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คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) และกลุม่บริษัทยึดมัน่ในการดําเนินธุรกิจด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึง

กําหนดคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันขึน้ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทและกลุ่มบริษัทยึดถือ

ปฏิบติัและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน เพื่อเป็นบรรทดัฐานที่เป็นลกัษณะเฉพาะขององค์กร และส่งผล

ต่อพฤติกรรมอันเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ดีของพนักงานในองค์กร และเพื่อสร้างผลตอบแทน

ให้แก่ผู้ มีสว่นได้เสียอย่างยัง่ยืน 

หลักการ 

 บริษัทและกลุ่มบริษัทได้แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั

ในทุกรูปแบบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและกลุ่มบริษัทมีการกําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และขัน้ตอนในการ

ดําเนินการที่เหมาะสมเก่ียวกับการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึน้ และเพื่อช่วยให้การ

ดําเนินการและการตดัสินใจทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทจุริตและคอร์รัปชนัได้รับการพิจารณาและ

ปฏิบติัอย่างรอบคอบ ถกูต้องเป็นรูปธรรม 

 คณะกรรมการบริษัท  จึงเห็นชอบให้ปรับปรุง นโยบายต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั และจดัให้

มีคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชนั รวมถึงนโยบายและหลกัเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานที่ชัดเจนของบริษัทและกลุ่มบริษัทในการดําเนินธุรกิจที่จะ

พฒันาไปสูอ่งค์กรแห่งความยัง่ยืนต่อไป 

คาํนิยาม 

 คอร์รัปชัน หมายถึง การกระทํา หรือความประพฤติใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบด้วย

กฎหมาย ด้วยการให้ ขอให้ เสนอว่าจะให้ ให้คํามัน่สญัญา รับ หรือเรียกร้องสินบน เพื่อประโยชน์ของตนเอง 

หรือผู้ อ่ืน ไม่ว่ากระทําด้วยตนเอง หรือผ่านบุคคลอ่ืนในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทําจาก หรือกับ

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงานกํากับดูแลตามกฎหมายใด หรือองค์กร                         

สาธารณกุศล (เรียกรวมกันว่า “เจ้าหน้าที่”) และไม่ว่าจะเป็นการกระทํา หรือเป็นเจ้าหน้าที่ใน หรือ

ต่างประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดงักล่าวปฏิบติั หรือละเว้นการปฏิบติัหน้าที่ หรือใช้อํานาจที่ไม่ถกูต้อง อนัเป็น

การให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึง่ธุรกิจ หรือได้รับการปฏิบติั หรือได้เปรียบเป็นพิเศษที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือ

เพื่อชกัจงูใจเจ้าหน้าที่อนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหน้าที่  

 ทุจริต หมายถึง การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยหน้าที่หรือด้วยกฎหมายของกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานทัง้ของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท ของลูกค้าและของคู่ค้า หรือคู่สัญญาของบริษัทหรือ   
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กลุ่มบริษัท อาทิ การทําหลกัฐานการเงินเป็นเท็จ การนําทรัพย์สินของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทไปใช้ส่วนตัว    

การเบียดบงั การยกัยอก ฉ้อโกง การกระทําในลกัษณะที่มีการขดักนัของผลประโยชน์  

 การจ่ายเงินคอร์รัปชัน หรือการจ่ายผลประโยชน์ทางทุจริต หมายความรวมถึง การจ่ายเงิน 

ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด ๆ โดยตรงจากบริษัท หรือกลุม่บริษัท หรือผ่านลกูค้า/คู่ค้า หรือบคุคลที่สาม 

 การรับ-ให้ ของขวญั การเลีย้งรับรอง หรือประโยชน์อ่ืนใด  หมายถึง การรับ-ให้ของขวญั ทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์อ่ืนใด และการเลีย้งรับรอง รวมทัง้การให้และรับการสนับสนุน หรือการบริจาค หรือการ

ช่วยเหลือทางการเมือง ที่เป็นเงิน สิ่งของ หรือรูปแบบอ่ืนใด ที่สามารถนํามาซึ่งความเสี่ยงต่อการการทุจริต

และหรือคอร์รัปชนั หรืออาจนํามาซึง่ความลําบากใจและอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหน้าที่ 

 การติดสินบน หมายถึง การให้ การเสนอให้คํามั่นสญัญาว่าจะให้ การรับ การเรียกร้อง ซึ่งเงิน 

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกชน หรือผู้ มีหน้าที่เก่ียวข้อง ไม่ว่า

จะโดยทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดงักล่าว กระทํา หรือละเว้นการปฏิบติัหน้าที่ อนัเป็นการให้ได้มา 

หรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทัง้นี ้เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย 

ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบัขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทําได้ 

 การขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทําที่กรรมการ ผู้ บริหาร หรือ

พนกังานของบริษัท มีผลประโยชน์สว่นตวัหรือพวกพ้องที่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจหรือไม่สามารถปฏิบติั

หน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง อันก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ของส่วนรวม 

โดยการกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึน้อย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทัง้เจตนาหรือไม่เจตนาซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย 

จนกระทัง่กลายเป็นสิ่งที่ปฏิบติักันทัว่ไปโดยไม่เห็นว่าเป็นความผิด จนส่งผลให้บุคคลนัน้ขาดการตดัสินใจที่

เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์สว่นตนหรือพวกพ้องเป็นหลกั 

 ค่าอํานวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายจํานวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่

เป็นทางการและเป็นการให้เพียงเพื่อให้มัน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะดําเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการ

กระตุ้นให้ดําเนินการรวดเร็วขึน้ โดยกระบวนการนัน้ไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการ

กระทําอนัชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นัน้ รวมทัง้เป็นสิทธิที่นิติบคุคลพงึจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว 

เช่น การขอใบอนญุาต การขอหนงัสือรับรองและการได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น 

 ของขวญั หมายถึง สิ่งของใด ๆ ที่มีมลูค่าทางการเงิน เช่น สิ่งที่ใช้แทนเงินสด สิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยน

เป็นสินค้าและบริการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พกั ค่าอาหาร 

 การเลีย้งรับรอง หมายถึง การเลีย้งอาหารและเคร่ืองด่ืม การแสดง การดูกีฬา การร่วมกิจกรรม

กีฬา เช่น การตีกอล์ฟ กิจกรรมสนัทนาการ เป็นต้น 

 การบริการต้อนรับ หมายถึง การรับรองและการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มาติดต่อด้วยความเป็น

มิตรและให้ความเอาใจใส ่ทําให้ผู้มาติดต่อเกิดความรู้สกึสะดวกสบายและพงึพอใจ 

 เงินสนับสนุน หมายถึง เงินที่จ่ายให้หรือได้รับจากลูกค้า คู่ค้า หรือหุ้ นส่วนทางธุรกิจโดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัทอนัเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการสร้างความน่าเชื่อถือ

ทางการค้าและช่วยกระชบัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามความเหมาะสมแก่โอกาส 
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 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หมายถึง การบริจาคเงิน หรือสิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใด ให้บุคคลหรือ   

นิติบคุคลอ่ืนใด ที่จดัตัง้ขึน้โดยอาจมีวตัถปุระสงค์แอบแฝง เช่น องค์กรการกศุล มลูนิธิหรือกองทนุ เป็นต้น 

 เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง การที่บุคคลผู้ เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ นกัการเมือง ที่ปรึกษา

ของหน่วยงานรัฐได้เข้ามาทํางานให้กับบริษัทฯ และอาจอาศัยความสัมพันธ์หรือข้อมูลภายในมาเอือ้

ประโยชน์แก่บริษัทฯ หรือก่อให้เกิดภาวะความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นี ้เจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนกังานรัฐ ให้

หมายความรวมถึง ผู้ ดํารงตําแหน่งการเมือง ข้าราชการหรือพนกังานสว่นท้องถิ่นซึง่มีต่ําแหน่งหรือเงินเดือน

ประจํา พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก

ท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง เจ้าพนกังานตามกฎหมายว่าด้วยลกัษณะปกครองท้องถิ่น และ

หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และ

บคุคลหรือคณะบคุคลซึง่ใช้อํานาจหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อํานาจทางการปกครองของรัฐในการดําเนินการ

อย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย  

 กลุม่บริษัท หมายถึง บริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่บริษัทหรือบริษัทย่อยมีอํานาจควบคมุด้านการบริหารจดัการ  

 บคุลากรของบริษัท หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัของบริษัท และกลุม่บริษัท  

หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

 1.  คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย และกํากับดแูลให้มีระบบ

สนบัสนนุการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชนัทีมี่ประสิทธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนกัและให้

ความสําคญักบัการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมขององค์กร 

 2.  คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและ

บญัชี ระบบควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มัน่ใจว่าเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล มีความรัดกมุ เหมาะสม และมีประสทิธิภาพ รวมทัง้การสอดสอ่งดแูลและปอ้งกนัไม่ให้มีการ

กระทําใด ๆ อนัเข้าข่ายเป็นการทจุริตและคอร์รัปชนั  

 3.  คณะกรรมการจดัการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกําหนดให้มีระบบ และให้การสง่เสริมและ

สนบัสนนุนโยบายต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั เพื่อสื่อสารไปยงัพนกังานและผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย รวมทัง้

ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 

ระเบียบข้อบงัคบั และข้อกําหนดของกฎหมาย 

 4. ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานว่า

เป็นไปอย่างถกูต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบติั อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบติั และกฎหมายข้อกําหนด

ของหน่วยงานกํากับตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและกลุ่มบริษัทมีระบบควบคุมและแนวปฏิบติัที่มี

ความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึน้ และรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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 5.  ผู้บริหารทุกฝ่าย มีหน้าที่และรับผิดชอบในการควบคมุการดําเนินงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย

ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายอ่ืน ๆ           

ที่เก่ียวข้อง 

 6.  พนกังานทกุฝ่าย มีหน้าที่ในการปฏิบติัตามนโนบายต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั และคู่มือ

มาตรการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั รวมถึงนโยบายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง   

 7.  บุคลากรของบริษัท มีหน้าที่ในการทําความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชันในทุกขัน้ตอนของการปฏิบัติงาน หากพบการกระทําใดที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบายนี ้ให้แจ้งต่อ

ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

ผู้ บังคับบัญชาหน่วยงานหรือบุคคลที่ รับแต่งตัง้ให้ดูแลการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการทุจริตและ               

คอร์รัปชนัของบริษัท 

ขัน้ตอนการปฏิบติังาน มีดังนี ้

กิจกรรมทางการเมือง 

 บริษัทและกลุ่มบริษัทมีนโยบายวางตวัเป็นกลางทางการเมือง จะไม่กระทําการใด ๆ อนัเป็นการ

ฝักใฝ่ หรือสนับสนุนพรรคการเมืองใด หรือผู้หนึ่งผู้ ใดที่มีอํานาจทางการเมือง ไม่บริจาคเงิน และทรัพย์สิน

อย่างใดแก่พรรคการเมือง ประกอบด้วยการกระทํา ดงัต่อไปนี ้

 1.  แม้กรรมการหรือพนักงานจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองได้ตามที่กฎหมายบัญญัติ     

แต่ไม่ควรรับหน้าที่เป็นกรรมการหรือตวัแทนพรรคการเมืองในกิจกรรมสาธารณะ 

 2.  ไม่แอบอ้างความเป็นกรรมการหรือพนักงาน หรือนําทรัพย์สินของบริษัทหรือกลุ่มไปใช้เพื่อ

สนบัสนนุกจิกรรมของพรรคการเมือง 

 3.  พึงหลีกเลี่ยงการกระทําอย่างใดที่อาจทําให้เข้าใจได้ว่า บริษัทหรือกลุ่มให้การสนบัสนุนหรือ

ฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด 

 4.  กรรมการหรือพนกังานต้องลาออกจากความเป็นกรรมการ หรือพนกังาน หากจะดํารงตําแหน่ง

ทางการเมืองหรือลงสมคัรรับเลือกตัง้ในระดบัท้องถิ่นหรือระดบัประเทศ 

การบริจาคเพื่อการกุศล 

 เม่ือบริษัทหรือกลุม่บริษัทมีความประสงค์จะบริจาคเงิน หรือทรัพย์สินเพื่อการกศุลสาธารณะ หรือ

เม่ือมีผู้ ใดหรือหน่วยงานใดแจ้งความประสงค์ขอรับเงินบริจาคจากบริษัทหรือกลุ่มบริษัทเพื่อการกุศล          

ให้ปฏิบติัตามขัน้ตอน ดงันี ้

 1.  การบริจาคเงิน หรือ ทรัพย์สิน เพื่อการกุศล หน่วยงานที่เสนอเร่ืองจะต้องพิจารณาว่าการ

บริจาคนัน้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การบริจาคเพื่อการกศุล ที่บริษัทหรือกลุม่กําหนดไว้ในนโยบายต่อต้านการทจุริตและ

คอร์รัปชนั และหรือ นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการรับ-ให้ ของขวัญ การเลีย้งรับรอง หรือประโยชน์อ่ืนใด 

หรือไม่ 
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 2.  ตรวจสอบข้อมูลประกอบการบริจาค เช่น มีวัตถุประสงค์ที่ชดัเจน มีหน่วยงานที่มีอยู่แน่นอน 

และมีผู้ รับผิดชอบ 

 3.  ถ้าหากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้ ให้ส่วนงานที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการบริจาค

นําเสนอเร่ืองเพื่อขออนุมัติตามกระบวนการขออนุมัติเงินบริจาค และเงินสนับสนุน หรือเงินช่วยเหลือทาง

ธุรกิจ ที่ระบไุว้ข้างต้น 

 4.  ให้หน่วยงานหรือฝ่ายงานที่เก่ียวข้องกับการบริจาค และ/หรือ ฝ่ายบัญชีและการเงินจัดทํา

เอกสารใบสําคญัจ่าย/ใบสําคญัการโอนทรัพย์สิน เพื่อการบริจาค 

 5.  ฝ่ายบญัชีและการเงินจดัทาํเช็คให้ผู้ มีอํานาจลงนาม ติดตามหลกัฐานการรับเงินที่ถกูต้อง กรณี

เป็นการบริจาคทรัพย์สิน ต้องมีหลักฐานการรับทรัพย์สิน และเก็บข้อมูลเอกสารทัง้หมดเข้าแฟ้มเอกสาร 

สามารถสืบค้น และตรวจสอบข้อมลูได้ 

การจ่ายเงนิสนับสนุน หรือเงนิช่วยเหลือทางธุรกิจ 

 เม่ือบริษัทหรือกลุม่มีความประสงค์จะจ่ายเงิน หรือทรัพย์สิน เพื่อสนบัสนนุกิจกรรมหรือหน่วยงาน

ใด ๆ หรือเม่ือมีผู้ ใดหรือหน่วยงานใดแจ้งความประสงค์ขอรับเงิน หรือทรัพย์สินเพื่อสนบัสนุน หรือกิจกรรม  

ใด ๆ ให้ปฏิบติัตามขัน้ตอน ดงันี ้

 1.  การจ่ายเงินสนบัสนุน หรือเงินช่วยเหลือทางธุรกิจ หน่วยงานที่เสนอเร่ืองต้องพิจารณาว่าการ

จ่ายเงินสนบัสนนุ หรือเงินช่วยเหลือทางธุรกิจเป็นไปตามที่บริษัทหรือกลุม่บริษัทกําหนดไว้ในนโยบายต่อต้าน

การทุจริตและคอร์รัปชนั และหรือนโยบายและแนวปฏิบัติ เร่ืองการรับ-ให้ ของขวัญ การเลีย้งรับรอง หรือ

ประโยชน์อ่ืนใด หรือไม่ 

 2.  ตรวจสอบข้อมลูประกอบการขอเงินสนบัสนุน เช่น มีวตัถุประสงค์ที่ชดัเจน มีหน่วยงานที่มีอยู่

แน่นอนและมีผู้ รับผิดชอบ 

 3.  ถ้าหากเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้ ให้หน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวข้องนําเสนอเร่ืองเพื่อ

ขออนมุติั 

 4.  ให้หน่วยงานหรือฝ่ายงานที่มีส่วนเก่ียวข้องและ/หรือ ฝ่ายบัญชีและการเงินจัดทําเอกสาร

ใบสําคญัจ่าย/ใบสําคญัการโอนทรัพย์สิน เพื่อการสนบัสนนุทางธุรกิจ 

 5.  ฝ่ายบญัชีและการเงินจดัทาํเช็คให้ผู้ มีอํานาจลงนาม ติดตามหลกัฐานการรับเงินที่ถกูต้อง กรณี

เป็นการบริจาคทรัพย์สิน ต้องมีหลกัฐานการรับทรัพย์สิน และจดัเก็บข้อมลูเอกสารทัง้หมดเข้าแฟ้มเอกสาร 

เพื่อให้สามารถสืบค้นและตรวจสอบข้อมลูได้ 

การให้ หรือรับของขวัญ และการเลีย้งรับรอง 

 เม่ือบริษัท หรือกลุ่มบริษัท หรือหน่วยงานใดมีความประสงค์จะให้หรือรับของขวัญ หรือให้การ

รับรองแก่ผู้ใด หรือหน่วยงานภายนอก ซึง่เป็นไปตามประเพณีนิยม และหรือประเพณีทางธุรกิจเป็นการรักษา

สมัพนัธ์ที่ดีต่อกนั และไม่ขดัต่อกฎหมาย สามารถดําเนินการได้โดยให้ปฏิบติั ดงันี ้
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 1.  ให้หน่วยงานหรือฝ่ายงานที่เสนอ หรือรับเร่ือง พิจารณาว่าการให้ หรือรับของขวญั รวมถึงการ

เลีย้งรับรองเป็นไปตามที่บริษัทหรือกลุม่บริษัทกําหนดไว้ในนโยบายต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั และหรือ 

นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการรับ-ให้ ของขวญั การเลีย้งรับรอง หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือไม่ 

 2.  ถ้าหากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้ ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องนําเสนอเร่ืองเพื่อขอ

อนมุติัตามอํานาจอนมุติัของบริษัทหรือกลุม่บริษัทที่ได้กําหนดไว้ 

 3.  ฝ่ายบัญชีและการเงินตรวจสอบเอกสารประกอบการทําใบสําคัญจ่าย ส่งเช็คให้ผู้ มีอํานาจ    

ลงนาม และเก็บข้อมลูเอกสารทัง้หมดเข้าแฟ้มเอกสาร เพื่อให้สามารถสืบค้นและตรวจสอบข้อมลูได้ 

ค่าอาํนวยความสะดวก 

 บริษัทและกลุม่บริษัท ไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าอํานวยความสะดวกในรูปแบบใด ๆ ทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม โดยจะไม่ดําเนินการใด ๆ และไม่ยอมรับการกระทําใด ๆ เพื่อแลกกับการอํานวยความสะดวกใน

การดําเนินธุรกิจที่อาจนําไปสูก่ารคอร์รัปชนั 

การรับส่วนลดจากคู่ค้า 

 ทัง้ในรูปตัว๋เงิน หรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่มีมลูค่า ควรเป็นไปตามหลกัปฏิบติัทางธุรกิจปกติ  โดยไม่มี

วัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม และเป็นการให้ส่วนลดในนามบริษัทหรือกลุ่มเท่านัน้ รวมถึงไม่เป็นการสร้าง

แรงจงูใจในการตดัสินใจที่ไม่ชอบธรรม 

การค้าและการลงทุน 

 บริษัทและกลุ่มบริษัทดําเนินการค้า การลงทุน โดยปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ    

ที่มีต่อคู่ค้า คู่แข่งขัน ผู้ ถือหุ้ น และสังคม บริษัทและกลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายเรียก หรือรับ เสนอ หรือให้

ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดกับผู้ ใด หรือหน่วยงานใดเพื่อให้ได้มาซึ่งสญัญาทางธุรกิจ 

สิทธิประโยชน์ การปฏิบติั หรือละเว้นการปฏิบติัใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือผิดไปจากการปฏิบติัตาม

จริยธรรมที่ดี 

การกู้การให้กู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน 

 บริษัทและกลุ่มบริษัทจะไม่เรียก หรือรับ เสนอหรือให้ผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์

อ่ืนใด แก่ผู้ ใดหรือหน่วยงานใดเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญากู้ เงิน หรือให้กู้ เงิน หรือทําให้เกิด หรือหมดไปซึ่ง      

ภาระผกูพนัที่มีต่อบริษัทที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือผิดไปจากการปฏิบติัตามจริยธรรมที่ดี 
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การจัดซือ้ จัดจ้าง 

 บริษัทและกลุ่มบริษัทได้กําหนดขัน้ตอน และนโยบายการจดัซือ้จัดจ้าง ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย

และกฎระเบียบของสงัคมสําหรับการคัดเลือกผู้ขาย บริษัทและกลุ่มบริษัทจะไม่เรียก หรือรับ เสนอหรือให้ 

ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้ ขายหรือผู้ ให้บริการ เพื่อที่จะรับทรัพย์สิน หรือวัสดุ

อุปกรณ์ที่มีสภาพ หรือคณุสมบติัไม่ได้มาตรฐาน และไม่ตรงตามใบสัง่ซือ้ หรือเพื่อที่จะรับการบริการที่ไม่มี

คณุภาพ และไม่ตรงตามข้อตกลง ในกรณีที่พบเหตกุารณ์ดงักล่าวให้แจ้งผู้บงัคบับญัชาทราบโดยทนัที และ

หาทางแก้ไขร่วมกัน รวมทัง้พิจารณาไม่รับ หรือชะลอการรับดังกล่าว หากจะทําให้เกิดความเสียหายแก่

บริษัทหรือกลุม่บริษัทหรือคู่สญัญา 

การจ่ายค่าใช้จ่ายให้พนักงาน 

 เม่ือบริษัทหรือกลุ่มบริษัทหรือส่วนงานใดมีความประสงค์จะจ่ายค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้พนักงาน ซึ่ง

อาจมีทัง้ที่จ่ายเข้าบญัชีพนกังาน โดยผ่านระบบการจ่ายเงินของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท (ระบบ Payroll) เช่น 

เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และเงินสวสัดิการอ่ืน ๆ และอีกรูปแบบหนึ่งคือ จ่ายเป็นเช็ค หรือเงินสดให้

พนกังาน เช่น ค่านํา้มนัเชือ้เพลิง ค่าโทรศพัท์  สามารถดําเนินการได้ โดยให้ปฏิบติั ดงันี ้

 1.  ให้หน่วยงานหรือฝ่ายงานที่เสนอเร่ือง ต้องพิจารณาว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้เป็นค่าใช้จ่ายที่

เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทหรือกลุม่บริษัท หรือไม่ 

 2.  กรณีเป็นค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับพนักงาน เช่น เงินเดือน หรือค่าล่วงเวลา ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

เป็นผู้พิจารณาและนําเสนอเพื่ออนุมัติ และนําเข้าระบบการจ่ายเงินของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท (ระบบ 

Payroll) กรณีเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกบัพนกังาน ให้ผู้บงัคบับญัชาฝ่ายนัน้ ๆ ตรวจสอบข้อมลูก่อนอนุมติั 

ตามอํานาจอนมุติัที่กําหนดไว้ 

 3.  ฝ่ายบัญชีและการเงินจัดทําใบสําคัญจ่ายเพื่อบันทึกบัญชี พิจารณาเก่ียวกับภาษีเงินได้ที่

เก่ียวข้องส่งเช็คให้ผู้ มีอํานาจลงนาม ติดตามหลักฐานการรับเงิน และเก็บข้อมูลเอกสารทัง้หมดเข้าแฟ้ม

เอกสาร เพื่อให้สามารถสืบค้นและตรวจสอบข้อมลูได้ 

การปฏิบติังาน และบัญชีการเงนิ 

 การรับ-จ่ายเงนิ 

 บริษัทและกลุม่บริษัทมีข้อปฏบิติัในเร่ืองการรับ หรือจ่ายเงิน ดงันี ้

 1.  การรับเงนิจากลูกค้า นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนใด 

  1.1 ก่อนการ รับเ งิน ฝ่ายบัญชีและการเ งินต้องทราบทุกครั ง้ ว่าเ ป็นการรับเ งินเพื่อ     

วตัถปุระสงค์ใด และมีเหตอุนัควรให้รับเงินจํานวนดงักลา่ว หรือไม่ 

  1.2 ในการรับเงินต้องออกเอกสารการรับเงินเป็นหลกัฐานให้ผู้จ่ายเงินทกุครัง้ และมีเอกสารที่

สามารถบนัทกึบญัชีได้ตามหลกัการบญัชี 
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  1.3 ในกรณีที่การรับเงินนัน้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ให้ปฏิเสธ

การรับเงินดงักลา่ว และแจ้งให้ผู้บริหารทราบเพื่อหาทางปอ้งกนัและแก้ไข 

  1.4 ขอความร่วมมือกับผู้จ่ายเงินให้ชําระเงินเป็นเช็คขีดคร่อม และระบุ “A/C PAYEE” หรือ

ชําระโดยโอนเงินให้บริษัทหรือกลุ่มบริษัทผ่านธนาคาร ในกรณีที่รับเงินสดต้องมีกระบวนการที่ให้เกิดความ

มัน่ใจว่าเงินสดทัง้หมดได้เข้าบญัชีธนาคารของบริษัทหรือกลุม่บริษัท 

  1.5 ห้ามนําเ งินที่ผู้ จ่ายเงินต้องชําระให้กับบริษัทหรือกลุ่มบริษัทเข้าบัญชีพนักงาน                          

หรือบัญชีผู้ ใดที่บริษัทหรือกลุ่มบริษัทไม่มีอํานาจสั่งจ่ายตามอํานาจดําเนินการ และต้องไม่อนุญาตให้ผู้

จ่ายเงินกระทําเช่นกนั 

  1.6 ไม่เรียก หรือรับ ไม่เสนอหรือให้ ผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ให้กับ     

ผู้จ่ายเงิน เพื่อที่ชะลอการรับเงินของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท หรือทําให้บริษัทหรือกลุ่มบริษัทเกิดความเสียหาย

จากไม่ได้รับเงินหรือได้รับลา่ช้า หรือได้รับไม่เต็มจํานวน 

 2.  การจ่ายเงนิ ให้กับเจ้าหนี ้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนใด 

  2.1 การจ่ายเงินทุกครัง้ ต้องมีการบันทึกบัญชีจากฝ่ายบัญชีและการเงินและเป็นรายการ                

ที่ถกูต้องตามหลกัการบญัชี และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  2.2 หากพบรายการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้รายงานให้ผู้ บังคับบัญชาทราบและ       

หาแนวทางปอ้งกนั และแก้ไขให้ถกูต้องตามหลกัการบญัชี และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  2.3 ในการจ่ายเงินทกุครัง้ การอนมุติัสัง่จ่าย ให้เป็นไปตามคู่มืออํานาจดําเนินการที่ได้กําหนดไว้ 

  2.4 ในการจ่ายเงินทุกครัง้ กรณีเป็นเช็ค ต้องขีดคร่อม และระบุ “A/C PAYEE” หรือชําระโดย

โอนเงินให้ผ่านธนาคาร ในกรณีที่จ่ายเงินสดต้องมีกระบวนการที่ให้เกิดความมัน่ใจว่าเงินสดทัง้หมดได้เข้า

บญัชีธนาคารของผู้ รับเงิน และต้องได้รับหลกัฐานการจ่ายเงินที่ถกูต้องตามกฎหมาย (ตามประมวลรัษฎากร) 

  2.5 ให้ปฏิบติัต่อเจ้าหนีห้รือผู้ รับเงินในลกัษณะที่เท่าเทียมกนั โดยชําระเงินตามเง่ือนไขธุรกิจ ที่

เหมาะสม ไม่เลือกปฏิบติักบัเจ้าหนีห้รือผู้ รับเงินรายใดด้วยอคติหรือลําเอียง 

  2.6 ไม่เรียกหรือรับ ไม่เสนอหรือให้ ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด กบัเจ้าหนี ้

หรือผู้ รับเงินในอันที่จะทําให้บริษัทหรือกลุ่มบริษัทเกิดความเสียหายจากการชําระเงินหรือชําระล่าช้า หรือ

ชําระไม่เต็มจํานวน 

การปฏิบัติงาน งานทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรม 

 บริษัทและกลุม่บริษัทมีกระบวนการบริหารงานบุคคล ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการ

ทุจริตและคอร์รัปชนั นโยบายและมาตรการในการดแูลผู้ มีส่วนได้เสีย นโยบายการจ้างพนกังานรัฐ นโยบาย

และแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสและคุ้ มครองผู้ แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชัน และนโยบายอ่ืนที่

เก่ียวข้อง ดงันี ้

 1.  การสรรหา หรือการคดัเลือกบุคลากร ต้องคดัเลือกบคุคลที่ไม่มีประวติั หรือมีส่วนเก่ียวข้องกบั

เร่ืองการทจุริตและคอร์รัปชนั ไม่ว่าจะรูปแบบใด 
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 2.  การปฐมนิเทศพนกังานใหม่และการฝึกอบรมพนกังาน รวมถึงคณะกรรมการและผู้บริหาร ให้มี

ความรู้ความเข้าใจถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และสามารถนําไปปฏิบัติ จนเกิดเป็น

วฒันธรรมองค์กร 

 3.  การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน การเลื่อนตําแหน่ง และการให้ โดยการให้ความ      

เป็นธรรม และคุ้ มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเร่ืองทุจริตและคอร์รัปชัน โดยใช้มาตรการคุ้ มครอง            

ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตและคอร์รัปชัน อีกทัง้ ไม่มีการดําเนินการใด ๆ 

เพื่อลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนกังานที่ปฏิเสธการทจุริตและคอร์รัปชนั แม้ว่าการกระทํานัน้

จะทําให้บริษัทต้องสญูเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม 

ช่องทางการร้องเรียน / แจ้งเบาะแส 

 บริษัทและกลุ่มบริษัทได้กําหนดนโยบาย ขัน้ตอนการรับเร่ืองร้องเรียน และการให้ความคุ้มครอง

แก่ผู้ ให้ข้อมูล รวมถึงมีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และการเปิดเผยในแบบข้อมูลทางการเงินของ

ตลาดทนุ สําหรับช่องทางการร้องเรียน / แจ้งเบาะแส สามารถแจ้งผ่านช่องทางดงันี ้

 ผู้ รับเร่ืองร้องเรียน: 

 ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี / 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการจดัการ / และหรือผู้จดัการฝ่ายกํากบัดแูลกิจการ   

 1.  การร้องเรียนโดยหนงัสือ: บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 เลขที่ 628 ชัน้ 3 อาคารทริพเพิล ไอ ซอยกลับชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร 10120 

 2.  การร้องเรียนผ่านอีเมล: whistleblowing@iii-logistics.com 

 3.  การร้องเรียนด้วยวาจา: ผู้จดัการฝ่ายกํากบัดแูลกิจการ 

 4.  กลอ่งรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 

 5.  เว็บไซต์ www.iii-logistics.com 

การสื่อสาร 

 บริษัทสื่อสารข้อมลูต่าง ๆ โดยมีช่องทางในการสื่อสารให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบ ดงันี ้

 1.  แนวทางการแจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบโดยทัว่ไป โดยผ่านช่องทาง ดงันี ้

  1.1 การประชาสมัพนัธ์บนเว็บไซต์ของบริษัท 

  1.2 การจดัทําแผ่นพบั หรือประกาศ เพื่อแจก ลกูค้า คู่ค้า ผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืน ๆ หรือประชาชนทัว่ไป 

 2.  การสื่อสารให้พนกังานทราบ โดยผ่านช่องทาง ดงันี ้

  2.1 ติดประกาศที่บอร์ดประชาสมัพนัธ์พนักงาน เก่ียวกับข่าวสาร นโยบายต่อต้านการทุจริต

และคอร์รัปชนั และนโยบายอ่ืน ๆ เพื่อให้พนกังานได้ทราบและนําไปปฏิบติัในแนวทางที่ถกูต้องตรงกนั 

mailto:whistleblowing@iii-logistics.com
http://www.iii-logistics.com/
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  2.2 มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการอบรมพนักงาน รวมถึงคณะกรรมการ และ    

ผู้ บริหารบริษัท ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และนโยบายหรือ                

แนวปฏิบติัอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพื่อให้สามารถนําไปปฏิบติั จนเกิดเป็นวฒันธรรมองค์กร 

  2.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัท ให้พนักงานทราบนโยบายต่อต้านการ

ทจุริตและคอร์รัปชนั และนโยบายอ่ืนๆ เพื่อให้มีความเข้าใจ และสามารถนําไปปฏิบติัได้ถกูต้องตามนโยบาย 

การเปิดเผยข้อมูล 

 บริษัทและกลุ่มบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและ   

คอร์รัปชัน แก่พนักงาน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และผู้ที่เก่ียวข้องทางธุรกิจ     

ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือ ตามแบบรายงานของหน่วยงานของกํากับดแูลตลาดทุนและ/หรือ วิธีการ

อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและกลุ่ม มีการดําเนินงานที่

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

การบันทกึ และเก็บรักษาข้อมูลทางการเงนิ 

 บริษัทและกลุ่มมีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานที่เก่ียวกับระบบงาน และระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึ่งเป็นพืน้ฐานที่สําคญัในการสร้างระบบการควบคมุที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทและกลุ่มบริษัท

จะดําเนินการในเร่ืองต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าข้อมลูทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 

และสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนจดัให้มีระบบการจดัเก็บ การเข้าถึงการบนัทกึ การรักษา และการสํารอง

ข้อมลูคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมสามารถนํากลบัมาใช้ได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทัง้ป้องกัน

การนําข้อมลูไปใช้เพื่อเอือ้ประโยชน์ส่วนตนรวมถึงพวกพ้อง ผู้ที่เก่ียวข้อง และ/หรือทําธุรกิจที่แข่งกับบริษัท

หรือกลุ่มบริษัท ทัง้ทางตรง และทางอ้อม บริษัทและกลุ่มบริษัทจึงมีแนวปฏิบัติในการจัดเก็บ การเข้าถึง     

การบนัทกึ การรักษาและการสํารองข้อมลูทางการเงิน ตามรายละเอียดดงันี ้

 1.  เอกสารและข้อมลูทางการเงินที่จดัเก็บ มีระบบการจดัเก็บ การเข้าถึง การบนัทกึ และการรักษา

ข้อมลูเพื่อป้องกันผู้ที่ไม่เก่ียวข้อง เข้ามาใช้ข้อมลู แก้ไข ปรับปรุงเพิ่มเติม ทําลาย และ/หรือ บนัทึกข้อมลูโดย

มิชอบไม่ว่าจะเป็นการกระทําโดยอุบติัเหต ุหรือด้วยความเจตนาตัง้ใจ ตลอดจนสามารถตรวจสอบเอกสาร

และข้อมลูทางการเงินได้ในภายหลงั 

 2.  ผู้บริหารและพนักงานพึงปกป้องดูแลรักษาบัญชี ชื่อผู้ ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน 

(Password) ห้ามใช้ร่วมกบัผู้ อ่ืน ห้ามเผยแพร่ แจกจ่าย หรือทําให้ผู้ อ่ืนลว่งรู้ โดยไม่ได้รับอนญุาต 

 3.  หากพบว่าพนกังาน หรือ ผู้บริหารคนใด มีการแก้ไขข้อมลู หรือกระทําการใด ๆ ที่ทําให้บริษัท

หรือกลุ่มบริษัทเกิดความเสียหาย และ/หรืออาจจะเกิดความเสียหาย บริษัทหรือกลุ่มบริษัทมีสิทธิตรวจสอบ

การใช้งานคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง ข้อมลู และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ โดยไม่จําเป็นต้อง

ได้รับอนญุาตจากบคุคลดงักลา่ว 
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กระบวนการตรวจสอบ / การควบคุมภายใน 

 บริษัทและกลุ่มบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบภายในเป็นประจําทุกปีจากหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในของบริษัทและกลุ่มบริษัท ให้ความเป็นอิสระ และไม่จํากัดขอบเขตแก่ผู้ตรวจสอบในการ

ปฏิบัติงาน นอกจากนีย้ังมีการตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ทุก ๆ ไตรมาส และทุกปี

ตามที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

และกรมสรรพากร 

 คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักให้บริษัทและกลุ่มบริษัทมีระบบควบคุมภายใน และระบบ

ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้อง

กบัธุรกิจของบริษัทและกลุม่บริษัท 

การติดตามและทบทวน 

 บริษัทและกลุ่มบริษัทกําหนดให้มีการติดตามและทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติอย่าง

สม่ําเสมอทุกปี โดยทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องตามโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบในการติดตาม และทบทวนการ

ปฏิบัติงาน หากมีข้อสงสัยว่ากิจกรรมที่ทําหรือรายการธุรกิจใด ๆ อาจละเมิดนโยบายนี ้หรือละเมิด               

ข้อกฎหมาย หรือข้อกําหนดต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อกรรมการผู้จดัการ หรือผู้ที่เก่ียวข้องตาม

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดตามนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้ง

เบาะแสการทจุริตและคอร์รัปชนั ที่บริษัทได้จดัให้มีขึน้  

หน่วยงานท่ีบริษัทมอบหมายให้ดูแลให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

 การพิจารณาการให้ หรือรับของขวญั หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดหรือการเลีย้งรับรอง หรือ

การบริจาค หรือการจ่ายเงินสนับสนุน หรือเงินช่วยเหลือทางธุรกิจ และหรือการให้ความช่วยเหลือทาง

การเมือง ให้ฝ่ายกฎหมายและกํากบัดแูลกิจการพิจารณาขัน้ต้น รวมถึงการพิจารณาข้อร้องเรียนและการแจ้ง

เบาะแส และตอบข้อสงสยัประการใด ที่เก่ียวข้องโดยให้ปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการรับ-ให้ 

ของขวญั การเลีย้งรับรอง หรือประโยชน์อ่ืนใด นโยบายความเป็นกลางทางการเมือง และนโยบายและแนว

ปฏิบัติการแจ้งเบาะแสและคุ้ มครองผู้ แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชัน ที่บริษัทได้จัดให้มีขึน้แล้ว    

(แล้วแต่กรณี) 
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บทลงโทษ 

 บริษัทและกลุ่มบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม ป้องกัน การทุจริตและคอร์รัปชนั โดยกรรมการ 

ผู้บริหารระดบัสงู และบุคลากรทุกระดบัของบริษัทและกลุ่มบริษัท ต้องทําความเข้าใจ และปฏิบติัตามคู่มือ

มาตรการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชนัในทกุขัน้ตอนของการปฏิบติังาน 

 บริษัทและกลุ่มบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการพิจารณาลงโทษกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและ

บุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งส่งผลเสียหายต่อภาพลกัษณ์ 

ชื่อเสียงขององค์กร การกระทําใด ๆ ที่เป็นเหตแุห่งการฝ่าฝืน หรือไม่เป็นไปตามมาตรการนีจ้ะต้องได้รับการ

พิจารณาโทษทางวินยั ตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ หรือข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทํางานของบริษัทและ

กลุ่มบริษัท และอาจมีบทลงโทษตามกฎหมายต่อผู้ กระทําผิดนัน้ซึ่งได้มีกําหนดไว้ตามนโยบายและแนว

ปฏิบติัการแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทจุริตและคอร์รัปชนัที่บริษัทได้จดัให้มีขึน้แล้ว 

 อนึ่ง แนวปฏิบติัหรือคู่มือปฏิบติังานใดของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทที่ขดัแย้งกับคู่มือนี ้ให้ถือคู่มือนี ้

เป็นแนวในการปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั (แล้วแต่กรณี) 

 

 นโยบายฉบับนีมี้ผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการ

บริษัทในการประชมุ ครัง้ที ่9/2564 


