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นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมวด 1 : หลักการ คาํนิยาม นโยบาย หน้าท่ีและความรับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ 

 1.  หลักการ 

 บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) ได้แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการต่อต้าน

การทจุริตและคอร์รัปชนัในทกุรูปแบบ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทและกลุม่บริษัทมีการกําหนดนโยบาย แนวปฏิบติั 

และขัน้ตอนในการดําเนินการที่เหมาะสมเก่ียวกับการปอ้งกันการทุจริตและคอร์รัปชนั ที่อาจเกิดขึน้และเพื่อ

ช่วยให้การดําเนินการและการตัดสินใจทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชนัได้รับการ

พิจารณาและปฏิบติัอย่างรอบคอบ ถกูต้อง เป็นรูปธรรม 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ปรับปรุง นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชนั และจัดให้มี

คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายและหลกัเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานที่ชัดเจนของบริษัทและกลุ่มบริษัทในการดําเนินธุรกิจที่จะ

พฒันาไปสูอ่งค์กรแห่งความยัง่ยืนต่อไป 

 2. คาํนิยาม 

 “คอร์รัปชัน” หมายถึง การกระทํา หรือความประพฤติใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบด้วย

กฎหมายด้วยการให้ ขอให้ เสนอว่าจะให้ ให้คํามัน่สญัญารับ หรือเรียกร้องสินบนเพื่อประโยชน์ของตนเอง

หรือผู้ อ่ืน ไม่ว่ากระทําด้วยตนเอง หรือผ่านบุคคลอ่ืนในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทําจากหรือกับ

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงานกํากับดแูลตามกฎหมายใด หรือองค์กรสาธารณ

กศุล (เรียกรวมกนัว่า “เจ้าหน้าที่”) และไม่ว่าจะเป็นการกระทํา หรือเป็นเจ้าหน้าทีใ่นหรือต่างประเทศ เพื่อให้

เจ้าหน้าที่ดังกล่าวปฏิบติัหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อํานาจที่ไม่ถูกต้อง อันเป็นการให้ได้มา หรือ

รักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือได้รับการปฏิบัติ หรือได้เปรียบเป็นพิเศษที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือเพื่อชักจูงใจ

เจ้าหน้าที่อนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหน้าที่ 

 “ทุจริต” หมายถึง การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยหน้าที่หรือด้วยกฎหมายของกรรมการ

ผู้บริหาร และพนักงานทัง้ของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท ของลูกค้าและของคู่ค้า หรือคู่สัญญาของบริษัทหรือ   

กลุ่มบริษัท อาทิ การทําหลกัฐานการเงินเป็นเท็จ การนําทรัพย์สินของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทไปใช้ส่วนตวั     

การเบียดบงั การยกัยอก ฉ้อโกง การกระทําในลกัษณะที่มีการขดักนัของผลประโยชน์ 

 “การจ่ายเงินคอร์รัปชัน หรือการจ่ายผลประโยชน์ทางทุจริต” หมายความรวมถึง               

การจ่ายเงินทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด ๆ โดยตรงจากบริษัทหรือกลุ่มบริษัท หรือผ่านลูกค้า/คู่ค้า หรือ

บคุคลที่สาม 

 “การรับ-ให้ ของขวัญ การเลีย้งรับรอง หรือประโยชน์อ่ืนใด” หมายถึง การรับ-ให้ ของขวญั 

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด และการเลีย้งรับรอง รวมทัง้การให้และรับการสนบัสนนุ หรือการบริจาค หรือ
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การช่วยเหลือทางการเมือง และการขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เป็นเงิน สิ่งของ หรือรูปแบบอ่ืนใด ที่สามารถ

นํามาซึง่ความเสี่ยงต่อการการทจุริตและหรือคอร์รัปชนัหรืออาจนํามาซึง่ความลําบากใจและอาจมีผลกระทบ

ต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหน้าที่  

 “การติดสินบน” หมายถึง การให้ การเสนอ ให้คํามัน่สญัญาว่าจะให้ การรับ การเรียกร้อง ซึ่งเงิน 

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกชน หรือผู้ มีหน้าที่เก่ียวข้อง ไม่ว่า

จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดงักล่าว กระทําหรือละเว้นการปฏิบติัหน้าที่ อนัเป็นการให้ได้มา 

หรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทัง้นี ้เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย 

ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทําได้ 

 “การขัดแย้งทางผลประโยชน์” หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทําที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือ

พนกังานของบริษัท มีผลประโยชน์สว่นตวัหรือพวกพ้องที่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจหรือไม่สามารถปฏิบติั

หน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง อนัก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ของสว่นรวมโดย

การกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึน้อย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทัง้เจตนาหรือไม่เจตนาซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย 

จนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทัว่ไปโดยไม่เห็นว่าเป็นความผิด จนส่งผลให้บุคคลนัน้ขาดการตดัสินใจ    

ที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์สว่นตนหรือพวกพ้องเป็นหลกั 

 “ค่าอํานวยความสะดวก” หมายถึง ค่าใช้จ่ายจํานวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่าง

ไม่เป็นทางการและเป็นการให้เพียงเพื่อให้มัน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะดําเนินการตามกระบวนการ หรือเป็น

การกระตุ้นให้ดําเนินการรวดเร็วขึน้ โดยกระบวนการนัน้ไม่ต้องอาศยัดลุพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการ

กระทําอนัชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นัน้ รวมทัง้เป็นสิทธิที่ นิติบคุคลพงึจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว 

เช่น การขอใบอนญุาต การขอหนงัสือรับรองและการได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น 

 “ของขวัญ” หมายถึง สิ่งของใด ๆ ที่มีมลูค่าทางการเงิน เช่น สิ่งที่ใช้แทนเงินสด สิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยน

เป็นสินค้าและบริการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พกั ค่าอาหาร 

 “การเลีย้งรับรอง” หมายถึง การเลีย้งอาหารและเคร่ืองด่ืม การแสดง การดกีูฬา การร่วมกิจกรรม

กีฬา เช่น การตีกอล์ฟ กิจกรรมสนัทนาการ เป็นต้น 

 “การบริการต้อนรับ” หมายถึง การรับรองและการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มาติดต่อด้วยความ

เป็นมิตร และให้ความเอาใจใส ่ทําให้ผู้มาติดต่อเกิดความรู้สกึสะดวกสบาย และพงึพอใจ 

 “เงินสนับสนุน” หมายถึง เงินที่จ่ายให้หรือได้รับจากลูกค้า คู่ค้า หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจโดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัทอนัเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการสร้างความน่าเชื่อถือ

ทางการค้าและช่วยกระชบัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามความเหมาะสมแก่โอกาส 

 “เงินบริจาคเพ่ือการกุศล” หมายถึง การบริจาคเงิน หรือสิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใด ให้บุคคล

หรือนิติบคุคลอ่ืนใดที่จดัตัง้ขึน้โดยอาจมีวตัถปุระสงค์แอบแฝง เช่น องค์กรการกศุล มลูนิธิหรือกองทนุ เป็นต้น 

 “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” หมายถึง การที่บุคคลผู้ เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง           

ที่ปรึกษาของหน่วยงานรัฐได้เข้ามาทํางานให้กับบริษัทฯ และอาจอาศัยความสมัพันธ์หรือข้อมูลภายใน       

มาเอือ้ประโยชน์แก่บริษัทฯ หรือก่อให้เกิดภาวะความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นี ้เจ้าหน้าที่ของรัฐ/
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พนกังานรัฐ ให้หมายความรวมถึง ผู้ ดํารงตําแหน่งการเมือง ข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถิ่นซึง่มีต่ําแหน่ง

หรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบติังานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่น 

และสมาชิกท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง เจ้าพนกังานตามกฎหมายว่าด้วยลกัษณะปกครอง

ท้องถิ่น และหมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลกูจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

ของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อํานาจหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อํานาจทางการปกครองของรัฐใน

การดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย  

 “กลุ่มบริษัท” หมายถึง บริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่บริษัทหรือบริษัทย่อยมีอํานาจควบคุมด้าน

การบริหารจดัการ 

 “บุคลากรของบริษัท” หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัของบริษัทและกลุม่บริษัท 

 3.  นโยบาย 

 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชนันบัเป็นเร่ืองที่สําคัญอย่างยิ่งที่คณะกรรมการบริษัทเห็นควร

ปรับปรุงและจดัให้มีขึน้นอกเหนือจากนโยบายการกํากับดแูลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

โดยนโยบายต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชนัรวมถึงการกระทําอนัเป็นการทจุริต เป็นการกําหนดหลกัการเพื่อ

ความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรของบริษัทและกลุ่มบริษัทใช้เป็นแนวทางในการยึดถือและเป็นแนวทางใน

การนําไปปฏิบติัต่อไป จึงได้ปรับปรุงและกําหนดไว้ดงันี ้

  (1)  บริษัท กลุ่มบริษัท และบุคลากรของบริษัท จะต้องไม่ดําเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมใน

การทุจริตและคอร์รัปชนัทกุรูปแบบ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม จะต้องดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา 

และกระทําเพื่อให้มั่นใจว่าการดําเนินการนัน้ ๆ จะไม่ทําให้เกิดข้อครหา หรือทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงใน        

ทุกรูปแบบ ทุกการดําเนินงานจะต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลกิจการที่ดี ไม่มีการติดสินบนหรือจ่ายค่า

อํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชนเพื่อให้บุคคลดังกล่าว กระทํา หรือละเว้นการปฏิบติั

หน้าที่ อนัเป็นการให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึง่ธุรกิจ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจหรือเพื่อให้

มั่นใจว่าจะดําเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้ นให้ดําเนินการรวดเร็วขึน้ที่อาจนําไปสู่การ       

คอร์รัปชนัรวมถึงการควบคุมการบริจาคเพื่อการกุศล การไม่บริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญ    

ทางธุรกิจ และเงินสนบัสนนุกิจกรรมต่าง ๆ ดงันี ้

   -  ไม่รับและไม่เรียกร้องเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดกบัผู้หนึ่งผู้ใดที่มีเจตนาชกันําให้

กระทําหรือละเว้นการกระทําที่ไม่ถกูต้อง 

   -  ไม่ให้และไม่เสนอให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจ เช่น 

บุคคล หรือนิติบุคคล หรือองค์กรที่บริษัทติดต่อ หรือมีสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ หรือ

เอกชน รวมถึงองค์กรสาธารณกศุลที่มีเจตนาชกันําให้กระทําหรือละเว้นการกระทําที่ไม่ถกูต้อง  

   -  ไม่ให้และไม่เสนอให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดกับผู้หนึ่งผู้ ใดที่มีเจตนาชกันําให้

ดําเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดําเนินการรวดเร็วขึน้ที่อาจนําไปสูก่ารทจุริตและคอร์รัปชนั 

  (2)  บริษัท กลุ่มบริษัท และบุคลากรของบริษัทจะต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง จะไม่

กระทําการใด ๆ อันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนพรรคการเมืองใดหรือผู้หนึ่งผู้ ใดที่มีอํานาจทางการเมือง       
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ไม่บริจาคเงินและ/หรือทรัพย์สินอย่างใดแก่พรรคการเมืองหรือผู้หนึ่งผู้ ใดที่มีอํานาจทางการเมืองที่มีเจตนา

ชกันําให้กระทําหรือละเว้นการกระทําที่ไม่ถกูต้อง 

  (3)  บริษัท กลุ่มบริษัท และบุคลากรของบริษัทจะต้องจัดให้มีระบบการจัดซือ้จัดจ้างและ

ขัน้ตอนกระบวนการเพื่อควบคุมการจดัซือ้และการสัง่ซือ้ การแจ้งให้ชําระหนี ้การเรียกเก็บค่าบริการ โดยมี

การบนัทกึข้อมลูอย่างเป็นระบบเพื่อใช้อ้างอิงและตรวจสอบได้ 

  (4)  บริษัท กลุ่มบริษัท และบุคลากรของบริษัทจะต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงใน

กิจกรรมที่เก่ียวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ ทบทวนและประเมินความเสี่ยงจาก

การดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทจุริตและคอร์รัปชนัอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ 

  (5)  บริษัท กลุ่มบริษัท และบุคลากรของบริษัทจะต้องจดัให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

สม่ําเสมอ เพื่อปอ้งกนัไม่ให้พนกังานมีการปฏิบติัที่ไม่เหมาะสมหรือสุม่เสี่ยงต่อการทจุริตและคอร์รัปชนั 

  (6)  บริษัท กลุ่มบริษัท และบุคลากรของบริษัทจะต้องจดัให้มีการให้ความรู้ด้านการต่อต้าน

การทุจริตและคอร์รัปชนัแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทุกระดบั เพื่อส่งเสริมความซื่อสตัย์

สจุริต และความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าที่ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ของบริษัทและกลุม่บริษัทใน

การดําเนินการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชนัทกุรูปแบบ 

  (7)  บริษัท กลุ่มบริษัท และบุคลากรของบริษัทจะต้องจดัให้มีการรายงานทางการเงิน โดยมี

คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และมีฝ่ายบญัชีและการเงิน และผู้สอบบญัชี

มาประชุมร่วมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส มีกลไกการรายงาน

ทางการเงินที่โปร่งใสและถกูต้อง ภายใต้มาตรฐานการบญัชีที่ได้รับการยอมรับในระดบัสากล 

  (8)  บริษัท กลุ่มบริษัท และบุคลากรของบริษัทจะต้องจัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากร

บุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มีการสื่อสารที่หลากหลาย

ช่องทางเพื่อให้พนักงาน และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าผู้ แจ้ง

เบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง โดยไม่มีการลงโทษหรือโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม หรือกลัน่แกล้งด้วยประการใด 

และรวมถึงการแต่งตัง้ผู้ รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบติดตามทกุเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา 

  (9)  บริษัท กลุ่มบริษัท และบุคลากรของบริษัทจะต้องจดัให้มีการดําเนินงานให้สอดคล้องกบั

กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชนัในทกุประเทศที่บริษัทและบริษัทย่อยดําเนินกิจการ  

  (10) หากบุคลากรของบริษัทกระทําการใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายฉบบันี ้ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม ถือว่าเป็นความผิดตามกฎบตัรหรือวินยัที่เก่ียวข้อง และจะได้รับการพิจารณาโทษตาม

ระเบียบของบริษัทและกลุม่บริษัทหรือมีโทษทางกฎหมายต่อไป 

 4. หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

  (1)  คณะกรรมการบริษัท 

  มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย และกํากับดแูลให้มีระบบสนบัสนนุการต่อต้าน

การทุจริตและคอร์รัปชนัที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนกัและให้ความสําคญักับการ

ต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมขององค์กร 
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  (2)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

  มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุม

ภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล        

มีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทัง้การสอดส่องดูแลและป้องกันไม่ให้มีการกระทําใด ๆ      

อนัเข้าข่ายเป็นการทจุริตและคอร์รัปชนั 

  (3)  คณะกรรมการจดัการ 

  มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกําหนดให้มีระบบ และให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย

ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความ

เหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบงัคับ 

และข้อกําหนดของกฎหมาย 

  (4)  ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

  มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง  

ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบติั อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบติั และกฎหมายข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับ

ตามกฎหมาย เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทและกลุ่มบริษัทมีระบบควบคุมและแนวปฏิบัติที่มีความเหมาะสม และ

เพียงพอต่อความเสี่ยงด้านทจุริตและคอร์รัปชนัที่อาจเกิดขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

  (5) ผู้บริหารทกุฝ่าย 

  มีหน้าที่และรับผิดชอบในการควบคมุการดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริต

และคอร์รัปชนั และคู่มือมาตรการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั รวมถึงนโยบายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

  (6)  พนกังานทกุฝ่าย 

  มีหน้าที่ในการปฏิบติัตามนโนบายต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั และคู่มือมาตรการต่อต้าน

การทจุริตและคอร์รัปชนั รวมถึงนโยบายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

  (7)  บคุลากรของบริษัท 

  มีหน้าที่ในการทําความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุก

ขัน้ตอนของการปฏิบัติงาน หากพบการกระทําใดที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบายนี ้ให้แจ้งต่อประธานกรรมการ

บริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ผู้บังคับบญัชาหน่วยงานหรือ

บคุคลที่รับแต่งตัง้ให้ดแูลการปฏิบติังานด้านการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชนัของบริษัท 

 5.  แนวทางการปฏิบัติ 

  (1)  บุคลากรของบริษัททุกระดับจะต้องปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชนั 

และคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชนั รวมถึงนโยบายการกํากับดแูลกิจการที่ดี นโยบายและ

แนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณในการ

ดําเนินธุรกิจ โดยไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับเร่ืองทุจริตและคอร์รัปชนั ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อมุ่งหวัง

ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จกั 
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  (2)  บุคลากรของบริษัททุกระดบัจะต้องไม่เพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายการทุจริต

และคอร์รัปชนัที่เก่ียวข้องกบับริษัทหรือกลุม่บริษัท จะต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาหรือบคุคลที่รับผิดชอบทราบ 

และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถามให้ปรึกษาผู้บงัคบับญัชา

หรือบุคคลที่บริษัทหรือกลุ่มบริษัทกําหนดให้ทําหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามรับเร่ืองร้องเรียน       

ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ 

  (3)  บริษัทและกลุ่มบริษัทจะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองบุคลากรของบริษัททุกระดับ            

ที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเร่ืองการทุจริตและคอร์รัปชนั ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสและคุ้มครอง    

ผู้แจ้งเบาะแสการทจุริตและคอร์รัปชนั ที่มีมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงาน

การทุจริตและคอร์รัปชนั อีกทัง้จะไม่มีการดําเนินการใด ๆ เพื่อลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อ

บุคลากรของบริษัททุกระดับที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทํานัน้จะทําให้บริษัทหรือ            

กลุม่บริษัทจะต้องสญูเสียโอกาสทางธุรกิจ 

  (4)  บุคลากรของบริษัททุกระดับที่กระทําการทุจริตและคอร์รัปชันถือเป็นการกระทําผิดตาม

กฎบัตรหรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาทาง

คณุสมบติัหรือวินยัตามกฎบัตรหรือระเบียบที่บริษัทและกลุ่มบริษัทกําหนดไว้ นอกจากนี ้อาจจะได้รับโทษ

ตามกฎหมาย หากการกระทํานัน้ผิดกฎหมาย 

  (5)  บริษัทและกลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทําความ

เข้าใจกับบุคลากรของบริษัททุกระดับ รวมทัง้บุคคลใด ๆ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับบริษัทและ       

กลุ่มบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทและกลุ่มบริษัท ในเร่ืองที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ

ทจุริตและคอร์รัปชนั และคู่มือมาตรการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั 

  (6)  บริษัทและกลุม่บริษัทมุ่งมัน่ที่จะสร้างและรักษาวฒันธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ว่าการทจุริตและ

คอร์รัปชนัเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทัง้การทําธุรกรรมกบัภาครัฐและเอกชน 

  (7)  เพื่อความชัดเจนในการดําเนินการในเร่ืองที่มีความเสี่ยงสงูที่เก่ียวกับการเกิดทุจริตและ

คอร์รัปชนั บคุลากรของบริษัททกุระดบัจะต้องปฏิบติัด้วยความระมดัระวงัในเร่ืองต่อไปนี ้

   (7.1)  การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง  

   บริษัทและกลุ่มบริษัทจะไม่ให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง       

พรรคหนึ่งพรรคใดโดยจะวางตัวเป็นกลาง จะไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการฝักใฝ่ หรือสนับสนุนพรรค

การเมืองใด หรือผู้ หนึ่งผู้ ใดที่ มีอํานาจทางการเมือง ไม่บริจาคเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอย่างใดแก่                          

พรรคการเมืองที่มีเจตนาชกันําให้กระทําหรือละเว้นการกระทําที่ไม่ถกูต้อง 

   สําหรับบุคลากรของบริษัททุกระดบัมีสิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยที่จะเข้าไปมี

ส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระเป็นการส่วนตัว โดยกระทํานอกเวลา      

ทําการ และไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทหรือกลุม่บริษัทในการกระทําการดงักลา่ว 

   ทัง้นี ้บุคลากรของบริษัททุกระดับสามารถ ศึกษาทําความเข้าใจเพิ่มเติมได้จากนโยบาย

ความเป็นกลางทางการเมือง ที่ได้จดัเพิ่มเติมไว้แล้ว 
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   (7.2)  การบริจาคเพื่อการกศุล 

   บริษัทและกลุ่มบริษัทสามารถบริจาคเงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทเพื่อ    

การกุศลได้ แต่ต้องกระทําในนามบริษัทหรือกลุ่มบริษัทเท่านัน้ โดยการบริจาคนัน้ต้องเป็น มูลนิธิ องค์กร

สาธารณะกุศล วดั โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสงัคม ที่เป็นองค์กรตามรายชื่อ  

ที่ระบุโดยกรมสรรพากรหรือกระทรวงการคลงัเท่านัน้ และเป็นไปตามข้อกําหนดหรือหลกัเกณฑ์ที่บริษัทหรือ

กลุม่บริษัทกําหนด 

   (7.3)  เงินสนบัสนนุ หรือเงินช่วยเหลือทางธุรกิจ 

   บริษัทและกลุ่มบริษัทสามารถบริจาคเงินหรือทรัพย์สินของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทเพื่อ

สนบัสนนุโครงการต่าง ๆ แต่ต้องระบชุื่อในนามบริษัทหรือกลุม่บริษัทเท่านัน้ โดยเงินสนบัสนนุที่จ่ายไป ต้องมี

วัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัทและกลุ่มบริษัท ทัง้นีก้ารเบิกจ่ายต้องระบุ

วตัถปุระสงค์ที่ชดัเจน และมีหลกัฐานที่สามารถตรวจสอบได้  

   (7.4)  การให้ หรือรับของขวญั 

   ของขวญัที่ให้หรือรับในเทศกาล หรือประเพณีนิยม และหรือประเพณีทางธุรกิจต้องมีมลูค่า

ไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาท) หากมีกรณีต้องให้หรือรับของขวัญที่มีมูลค่ามากกว่านัน้ ให้รายงาน

ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัชัน้ และหรือฝ่ายกฎหมายและกํากบัดแูลกิจการทราบ และดําเนินการตามหลกัเกณฑ์

ที่บริษัทฯ กําหนดตามนโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการรับ-ให้ ของขวญั การเลีย้งรับรอง หรือประโยชน์อ่ืนใด

และเป็นไปอย่างเปิดเผยด้วยความโปร่งใส อนึ่ง การให้ของขวัญต้องระบุชื่อในนามบริษัทหรือกลุ่มบริษัท

เท่านัน้และมีหลกัฐานที่สามารถตรวจสอบได้ 

   (7.5)  การเลีย้งรับรอง 

   ค่ารับรองหรือค่าบริการนัน้ ต้องเป็นค่ารับรองหรือค่าบริการอันจําเป็นตามธรรมเนียม

ประเพณีทางธุรกิจทั่วไป หรือจารีตทางการค้า หรือตามปกติประเพณีนิยม เป็นค่าใช้จ่ายอันเก่ียวเนื่อง

โดยตรงกับการรับรองหรือการบริการที่จะอํานวยประโยชน์แก่กิจการ และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

โดยต้องมีมูลค่าเหมาะสม และไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจที่ไม่ชอบธรรม และมีหลักฐานที่

สามารถตรวจสอบได้ โดยเป็นไปตามข้อกําหนดหรือหลกัเกณฑ์ที่บริษัทหรือกลุม่บริษัทกําหนด 

   ทัง้นี ้กรณีตาม (7.2) - (7.5) บุคลากรของบริษัททุกระดับสามารถศึกษาทําความเข้าใจ

เพิ่มเติมได้จากนโยบายและแนวปฏิบัติ เร่ืองการรับ-ให้ ของขวัญ การเลีย้งรับรอง หรือประโยชน์อ่ืนใด          

ที่ได้จดัเพิ่มเติมไว้แล้ว  

   (7.6)  ค่าอํานวยความสะดวก 

   บริษัทและกลุ่มบริษัท ไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าอํานวยความสะดวกในรูปแบบใด ๆ           

ทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยจะไม่ดําเนินการใด ๆ และไม่ยอมรับการกระทําใด ๆ เพื่อแลกกับ                              

การอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจที่อาจนําไปสูก่ารทจุริตและคอร์รัปชนั 
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หมวด 2 : นโยบายท่ีเก่ียวข้อง การจัดการ และการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

 (1)  นโยบายที่เก่ียวข้อง คณะกรรมการบริษัทขอให้ผู้ เก่ียวข้องพิจารณานโยบายและเอกสารอ่ืน   

ที่เก่ียวข้องของบริษัทและกลุม่บริษัท  

 (2)  คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั รวมถึง

นโยบายที่เก่ียวข้องเป็นประจําทกุปี 

 (3)  คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้ฝ่ายจัดการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชนั 

ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ แบบรายงานของหน่วยงานกํากับ

ดูแลตลาดทุน และหรือช่องทางอ่ืนใดตามความเหมาะสม กรณีที่มีข้อสงสัยใด ๆ เก่ียวกับนโยบายนี ้           

ให้สอบถามจากผู้บงัคบับญัชาหน่วยงานที่ตนสงักัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและกํากับดแูลกิจการ และหรือ

เจ้าหน้าที่อ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทหรือกลุม่บริษัท 

 ทัง้นี ้กําหนดให้บุคลากรของบริษัททุกระดับทัง้ของบริษัทและกลุ่มบริษัท จะต้องถือปฏิบัติตาม

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนีอ้ย่างเคร่งครัด  และถือเป็นเง่ือนไขหนึ่งของการว่าจ้าง                

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ ใดทัง้ของบริษัทและกลุ่มบริษัทละเมิดนโยบายดังกล่าว และหรือ

นโยบายอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชนั อาจถือว่าเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎบตัร

หรือวินัยที่เก่ียวข้องและอาจจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทและกลุ่มบริษัท หรือมีโทษ   

ทางกฎหมายต่อไป 

 

 นโยบายฉบับนีมี้ผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการ

บริษัทในการประชมุ ครัง้ที ่9/2564 


