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กลุ่มบริษัทหลักทรัพย ์ทรีนีตี ้
นโยบายและแนวทางปฏิบัตเิพือ่ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน 

 
1. บทน า 

บรษัิท ทรนีีตี ้วฒันำ จ ำกดั (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย (“บรษัิท”) มุง่มั่นในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตห้ลกัธรรมำภิบำลท่ีดี 
โดยจะประกอบธุรกิจดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุริต โปรง่ใส สำมำรถตรวจสอบได ้และยึดมั่นในควำมรบัผิดชอบต่อผูม้ีสว่นได้
เสยีของบรษัิท รวมทัง้ใหก้ำรสนบัสนนุกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติ และหำ้มจ่ำยสนิบนเพื่อผลประโยชนท์ำงธุรกิจ  

ดงันัน้บรษัิทจึงไดเ้ขำ้รว่มเป็น “แนวรว่มปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทจุรติ” ตัง้แต่ปี 2554 เพื่อแสดง
เจตนำรมณแ์ละควำมมุ่งมั่นในกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชันในทกุรูปแบบ โดยมุ่งหมำยใหทุ้กคนในองคก์รไดม้ีควำมเขำ้ใจ
เก่ียวกบักำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชันภำยใตน้โยบำยเดียวกนั และปฏิบตัิตำมนโยบำยอยำ่งเครง่ครดั โดยบรษัิทมีนโยบำยที่
ก ำหนดควำมรบัผิดชอบ แนวทำงปฏิบตัิ และขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม เพื่อปอ้งกนักำรคอรร์ปัชนักบัทกุ
กิจกรรมทำงธุรกิจของบรษัิท และเพื่อใหก้ำรตดัสนิใจ รวมถึงกำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจที่อำจมีควำมเสีย่งดำ้นกำรคอรร์ปัชนั
ไดร้บักำรพิจำรณำและปฏิบตัิอยำ่งรอบคอบ บรษัิทจึงไดจ้ดัท ำ “นโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิ เพื่อปอ้งกนัและตอ่ตำ้นกำร
คอรร์ปัชนั” เป็นลำยลกัษณอ์กัษร เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบตัิที่ชดัเจนในกำรด ำเนินธุรกิจ และพฒันำสูอ่งคก์รแห่งควำม
ยั่งยืน 

 
2. วัตถุประสงค ์

นโยบำยฉบบันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อ 

• แสดงออกใหเ้ห็นถงึจดุยืนของบรษัิทในกำรตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชนัอยำ่งสิน้เชิง 

• ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทำงปฏิบตัิเพื่อใหบ้ริษัท และพนกังำนถือปฏิบตัิ และก ำหนดมำตรกำรเพื่อป้องกนัมิ
ใหบ้รษัิทและพนกังำนฝ่ำฝืนหลกัเกณฑห์รอืแนวปฏิบตัิในกำรตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชนั 

• ก ำหนดขัน้ตอนกำรสอบทำนและก ำกบัติดตำมเพื่อใหม้ั่นใจวำ่มีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยฉบบันี ้

• สนบัสนนุใหพ้นกังำนเฝำ้ระวงัและรำยงำนกำรพบเห็นกำรคอรร์ปัชนั ผำ่นช่องทำงกำรแจง้เบำะแสทีก่  ำหนดไว ้
 

3. ขอบเขต 

• นโยบำยฉบบันีม้ีผลบงัคบัใชก้บักรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุคน (รวมเรยีกวำ่ “พนกังำน”) ของบรษัิท โดย
ใหย้ดึถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำน 

• บริษัทมุ่งหวงัใหต้วัแทน และ/หรือตวักลำง ที่มีควำมเก่ียวขอ้งหรือกระท ำกำรในนำมบริษัท มีแนวทำงในกำร
ปฏิบตัิงำนตำมนโยบำยฉบบันีด้ว้ย 
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4. ค านิยาม 

การคอรรั์ปชัน (Corruption) หมำยถึง กำรปฏิบตัิหรือละเวน้กำรปฏิบตัิในต ำแหน่งหนำ้ที่ หรือใชอ้  ำนำจต ำแหน่ง
หนำ้ที่โดยมิชอบ เพื่อแสวงหำประโยชนอ์นัมิควรได ้โดยกำรเสนอ กำรให ้หรือกำรรบัสินบน กำรใหค้  ำมั่นสญัญำ กำร
เรยีกรอ้ง หรอืรบั ทัง้ที่เป็นเงิน ทรพัยส์นิ สิง่ของ หรอืสทิธิประโยชนอ์ื่นใดซึง่ไมเ่หมำะสม กบัเจำ้หนำ้ที่ของรฐั เจำ้หนำ้ที่ของ
รฐัต่ำงประเทศ เจำ้หนำ้ที่ขององคก์ำรระหวำ่งประเทศ หน่วยงำนของรฐั หนว่ยงำนของเอกชน หรอืผูม้ีหนำ้ที่ ไมว่่ำจะโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้ม เพื่อใหบุ้คคลดงักลำ่วกระท ำหรือละเวน้กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ อนัเป็นกำรใหไ้ดม้ำซึ่งธุรกิจ หรอืแนะน ำ
ธุรกิจใหก้บับริษัทโดยเฉพำะ หรอืเพื่อใหไ้ดม้ำหรอืรกัษำไวซ้ึง่ผลประโยชนอ์ื่นใดที่ไมเ่หมำะสมทำงธุรกิจ เวน้แตเ่ป็นกรณีที่
กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรอืจำรตีทำงกำรคำ้ใหก้ระท ำได ้

สินบน หมำยถึง ทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ื่นใดในท่ีนี ้

- ทรพัยส์นิ หมำยถึง ทรพัยแ์ละวตัถไุมม่ีรูปรำ่งซึง่อำจมีรำคำและอำจถือเอำได ้เช่น เงิน บำ้น รถ 

- ประโยชนอ์ื่นใด เช่น กำรใหอ้ยูบ่ำ้นเช่ำฟร ีกำรปลดหนีใ้ห ้กำรพำไปทอ่งเที่ยว 

ค่าอ านวยความสะดวก หมำยถึง คำ่ใชจ้่ำยจ ำนวนเลก็นอ้ยที่จ่ำยแก่เจำ้หนำ้ที่ของรฐัอยำ่งไมเ่ป็นทำงกำร และเป็น
กำรใหเ้พียงเพื่อใหม้ั่นใจว่ำเจำ้หนำ้ที่ของรฐัจะด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร หรือเป็นกำรกระตุน้ใหด้  ำเนินกำรรวดเรว็ขึน้ 
โดยกระบวนกำรนัน้ไม่ตอ้งอำศยัดุลพินิจของเจำ้หนำ้ที่รฐั และเป็นกำรกระท ำอนัชอบดว้ยหนำ้ที่ของเจำ้หนำ้ที่รฐัผูน้ัน้ 
รวมทัง้เป็นสิทธิที่บริษัทพึงจะได้ตำมกฎหมำยอยู่แลว้ เช่น กำรขอใบอนุญำต กำรขอหนังสือรบัรอง และกำรไดร้บักำร
บรกิำรสำธำรณะ เป็นตน้ 

เจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานรัฐ หมำยถึง กำรที่บุคคลผูเ้ป็นหรือเคยเป็นเจ้ำหนำ้ที่ของรฐั/นักกำรเมือง/ที่ปรกึษำของ
หน่วยงำนรฐั และไดเ้ขำ้มำท ำงำนใหก้บับริษัทเอกชน และอำจอำศยัควำมสมัพนัธห์รือขอ้มลูภำยในไปเอือ้ประโยชนแ์ก่
บรษัิทเอกชนหรอืก่อใหเ้กิดภำวะควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนข์องกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของหนว่ยงำนของรฐัหรอืองคก์รก ำกบั
ดแูลธุรกิจกบับรษัิทที่อยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูล โดยผลของกำรกระท ำนัน้มุ่งหวงัใหเ้กิดควำมไดเ้ปรียบทำงธุรกิจที่ไม่เป็น
ธรรม หรอื กำรก ำหนดนโยบำยเอือ้ประโยชนเ์อกชนท่ีอดีตเจำ้หนำ้ที่ของรฐันัน้ท ำงำนให ้

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมำยควำมวำ่ ผูด้  ำรงต ำแหนง่กำรเมือง ขำ้รำชกำรหรอืพนกังำนสว่นทอ้งถ่ินซึง่มีต  ำแหนง่หรือ
เงินเดือนประจ ำ พนกังำนหรือบุคคลผูป้ฏิบตัิงำนในรฐัวิสำหกิจหรือหน่วยงำนของรฐั ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน และสมำชิกสภำ
ทอ้งถ่ินซึ่งมิใช่ผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง เจำ้พนกังำนตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งที่ และใหห้มำยควำม
รวมถึงกรรมกำร อนกุรรมกำร ลกูจำ้งของสว่นรำชกำร รฐัวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรฐั และบคุคลหรอืคณะบคุคลซึ่งใช้
อ ำนำจหรอืไดร้บัมอบหมำยใหใ้ชอ้  ำนำจทำงกำรปกครองของรฐัในกำรด ำเนินกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ตำมกฎหมำย ไมว่ำ่จะ
เป็นกำรจดัตัง้ขึน้ในระบบรำชกำร รฐัวิสำหกิจ หรอื กิจกำรอื่นของรฐั 
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5. นโยบายการป้องกนัและต่อตา้นการคอรรั์ปชัน 
5.1 บรษัิทไมย่อมรบักำรคอรร์ปัชนั โดยครอบคลมุถึงธุรกิจและรำยกำรทัง้หมดทกุหนว่ยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
5.2 กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบรษัิทไม่ยอมรบักำรคอรร์ปัชัน ไม่ว่ำจะเพื่อประโยชนต์่อตนเอง ครอบครวั 

เพื่อน หรือคนรูจ้ักในทุกรูปแบบทัง้ทำงตรงหรือทำงออ้ม โดยตอ้งปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน
อยำ่งเครง่ครดั 

5.3 บริษัทก ำหนดใหม้ีกำรสื่อสำร ท ำควำมเขำ้ใจใหบุ้คลำกรของบริษัทตัง้แต่เริ่มเขำ้ท ำงำนและมีกำรอบรมเป็น
ประจ ำสม ่ำเสมอ รวมถึงมีขัน้ตอนกำรสอบทำนตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชันอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อใหม้ีกำร
ปฏิบตัิที่เป็นไปตำมนโยบำยฉบบันี ้ ตลอดจนกำรทบทวนแนวทำงกำรปฏิบตัิ และขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำร
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงทำงธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

5.4 บริษัทจะสรำ้งและรกัษำวฒันธรรมองคก์ร ที่ยึดมั่นว่ำกำรคอรร์ปัชันเป็นสิ่งที่ยอมรบัไม่ไดท้ัง้กำรท ำธุรกรรมกับ
ภำครฐัหรอืภำคเอกชน 

5.5 บริษัทมีนโยบำยต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชันอย่ำงสิน้เชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบัติตำมกฎหมำย
ทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกบักำรตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชนัในประเทศไทย 

5.6 บรษัิทไมม่ีนโยบำยที่จะเขำ้ไปมีบทบำท หรอืใหก้ำรสนบัสนนุกิจกรรมทำงกำรเมืองที่ไมถ่กูครรลอง 
5.7 บรษัิทไมม่ีนโยบำยสนบัสนนุใหพ้นกังำนจ่ำยคำ่อ ำนวยควำมสะดวกแก่เจำ้หนำ้ที่รฐั 
5.8 บริษัทไม่มีนโยบำยจ้ำงเจ้ำหนำ้ที่รฐั ซึ่งมีหนำ้ที่เก่ียวขอ้งกับกำรควบคุมบริษัท เวน้แต่ เป็นกรณีที่ไดร้บักำร

แต่งตัง้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ (ส ำนกังำน ก.ล.ต.) เพื่อเขำ้มำช่วยเหลือใน
กำรด ำเนินงำนของบรษัิท 

 
6. หน้าทีค่วามรับผิดชอบเกี่ยวกบัการป้องกันและต่อต้านการคอรรั์ปชัน 

6.1 คณะกรรมกำรบริษัท มีหนำ้ที่พิจำรณำอนุมตัินโยบำย และสนบัสนุนกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชันใหเ้กิดขึน้ใน
บรษัิท เพื่อใหท้กุคนในบรษัิทเขำ้ใจและตระหนกัถึงควำมส ำคญัของปัญหำที่เกิดขึน้จำกกำรคอรร์ปัชัน พรอ้มทัง้
กรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ำยงำนกำรกระท ำกำรคอรร์ปัชันที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมกำร
บริษัทมีหนำ้ที่ใหค้  ำปรกึษำ แนะน ำ พิจำรณำบทลงโทษและรว่มกันหำวิธีแกไ้ขปัญหำกับประธำนเจำ้หนำ้ที่
บรหิำร กรรมกำรอ ำนวยกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร 

6.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ ดงันี ้

• พิจำรณำนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนั ที่ไดร้บัจำกกรรมกำรอ ำนวยกำรและกรรมกำร
ผูจ้ดักำร ใหม้ีควำมเหมำะสมกบัรูปแบบธุรกิจ สภำพแวดลอ้มของบริษัท วฒันธรรมองคก์ร และน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษัิท เพื่ออนมุตัิ 

• พิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชันท่ีไดร้บัจำกฝ่ำยบรหิำร 
และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท เพื่ออนมุตัิ 

• สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน และกำรประเมินควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรคอรร์ปัชัน 
ตำมที่ฝ่ำยตรวจสอบฯไดน้ ำเสนอ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำระบบดงักลำ่วมีควำมเสี่ยงที่จะท ำใหเ้กิดโอกำสกำรคอรร์ปั
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ชนัที่ส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทนอ้ยที่สดุ และมีควำมเหมำะสมกับ
รูปแบบธุรกิจของบรษัิท 

• รบัเรื่องรอ้งเรียนที่เป็นเบำะแสที่ท  ำใหท้รำบถึงกำรกระท ำอนัน ำไปสู่กำรคอรร์ปัชัน ที่คนในองคก์รมีส่วน
เก่ียวขอ้ง และตรวจสอบขอ้เท็จจริงตำมที่ไดร้บั และเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมกำรบริษัทร่วมกันพิจำรณำ
ลงโทษหรอืแกไ้ขปัญหำดงักลำ่ว 

6.3 ฝ่ำยตรวจสอบและดูแลกำรปฏิบัติงำนภำยใน มีหน้ำที่และรบัผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำร
ปฏิบตัิงำนวำ่เป็นไปอย่ำงถกูตอ้ง ตรงตำมนโยบำย แนวปฏิบตัิ อ ำนำจด ำเนินกำร ระเบียบปฏิบตัิ และกฎหมำย 
ขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนก ำกับดูแล เพื่อใหม้ั่นใจว่ำมีระบบควบคุมที่มีควำมเหมำะสมและเพียงพอต่อควำม
เสี่ยงด้ำนกำรคอรร์ปัชันที่อำจเกิดขึน้ โดยรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตลอดจนมีกำรทบทวนแนว
ทำงกำรปฏิบัติใหส้อดคลอ้งกับนโยบำย ระเบียบปฏิบัติ ขอ้ก ำหนด ขอ้บังคับ ประกำศ กฎหมำย และกำร
เปลีย่นแปลงทำงธุรกิจ สือ่สำรกบับคุลำกรในองคก์รใหไ้ดท้รำบถึงนโยบำยกำรตอ่ตำ้นคอรร์ปัชนั 

6.4 ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร กรรมกำรอ ำนวยกำร กรรมกำรผูจ้ัดกำรและผูบ้ริหำร มีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ 
ดงันี ้ 

• ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิกำรตอ่ตำ้นคอรร์ปัชนั เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท 

• ด ำเนินมำตรกำรก ำกบัดแูลและควบคมุใหพ้นกังำนปฏิบตัิตำมนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิกำรต่อตำ้นกำร
ทจุรติและคอรร์ปัชนัรวมถึงกำรตรวจสอบและพิจำรณำลงโทษ 

• ทบทวนนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิในกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชันใหม้ีควำมเหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ หรอืขอ้ก ำหนดของกฎหมำย เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท 

6.5 คณะกรรมกำรบรษัิท ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษัิท มีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบในกำรปฏิบตัิและสนบัสนนุ
นโยบำยและแนวทำงปฏิบัติในกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชันอย่ำงเครง่ครดั ทัง้นี ้รวมถึงกำรแจ้งเบำะแสหรือให้
ขอ้มลู เพื่อใหน้โยบำยดงักลำ่วบรรลผุลส ำเรจ็ 

 
 

7. แนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกับการป้องกนัและต่อต้านการคอรรั์ปชัน 
7.1 คณะกรรมกำรบรษัิท ผูบ้รหิำรและพนกังำนของบรษัิท ตอ้งปฏิบตัิตำมนโยบำยตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชนั โดยตอ้งไม่

เขำ้ไปเก่ียวขอ้งกบักำรคอรร์ปัชนั ไมว่ำ่จะโดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม 
7.2 คณะกรรมกำรบรษัิท ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษัิท ไมพ่งึละเลยหรอืเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เขำ้ขำ่ย

กำรคอรร์ปัชันที่เก่ียวขอ้งกับบริษัท โดยตอ้งแจง้ใหห้น่วยงำน / บุคคลที่ก ำหนด หรือแจง้ผูบ้งัคบับญัชำทรำบ 
รวมทัง้ตอ้งใหค้วำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่ำง ๆ ทัง้นี ้หำกมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซักถำมใหป้รึกษำ
หนว่ยงำน / บคุคลที่ก ำหนด หรอืผูบ้งัคบับญัชำ ผำ่นช่องทำงตำ่ง ๆ ท่ีก ำหนดไว ้

7.3 บรษัิทจะใหค้วำมเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังำนที่ปฏิเสธหรอืแจง้เรือ่งกำรคอรร์ปัชนัท่ีเก่ียวขอ้งแก่บรษัิท โดยใช้
มำตรกำรคุม้ครองผูร้อ้งเรียน ผูแ้จง้เบำะแส หรือผูท้ี่ใหค้วำมรว่มมือในกำรรำยงำนกำรคอรร์ปัชัน ตำมที่บริษัท
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ก ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรคุม้ครองและใหค้วำมเป็นธรรมแก่พนกังำนที่แจง้ขอ้มูลหรือใหเ้บำะแสเก่ียวกับกำร
ทจุรติคอรร์ปัชนั หรอืไมป่ฏิบตัิตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัและจรรยำบรรณของบรษัิท 

7.4 บรษัิทจะเผยแพรใ่หค้วำมรูแ้ละท ำควำมเขำ้ใจกบับคุคลภำยนอกที่ตอ้งปฏิบตัิหนำ้ที่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษัิทในเรือ่ง
ที่ตอ้งปฏิบตัิ ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน ตำมแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรเผยแพรน่โยบำยต่อตำ้น
กำรคอรร์ปัชนั (ขอ้ 11) 

7.5 บริษัทสื่อสำรมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน รวมถึงแจง้ช่องทำงกำรแจง้เบำะแส หรือขอ้รอ้งเรียนใหบุ้คคล
ภำยในบริษัททรำบ โดยผำ่นหลำยช่องทำง เช่น อบรมพนกังำนเขำ้ใหม ่อบรมพนกังำนประจ ำปี รวมถึงกำรแจง้
ขอ้มลูผำ่นทำงระบบอินทรำเน็ต เป็นตน้ เพื่อน ำมำตรกำรไปปฏิบตัิอยำ่งจรงิจงั และเพื่อใหม้ั่นใจวำ่บคุลำกรของ
บรษัิทมีควำมเขำ้ใจ เห็นชอบ และปฏิบตัิตำมนโยบำยและมำตรกำรตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชนั 

7.6 บริษัทสื่อสำรมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน รวมถึงแจ้งช่องทำงกำรแจ้งเบำะแส หรือข้อรอ้งเรียนไปยัง
สำธำรณชน คู่คำ้ทำงธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง และผูม้ีส่วนไดเ้สียผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น เว็บไซตข์องบริษัท รำยงำน
ประจ ำปี เป็นตน้ เพื่อสรำ้งควำมเขำ้ใจและน ำมำตรกำรไปปฏิบตัิอยำ่งจรงิจงั 

7.7 บรษัิทจดัใหม้ีระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงิน โดยก ำหนดตำรำงอ ำนำจอนมุตัิ และวงเงินในกำรอนมุตัิ ซึง่ตอ้งมีเอกสำร
หลกัฐำนที่ชดัเจนประกอบ เพื่อป้องกนัไม่ใหม้ีกำรปฏิบตัิงำนที่ไม่เหมำะสม รวมถึงไม่ใหเ้กิดกำรช่วยเหลือทำง
กำรเมือง และเพื่อใหม้ั่นใจวำ่กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลไมไ่ดเ้ป็นไปเพื่อกำรคอรร์ปัชัน และเงินสนบัสนนุเพื่อธุรกิจ
ไมไ่ดใ้ชเ้ป็นขอ้อำ้งส ำหรบักำรคอรร์ปัชนั 

7.8 คณะกรรมกำรบรษัิท ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบรษัิท ไมพ่ึงรบัหรอืใหข้องขวญั กำรเลีย้งรบัรอง และคำ่ใชจ้่ำย
อื่นใดที่เกินควำมจ ำเป็นและไมเ่หมำะสมกบัเจำ้หนำ้ที่ของรฐัหรอืบคุคลที่ท ำธุรกิจกบับรษัิท หำกไดร้บัของขวญัที่
มีมลูค่ำเกินปกติวิสยัในโอกำสตำมประเพณีนิยม ใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำนปฏิเสธไม่รบัและรำยงำน
ผูบ้ังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นเพื่อทรำบ ทั้งนี ้จะต้องด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับ
ของขวญั กำรบรกิำรตอ้นรบั และคำ่ใชจ้่ำยอื่น ๆ 

7.9 บริษัทจดัใหม้ีกระบวนกำรควบคมุภำยใน เพื่อปอ้งกนัมิใหม้ีกำรคอรร์ปัชัน โดยกระบวนกำรดงักลำ่วครอบคลมุ
ดำ้นงำนขำย กำรตลำด กำรจัดซือ้ กำรบริหำรทรพัยำกรบุคคล กำรเงินและบญัชี กำรเก็บบันทึกขอ้มูล กำร
ปฏิบตัิงำน รวมถึงกระบวนกำรอื่นภำยในบริษัทที่เก่ียวขอ้งกับมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน ทัง้นีต้อ้งมีกำร
ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรที่ก ำหนดอยำ่งเครง่ครดั 

7.10 บริษัทจดัใหม้ีกระบวนกำรบริหำรทรพัยำกรบุคคลที่สะทอ้นถึงควำมมุ่งมั่นของบริษัทต่อมำตรกำรต่อตำ้นกำร
คอรร์ปัชนั ตัง้แตก่ำรคดัเลอืก กำรอบรม กำรประเมินผลงำน กำรใหผ้ลตอบแทน และกำรเลือ่นต ำแหนง่ 

7.11 บรษัิทจดัใหม้ีมำตรกำรบรหิำรควำมเสีย่งเพื่อปอ้งกนักำรคอรร์ปัชนั โดยวิเครำะหค์วำมเสีย่งของกำรด ำเนินธุรกิจ 
ก ำหนดระดบัควำมส ำคญัของควำมเสีย่ง ประเมินระดบัควำมเสีย่งทัง้โอกำสเกิดและผลกระทบ พรอ้มทัง้ติดตำม
ควำมคืบหนำ้ของกำรบรหิำรควำมเสีย่งเพื่อปอ้งกนักำรคอรร์ปัชนั อยำ่งสม ่ำเสมอ โดยจะมีกำรทบทวนมำตรกำร
จดักำรควำมเสีย่งใหม้ีควำมเหมำะสมที่จะปอ้งกนัควำมเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได้ 

7.12 บรษัิทจดัใหม้ีกำรตรวจสอบภำยในเพื่อใหเ้กิดควำมมั่นใจวำ่ระบบกำรควบคมุภำยในและกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
ที่ก ำหนดขึน้ ช่วยใหบ้รษัิทบรรลเุปำ้หมำยที่วำงไวไ้ด ้รวมทัง้ตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนภำยในบรษัิทใหเ้ป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนด กฎระเบียบ 
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7.13 เพื่อควำมชัดเจนในกำรด ำเนินกำร ในเรื่องที่มีควำมเสี่ยงสงูกับกำรเกิดกำรคอรร์ปัชัน คณะกรรมกำรบริษัท 
ผูบ้รหิำรและพนกังำนของบรษัิทตอ้งปฏิบตัิดว้ยควำมระมดัระวงัในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้

 
❖ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง 
บริษัทไม่มีนโยบำยที่จะเขำ้ไปมีบทบำท หรือ ใหก้ำรสนับสนุนกำรกระท ำที่ไม่ถูกครรลอง หรือกำรใหค้วำม

ช่วยเหลอืเพื่อเอือ้กบัประโยชนต์อ่กิจกำรในทำงใดทำงหนึง่ 
 
❖ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศลและเงนิสนับสนุน 

การบริจาคเพื่อการกุศล ทัง้ในรูปแบบของกำรใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน หรือในรูปแบบอื่น ๆ เช่น กำร
ให้ควำมรู ้หรือกำรสละเวลำ เป็นต้น บริษัทสำมำรถกระท ำได้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม 
(Corporate Social Responsibility : CSR) โดยมิได้มุ่งหวังผลตอบแทนทำงธุรกิจ  ทั้งนี ้จะต้องด ำเนินกำรตำม
แนวทำงปฏิบตัิเก่ียวกบักำรบรจิำคเพื่อกำรกศุลและเงินสนบัสนนุอยำ่งเครง่ครดั 

เงนิสนับสนุน เป็นกำรประชำสมัพนัธท์ำงธุรกิจและเสรมิสรำ้งภำพลกัษณท์ี่ดีใหแ้ก่บรษัิท อำจกระท ำไดโ้ดยมี
วตัถปุระสงคเ์พื่อธุรกิจ หรอืช่ือเสยีงของบรษัิท ทัง้นีอ้ำจมีควำมเสีย่งเนื่องจำกเป็นกำรจ่ำยเงินส ำหรบักำรบรกิำรหรือ
ผลประโยชนท์ี่ยำกต่อกำรวดัผลและติดตำม ดงันัน้ จะตอ้งด ำเนินกำรตำมแนวทำงปฏิบตัิเก่ียวกบักำรบริจำคเพื่อ
กำรกศุลและเงินสนบัสนนุอยำ่งเครง่ครดั 

กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลและเงินสนับสนุน อำจท ำให้เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรคอรร์ปัชัน เนื่องจำกกิจกรรม
ดงักลำ่วเก่ียวขอ้งกบักำรใชจ้่ำยเงินโดยไม่มีผลตอบแทนท่ีมีตวัตน และอำจจะใชเ้ป็นขอ้อำ้งหรอืเสน้ทำงส ำหรบักำร
คอรร์ปัชนั และเพื่อไม่ใหก้ำรบริจำคเพื่อกำรกุศลมีวตัถปุระสงคแ์อบแฝง ดงันัน้ บริษัทจึงไดก้ ำหนดขัน้ตอนและกำร
ควบคมุกำรบรจิำคเพื่อกำรกุศลและเงินสนบัสนนุ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลและเงินสนบัสนุนเป็นไป
อยำ่งโปรง่ใสและเป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของบรษัิท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

1) กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนักงำนของบริษัทที่ประสงคจ์ะใหบ้ริษัทเขำ้ร่วมบริจำคเพื่อกำรกุศล หรือเงิน
สนบัสนนุ (“ผูป้ระสงคจ์ะใหบ้ริษัทเขำ้รว่มบรจิำคเพื่อกำรกศุล หรือเงินสนบัสนนุ”) จะตอ้งจดัท ำแบบค ำขอ
อนุมตัิ โดยระบุช่ือผูร้บับริจำคและหรือผูร้บักำรสนบัสนุน และวตัถุประสงคข์องกำรบริจำคหรือสนบัสนุน  
พรอ้มแนบเอกสำรประกอบ เสนอขออนมุตัิจำกผูม้ีอ  ำนำจอนมุตัิของบรษัิท 

2) ผูป้ระสงคจ์ะใหบ้ริษัทเขำ้ร่วมบริจำคเพื่อกำรกุศล หรือเงินสนับสนุน มีหนำ้ที่ตรวจสอบองค์กรกำรกุศล 
มลูนิธิตำ่ง ๆ นิติบคุคล หำ้งรำ้นท่ีบรษัิทจะเขำ้รว่มในกำรบรจิำคเงิน หรอืเงินสนบัสนนุ ก่อนกำรน ำเสนอผูม้ี
อ  ำนำจอนมุตัิ ดงันี ้
2.1) ตอ้งมั่นใจว่ำกำรบรจิำคเพื่อกำรกุศลและเงินสนบัสนนุจะไม่ถกูน ำไปใชเ้ป็นวิธีกำรหลกีเลีย่งในกำรให้

สนิบน ตลอดจนตอ้งด ำเนินกำรอยำ่งโปรง่ใสและเป็นไปตำมกฎหมำยที่ใชบ้งัคบั  
2.2) ตอ้งพิสจูนไ์ดว้ำ่มีกำรจดักิจกรรมตำมโครงกำรเพื่อกำรกุศลหรอืที่ขอรบักำรสนบัสนนุดงักลำ่วจริง และ

มีกำรด ำเนินกำรเพื่อสนบัสนนุใหว้ตัถปุระสงคข์องโครงกำรประสบผลส ำเร็จ และก่อใหเ้กิดประโยชน์
ต่อสงัคมอย่ำงแทจ้ริงหรือเพื่อเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำรด ำเนินงำนดว้ยควำมรบัผิดชอบต่อ
สงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
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2.3) ตอ้งพิสจูนไ์ดว้ำ่กิจกรรมดงักลำ่วเป็นไปเพื่อกำรกุศล ไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชนต์่ำงตอบแทน
ใหก้บับคุคลใด หรอืหนว่ยงำนใด ยกเวน้ กำรประกำศเกียรติคณุตำมธรรมเนียมปฏิบตัิทั่วไป 

3) หำกบรษัิทตรวจพบหรือไดร้บัแจง้ขอ้มลูจำกทำงกำรว่ำ องค์กำร มลูนิธิ นิติบคุคล หำ้งรำ้น ท่ีบริษัทบรจิำค 
หรอืใหเ้งินสนบัสนนุ มีกำรคอรร์ปัชนัเกิดขึน้ บริษัทจะระงบักำรบริจำค หรอืกำรสนบัสนนุกิจกรรมในองคก์ร 
หรอืบรษัิทนัน้ ๆ ในทนัทีที่รบัทรำบ 

 
❖ แนวปฏิบัติในการด าเนินการเกี่ยวกับของขวัญ การบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับของขวญั กำรบริกำรตอ้นรบั และค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ที่ไม่เหมำะสม อำจน ำมำซึ่งควำม
เสี่ยงต่อกำรคอรร์ปัชัน เป็นช่องทำงให้เกิดกำรทุจริต โดยกำรจ่ำยเงินเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยให้กับกรรมกำรบริษัท 
ผูบ้รหิำร หรอืพนกังำนของบรษัิทเพื่อติดสนิบน นอกจำกนี ้กำรที่บรษัิทใหข้องขวญั กำรบรกิำรตอ้นรบั หรอืคำ่ใชจ้่ำย
อื่น ๆ ท่ีไม่เหมำะสมแก่ลกูคำ้ อำจเป็นกำรปฏิบตัิที่ผิดนโยบำยของลกูคำ้บำงรำย เป็นเหตใุหบ้ริษัทตอ้งเสียโอกำส
ทำงธุรกิจไป 

บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรสรำ้งควำมสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทำงธุรกิจในอันที่จะน ำมำซึ่ ง
ควำมส ำเร็จที่ยั่งยืนอยำ่งตอ่เนื่องของบรษัิท และในขณะเดียวกนัเพื่อด ำรงรกัษำไวซ้ึ่งช่ือเสยีงของบรษัิท ซึง่ประกอบ
ธุรกิจดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุริตและถกูตอ้งตำมกฎหมำย ทัง้นี ้บริษัทมีแนวปฏิบตัิในกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัของขวญั 
กำรบรกิำรตอ้นรบั และคำ่ใชจ้่ำยอื่น ๆ ดงันี ้

1) กรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร และพนกังำนบริษัท สำมำรถรบั / ใหข้องขวญั กำรบริกำรตอ้นรบั หรือค่ำใชจ้่ำย
อื่น ๆ เช่น กำรเลีย้งรบัรอง หรือกำรรบัเลีย้งจำกบุคคลอื่น เป็นต้น ไดใ้นโอกำสต่ำง  ๆ ตำมธรรมเนียม 
ประเพณี หรือตำมมำรยำทสงัคมที่ปฏิบตัิกันโดยทั่วไป โดยจะตอ้งกระท ำดว้ยควำมโปรง่ใส ในที่เปิดเผย 
โดยกำรรบั / ใหด้งักลำ่วนัน้จะตอ้งไม่ท ำใหเ้กิดควำมไดเ้ปรียบใด ๆ ผ่ำนกำรกระท ำที่ไม่เหมำะสม หรอืเป็น
กำรแลกเปลี่ยนอย่ำงชดัเจน หรอืแอบแฝง เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งกำรช่วยเหลือ หรือผลประโยชนต์อบแทน ท ำให้
เกิดกำรยินยอมผ่อนปรนในขอ้ตกลงทำงธุรกิจที่ไม่เหมำะสม ส่งผลต่อกำรตดัสินใจเชิงธุรกิจและจะตอ้ง
เป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

ทัง้นี ้ในกำรใหข้องขวัญของบริษัทนัน้ จะตอ้งใหใ้นนำมบริษัท ไม่ใช่ในนำมส่วนตัว โดยอำจจัดท ำเป็น
ของขวญัที่มีตรำสญัลกัษณข์องบรษัิท เหมำะสมกบัสถำนกำรณ ์โดยจะตอ้งไมอ่ยูใ่นรูปแบบของเงินสดหรือ
สิ่งเทียบเท่ำเงินสด เช่น เช็ค บัตรของขวัญ เป็นต้น และมีมูลค่ำไม่เกินหลักเณฑ์ที่ทำงกำรและ/หรือ
หนว่ยงำนท่ีก ำกบัดแูลก ำหนด 

2) กรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร และพนกังำนบริษัท จะตอ้งไม่เรียกรอ้งหรือรบัของขวญั กำรบริกำรตอ้นรบั หรือ
คำ่ใชจ้่ำยอื่นจำกลกูคำ้ คู่คำ้ หรอืผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทไม่วำ่กรณีใดอนัจะท ำใหม้ีผลกระทบ
ตอ่กำรตดัสนิใจในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมล ำเอียง หรอืล ำบำกใจ หรอืมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

3) กรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร และพนกังำนบริษัท ตอ้งไม่รบัของขวญัหรือค่ำตอบแทนใด  ๆ ที่เกินสมควร อนั
เนื่องมำจำกกำรปฏิบตัิงำนในหนำ้ที่ตำมปกติ เช่น กำรใหค้  ำแนะน ำกำรลงทุน หรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
จะตอ้งไมร่บัของขวญั หรอืคำ่ตอบแทนจำกบรษัิทลกูคำ้ และ/หรอืลกูคำ้ที่เขำ้มำใชบ้รกิำร เป็นตน้ 
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4) กำรหำ้มรบัของขวญั หรอื คำ่ตอบแทน หรอืผลประโยชนอ์ื่น ๆ ท่ีมีมลูคำ่เกินกวำ่ 3,000 บำท (สำมพนับำท) 
หรอืของขวญัที่เป็นเงินสด หรอืเทียบเทำ่เงินสด เช่น บตัรของขวญั บตัรก ำนลั เป็นตน้ เมื่ออยูใ่นสถำนกำรณ์
ที่ไม่อำจปฏิเสธกำรรบัของขวญั หรือผลประโยชนด์งักลำ่วไดใ้นขณะนัน้ เช่น ในกำรประชุมหำรือกบัลกูคำ้ 
เป็นตน้ ผูร้บั อำจรบัของขวญัหรือผลประโยชนด์งักล่ำวไวก้่อน โดยจะตอ้งแจง้ผูบ้งัคบับญัชำทนัที พรอ้ม
บันทึกในแบบรำยงำนกำรรบัของขวญัและน ำส่งตน้ฉบับ พรอ้มส่งมอบสิ่งของ  /ของขวญัที่ไดร้บั ไปยัง
สว่นกลำง ทัง้นี ้บริษัทจะพิจำรณำน ำสิง่ของ / ของขวญัที่ไดร้บัเพื่อน ำไปเป็นของรำงวลัใหแ้ก่พนกังำนหรือ
บรจิำคแก่สำธำรณกศุลเพื่อสว่นรวมตอ่ไปตำมควำมเหมำะสม 

5) กำรใหแ้ละรบัผลประโยชนอ์ื่น ๆ เช่น กำรสงัสรรคร์บัรอง จะตอ้งยืนยนัไดว้่ำกำรรบัรองนัน้มิไดม้ีลกัษณะ
เป็นกำรใชจ้่ำยเงินมำกเกินสมควรหรือกระท ำบ่อยครัง้ จนท ำใหเ้กิดขอ้ผกูมดักบัผูท้ี่จดักำรสงัสรรคร์บัรอง
นัน้ ไมว่ำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 

6) ตอ้งพิจำรณำคำ่ใชจ้่ำยและรำยละเอียด ใหแ้น่ใจว่ำไมใ่ช่คำ่ใชจ้่ำยเพื่อจูงใจใหเ้จำ้หนำ้ที่รฐัหรอืบคุคลที่ท  ำ
ธุรกิจกบับรษัิท กระท ำกำรอนัมิชอบดว้ยหนำ้ที่ หรอืกำรตดัสนิใจใด ๆ เพื่อประโยชนท์ำงธุรกิจของบรษัิท 

7) บริษัทจะประชำสมัพันธ์ให้กรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร และพนักงำนบริษัททรำบถึงแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
ของขวญั กำรบรกิำรตอ้นรบั และคำ่ใชจ้่ำยอื่น ๆ ที่บรษัิทมีอยู ่

8) บริษัทจะประชำสมัพนัธ์หรอืแจง้ใหล้กูคำ้ คู่คำ้ หรอื ผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัททรำบ ถึงนโยบำย
และแนวทำงในกำรปฏิบตัิเก่ียวกบัของขวญั กำรบริกำรตอ้นรบั และคำ่ใชจ้่ำยอื่น ๆ ของบรษัิทผำ่นแผ่นพบั
ที่ใชป้ระชำสมัพนัธกิ์จกำรของบรษัิท และ/หรอืเว็บไซตข์องบรษัิท เป็นตน้ 

 
❖ แนวปฏิบัติต่อหน่วยงานราชการ 

1) ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งอยำ่งเครง่ครดั 
2) กำรท ำธุรกรรมกบัรฐั เมื่อติดต่อกับเจำ้หนำ้ที่ ตอ้งมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงถูกตอ้ง ตรงไปตรงมำ ไม่กระท ำ

กำรใด ๆ ท่ีอำจจงูใจใหเ้จำ้หนำ้ที่ด  ำเนินกำรหรอืละเวน้ด ำเนินกำร 
3) กำรท ำควำมรูจ้กัหรือกำรสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดีระหว่ำงกนัตำมวำระโอกำส เทศกำล หรือตำมประเพณี

ปฏิบตัิ หำกอยูใ่นขอบเขตที่เหมำะสมสำมำรถกระท ำได ้

❖ แนวปฏิบัติการจ่ายค่าอ านวยความสะดวก 

บริษัทไม่มีนโยบำยสนบัสนนุใหม้ีกำรจ่ำยเงินค่ำอ ำนวยควำมสะดวกแก่เจำ้หนำ้ที่รฐั เวน้แต่ เป็นกำรจ่ำยเงินค่ำ
อ ำนวยควำมสะดวกที่เป็นกำรใหบ้ริกำรเพิ่มเติมเป็นกำรทั่วไปที่สำมำรถเลือกใชบ้ริกำร เช่น แบบธรรมดำ หรือด่วน
พิเศษ  โดยกระบวนกำรนัน้ไม่ตอ้งอำศัยดุลพินิจของเจำ้หนำ้ที่รฐั และเป็นกำรกระท ำอนัชอบดว้ยหนำ้ที่ รวมทัง้เป็น
สิทธิที่บริษัทพึงกระท ำไดต้ำมกฎหมำยอยู่แลว้ ซึ่งเมื่อท ำกำรจ่ำยเงินดงักล่ำว จะตอ้งจัดท ำเอกสำรเป็นลำยลกัษณ์
อกัษร และผำ่นกำรอนมุตัิจำกผูม้ีอ  ำนำจตำมที่บรษัิทก ำหนด ทัง้นี ้วตัถปุระสงคแ์ละลักษณะของกำรจ่ำยเงินดงักลำ่ว
จะตอ้งไดร้บักำรบนัทกึขอ้มลูไวอ้ยำ่งถกูตอ้ง 
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❖ แนวปฏิบัติการจ้างพนักงานรัฐ 

บริษัทจะไม่จำ้งเจำ้หนำ้ที่รฐัซึ่งมีหนำ้ที่เก่ียวขอ้งกับกำรควบคมุบริษัท เวน้แต่ เป็นกรณีที่ไดร้บักำรแต่งตัง้โดย
ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ (ส  ำนกังำน ก.ล.ต.) เพื่อเขำ้มำช่วยเหลอืในกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท โดยก ำหนดใหป้ฏิบัติตำมแนวปฏิบัติกำรอนุมตัิกำรจ้ำง กำรก ำหนดค่ำตอบแทน และกระบวนกำรควบคุม
เพื่อใหม้ั่นใจวำ่กำรจำ้งพนกังำนรฐัจะไม่ไดเ้ป็นกำรตอบแทนกำรไดม้ำซึง่ประโยชนใ์ด ๆ กำรเอือ้ประโยชนต์อ่บรษัิท ที่
มีควำมเสีย่งกำรทจุรติคอรร์ปัชนั ทัง้นีเ้จำ้หนำ้ที่รฐัจะไดร้บัอตัรำคำ่จำ้งตำมที่ก ำหนดในสญัญำจำ้ง ซึง่ไดก้ ำหนดอตัรำ
คำ่จำ้งเป็นไปตำมควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ ์โดยหำกมีกำรจำ้งพนกังำนรฐั บรษัิทจะเปิดเผยขอ้มลูกำรจำ้ง
พนกังำนรฐัไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษัิท เพื่อใหเ้กิดควำมโปรง่ใส ตรวจสอบได ้

8. การพิจารณาโทษหากมกีารฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัติามนโยบายและแนวทางปฏิบัตกิารป้องกนัและต่อต้าน
การคอรรั์ปชัน 

8.1 หำกกรรมกำรบริษัทฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำมนโยบำยนี ้บริษัทจะตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อด ำเนินกำร
สอบสวนขอ้เท็จจริงเก่ียวกับกำรกระท ำดังกล่ำวโดยไม่ชักช้ำ โดยพิจำรณำจำกหลกัฐำนขอ้เท็จจริง และ
สถำนกำรณ์แวดลอ้มตำมควำมเหมำะสมในแต่ละกรณี  ทั้งนีห้ำกกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมนโยบำย
ดงักลำ่วเป็นกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย ก็ใหร้บัโทษตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

8.2 หำกผูบ้รหิำรและพนกังำนของบรษัิทฝ่ำฝืนหรอืไมป่ฏิบตัิตำมนโยบำยนี ้จะมีโทษทำงวินยั ซึง่วิธีกำรลงโทษจะ
ขึน้อยู่กบัขอ้เท็จจริงและสถำนกำรณแ์วดลอ้ม ทัง้นีห้ำกกำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักลำ่วเป็นกำร
กระท ำที่ผิดกฎหมำย ก็ใหร้บัโทษตำมที่กฎหมำยก ำหนด ในขณะเดียวกันบริษัทไม่มีนโยบำยลดต ำแหน่ง 
ลงโทษ หรือใหผ้ลทำงลบต่อพนักงำนที่ปฏิเสธกำรคอรร์ปัชัน แมว้่ำกำรกระท ำนัน้จะท ำใหบ้ริษัทสูญเสีย
โอกำสทำงธุรกิจก็ตำม 

8.3 บริษัทใช้ระบบกำรสื่อสำรภำยในองคก์รทุกระบบเพื่อประชำสมัพันธ์บทลงโทษ หำกมีกำรไม่ปฏิบัติตำม
มำตรกำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน รวมถึงกำรสรำ้งกำรรบัรูอ้ย่ำงชัดเจนถึงนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติต่อ
พนกังำนท่ีปฏิเสธกำรคอรร์ปัชนั 

 

9. มาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

คณะกรรมกำรบริษัทจดัใหม้ีมำตรกำรในกำรแจง้เบำะแสหรือขอ้รอ้งเรยีนกำรกระท ำผิดกฎหมำย  จรรยำบรรณ หรือ
พฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบคุคลในองคก์ร  ทัง้จำกพนกังำนและผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น รวมถึง
รำยงำนทำงกำรเงินที่ไม่ถูกตอ้ง หรือระบบควบคุมภำยในที่บกพร่อง และกลไกในกำรคุม้ครองผูท้ี่แจง้เบำะแส หรือผู้
รอ้งเรยีน เพื่อใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สยีมีสว่นรว่มในกำรสอดสอ่งดแูลผลประโยชนข์องบรษัิทไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพยิ่งขึน้ 

เรือ่งที่รบัแจง้เบำะแสหรอืรอ้งเรยีน 

• กำรกระท ำผิดกฎหมำย ทจุรติคอรร์ปัชนั ระเบียบบรษัิท หรอืกำรท ำผิดจรรยำบรรณของกรรมกำรและพนกังำน 

• ควำมผิดปกติของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคมุภำยในท่ีบกพรอ่ง 

• เรือ่งที่มีผลกระทบตอ่ประโยชน ์หรอืช่ือเสยีงของบรษัิท 
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ช่องทำงแจง้เบำะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน 
คณะกรรมกำรบริษัทเปิดโอกำสใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สียสำมำรถติดต่อสื่อสำรกบัคณะกรรมกำรบรษัิทและจะคุม้ครองสิทธิ

ของผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่แจง้เบำะแสหรือรอ้งเรียนประเด็นต่ำง ๆ โดยมีช่องทำงกำรติดต่อสือ่สำรโดยผำ่นกรรมกำรตรวจสอบ
ของบรษัิท เพื่อด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรท่ีบรษัิทก ำหนดและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษัิทตอ่ไป ทัง้นี ้ช่องทำงติดต่อ
มีดงันี ้

 
➢ ทำงไปรษณีย ์โดยสง่มำที่ 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ กลุม่บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรนีีตี ้ 
179 อำคำรบำงกอกซิตี ้ทำวเวอร ์ชัน้ 25 - 26 , 29 ถนนสำทรใต ้
แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120  

➢ ทำงอีเมล ์โดยสง่มำที่ compliance@trinitythai.com หรอื auditcomittee@trinitythai.com 

กระบวนกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส 

เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจใหแ้ก่ผูท้ี่แจง้เบำะแส หรือผูร้อ้งเรยีน บรษัิทใหค้วำมส ำคญักบักำรเก็บขอ้มลูกำรแจง้เบำะแส
หรอืขอ้รอ้งเรยีนเป็นควำมลบั และไดก้ ำหนดขัน้ตอนกำรรบัเรือ่งและกำรสอบสวนไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษร ซึง่เรือ่งรอ้งเรยีน
ดงักล่ำวจะรบัรูเ้พียงเฉพำะในกลุ่มบุคคลที่ไดร้บัมอบหมำยและเก่ียวขอ้งดว้ยเท่ำนัน้  หำกขอ้มูลควำมลบัดังกล่ำวถูก
เปิดเผย บรษัิทจะติดตำมสอบสวนหำบคุคลที่เปิดเผยขอ้มลูดงักลำ่วและมีบทลงโทษผูท้ี่เปิดเผยขอ้มลูดงักลำ่ว 

นอกจำกนี ้ถือเป็นหนำ้ที่ของผูบ้งัคบับญัชำหรือหวัหนำ้ฝ่ำยงำนของผูท้ี่แจง้เบำะแส หรอืผูร้อ้งเรยีนทกุคนในกำรใช้
ดลุยพินิจสั่งกำรที่สมควรเพื่อคุม้ครองผูท้ี่แจง้เบำะแส หรือผูร้อ้งเรยีน พยำน และบคุคลท่ีใหข้อ้มลูในกำรสบืสวนสอบสวน
มิใหต้อ้งรบัภยนัตรำยและควำมเดือดรอ้น หรือควำมไม่ชอบธรรมอนัเนื่องมำจำกกำรแจง้เบำะแส กำรรอ้งเรียน กำรเป็น
พยำน หรอืกำรใหข้อ้มลู  

ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรคุม้ครองและใหค้วำมเป็นธรรมแก่พนกังำนที่แจง้เบำะแสหรือรอ้งเรียนเก่ียวกบักำร
คอรร์ปัชนั หรอืไมป่ฏิบตัิตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัและจรรยำบรรณบรษัิท 

 
10. การน ามาตรการไปปฏิบัตโิดยบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

10.1 บรษัิทจะแจง้และสนบัสนนุใหบ้รษัิทยอ่ย น ำมำตรกำรตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชนัไปปฏิบตัิ 
10.2 หำ้มพนกังำนจำ้งตวัแทนหรอืตวักลำงทำงธุรกิจใด ๆ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อกระท ำกำรคอรร์ปัชนั 
 

11. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอรรั์ปชัน 
11.1 บรษัิทจะติดประกำศนโยบำยตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชนั ในสถำนท่ีเดน่ชดัเพื่อใหท้กุคนในองคก์รทรำบ 

11.2 บริษัทจะเผยแพรน่โยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรของบริษัท เช่น เว็บไซตข์องบริษัท 
ระบบอินทรำเน็ต เป็นตน้ เพื่อใหส้ำธำรณชนทรำบ 

11.3 บรษัิทสือ่สำรนโยบำยตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชนั รวมถึงช่องทำงกำรแจง้เบำะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนภำยในบรษัิทผำ่น
หลำกหลำยช่องทำง เช่น อบรมกรรมกำรหรือพนกังำนเขำ้ใหม่ อบรมพนกังำนประจ ำปี เป็นตน้  เพื่อใหม้ีกำร

mailto:compliance@trinitythai.com
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น ำไปปฏิบัติอย่ำงจริงจัง และเพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทมีบุคลำกรที่มีทักษะเพียงพอต่อกำรน ำมำตรกำรไปใช้
ปฏิบตัิ 

 
12. แนวทางการประเมินความเสีย่ง 

12.1 บริษัทก ำหนดใหฝ่้ำยบริหำรควำมเสี่ยงฯ ประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรใหส้ินบนและกำรคอรร์ปัชันที่อำจจะ
เกิดขึน้อยำ่งสม ่ำเสมอ (อยำ่งนอ้ยปีละครัง้) 

12.2 ฝ่ำยบรหิำรควำมเสีย่ง จะพิจำรณำควำมเสีย่งตำมประเภทของธุรกิจ ที่ก่อใหเ้กิดกำรคอรร์ปัชนั 
12.3 บริษัทก ำหนดให้มีกำรทบทวนระบบควบคุมภำยในและมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีควำม

เหมำะสมที่จะสำมำรถปอ้งกนัควำมเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้
 

13. การควบคุมภายในและการรายงาน 
13.1 บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนของบรษัิทบรรลตุำมวตัถปุระสงค ์รวมถึง กำรปฏิบตัิ

ตำมกฎหมำยและกฎระเบียบของทำงกำรที่เก่ียวขอ้ง และเพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงทำงดำ้นกำรคอรร์ปัชัน 
จึงมีระบบกำรตรวจสอบภำยในเพื่อใหเ้กิดควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตสุมผลวำ่ ระบบกำรควบคมุภำยในที่มีอยู่
สำมำรถช่วยใหบ้รษัิทบรรลเุปำ้หมำยตำมที่วำงไวไ้ด ้

13.2 บรษัิทก ำหนดใหฝ่้ำยตรวจสอบฯ จดัท ำแผนงำนกำรตรวจสอบอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยแผนกำรตรวจสอบ
จะผำ่นกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยจะมีกำรพิจำรณำแผนงำนตำมควำมเสีย่งที่ก่อใหก้ำรเกิด
กำรคอรร์ปัชนั 

13.3 บรษัิทก ำหนดขัน้ตอนกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเด็นเรง่ดว่น ดงันี ้

• ฝ่ำยตรวจสอบฯ จะรำยงำนผลกำรตรวจสอบประจ ำตำมแผนงำน ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบคู่ขนำน
พรอ้มกบักรรมกำรอ ำนวยกำร เมื่อมีกำรจดัประชมุ (อยำ่งนอ้ยปีละ 4 ครัง้) 

• จำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบ ฝ่ำยตรวจสอบฯ จะหำรือและเสนอแนะแนวทำงปรบัปรุงแก้ไขผลกำร
ควบคมุภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงกบัผูบ้รหิำรสำยงำนและกรรมกำรอ ำนวยกำร และน ำเสนอไปยงั
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อทรำบผลกำรด ำเนินกำร 

•  หำกพบวำ่มีประเด็นเรง่ดว่นที่มีนยัส  ำคญัแตไ่มม่ีผลกระทบตอ่ฐำนะกำรเงินหรอืช่ือเสยีงของบรษัิทอยำ่งมี
นยัส ำคญัไดแ้ก่กำรท ำผิดกฎระเบียบขอ้บงัคบัของหนว่ยงำนท่ีก ำกบัดแูลและ/หรอืบรษัิท ขอ้รอ้งเรยีนลกูคำ้
จะรำยงำนเมื่อเกิดเหตกุำรณใ์หก้รรมกำรอ ำนวยกำรทรำบผลกำรตรวจสอบและกำรด ำเนินกำรก่อน เพื่อ
พิจำรณำสั่งกำรลงโทษและ/หรือบริหำรจัดกำรกับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึน้ไดท้ันท่วงที และน ำเสนอผลกำร
ตรวจสอบและกำรด ำเนินกำรดงักลำ่วแจง้ตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรจดัประชมุครัง้ถดัไป กรณีที่มี
ผลกระทบตอ่ฐำนะกำรเงินหรอืช่ือเสยีงของบริษัทอย่ำงมีนยัส ำคญัใหร้ำยงำนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทนัที เพื่อใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทโดยไมช่กัชำ้ 

• คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูท้  ำหนำ้ที่รำยงำนผลกำรตรวจสอบตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท 

• หำกพบว่ำกรรมกำร หรือบุคคลซึ่งรบัผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษัท ไดก้ระท ำควำมผิดเก่ียวกบักำร
บรหิำรงำนอนัเป็นกำรทจุริตคอรร์ปัชนั หรือไม่ปฏิบตัิตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัและจรรยำบรรณ
ของบรษัิท ผูส้อบบญัชีตอ้งแจง้พฤติกรรมดงักลำ่วแก่คณะกรรมกำรบรษัิทโดยไมช่กัชำ้ 
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14. การจัดเก็บขอ้มูล 
14.1 บรษัิทมีนโยบำยที่จะปฏิบตัิตำมมำตรฐำน หลกักำร รวมทัง้กฎหมำยที่บงัคบัใชเ้ก่ียวกบักำรรำยงำนขอ้มลูทำง

บญัชีและกำรเงิน 
14.2 ค่ำใชจ้่ำยทกุประเภทจะตอ้งมีเอกสำรประกอบ มีกำรอนมุตัิตำมอ ำนำจอนุมัติ รวมทัง้กำรจัดเก็บและรกัษำ

ขอ้มลูของบรษัิทจะตอ้งเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
14.3 บริษัทไม่อนญุำตใหม้ีกำรบนัทึกขอ้มลูที่เป็นเท็จ ผิดหลกักำร ไม่สมบรูณ ์ไม่ถกูตอ้ง  หรอืท ำกำรตกแต่งบญัชี 

รวมทัง้จะตอ้งไมม่ีบญัชีนอกงบกำรเงินเพื่อใชส้นบัสนนุหรอืปกปิดกำรจ่ำยเงินท่ีไมเ่หมำะสม 
 

15. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

นโยบำยฉบับนีใ้หใ้ชเ้พื่อครอบคลมุถึงกระบวนกำรบริหำรทรพัยำกรบุคคลของบริษัท ตัง้แต่กำรคัดเลือกบุคลำกร  
กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลงำน กำรใหผ้ลตอบแทนและกำรเลือ่นต ำแหนง่ เพื่อใหม้ั่นใจวำ่บรษัิทไดม้ีบคุลำกรท่ีสนบัสนนุ
ในมำตรกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน โดยมีกระบวนกำรในกำรบริหำรทรพัยำกรบุคคลให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสทิธิภำพ ดงันี ้

15.1 การคดัเลือก  บริษัทได้ก ำหนดประเภทและคุณสมบัติของพนักงำน ในกำรรบัเขำ้ท ำงำน โดยผูส้มัครที่มี
คณุสมบตัิเป็นไปตำมเกณฑท์ี่บริษัทก ำหนด ซึ่งรวมถึงจะตอ้งไมเ่คยมีประวตัิกำรปฎิบตัิหรอืละเวน้กำรปฎิบตัิ
หนำ้ที่หรือใชอ้  ำนำจต ำแหน่งหนำ้ที่โดยมิชอบ แสวงหำผลประโยชนอ์นัมิควรได ้โดยกำรติดสนิบนไม่วำ่จะอยู่
ในรูปแบบใด ๆ โดย 
1) ผูส้มคัรที่มีคณุสมบตัิตำมเกณฑใ์หย้ื่นใบสมคัรพรอ้มแนบหลกัฐำนตำมที่บริษัทก ำหนดที่ฝ่ำยทรพัยำกร

บคุคล 
2) ฝ่ำยทรพัยำกรบคุคลพิจำรณำคณุสมบตัิเบือ้งตน้รว่มกบัผูบ้รหิำรฝ่ำยงำน และตรวจสอบประวตัิจำกขอ้มลู

ที่เผยแพร่ทำงสำธำรณะ เช่น Google หำกพบขอ้มูลประวัติกำรกระท ำผิดในภำยหลังจำกรบัเขำ้เป็น
พนกังำน บรษัิทมีสทิธิเลกิจำ้งโดยถือวำ่พนกังำนใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ 

3) เมื่อบริษัทไดท้ ำสญัญำจำ้งบุคคลใดใหท้ ำงำนในต ำแหน่งหนำ้ที่ใด ถือวำ่ผูน้ัน้เป็นพนกังำนบริษัท  ไดร้บั
อตัรำค่ำจำ้งตำมที่ก ำหนดในสญัญำจำ้ง โดยกำรก ำหนดอตัรำค่ำจำ้งเป็นไปตำมควำมรู ้ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ ์

15.2 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน บริษัทก ำหนดนโยบำยกำรประเมินพนักงำน บริษัทจะไม่ลดต ำแหน่ง หรือ
ลงโทษ หำกพนกังำนท่ำนใดปฏิเสธกำรคอรร์ปัชัน แมว้่ำกำรกระท ำนัน้ อำจท ำใหบ้ริษัทสญูเสียโอกำสทำง
ธุรกิจ ซึง่บรษัิทจดัใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนเป็น 3 ประเภท ดงันี ้
1) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในช่วงทดลองงำน โดยพนักงำนเริ่มงำนใหม่จะตอ้งปฏิบัติงำนในช่วง

ทดลองงำนไมเ่กิน 120 วนั นบัแตว่นัเริม่งำน 
2) กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนประจ ำปี เพื่อท ำควำมเขำ้ใจร่วมกันถึงเป้ำหมำยในกำรท ำงำนและกำร

ปรบัปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนของพนกังำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ รวมถึง กำรประเมินพฤติกรรมในกำร
ท ำงำน โดยเฉพำะพฤติกรรมที่แสดงใหเ้ห็นถึงกำรไม่ปฏิบตัิหรือละเวน้กำรปฏิบตัิหนำ้ที่หรือใชอ้  ำนำจ
ต ำแหน่งหนำ้ที่โดยมิชอบ เพื่อแสวงหำผลประโยชนอ์นัมิควรได ้โดยกำรติดสินบนไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบ
ใด ๆ อนัเป็นสิง่ที่บรษัิทไมพ่งึประสงค ์



 15 

3) กำรพิจำรณำใหผ้ลตอบแทนพิเศษ (Bonus) จะผำ่นกำรพิจำรณำจำกผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำย และกลั่นกรอง
อยำ่งเหมำะสมและสอดคลอ้งกบัผลประกอบกำรโดยไมข่ึน้กบักำรไดม้ำของโครงกำรใดโครงกำรหนึง่ 

15.3 การอบรมพนกังาน 
1) ส ำหรบัพนักงำนใหม่  บริษัทจัดใหม้ีกำรปฐมนิเทศให้พนักงำนใหม่ทุกคนเขำ้รบักำรอบรมเก่ียวกับ

กฎระเบียบกำรท ำงำนของบรษัิท กฎระเบียบของทำงกำรรวมทัง้รบัทรำบนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิใน
กำรปอ้งกนัและตอ่ตำ้นคอรร์ปัชนั 

2) กรณีพนกังำนท่ีท ำงำน ณ ปัจจบุนั 
ก. พนักงำนทุกคนสำมำรถอ่ำนนโยบำยรวมทัง้ขอ้มูลล่ำสดุที่ปรบัปรุงแก้ไขไดจ้ำกเว็บไซต ์และระบบ 

Intranet ของบรษัิท โดยบรษัิทจะแจง้ใหพ้นกังำนทรำบหำกมีกำรเปลีย่นแปลงขอ้มลูที่ส  ำคญั 
ข. พนกังำนทกุคนจะไดร้บักำรอบรมเก่ียวกบักำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชันอย่ำงสม ่ำเสมอ  เพื่อใหต้ระหนกั

ถึงนโยบำยฉบบันี ้โดยเฉพำะรูปแบบตำ่ง ๆ ของกำรใหส้นิบน ควำมเสี่ยงจำกกำรเขำ้ไปมีสว่นรว่มใน
กำรใหส้ินบน ตลอดจนวิธีกำรรำยงำนกรณีพบเห็นหรือสงสยัว่ำมีกำรใหส้ินบนหรือกำรคอรร์ปัชัน 
ทัง้นี ้บรษัิทก ำหนดใหม้ีกำรจดัอบรม ดงันี ้

• หลังจำกมีกำรประกำศนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติในกำรป้องกัน และ ต่อต้ำนมำตรกำร    
คอรร์ปัชนั ก ำหนดใหม้ีกำรอบรมเก่ียวกบันโยบำยดงักลำ่วภำยใน 90 วนั 

• ก ำหนดใหม้ีกำรจดัอบรมเป็นประจ ำทกุปี พรอ้มกบักำรอบรมประจ ำปีของพนกังำน 
 

16. การสื่อสาร 
16.1 คณะกรรมกำรบรษัิท 

บรษัิทจะน ำเสนอขอ้มลูเก่ียวกบัเรือ่งนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิในกำรปอ้งกนัและตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปั
ชนั ใหแ้ก่กรรมกำรทกุทำ่นรบัทรำบ รวมทัง้จะมกีำรปฐมนิเทศกรรมกำรเขำ้ใหมเ่ก่ียวกบันโยบำยนี ้

16.2 พนกังำน 

• พนกังำนใหมท่กุคนจะไดร้บักำรอบรมใหค้วำมรูเ้ก่ียวกบันโยบำยดงักลำ่วในกำรปฐมนิเทศ 

• พนกังำนปัจจบุนั สำมำรถศึกษำนโยบำยรวมทัง้ขอ้มลูลำ่สดุที่ปรบัปรุงแกไ้ขไดจ้ำกเว็บไซตข์องบริษัท 
และระบบ Intranet ของบริษัท โดยบริษัทจะแจ้งใหพ้นักงำนทรำบหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงขอ้มูลที่
ส  ำคญั และจะไดร้บักำรอบรมเก่ียวกบักำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชันอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหต้ระหนกัถึง
นโยบำยฉบับนี ้โดยเฉพำะรูปแบบต่ำง ๆ ของกำรคอรร์ปัชัน ควำมเสี่ยงจำกกำรเขำ้ไปมีส่วนร่วม 
ตลอดจนวิธีกำรรำยงำนกรณีพบเห็นหรอืสงสยัวำ่มีกำรคอรร์ปัชนั 

16.3 ตวัแทน ตวักลำงทำงธุรกิจ ผูจ้ดัจ ำหนำ่ยสนิคำ้ / ใหบ้รกิำร และผูร้บัเหมำ 
บริษัทจะสื่อสำรนโยบำยนีใ้ห้แก่ตัวแทน ตัวกลำงทำงธุรกิจ ผูจ้ัดจ ำหน่ำยสินค้ำ / ให้บริกำร และ

ผูร้บัเหมำ ตัง้แต่เริ่มตน้ควำมสมัพนัธ์ และ ในภำยหลงัตำมควำมเหมำะสมเพื่อให้ยึดมั่นในกำรต่อตำ้นกำร
คอรร์ปัชนั 
 
 
 




