช่ันเป?นส่ิงท่ียอมรับไม-ได�ท้ังการทําธุรกรรมกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชน 
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5.5 บริษัทมีนโยบายต-อต�านการคอร8รัปช่ันอย-างส้ินเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบัติตามกฎหมายท้ังหมด
ท่ีเก่ียวข�องกับการต-อต�านการคอร8รัปช่ันในประเทศไทย 

5.6 บริษัทไม-มีนโยบายท่ีจะเข�าไปมีบทบาท หรือให�การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองท่ีไม-ถูกครรลอง 
5.7 บริษัทไม-มีนโยบายสนับสนุนให�พนักงานจ-ายค-าอํานวยความสะดวกแก-เจ�าหน�าท่ีรัฐ 
5.8  บริษัทไม-มีนโยบายจ�างเจ�าหน�าท่ีรัฐ ซ่ึงมีหน�าท่ีเก่ียวข�องกับการควบคุมบริษัท เว�นแต- เป?นกรณีท่ีได�รับการแต-งต้ัง

โดยได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับตลาดทุน (สํานักงาน ก.ล.ต.) เพ่ือเข�ามาช-วยเหลือในการ
ดําเนินงานของบริษัท 

6. หน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการปCองกันและต-อต�านการคอร8รัปชั่น 
6.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน�าท่ีพิจารณาอนุมัตินโยบาย และสนับสนุนการต-อต�านการคอร8รัปชั่นให�เกิดข้ึนในบริษัท 

เพ่ือให�ทุกคนในบริษัทเข�าใจและตระหนักถึงความสําคัญของปcญหาท่ีเกิดข้ึนจากการคอร8รัปช่ัน พร�อมท้ังกรณีท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบได�รายงานการกระทําการคอร8รัปช่ันท่ีส-งผลกระทบต-อบริษัท คณะกรรมการบริษัทมี
หน�าท่ีให�คําปรึกษา แนะนํา พิจารณาบทลงโทษและร-วมกันหาวิธีแก�ไขปcญหากับประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร 
กรรมการอํานวยการและกรรมการผู�จัดการ 

6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน�าท่ีและความรับผิดชอบ ดังน้ี 
o พิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติการต-อต�านคอร8รัปช่ัน ท่ีได�รับจากกรรมการอํานวยการและกรรมการ

ผู�จัดการ ให�มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล�อมของบริษัท วัฒนธรรมองค8กร และนําเสนอต-อ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ืออนุมัติ 

o พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการต-อต�านคอร8รัปชั่นท่ีได�รับจากฝHายบริหาร 
และนําเสนอต-อคณะกรรมการบริษัท เพ่ืออนุมัติ 

o สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และการประเมินความเส่ียงเก่ียวกับการคอร8รัปช่ัน 
ตามท่ีฝHายตรวจสอบฯได�นําเสนอ เพ่ือให�ม่ันใจว-าระบบดังกล-าวมีความเส่ียงท่ีจะทําให�เกิดโอกาสการ
คอร8รัปช่ันท่ีส-งผลกระทบต-อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทน�อยท่ีสุด และมีความเหมาะสม
กับรูปแบบธุรกิจของบริษัท 

o รับเร่ืองร�องเรียนท่ีเป?นเบาะแสท่ีทําให�ทราบถึงการกระทําอันนําไปสู-การคอร8รัปช่ัน ท่ีคนในองค8กรมีส-วน
เก่ียวข�อง และตรวจสอบข�อเท็จจริงตามท่ีได�รับ และเสนอเร่ืองให�คณะกรรมการบริษัทร-วมกันพิจารณา
ลงโทษหรือแก�ไขปcญหาดังกล-าว 

6.3 ฝHายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน มีหน�าท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงาน
ว-าเป?นไปอย-างถูกต�อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข�อกําหนด
ของหน-วยงานกํากับดูแล เพ่ือให�ม่ันใจว-ามีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต-อความเส่ียงด�านการ
คอร8รัปชั่นท่ีอาจเกิดขึ้น โดยรายงานต-อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให�
สอดคล�องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข�อกําหนด ข�อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
ส่ือสารกับบุคลากรในองค8กรให�ได�ทราบถึงนโยบายการต-อต�านคอร8รัปชั่น 

6.4 ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร กรรมการอํานวยการ กรรมการผู�จัดการและผู�บริหาร มีหน�าท่ีและความรับผิดชอบ ดังน้ี  
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o กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต-อต�านคอร8รัปช่ัน เพ่ือเสนอต-อคณะกรรมการบริษัท 
o ดําเนินมาตรการกํากับดูแลและควบคุมให�พนักงานปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต-อต�านการ

ทุจริตและคอร8รัปช่ันรวมถึงการตรวจสอบและพิจารณาลงโทษ 
o ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต-อต�านคอร8รัปช่ันให�มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ

ธุรกิจ หรือข�อกําหนดของกฎหมาย เพ่ือเสนอต-อคณะกรรมการบริษัท 
6.5 คณะกรรมการบริษัท ผู�บริหาร และพนักงานของบริษัท มีหน�าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติและสนับสนุน

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต-อต�านการคอร8รัปช่ันอย-างเคร-งครัด ท้ังน้ี รวมถึงการแจ�งเบาะแสหรือให�ข�อมูล 
เพ่ือให�นโยบายดังกล-าวบรรลุผลสําเร็จ 

7. แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการปCองกันและต-อต�านการคอร8รัปช่ัน 
7.1 คณะกรรมการบริษัท ผู�บริหารและพนักงานของบริษัท ต�องปฏิบัติตามนโยบายต-อต�านการคอร8รัปช่ัน โดยต�องไม-

เข�าไปเก่ียวข�องกับการคอร8รัปช่ัน ไม-ว-าจะโดยทางตรงหรือทางอ�อม 
7.2 คณะกรรมการบริษัท ผู�บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม-พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทําท่ีเข�าข-าย

การคอร8รัปชั่นท่ีเก่ียวข�องกับบริษัท โดยต�องแจ�งให�หน-วยงาน / บุคคลท่ีกําหนด หรือแจ�งผู�บังคับบัญชาทราบ 
รวมท้ังต�องให�ความร-วมมือในการตรวจสอบข�อเท็จจริงต-าง ๆ ท้ังน้ี หากมีข�อสงสัยหรือข�อซักถามให�ปรึกษา
หน-วยงาน / บุคคลท่ีกําหนด หรือผู�บังคับบัญชา ผ-านช-องทางต-าง ๆ ท่ีกําหนดไว� 

7.3 บริษัทจะให�ความเป?นธรรมและคุ�มครองพนักงานท่ีปฏิเสธหรือแจ�งเร่ืองการคอร8รัปช่ันท่ีเก่ียวข�องแก-บริษัท โดยใช�
มาตรการคุ�มครองผู�ร�องเรียน ผู�แจ�งเบาะแส หรือผู�ท่ีให�ความร-วมมือในการรายงานการคอร8รัปช่ัน ตามท่ีบริษัท
กําหนดไว�ในนโยบายการคุ�มครองและให�ความเป?นธรรมแก-พนักงานท่ีแจ�งข�อมูลหรือให�เบาะแสเก่ียวกับการทุจริต
คอร8รัปช่ัน หรือไม-ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข�อบังคับและจรรยาบรรณของบริษัท 

7.4 บริษัทจะเผยแพร-ให�ความรู�และทําความเข�าใจกับบุคคลภายนอกท่ีต�องปฏิบัติหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องกับบริษัทในเร่ืองท่ี
ต�องปฏิบัติ ให�เป?นไปตามนโยบายต-อต�านการคอร8รัปช่ัน ตามแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเผยแพร-นโยบายต-อต�านการ
คอร8รัปช่ัน (ข�อ 11) 

7.5 บริษัทสื่อสารมาตรการต-อต�านการคอร8รัปช่ัน รวมถึงแจ�งช-องทางการแจ�งเบาะแส หรือข�อร�องเรียนให�บุคคลภายใน
บริษัททราบ โดยผ-านหลายช-องทาง เช-น อบรมพนักงานเข�าใหม- อบรมพนักงานประจําปA รวมถึงการแจ�งข�อมูลผ-าน
ทางระบบอินทราเน็ต เป?นต�น เพ่ือนํามาตรการไปปฏิบัติอย-างจริงจัง และเพ่ือให�ม่ันใจว-าบุคลากรของบริษัทมี
ความเข�าใจ เห็นชอบ และปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต-อต�านการคอร8รัปช่ัน 

7.6 บริษัทสื่อสารมาตรการต-อต�านการคอร8รัปชั่น รวมถึงแจ�งช-องทางการแจ�งเบาะแส หรือข�อร�องเรียนไปยัง
สาธารณชน คู-ค�าทางธุรกิจท่ีเก่ียวข�อง และผู�มีส-วนได�เสียผ-านช-องทางต-าง ๆ เช-น เว็บไซต8ของบริษัท รายงาน
ประจําปA เป?นต�น เพ่ือสร�างความเข�าใจและนํามาตรการไปปฏิบัติอย-างจริงจัง 

7.7 บริษัทจัดให�มีระเบียบการเบิกจ-ายเงิน โดยกําหนดตารางอํานาจอนุมัติ และวงเงินในการอนุมัติ ซ่ึงต�องมีเอกสาร
หลักฐานท่ีชัดเจนประกอบ เพ่ือปCองกันไม-ให�มีการปฏิบัติงานท่ีไม-เหมาะสม รวมถึงไม-ให�เกิดการช-วยเหลือทาง
การเมือง และเพ่ือให�ม่ันใจว-าการบริจาคเพ่ือการกุศลไม-ได�เป?นไปเพ่ือการคอร8รัปชั่น และเงินสนับสนุนเพ่ือธุรกิจ
ไม-ได�ใช�เป?นข�ออ�างสําหรับการคอร8รัปช่ัน 
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7.8 คณะกรรมการบริษัท ผู�บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม-พึงรับหรือให�ของขวัญ การเล้ียงรับรอง และค-าใช�จ-าย
อ่ืนใดท่ีเกินความจําเป?นและไม-เหมาะสมกับเจ�าหน�าท่ีของรัฐหรือบุคคลท่ีทําธุรกิจกับบริษัท หากได�รับของขวัญท่ีมี
มูลค-าเกินปกติวิสัยในโอกาสตามประเพณีนิยม ให�กรรมการ ผู�บริหาร หรือพนักงานปฏิเสธไม-รับและรายงาน
ผู�บังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพ่ือทราบ ท้ังน้ี จะต�องดําเนินการตามแนวปฏิบัติในการดําเนินการเก่ียวกับของขวัญ 
การบริการต�อนรับ และค-าใช�จ-ายอ่ืน ๆ 

7.9 บริษัทจัดให�มีกระบวนการควบคุมภายใน เพ่ือปCองกันมิให�มีการคอร8รัปช่ัน โดยกระบวนการดังกล-าวครอบคลุมด�าน
งานขาย การตลาด การจัดซ้ือ การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและบัญชี การเก็บบันทึกข�อมูล การปฏิบัติงาน 
รวมถึงกระบวนการอ่ืนภายในบริษัทท่ีเก่ียวข�องกับมาตรการต-อต�านการคอร8รัปชั่น ท้ังน้ีต�องมีการดําเนินการตาม
กระบวนการท่ีกําหนดอย-างเคร-งครัด 

7.10 บริษัทจัดให�มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสะท�อนถึงความมุ-งม่ันของบริษัทต-อมาตรการต-อต�านการ
คอร8รัปช่ัน ต้ังแต-การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให�ผลตอบแทน และการเลื่อนตําแหน-ง 

7.11 บริษัทจัดให�มีมาตรการบริหารความเส่ียงเพ่ือปCองกันการคอร8รัปช่ัน โดยวิเคราะห8ความเสี่ยงของการดําเนินธุรกิจ 
กําหนดระดับความสําคัญของความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยงท้ังโอกาสเกิดและผลกระทบ พร�อมท้ังติดตาม
ความคืบหน�าของการบริหารความเสี่ยงเพ่ือปCองกันการคอร8รัปชั่น อย-างสมํ่าเสมอ โดยจะมีการทบทวนมาตรการ
จัดการความเส่ียงให�มีความเหมาะสมท่ีจะปCองกันความเส่ียงให�อยู-ในระดับท่ียอมรับได� 

7.12 บริษัทจัดให�มีการตรวจสอบภายในเพ่ือให�เกิดความม่ันใจว-าระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ี
กําหนดข้ึน ช-วยให�บริษัทบรรลุเปCาหมายท่ีวางไว�ได� รวมท้ังตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทให�เป?นไปตาม
ข�อกําหนด กฎระเบียบ 

7.13 เพ่ือความชัดเจนในการดําเนินการ ในเร่ืองท่ีมีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอร8รัปชั่น คณะกรรมการบริษัท 
ผู�บริหารและพนักงานของบริษัทต�องปฏิบัติด�วยความระมัดระวังในเร่ืองดังต-อไปน้ี 

• แนวปฏิบัติเก่ียวกับการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง 
บริษัทไม-มีนโยบายท่ีจะเข�าไปมีบทบาท หรือ ให�การสนับสนุนการกระทําท่ีไม-ถูกครรลอง หรือการให�ความ

ช-วยเหลือเพ่ือเอ้ือกับประโยชน8ต-อกิจการในทางใดทางหน่ึง 

• แนวปฏิบัติเก่ียวกับการบริจาคเพ่ือการกุศลและเงินสนับสนุน 
การบริจาคเพ่ือการกุศล ท้ังในรูปแบบของการให�ความช-วยเหลือทางการเงิน หรือในรูปแบบอ่ืน ๆ เช-น การให�ความรู� 
หรือการสละเวลา เป?นต�น บริษัทสามารถกระทําได� เพ่ือเป?นส-วนหน่ึงในกิจกรรมตอบแทนสังคม (Corporate Social 
Responsibility : CSR) โดยมิได�มุ-งหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ ท้ังน้ี จะต�องดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการ
บริจาคเพ่ือการกุศลและเงินสนับสนุนอย-างเคร-งครัด 
เงินสนับสนุน  เป?นการประชาสัมพันธ8ทางธุรกิจและเสริมสร�างภาพลักษณ8 ท่ีดีให�แก-บริษัท อาจกระทําได�โดยมี
วัตถุประสงค8เพ่ือธุรกิจ หรือช่ือเสียงของบริษัท ท้ังน้ีอาจมีความเส่ียงเน่ืองจากเป?นการจ-ายเงินสําหรับการบริการหรือ
ผลประโยชน8ท่ียากต-อการวัดผลและติดตาม ดังน้ัน จะต�องดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการบริจาคเพ่ือการ
กุศลและเงินสนับสนุนอย-างเคร-งครัด 
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การบริจาคเพ่ือการกุศลและเงินสนับสนุน อาจทําให�เกิดความเส่ียงต-อการคอร8รัปช่ัน เน่ืองจากกิจกรรมดังกล-าวเก่ียวข�อง
กับการใช�จ-ายเงินโดยไม-มีผลตอบแทนท่ีมีตัวตน และอาจจะใช�เป?นข�ออ�างหรือเส�นทางสําหรับการคอร8รัปชั่น และเพ่ือ
ไม-ให�การบริจาคเพ่ือการกุศลมีวัตถุประสงค8แอบแฝง ดังน้ัน บริษัทจึงได�กําหนดข้ันตอนและการควบคุมการบริจาคเพ่ือ
การกุศลและเงินสนับสนุน เพ่ือให�ม่ันใจว-าการบริจาคเพ่ือการกุศลและเงินสนับสนุนเป?นไปอย-างโปร-งใสและเป?นไปตาม
กฎหมายและข�อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1) กรรมการ ผู�บริหาร หรือพนักงานของบริษัทท่ีประสงค8จะให�บริษัทเข�าร-วมบริจาคเพ่ือการกุศล หรือเงินสนับสนุน 
(“ผู�ประสงค8จะให�บริษัทเข�าร-วมบริจาคเพ่ือการกุศล หรือเงินสนับสนุน”) จะต�องจัดทําแบบคําขออนุมัติ โดยระบุ
ชื่อผู�รับบริจาคและหรือผู�รับการสนับสนุน และวัตถุประสงค8ของการบริจาคหรือสนับสนุน  พร�อมแนบเอกสาร
ประกอบ เสนอขออนุมัติจากผู�มีอํานาจอนุมัติของบริษัท 

2) ผู�ประสงค8จะให�บริษัทเข�าร-วมบริจาคเพ่ือการกุศล หรือเงินสนับสนุน มีหน�าท่ีตรวจสอบองค8กรการกุศล มูลนิธิ
ต-าง ๆ นิติบุคคล ห�างร�านท่ีบริษัทจะเข�าร-วมในการบริจาคเงิน หรือเงินสนับสนุน ก-อนการนําเสนอผู�มีอํานาจ
อนุมัติ ดังน้ี 
2.1) ต�องม่ันใจว-าการบริจาคเพ่ือการกุศลและเงินสนับสนุนจะไม-ถูกนําไปใช�เป?นวิธีการหลีกเล่ียงในการให�สินบน 

ตลอดจนต�องดําเนินการอย-างโปร-งใสและเป?นไปตามกฎหมายท่ีใช�บังคับ  
2.2) ต�องพิสูจน8ได�ว-ามีการจัดกิจกรรมตามโครงการเพ่ือการกุศลหรือท่ีขอรับการสนับสนุนดังกล-าวจริง และมี

การดําเนินการเพ่ือสนับสนุนให�วัตถุประสงค8ของโครงการประสบผลสําเร็จ และก-อให�เกิดประโยชน8ต-อ
สังคมอย-างแท�จริงหรือเพ่ือเป?นไปตามวัตถุประสงค8ของการดําเนินงานด�วยความรับผิดชอบต-อสังคม 
(Corporate Social Responsibility : CSR) 

2.3) ต�องพิสูจน8ได�ว-ากิจกรรมดังกล-าวเป?นไปเพ่ือการกุศล ไม-มีส-วนเก่ียวข�องกับผลประโยชน8ต-างตอบแทนให�กับ
บุคคลใด หรือหน-วยงานใด ยกเว�น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติท่ัวไป 

3) หากบริษัทตรวจพบหรือได�รับแจ�งข�อมูลจากทางการว-า องค8การ มูลนิธิ นิติบุคคล ห�างร�าน ท่ีบริษัทบริจาค หรือ
ให�เงินสนับสนุน มีการคอร8รัปช่ันเกิดข้ึน บริษัทจะระงับการบริจาค หรือการสนับสนุนกิจกรรมในองค8กร หรือ
บริษัทน้ัน ๆ ในทันทีท่ีรับทราบ 

• แนวปฏิบัติในการดําเนินการเก่ียวกับของขวัญ การบริการต'อนรับ และค&าใช'จ&ายอ่ืน ๆ 
การดําเนินการเก่ียวกับของขวัญ การบริการต�อนรับ และค-าใช�จ-ายอื่น ๆ ท่ีไม-เหมาะสม อาจนํามาซ่ึงความเส่ียงต-อการ
คอร8รัปชั่น เป?นช-องทางให�เกิดการทุจริต โดยการจ-ายเงินเพ่ือเป?นค-าใช�จ-ายให�กับกรรมการบริษัท ผู�บริหาร หรือพนักงาน
ของบริษัทเพ่ือติดสินบน นอกจากน้ี การท่ีบริษัทให�ของขวัญ การบริการต�อนรับ หรือค-าใช�จ-ายอ่ืน ๆ ท่ีไม-เหมาะสมแก-
ลูกค�า อาจเป?นการปฏิบัติท่ีผิดนโยบายของลูกค�าบางราย เป?นเหตุให�บริษัทต�องเสียโอกาสทางธุรกิจไป 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการสร�างความสัมพันธ8ท่ีดีกับพันธมิตรทางธุรกิจในอันท่ีจะนํามาซ่ึงความสําเร็จท่ีย่ังยืน
อย-างต-อเน่ืองของบริษัท และในขณะเดียวกันเพ่ือดํารงรักษาไว�ซ่ึงช่ือเสียงของบริษัท ซ่ึงประกอบธุรกิจด�วยความซ่ือสัตย8
สุจริตและถูกต�องตามกฎหมาย ท้ังน้ี บริษัทมีแนวปฏิบัติในการดําเนินการเก่ียวกับของขวัญ การบริการต�อนรับ และ
ค-าใช�จ-ายอ่ืน ๆ ดังน้ี 
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1) กรรมการบริษัท ผู�บริหาร และพนักงานบริษัท สามารถรับ / ให�ของขวัญ การบริการต�อนรับ หรือค-าใช�จ-ายอ่ืน ๆ 
เช-น การเล้ียงรับรอง หรือการรับเล้ียงจากบุคคลอื่น เป?นต�น ได�ในโอกาสต-าง ๆ ตามธรรมเนียม ประเพณี หรือตาม
มารยาทสังคมท่ีปฏิบัติกันโดยท่ัวไป โดยจะต�องกระทําด�วยความโปร-งใส ในท่ีเปmดเผย โดยการรับ / ให�ดังกล-าวน้ัน
จะต�องไม-ทําให�เกิดความได�เปรียบใด ๆ ผ-านการกระทําท่ีไม-เหมาะสม หรือเป?นการแลกเปล่ียนอย-างชัดเจน หรือ
แอบแฝง เพ่ือให�ได�มาซ่ึงการช-วยเหลือ หรือผลประโยชน8ตอบแทน ทําให�เกิดการยินยอมผ-อนปรนในข�อตกลงทาง
ธุรกิจท่ีไม-เหมาะสม ส-งผลต-อการตัดสินใจเชิงธุรกิจและจะต�องเป?นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

 ท้ังน้ี ในการให�ของขวัญของบริษัทน้ัน จะต�องให�ในนามบริษัท ไม-ใช-ในนามส-วนตัว โดยอาจจัดทําเป?นของขวัญท่ีมี
ตราสัญลักษณ8ของบริษัท เหมาะสมกับสถานการณ8 โดยจะต�องไม-อยู-ในรูปแบบของเงินสดหรือส่ิงเทียบเท-าเงินสด 
เช-น เช็ค บัตรของขวัญ เป?นต�น และมีมูลค-าไม-เกินหลักเณฑ8ท่ีทางการและ/หรือหน-วยงานท่ีกํากับดูแลกําหนด 

2) กรรมการบริษัท ผู�บริหาร และพนักงานบริษัท จะต�องไม-เรียกร�องหรือรับของขวัญ การบริการต�อนรับ หรือ
ค-าใช�จ-ายอ่ืนจากลูกค�า คู-ค�า หรือผู�มีส-วนเก่ียวข�องกับธุรกิจของบริษัทไม-ว-ากรณีใดอันจะทําให�มีผลกระทบต-อการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความลําเอียง หรือลําบากใจ หรือมีความขัดแย�งทางผลประโยชน8 

3) กรรมการบริษัท ผู�บริหาร และพนักงานบริษัท ต�องไม-รับของขวัญหรือค-าตอบแทนใด ๆ ท่ีเกินสมควร อัน
เน่ืองมาจากการปฏิบัติงานในหน�าท่ีตามปกติ เช-น การให�คําแนะนําการลงทุน หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน จะต�องไม-
รับของขวัญ หรือค-าตอบแทนจากบริษัทลูกค�า และ/หรือลูกค�าท่ีเข�ามาใช�บริการ เป?นต�น 

4) การห�ามรับของขวัญ หรือ ค-าตอบแทน หรือผลประโยชน8อ่ืน ๆ ท่ีมีมูลค-าเกินกว-า 3,000 บาท (สามพันบาท) หรือ
ของขวัญท่ีเป?นเงินสด หรือเทียบเท-าเงินสด เช-น บัตรของขวัญ บัตรกํานัล เป?นต�น เม่ืออยู-ในสถานการณ8ท่ีไม-อาจ
ปฏิเสธการรับของขวัญ หรือผลประโยชน8ดังกล-าวได�ในขณะน้ัน เช-น ในการประชุมหารือกับลูกค�า เป?นต�น ผู�รับ 
อาจรับของขวัญหรือผลประโยชน8ดังกล-าวไว�ก-อน โดยจะต�องแจ�งผู�บังคับบัญชาทันที พร�อมบันทึกในแบบรายงาน
การรับของขวัญและนําส-งต�นฉบับ พร�อมส-งมอบสิ่งของ/ของขวัญท่ีได�รับ ไปยังส-วนกลาง ท้ังน้ี บริษัทจะพิจารณา
นําส่ิงของ / ของขวัญท่ีได�รับเพ่ือนําไปเป?นของรางวัลให�แก-พนักงานหรือบริจาคแก-สาธารณกุศลเพ่ือส-วนรวมต-อไป
ตามความเหมาะสม 

5) การให�และรับผลประโยชน8อ่ืน ๆ เช-น การสังสรรค8รับรอง จะต�องยืนยันได�ว-าการรับรองน้ันมิได�มีลักษณะเป?นการ
ใช�จ-ายเงินมากเกินสมควรหรือกระทําบ-อยคร้ัง จนทําให�เกิดข�อผูกมัดกับผู�ท่ีจัดการสังสรรค8รับรองน้ัน ไม-ว-าโดย
ทางตรงหรือทางอ�อม 

6) ต�องพิจารณาค-าใช�จ-ายและรายละเอียด ให�แน-ใจว-าไม-ใช-ค-าใช�จ-ายเพ่ือจูงใจให�เจ�าหน�าท่ีรัฐหรือบุคคลท่ีทําธุรกิจกับ
บริษัท กระทําการอันมิชอบด�วยหน�าท่ี หรือการตัดสินใจใด ๆ เพ่ือประโยชน8ทางธุรกิจของบริษัท 

7) บริษัทจะประชาสัมพันธ8ให�กรรมการบริษัท ผู�บริหาร และพนักงานบริษัททราบถึงแนวปฏิบัติเก่ียวกับของขวัญ การ
บริการต�อนรับ และค-าใช�จ-ายอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทมีอยู- 

8) บริษัทจะประชาสัมพันธ8หรือแจ�งให�ลูกค�า คู-ค�า หรือ ผู�มีส-วนเก่ียวข�องกับธุรกิจของบริษัททราบ ถึงนโยบายและ
แนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับของขวัญ การบริการต�อนรับ และค-าใช�จ-ายอ่ืน ๆ ของบริษัทผ-านแผ-นพับท่ีใช�
ประชาสัมพันธ8กิจการของบริษัท และ/หรือเว็บไซต8ของบริษัท เป?นต�น 
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• แนวปฏิบัติต&อหน&วยงานราชการ 
1) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข�องอย-างเคร-งครัด 
2) การทําธุรกรรมกับรัฐ เม่ือติดต-อกับเจ�าหน�าท่ี ต�องมีการดําเนินการอย-างถูกต�อง ตรงไปตรงมา ไม-กระทําการใด ๆ 

ท่ีอาจจูงใจให�เจ�าหน�าท่ีดําเนินการหรือละเว�นดําเนินการ 
3) การทําความรู�จักหรือการสร�างความสัมพันธ8อันดีระหว-างกันตามวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบัติ 

หากอยู-ในขอบเขตท่ีเหมาะสมสามารถกระทําได� 

• แนวปฏิบัติการจ&ายค&าอํานวยความสะดวก 
บริษัทไม-มีนโยบายสนับสนุนให�มีการจ-ายเงินค-าอํานวยความสะดวกแก-เจ�าหน�าท่ีรัฐ เว�นแต- เป?นการจ-ายเงินค-าอํานวย
ความสะดวกท่ีเป?นการให�บริการเพ่ิมเติมเป?นการท่ัวไปท่ีสามารถเลือกใช�บริการ เช-น แบบธรรมดา หรือด-วนพิเศษ  โดย
กระบวนการน้ันไม-ต�องอาศัยดุลพินิจของเจ�าหน�าท่ีรัฐ และเป?นการกระทําอันชอบด�วยหน�าท่ี รวมท้ังเป?นสิทธิท่ีบริษัทพึง
กระทําได�ตามกฎหมายอยู-แล�ว ซ่ึงเม่ือทําการจ-ายเงินดังกล-าว จะต�องจัดทําเอกสารเป?นลายลักษณ8อักษร และผ-านการ
อนุมัติจากผู�มีอํานาจตามท่ีบริษัทกําหนด ท้ังน้ี วัตถุประสงค8และลักษณะของการจ-ายเงินดังกล-าวจะต�องได�รับการบันทึก
ข�อมูลไว�อย-างถูกต�อง 

• แนวปฏิบัติการจ'างพนักงานรัฐ 
บริษัทจะไม-จ�างเจ�าหน�าท่ีรัฐซ่ึงมีหน�าท่ีเก่ียวข�องกับการควบคุมบริษัท เว�นแต- เป?นกรณีท่ีได�รับการแต-งต้ังโดยได�รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับตลาดทุน (สํานักงาน ก.ล.ต.) เพ่ือเข�ามาช-วยเหลือในการดําเนินงานของบริษัท 
โดยกําหนดให�ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการอนุมัติการจ�าง การกําหนดค-าตอบแทน และกระบวนการควบคุมเพ่ือให�
ม่ันใจว-าการจ�างพนักงานรัฐจะไม-ได�เป?นการตอบแทนการได�มาซ่ึงประโยชน8ใด ๆ การเอ้ือประโยชน8ต-อบริษัท ท่ีมี
ความเสี่ยงการทุจริตคอร8รัปชัน ท้ังน้ีเจ�าหน�าท่ีรัฐจะได�รับอัตราค-าจ�างตามท่ีกําหนดในสัญญาจ�าง ซ่ึงได�กําหนด
อัตราค-าจ�างเป?นไปตามความรู� ความสามารถ ประสบการณ8 โดยหากมีการจ�างพนักงานรัฐ บริษัทจะเปmดเผย
ข�อมูลการจ�างพนักงานรัฐไว�ในรายงานประจําปAของบริษัท เพ่ือให�เกิดความโปร-งใส ตรวจสอบได� 

8. การพิจารณาโทษหากมีการฝHาฝIนหรือไม-ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการปCองกันและต-อต�านการคอร8รัปชั่น 
8.1 หากกรรมการบริษัทฝHาฝIนหรือไม-ปฏิบัติตามนโยบายน้ี บริษัทจะต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือดําเนินการ

สอบสวนข�อเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําดังกล-าวโดยไม-ชักช�า โดยพิจารณาจากหลักฐานข�อเท็จจริง และ
สถานการณ8แวดล�อมตามความเหมาะสมในแต-ละกรณี ท้ังน้ีหากการฝHาฝIนหรือไม-ปฏิบัติตามนโยบายดังกล-าวเป?น
การกระทําท่ีผิดกฎหมาย ก็ให�รับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนด 

8.2 หากผู�บริหารและพนักงานของบริษัทฝHาฝIนหรือไม-ปฏิบัติตามนโยบายน้ี จะมีโทษทางวินัย ซ่ึงวิธีการลงโทษจะ
ข้ึนอยู-กับข�อเท็จจริงและสถานการณ8แวดล�อม ท้ังน้ีหากการฝHาฝIนหรือไม-ปฏิบัติตามนโยบายดังกล-าวเป?นการ
กระทําท่ีผิดกฎหมาย ก็ให�รับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนด ในขณะเดียวกันบริษัทไม-มีนโยบายลดตําแหน-ง ลงโทษ 
หรือให�ผลทางลบต-อพนักงานท่ีปฏิเสธการคอร8รัปช่ัน แม�ว-าการกระทําน้ันจะทําให�บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็
ตาม 
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8.3 บริษัทใช�ระบบการสื่อสารภายในองค8กรทุกระบบเพ่ือประชาสัมพันธ8บทลงโทษ หากมีการไม-ปฏิบัติตามมาตรการ
ต-อต�านการคอร8รัปชั่น รวมถึงการสร�างการรับรู�อย-างชัดเจนถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติต-อพนักงานท่ีปฏิเสธการ
คอร8รัปช่ัน 

9. มาตรการในการแจ�งเบาะแสหรือข�อร�องเรียน 
คณะกรรมการบริษัทจัดให�มีมาตรการในการแจ�งเบาะแสหรือข�อร�องเรียนการกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือ
พฤติกรรมท่ีอาจส-อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค8กร ท้ังจากพนักงานและผู�มีส-วนได�เสียอ่ืน รวมถึง
รายงานทางการเงินท่ีไม-ถูกต�อง หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพร-อง และกลไกในการคุ�มครองผู�ท่ีแจ�งเบาะแส หรือผู�
ร�องเรียน เพ่ือให�ผู�มีส-วนได�เสียมีส-วนร-วมในการสอดส-องดูแลผลประโยชน8ของบริษัทได�อย-างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

เร่ืองท่ีรับแจ'งเบาะแสหรือร'องเรียน 
� การกระทําผิดกฎหมาย ทุจริตคอร8รัปชั่น ระเบียบบริษัท หรือการทําผิดจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน 

� ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร-อง 
� เร่ืองท่ีมีผลกระทบต-อประโยชน8 หรือชื่อเสียงของบริษัท 

ช&องทางแจ'งเบาะแสหรือข'อร'องเรียน 
 คณะกรรมการบริษัทเปmดโอกาสให�ผู�มีส-วนได�เสียสามารถติดต-อส่ือสารกับคณะกรรมการบริษัทและจะคุ�มครองสิทธิของผู�
มีส-วนได�เสียท่ีแจ�งเบาะแสหรือร�องเรียนประเด็นต-าง ๆ โดยมีช-องทางการติดต-อส่ือสารโดยผ-านกรรมการตรวจสอบของบริษัท 
เพ่ือดําเนินการตามกระบวนการท่ีบริษัทกําหนดและรายงานต-อคณะกรรมการบริษัทต-อไป ท้ังน้ี ช-องทางติดต-อมีดังน้ี 

� ทางไปรษณีย8 โดยส-งมาท่ี 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กลุ-มบริษัทหลักทรัพย8 ทรีนีต้ี  
179 อาคารบางกอกซิต้ี ทาวเวอร8 ช้ัน 25 - 26 , 29 ถนนสาทรใต� 
แขวงทุ-งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  

� ทางอีเมล8 โดยส-งมาท่ี compliance@trinitythai.com หรือ auditcomittee@trinitythai.com 
กระบวนการคุ'มครองผู'แจ'งเบาะแส 

เพ่ือสร�างความม่ันใจให�แก-ผู�ท่ีแจ�งเบาะแส หรือผู�ร�องเรียน บริษัทให�ความสําคัญกับการเก็บข�อมูลการแจ�งเบาะแสหรือข�อ
ร�องเรียนเป?นความลับ และได�กําหนดขั้นตอนการรับเร่ืองและการสอบสวนไว�เป?นลายลักษณ8อักษร ซ่ึงเร่ืองร�องเรียนดังกล-าวจะ
รับรู�เพียงเฉพาะในกลุ-มบุคคลท่ีได�รับมอบหมายและเก่ียวข�องด�วยเท-าน้ัน หากข�อมูลความลับดังกล-าวถูกเปmดเผย บริษัทจะ
ติดตามสอบสวนหาบุคคลท่ีเปmดเผยข�อมูลดังกล-าวและมีบทลงโทษผู�ท่ีเปmดเผยข�อมูลดังกล-าว 

นอกจากน้ี ถือเป?นหน�าท่ีของผู�บังคับบัญชาหรือหัวหน�าฝHายงานของผู�ท่ีแจ�งเบาะแส หรือผู�ร�องเรียนทุกคนในการใช�ดุลย
พินิจสั่งการท่ีสมควรเพ่ือคุ�มครองผู�ท่ีแจ�งเบาะแส หรือผู�ร�องเรียน พยาน และบุคคลท่ีให�ข�อมูลในการสืบสวนสอบสวนมิให�ต�อง
รับภยันตรายและความเดือดร�อน หรือความไม-ชอบธรรมอันเน่ืองมาจากการแจ�งเบาะแส การร�องเรียน การเป?นพยาน หรือ
การให�ข�อมูล  

ท้ังน้ี ให�เป?นไปตามนโยบายการคุ�มครองและให�ความเป?นธรรมแก-พนักงานท่ีแจ�งเบาะแสหรือร�องเรียนเก่ียวกับการ
คอร8รัปช่ัน หรือไม-ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข�อบังคับและจรรยาบรรณบริษัท 
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10. การนํามาตรการไปปฏิบัติโดยบริษัทและบุคคลท่ีเก่ียวข�อง 
10.1 บริษัทจะแจ�งและสนับสนุนให�บริษัทย-อย นํามาตรการต-อต�านการคอร8รัปช่ันไปปฏิบัติ 
10.2 ห�ามพนักงานจ�างตัวแทนหรือตัวกลางทางธุรกิจใด ๆ โดยมีวัตถุประสงค8เพ่ือกระทําการคอร8รัปช่ัน 

11. การเผยแพร-นโยบายต-อต�านการคอร8รัปช่ัน 
11.1 บริษัทจะติดประกาศนโยบายต-อต�านการคอร8รัปช่ัน ในสถานท่ีเด-นชัดเพ่ือให�ทุกคนในองค8กรทราบ 
11.2 บริษัทจะเผยแพร-นโยบายต-อต�านการคอร8รัปชั่น ผ-านช-องทางการสื่อสารของบริษัท เช-น เว็บไซต8ของบริษัท 

ระบบอินทราเน็ต เป?นต�น เพ่ือให�สาธารณชนทราบ 
11.3 บริษัทส่ือสารนโยบายต-อต�านการคอร8รัปชั่น รวมถึงช-องทางการแจ�งเบาะแสหรือข�อร�องเรียนภายในบริษัทผ-าน

หลากหลายช-องทาง เช-น อบรมกรรมการหรือพนักงานเข�าใหม- อบรมพนักงานประจําปA เป?นต�น เพ่ือให�มีการ
นําไปปฏิบัติอย-างจริงจัง และเพ่ือให�ม่ันใจว-าบริษัทมีบุคลากรท่ีมีทักษะเพียงพอต-อการนํามาตรการไปใช�ปฏิบัติ 

12. แนวทางการประเมินความเส่ียง 
12.1 บริษัทกําหนดให�ฝHายบริหารความเสี่ยงฯ ประเมินความเส่ียงจากการให�สินบนและการคอร8รัปชั่นท่ีอาจจะเกิดข้ึน

อย-างสมํ่าเสมอ (อย-างน�อยปAละคร้ัง) 
12.2 ฝHายบริหารความเส่ียง จะพิจารณาความเส่ียงตามประเภทของธุรกิจ ท่ีก-อให�เกิดการคอร8รัปช่ัน 
12.3 บริษัทกําหนดให�มีการทบทวนระบบควบคุมภายในและมาตรการจัดการความเสี่ยงท่ีใช�อยู-ให�มีความเหมาะสมท่ี

จะสามารถปCองกันความเส่ียงให�อยู-ในระดับท่ียอมรับได� 

13. การควบคุมภายในและการรายงาน 
13.1 บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให�การดําเนินงานของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค8 รวมถึง การปฏิบัติตาม

กฎหมายและกฎระเบียบของทางการท่ีเก่ียวข�อง และเพ่ือเป?นการลดความเสี่ยงทางด�านการคอร8รัปชั่น จึงมี
ระบบการตรวจสอบภายในเพ่ือให�เกิดความม่ันใจอย-างสมเหตุสมผลว-า ระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู-สามารถ
ช-วยให�บริษัทบรรลุเปCาหมายตามท่ีวางไว�ได� 

13.2 บริษัทกําหนดให�ฝHายตรวจสอบฯ จัดทําแผนงานการตรวจสอบอย-างน�อยปAละ 1 คร้ัง โดยแผนการตรวจสอบจะ
ผ-านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีการพิจารณาแผนงานตามความเสี่ยงท่ีก-อให�การเกิดการ
คอร8รัปชั่น 

13.3 บริษัทกําหนดข้ันตอนการรายงานผลการตรวจสอบและประเด็นเร-งด-วน ดังน้ี 

� ฝHายตรวจสอบฯ จะรายงานผลการตรวจสอบประจําตามแผนงาน ต-อคณะกรรมการตรวจสอบคู-ขนาน
พร�อมกับกรรมการอํานวยการ เม่ือมีการจัดประชุม (อย-างน�อยปAละ 4คร้ัง) 

� จากรายงานผลการตรวจสอบ ฝHายตรวจสอบฯ จะหารือและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก�ไขผลการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกับผู�บริหารสายงานและกรรมการอํานวยการ และนําเสนอไปยัง
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทราบผลการดําเนินการ 

� หากพบว-ามีประเด็นเร-งด-วนท่ีมีนัยสําคัญแต-ไม-มีผลกระทบต-อฐานะการเงินหรือช่ือเสียงของบริษัทอย-างมี
นัยสําคัญได�แก-การทําผิดกฎระเบียบข�อบังคับของหน-วยงานท่ีกํากับดูแลและ/หรือบริษัท ข�อร�องเรียน
ลูกค�าจะรายงานเม่ือเกิดเหตุการณ8ให�กรรมการอํานวยการทราบผลการตรวจสอบและการดําเนินการก-อน 
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เพ่ือพิจารณาส่ังการลงโทษและ/หรือบริหารจัดการกับเหตุการณ8ท่ีเกิดขึ้นได�ทันท-วงที และนําเสนอผลการ
ตรวจสอบและการดําเนินการดังกล-าวแจ�งต-อคณะกรรมการตรวจสอบในการจัดประชุมคร้ังถัดไป กรณีท่ีมี
ผลกระทบต-อฐานะการเงินหรือช่ือเสียงของบริษัทอย-างมีนัยสําคัญให�รายงานต-อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทันที เพ่ือให�คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต-อคณะกรรมการบริษัทโดยไม-ชักช�า 

� คณะกรรมการตรวจสอบจะเป?นผู�ทําหน�าท่ีรายงานผลการตรวจสอบต-อคณะกรรมการบริษัท 

� หากพบว-ากรรมการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท ได�กระทําความผิดเก่ียวกับการ
บริหารงานอันเป?นการทุจริตคอร8รัปช่ัน หรือไม-ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข�อบังคับและจรรยาบรรณ
ของบริษัท ผู�สอบบัญชีต�องแจ�งพฤติกรรมดังกล-าวแก-คณะกรรมการบริษัทโดยไม-ชักช�า 

14. การจัดเก็บข�อมูล 
14.1 บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐาน หลักการ รวมท้ังกฎหมายท่ีบังคับใช�เก่ียวกับการรายงานข�อมูลทาง

บัญชีและการเงิน 
14.2 ค-าใช�จ-ายทุกประเภทจะต�องมีเอกสารประกอบ มีการอนุมัติตามอํานาจอนุมัติ รวมท้ังการจัดเก็บและรักษาข�อมูล

ของบริษัทจะต�องเป?นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 
14.3 บริษัทไม-อนุญาตให�มีการบันทึกข�อมูลท่ีเป?นเท็จ ผิดหลักการ ไม-สมบูรณ8 ไม-ถูกต�อง  หรือทําการตกแต-งบัญชี 

รวมท้ังจะต�องไม-มีบัญชีนอกงบการเงินเพ่ือใช�สนับสนุนหรือปกปmดการจ-ายเงินท่ีไม-เหมาะสม 
15. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

นโยบายฉบับน้ีให�ใช�เพ่ือครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท ต้ังแต-การคัดเลือกบุคลากร  การ
ฝtกอบรม การประเมินผลงาน การให�ผลตอบแทนและการเล่ือนตําแหน-ง เพ่ือให�ม่ันใจว-าบริษัทได�มีบุคลากรท่ีสนับสนุนใน
มาตรการปCองกันและต-อต�านการคอร8รัปช่ัน โดยมีกระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคลให�เป?นไปอย-างมีประสิทธิภาพ 
ดังน้ี 

15.1 การคัดเลือก  บริษัทได�กําหนดประเภทและคุณสมบัติของพนักงาน ในการรับเข�าทํางาน โดยผู�สมัครท่ีมี
คุณสมบัติเป?นไปตามเกณฑ8ท่ีบริษัทกําหนด ซ่ึงรวมถึงจะต�องไม-เคยมีประวัติการปฎิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติ
หน�าท่ีหรือใช�อํานาจตําแหน-งหน�าท่ีโดยมิชอบ แสวงหาผลประโยชน8อันมิควรได� โดยการติดสินบนไม-ว-าจะอยู-ใน
รูปแบบใด ๆ โดย 
1) ผู�สมัครท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ8ให�ย่ืนใบสมัครพร�อมแนบหลักฐานตามท่ีบริษัทกําหนดท่ีฝHายทรัพยากร

บุคคล 
2) ฝHายทรัพยากรบุคคลพิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองต�นร-วมกับผู�บริหารฝHายงาน และตรวจสอบประวัติจากข�อมูล

ท่ีเผยแพร-ทางสาธารณะ เช-น Google หากพบข�อมูลประวัติการกระทําผิดในภายหลังจากรับเข�าเป?น
พนักงาน บริษัทมีสิทธิเลิกจ�างโดยถือว-าพนักงานให�ข�อมูลอันเป?นเท็จ 

3) เม่ือบริษัทได�ทําสัญญาจ�างบุคคลใดให�ทํางานในตําแหน-งหน�าท่ีใด ถือว-าผู�น้ันเป?นพนักงานบริษัท  ได�รับ
อัตราค-าจ�างตามท่ีกําหนดในสัญญาจ�าง โดยการกําหนดอัตราค-าจ�างเป?นไปตามความรู� ความสามารถ 
ประสบการณ8 
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15.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทกําหนดนโยบายการประเมินพนักงาน บริษัทจะไม-ลดตําแหน-ง หรือลงโทษ 
หากพนักงานท-านใดปฏิเสธการคอร8รัปชั่น แม�ว-าการกระทําน้ัน อาจทําให�บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ซ่ึง
บริษัทจัดให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป?น 3 ประเภท ดังน้ี 
1) การประเมินผลการปฏิบัติงานในช-วงทดลองงาน โดยพนักงานเร่ิมงานใหม-จะต�องปฏิบัติงานในช-วงทดลอง

งานไม-เกิน 120 วัน นับแต-วันเร่ิมงาน 
2) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปA เพ่ือทําความเข�าใจร-วมกันถึงเปCาหมายในการทํางานและการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในรอบปAท่ีผ-านมา รวมถึง การประเมินพฤติกรรมในการ
ทํางาน โดยเฉพาะพฤติกรรมท่ีแสดงให�เห็นถึงการไม-ปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ีหรือใช�อํานาจ
ตําแหน-งหน�าท่ีโดยมิชอบ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน8อันมิควรได� โดยการติดสินบนไม-ว-าจะอยู-ในรูปแบบใด 
ๆ อันเป?นส่ิงท่ีบริษัทไม-พึงประสงค8 

3) การพิจารณาให�ผลตอบแทนพิเศษ (Bonus) จะผ-านการพิจารณาจากผู�ท่ีได�รับมอบหมาย และกล่ันกรอง
อย-างเหมาะสมและสอดคล�องกับผลประกอบการโดยไม-ข้ึนกับการได�มาของโครงการใดโครงการหน่ึง 

15.3 การอบรมพนักงาน 
1) สําหรับพนักงานใหม-  บริษัทจัดให�มีการปฐมนิเทศให�พนักงานใหม-ทุกคนเข�ารับการอบรมเก่ียวกับ

กฎระเบียบการทํางานของบริษัท กฎระเบียบของทางการรวมท้ังรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติใน
การปCองกันและต-อต�านคอร8รัปชั่น 

2) กรณีพนักงานท่ีทํางาน ณ ปcจจุบัน 
ก. พนักงานทุกคนสามารถอ-านนโยบายรวมท้ังข�อมูลล-าสุดท่ีปรับปรุงแก�ไขได�จากเว็บไซต8 และระบบ 

Intranet ของบริษัท โดยบริษัทจะแจ�งให�พนักงานทราบหากมีการเปล่ียนแปลงข�อมูลท่ีสําคัญ 
ข. พนักงานทุกคนจะได�รับการอบรมเก่ียวกับการต-อต�านการคอร8รัปชั่นอย-างสมํ่าเสมอ  เพ่ือให�ตระหนัก

ถึงนโยบายฉบับน้ี โดยเฉพาะรูปแบบต-าง ๆ ของการให�สินบน ความเส่ียงจากการเข�าไปมีส-วนร-วมใน
การให�สินบน ตลอดจนวิธีการรายงานกรณีพบเห็นหรือสงสัยว-ามีการให�สินบนหรือการคอร8รัปช่ัน 
ท้ังน้ีบริษัทกําหนดให�มีการจัดอบรม ดังน้ี 
o หลังจากมีการประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปCองกันและต-อต�านมาตรการคอร8รัปช่ัน 

กําหนดให�มีการอบรมเก่ียวกับนโยบายดังกล-าวภายใน 90 วัน 
o กําหนดให�มีการจัดอบรมเป?นประจําทุกปA พร�อมกับการอบรมประจําปAของพนักงาน 

16. การสื่อสาร 
16.1 คณะกรรมการบริษัท 

บริษัทจะนําเสนอข�อมูลเก่ียวกับเร่ืองนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปCองกันและต-อต�านการคอร8รัปช่ัน ให�แก-
กรรมการทุกท-านรับทราบ รวมท้ังจะมีการปฐมนิเทศกรรมการเข�าใหม-เก่ียวกับนโยบายน้ี 

16.2 พนักงาน 

� พนักงานใหม-ทุกคนจะได�รับการอบรมให�ความรู�เก่ียวกับนโยบายดังกล-าวในการปฐมนิเทศ 
� พนักงานปcจจุบัน สามารถศึกษานโยบายรวมท้ังข�อมูลล-าสุดท่ีปรับปรุงแก�ไขได�จากเว็บไซต8ของบริษัท และ

ระบบ Intranet ของบริษัท โดยบริษัทจะแจ�งให�พนักงานทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงข�อมูลท่ีสําคัญ และ
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จะได�รับการอบรมเก่ียวกับการต-อต�านการคอร8รัปชั่นอย-างสมํ่าเสมอ เพ่ือให�ตระหนักถึงนโยบายฉบับน้ี 
โดยเฉพาะรูปแบบต-าง ๆ ของการคอร8รัปชั่น ความเสี่ยงจากการเข�าไปมีส-วนร-วม ตลอดจนวิธีการรายงาน
กรณีพบเห็นหรือสงสัยว-ามีการคอร8รัปชั่น 

16.3 ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู�จัดจําหน-ายสินค�า / ให�บริการ และผู�รับเหมา 
บริษัทจะส่ือสารนโยบายน้ีให�แก-ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู�จัดจําหน-ายสินค�า / ให�บริการ และผู�รับเหมา ต้ังแต-
เร่ิมต�นความสัมพันธ8และในภายหลังตามความเหมาะสมเพ่ือให�ยึดม่ันในการต-อต�านการคอร8รัปช่ัน 

17. กรณีมีข�อสงสัย 
หากพนักงานท-านใดเกิดความไม-ม่ันใจว-าการกระทําใดอาจเข�าข-ายลักษณะเป?นการคอร8รัปช่ัน หรือในกรณีท่ีมีคําถาม 
ข�อเสนอแนะ หรือข�อสงสัย พนักงานสามารถปรึกษาผู�บริหารฝHายงาน และ/หรือ ฝHายตรวจสอบฯ โดยตรง 

 
 

   

 


