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กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้
นโยบายและแนวทางปฏิบัตเิ พือ่ ป้ องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
1. บทนา
บริษัท ทรีนีตี ้ วัฒนำ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มุง่ มั่นในกำรดำเนินธุรกิจภำยใต้หลักธรรมำภิบำลที่ดี
โดยจะประกอบธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ และยึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อผูม้ ีสว่ นได้
เสียของบริษัท รวมทัง้ ให้กำรสนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และห้ำมจ่ำยสินบนเพื่อผลประโยชน์ทำงธุรกิจ
ดังนัน้ บริษัทจึงได้เข้ำร่วมเป็ น “แนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ” ตัง้ แต่ปี 2554 เพื่อแสดง
เจตนำรมณ์และควำมมุ่งมั่นในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันในทุกรูปแบบ โดยมุ่งหมำยให้ทุกคนในองค์กรได้มีควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันภำยใต้นโยบำยเดียวกัน และปฏิบตั ิตำมนโยบำยอย่ำงเคร่งครัด โดยบริษัทมีนโยบำยที่
กำหนดควำมรับผิดชอบ แนวทำงปฏิบตั ิ และข้อกำหนดในกำรดำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม เพื่อป้องกันกำรคอร์รปั ชันกับทุก
กิจกรรมทำงธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้กำรตัดสินใจ รวมถึงกำรดำเนินกำรทำงธุรกิจที่อำจมีควำมเสีย่ งด้ำนกำรคอร์รปั ชัน
ได้รบั กำรพิจำรณำและปฏิบตั ิอย่ำงรอบคอบ บริษัทจึงได้จดั ทำ “นโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิ เพื่อป้องกันและต่อต้ำนกำร
คอร์รปั ชัน” เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อเป็ นแนวทำงกำรปฏิบตั ิที่ชดั เจนในกำรดำเนินธุรกิจ และพัฒนำสูอ่ งค์กรแห่งควำม
ยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
นโยบำยฉบับนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ
• แสดงออกให้เห็นถึงจุดยืนของบริษัทในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันอย่ำงสิน้ เชิง
• กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบตั ิเพื่อให้บริษัท และพนักงำนถือปฏิบตั ิ และกำหนดมำตรกำรเพื่อ ป้องกันมิ
ให้บริษัทและพนักงำนฝ่ ำฝื นหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบตั ิในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน
• กำหนดขัน้ ตอนกำรสอบทำนและกำกับติดตำมเพื่อให้ม่นั ใจว่ำมีกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยฉบับนี ้
• สนับสนุนให้พนักงำนเฝ้ำระวังและรำยงำนกำรพบเห็นกำรคอร์รปั ชัน ผ่ำนช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสทีก่ ำหนดไว้
3. ขอบเขต
• นโยบำยฉบับนีม้ ีผลบังคับใช้กบั กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคน (รวมเรียกว่ำ “พนักงำน”) ของบริษัท โดย
ให้ยดึ ถือเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำน
• บริษัทมุ่งหวังให้ตวั แทน และ/หรือตัวกลำง ที่มีควำมเกี่ยวข้องหรือกระทำกำรในนำมบริษัท มีแนวทำงในกำร
ปฏิบตั ิงำนตำมนโยบำยฉบับนีด้ ว้ ย
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4. คานิยาม
การคอร์รัปชัน (Corruption) หมำยถึง กำรปฏิบตั ิหรือละเว้นกำรปฏิบตั ิในตำแหน่งหน้ำที่ หรือใช้อำนำจตำแหน่ง
หน้ำที่โดยมิชอบ เพื่อแสวงหำประโยชน์อนั มิควรได้ โดยกำรเสนอ กำรให้ หรือกำรรับสินบน กำรให้คำมั่นสัญ ญำ กำร
เรียกร้อง หรือรับ ทัง้ ที่เป็ นเงิน ทรัพย์สนิ สิง่ ของ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดซึง่ ไม่เหมำะสม กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐต่ำงประเทศ เจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรระหว่ำงประเทศ หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนของเอกชน หรือผูม้ ีหน้ำที่ ไม่ว่ำจะโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวกระทำหรือละเว้นกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ อันเป็ นกำรให้ได้มำซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำ
ธุรกิจให้กบั บริษัทโดยเฉพำะ หรือเพื่อให้ได้มำหรือรักษำไว้ซงึ่ ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ เว้นแต่เป็ นกรณีที่
กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจำรีตทำงกำรค้ำให้กระทำได้
สินบน หมำยถึง ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใดในที่นี ้
-

ทรัพย์สนิ หมำยถึง ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่ำงซึง่ อำจมีรำคำและอำจถือเอำได้ เช่น เงิน บ้ำน รถ

-

ประโยชน์อื่นใด เช่น กำรให้อยูบ่ ำ้ นเช่ำฟรี กำรปลดหนีใ้ ห้ กำรพำไปท่องเที่ยว

ค่าอานวยความสะดวก หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยจำนวนเล็กน้อยที่จ่ำยแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำงไม่เป็ นทำงกำร และเป็ น
กำรให้เพียงเพื่อให้ม่นั ใจว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะดำเนินกำรตำมกระบวนกำร หรือเป็ นกำรกระตุน้ ให้ดำเนินกำรรวดเร็วขึน้
โดยกระบวนกำรนัน้ ไม่ตอ้ งอำศัยดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่รฐั และเป็ นกำรกระทำอันชอบด้วยหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่รฐั ผูน้ นั้
รวมทัง้ เป็ นสิทธิ ที่บริษัทพึงจะได้ตำมกฎหมำยอยู่แล้ว เช่น กำรขอใบอนุญ ำต กำรขอหนังสือรับรอง และกำรได้รบั กำร
บริกำรสำธำรณะ เป็ นต้น
เจ้าหน้ าที่รัฐ/พนั กงานรัฐ หมำยถึง กำรที่บุคคลผูเ้ ป็ นหรือเคยเป็ นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/นักกำรเมือง/ที่ปรึกษำของ
หน่วยงำนรัฐ และได้เข้ำมำทำงำนให้กบั บริษัทเอกชน และอำจอำศัย ควำมสัมพันธ์หรือข้อมูลภำยในไปเอือ้ ประโยชน์แก่
บริษัทเอกชนหรือก่อให้เกิดภำวะควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของหน่วยงำนของรัฐหรือองค์กรกำกับ
ดูแลธุรกิจกับบริษัทที่อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแล โดยผลของกำรกระทำนัน้ มุ่งหวังให้เกิดควำมได้เปรียบทำงธุรกิจที่ไ ม่เป็ น
ธรรม หรือ กำรกำหนดนโยบำยเอือ้ ประโยชน์เอกชนที่อดีตเจ้ำหน้ำที่ของรัฐนัน้ ทำงำนให้
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมำยควำมว่ำ ผูด้ ำรงตำแหน่งกำรเมือง ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นซึง่ มีตำแหน่งหรือ
เงินเดือนประจำ พนักงำนหรือบุคคลผูป้ ฏิบตั ิงำนในรัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนของรัฐ ผูบ้ ริหำรท้องถิ่น และสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผดู้ ำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง เจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และให้หมำยควำม
รวมถึงกรรมกำร อนุกรรมกำร ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้
อำนำจหรือได้รบั มอบหมำยให้ใช้อำนำจทำงกำรปกครองของรัฐในกำรดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ตำมกฎหมำย ไม่วำ่ จะ
เป็ นกำรจัดตัง้ ขึน้ ในระบบรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือ กิจกำรอื่นของรัฐ
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5. นโยบายการป้ องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน
5.1 บริษัทไม่ยอมรับกำรคอร์รปั ชัน โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรำยกำรทัง้ หมดทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
5.2 กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษัท ไม่ยอมรับกำรคอร์รปั ชัน ไม่ว่ำจะเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว
เพื่อน หรือคนรู จ้ ักในทุกรู ปแบบทัง้ ทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั น
อย่ำงเคร่งครัด
5.3 บริษัทกำหนดให้มีกำรสื่อสำร ทำควำมเข้ำใจให้บุคลำกรของบริษัทตัง้ แต่เริ่มเข้ำทำงำนและมีกำรอบรมเป็ น
ประจำสม่ำเสมอ รวมถึงมีขนั้ ตอนกำรสอบทำนตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้มีกำร
ปฏิบตั ิที่เป็ นไปตำมนโยบำยฉบับนี ้ ตลอดจนกำรทบทวนแนวทำงกำรปฏิบตั ิ และข้อกำหนดในกำรดำเนินกำร
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลีย่ นแปลงทำงธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมำย
5.4 บริษัทจะสร้ำงและรักษำวัฒนธรรมองค์กร ที่ยึดมั่นว่ำกำรคอร์รปั ชันเป็ นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทงั้ กำรทำธุรกรรมกับ
ภำครัฐหรือภำคเอกชน
5.5 บริษั ทมี น โยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั น อย่ำงสิ น้ เชิ ง (Zero-Tolerance Policy) และถื อปฏิ บัติ ต ำมกฎหมำย
ทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันในประเทศไทย
5.6 บริษัทไม่มีนโยบำยที่จะเข้ำไปมีบทบำท หรือให้กำรสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมืองที่ไม่ถกู ครรลอง
5.7 บริษัทไม่มีนโยบำยสนับสนุนให้พนักงำนจ่ำยค่ำอำนวยควำมสะดวกแก่เจ้ำหน้ำที่รฐั
5.8 บริษัท ไม่มีนโยบำยจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ รฐั ซึ่งมีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมบริษั ท เว้นแต่ เป็ นกรณี ที่ได้รบั กำร
แต่งตัง้ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน (สำนักงำน ก.ล.ต.) เพื่อเข้ำมำช่วยเหลือใน
กำรดำเนินงำนของบริษัท
6. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบเกี่ยวกับการป้ องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน
6.1 คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่พิจำรณำอนุมตั ินโยบำย และสนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันให้เกิ ดขึน้ ใน
บริษัท เพื่อให้ทกุ คนในบริษัทเข้ำใจและตระหนักถึงควำมสำคัญของปั ญหำที่เกิดขึน้ จำกกำรคอร์รปั ชัน พร้อมทัง้
กรณี ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนกำรกระทำกำรคอร์รปั ชันที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมกำร
บริษัทมีหน้ำที่ให้คำปรึกษำ แนะนำ พิจำรณำบทลงโทษและร่วมกันหำวิธีแก้ไขปั ญหำกับ ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร กรรมกำรอำนวยกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
6.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี ้
• พิจำรณำนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชัน ที่ได้รบั จำกกรรมกำรอำนวยกำรและกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร ให้มีควำมเหมำะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภำพแวดล้อมของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และนำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่ออนุมตั ิ
• พิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชันที่ได้รบั จำกฝ่ ำยบริหำร
และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่ออนุมตั ิ
• สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน และกำรประเมิน ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรคอร์รปั ชั น
ตำมที่ฝ่ำยตรวจสอบฯได้นำเสนอ เพื่อให้ม่นั ใจว่ำระบบดังกล่ำวมีควำมเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกำสกำรคอร์รปั

5

ชันที่ส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของบริษัทน้อยที่สดุ และมีควำมเหมำะสมกับ
รูปแบบธุรกิจของบริษัท
• รับเรื่องร้องเรียนที่เป็ นเบำะแสที่ทำให้ทรำบถึงกำรกระทำอันนำไปสู่กำรคอร์รปั ชัน ที่คนในองค์กรมีส่วน
เกี่ ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตำมที่ ได้รบั และเสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรบริษั ทร่วมกันพิจำรณำ
ลงโทษหรือแก้ไขปั ญหำดังกล่ำว
6.3 ฝ่ ำยตรวจสอบและดูแลกำรปฏิ บัติ งำนภำยใน มี ห น้ำที่ แ ละรับ ผิ ด ชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำร
ปฏิบตั ิงำนว่ำเป็ นไปอย่ำงถูกต้อง ตรงตำมนโยบำย แนวปฏิบตั ิ อำนำจดำเนินกำร ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมำย
ข้อกำหนดของหน่วยงำนกำกับดูแล เพื่อให้ม่ นั ใจว่ำมีระบบควบคุมที่มีควำมเหมำะสมและเพียงพอต่อควำม
เสี่ยงด้ำนกำรคอร์รปั ชันที่ อำจเกิ ดขึน้ โดยรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตลอดจนมีกำรทบทวนแนว
ทำงกำรปฏิ บัติให้สอดคล้อ งกับนโยบำย ระเบี ยบปฏิบัติ ข้อ กำหนด ข้อ บังคับ ประกำศ กฎหมำย และกำร
เปลีย่ นแปลงทำงธุรกิจ สือ่ สำรกับบุคลำกรในองค์กรให้ได้ทรำบถึงนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชัน
6.4 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรอำนวยกำร กรรมกำรผูจ้ ัดกำรและผูบ้ ริหำร มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ดังนี ้
• กำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
• ดำเนินมำตรกำรกำกับดูแลและควบคุมให้พนักงำนปฏิบตั ิตำมนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิ กำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตและคอร์รปั ชันรวมถึงกำรตรวจสอบและพิจำรณำลงโทษ
• ทบทวนนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิในกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชันให้มีควำมเหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ หรือข้อกำหนดของกฎหมำย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
6.5 คณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษัท มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิและสนับสนุน
นโยบำยและแนวทำงปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันอย่ำงเคร่งครัด ทัง้ นี ้ รวมถึงกำรแจ้งเบำะแสหรือให้
ข้อมูล เพื่อให้นโยบำยดังกล่ำวบรรลุผลสำเร็จ

7. แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการป้ องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน
7.1 คณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ ริหำรและพนักงำนของบริษัท ต้องปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน โดยต้องไม่
เข้ำไปเกี่ยวข้องกับกำรคอร์รปั ชัน ไม่วำ่ จะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
7.2 คณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษัท ไม่พงึ ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระทำที่เข้ำข่ำย
กำรคอร์รปั ชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยต้องแจ้งให้หน่วยงำน / บุคคลที่กำหนด หรือแจ้งผูบ้ งั คับบัญชำทรำบ
รวมทัง้ ต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำง ๆ ทัง้ นี ้ หำกมี ขอ้ สงสัยหรือข้อซักถำมให้ปรึกษำ
หน่วยงำน / บุคคลที่กำหนด หรือผูบ้ งั คับบัญชำ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ที่กำหนดไว้
7.3 บริษัทจะให้ควำมเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงำนที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรือ่ งกำรคอร์รปั ชันที่เกี่ยวข้องแก่บริษัท โดยใช้
มำตรกำรคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน ผูแ้ จ้งเบำะแส หรือผูท้ ี่ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรคอร์รปั ชัน ตำมที่บริษัท
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

กำหนดไว้ในนโยบำยกำรคุม้ ครองและให้ควำมเป็ นธรรมแก่พนักงำนที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบำะแสเกี่ยวกับกำร
ทุจริตคอร์รปั ชัน หรือไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับและจรรยำบรรณของบริษัท
บริษัทจะเผยแพร่ให้ควำมรู แ้ ละทำควำมเข้ำใจกับบุคคลภำยนอกที่ตอ้ งปฏิบตั ิหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเรือ่ ง
ที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ให้เป็ นไปตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน ตำมแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรเผยแพร่นโยบำยต่อต้ำน
กำรคอร์รปั ชัน (ข้อ 11)
บริษัทสื่อสำรมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน รวมถึงแจ้งช่ องทำงกำรแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียนให้บุคคล
ภำยในบริษัททรำบ โดยผ่ำนหลำยช่องทำง เช่น อบรมพนักงำนเข้ำใหม่ อบรมพนักงำนประจำปี รวมถึงกำรแจ้ง
ข้อมูลผ่ำนทำงระบบอินทรำเน็ต เป็ นต้น เพื่อนำมำตรกำรไปปฏิบตั ิอย่ำงจริงจัง และเพื่อให้ม่นั ใจว่ำบุคลำกรของ
บริษัทมีควำมเข้ำใจ เห็นชอบ และปฏิบตั ิตำมนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน
บริษั ท สื่อ สำรมำตรกำรต่อ ต้ำนกำรคอร์รปั ชั น รวมถึ ง แจ้งช่ อ งทำงกำรแจ้งเบำะแส หรือ ข้อ ร้อ งเรีย นไปยัง
สำธำรณชน คู่คำ้ ทำงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผูม้ ีส่วนได้เสียผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท รำยงำน
ประจำปี เป็ นต้น เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและนำมำตรกำรไปปฏิบตั ิอย่ำงจริงจัง
บริษัทจัดให้มีระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงิน โดยกำหนดตำรำงอำนำจอนุมตั ิ และวงเงินในกำรอนุมตั ิ ซึง่ ต้องมีเอกสำร
หลักฐำนที่ชดั เจนประกอบ เพื่อป้องกันไม่ให้มีกำรปฏิบตั ิงำนที่ไม่เหมำะสม รวมถึงไม่ให้เกิด กำรช่วยเหลือทำง
กำรเมือง และเพื่อให้ม่นั ใจว่ำกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลไม่ได้เป็ นไปเพื่อกำรคอร์รปั ชัน และเงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจ
ไม่ได้ใช้เป็ นข้ออ้ำงสำหรับกำรคอร์รปั ชัน
คณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษัท ไม่พึงรับหรือให้ของขวัญ กำรเลีย้ งรับรอง และค่ำใช้จ่ำย
อื่นใดที่เกินควำมจำเป็ นและไม่เหมำะสมกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัท หำกได้รบั ของขวัญที่
มีมลู ค่ำเกินปกติวิสยั ในโอกำสตำมประเพณีนิยม ให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือพนักงำนปฏิเสธไม่รบั และรำยงำน
ผูบ้ ังคับ บัญ ชำตำมลำดับ ชั้น เพื่ อ ทรำบ ทั้งนี ้ จะต้อ งด ำเนิ น กำรตำมแนวปฏิ บัติ ในกำรด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกับ
ของขวัญ กำรบริกำรต้อนรับ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
บริษัทจัดให้มีกระบวนกำรควบคุมภำยใน เพื่อป้องกันมิให้มีกำรคอร์รปั ชัน โดยกระบวนกำรดังกล่ำวครอบคลุม
ด้ำนงำนขำย กำรตลำด กำรจัดซือ้ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรเงินและบัญ ชี กำรเก็บบันทึกข้อมูล กำร
ปฏิบตั ิงำน รวมถึงกระบวนกำรอื่นภำยในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ มำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน ทัง้ นีต้ อ้ งมีกำร
ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรที่กำหนดอย่ำงเคร่งครัด

7.10บริษัทจัดให้มีกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่สะท้อนถึงควำมมุ่งมั่นของบริษั ทต่อมำตรกำรต่อต้ำนกำร
คอร์รปั ชัน ตัง้ แต่กำรคัดเลือก กำรอบรม กำรประเมินผลงำน กำรให้ผลตอบแทน และกำรเลือ่ นตำแหน่ง
7.11บริษัทจัดให้มีมำตรกำรบริหำรควำมเสีย่ งเพื่อป้องกันกำรคอร์รปั ชัน โดยวิเครำะห์ควำมเสีย่ งของกำรดำเนินธุรกิจ
กำหนดระดับควำมสำคัญของควำมเสีย่ ง ประเมินระดับควำมเสีย่ งทัง้ โอกำสเกิดและผลกระทบ พร้อมทัง้ ติดตำม
ควำมคืบหน้ำของกำรบริหำรควำมเสีย่ งเพื่อป้องกันกำรคอร์รปั ชัน อย่ำงสม่ำเสมอ โดยจะมีกำรทบทวนมำตรกำร
จัดกำรควำมเสีย่ งให้มีควำมเหมำะสมที่จะป้องกันควำมเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
7.12บริษัทจัดให้มีกำรตรวจสอบภำยในเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
ที่กำหนดขึน้ ช่วยให้บริษัทบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ได้ รวมทัง้ ตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนภำยในบริษัทให้เป็ นไปตำม
ข้อกำหนด กฎระเบียบ
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7.13เพื่อควำมชัดเจนในกำรดำเนินกำร ในเรื่องที่มีควำมเสี่ยงสูง กับกำรเกิดกำรคอร์รปั ชัน คณะกรรมกำรบริษั ท
ผูบ้ ริหำรและพนักงำนของบริษัทต้องปฏิบตั ิดว้ ยควำมระมัดระวังในเรือ่ งดังต่อไปนี ้
❖ แนวปฏิบัติเกีย่ วกับการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง
บริษั ทไม่มี นโยบำยที่จะเข้ำไปมีบทบำท หรือ ให้กำรสนับ สนุนกำรกระท ำที่ ไม่ถูกครรลอง หรือกำรให้ควำม
ช่วยเหลือเพื่อเอือ้ กับประโยชน์ตอ่ กิจกำรในทำงใดทำงหนึง่
❖

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน

การบริจาคเพื่อการกุศล ทัง้ ในรูปแบบของกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน หรือในรูปแบบอื่น ๆ เช่น กำร
ให้ค วำมรู ้ หรือ กำรสละเวลำ เป็ น ต้น บริษั ท สำมำรถกระท ำได้ เพื่ อ เป็ น ส่ว นหนึ่ ง ในกิ จ กรรมตอบแทนสังคม
(Corporate Social Responsibility : CSR) โดยมิ ได้มุ่งหวัง ผลตอบแทนทำงธุ รกิ จ ทั้ง นี ้ จะต้อ งด ำเนิ น กำรตำม
แนวทำงปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลและเงินสนับสนุนอย่ำงเคร่งครัด
เงินสนับสนุน เป็ นกำรประชำสัมพันธ์ทำงธุรกิจและเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท อำจกระทำได้โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ หรือชื่อเสียงของบริษัท ทัง้ นีอ้ ำจมีควำมเสีย่ งเนื่องจำกเป็ นกำรจ่ำยเงินสำหรับกำรบริกำรหรือ
ผลประโยชน์ที่ยำกต่อกำรวัดผลและติดตำม ดังนัน้ จะต้องดำเนินกำรตำมแนวทำงปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรบริจำคเพื่อ
กำรกุศลและเงินสนับสนุนอย่ำงเคร่งครัด
กำรบริจ ำคเพื่ อ กำรกุศ ลและเงิ นสนับ สนุน อำจท ำให้เกิ ด ควำมเสี่ยงต่อ กำรคอร์รปั ชัน เนื่อ งจำกกิ จ กรรม
ดังกล่ำวเกี่ยวข้องกับกำรใช้จ่ำยเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตวั ตน และอำจจะใช้เป็ นข้ออ้ำงหรือเส้นทำงสำหรับกำร
คอร์รปั ชัน และเพื่อไม่ให้กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลมีวตั ถุประสงค์แอบแฝง ดังนัน้ บริษัทจึงได้กำหนดขัน้ ตอนและกำร
ควบคุมกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลและเงินสนับสนุน เพื่อให้ม่นั ใจว่ำกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลและเงินสนับสนุน เป็ นไป
อย่ำงโปร่งใสและเป็ นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
1) กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือพนักงำนของบริษั ท ที่ประสงค์จะให้บริษัทเข้ำร่วมบริจำคเพื่ อกำรกุศล หรือเงิ น
สนับสนุน (“ผูป้ ระสงค์จะให้บริษัทเข้ำร่วมบริจำคเพื่อกำรกุศล หรือเงินสนับสนุน ”) จะต้องจัดทำแบบคำขอ
อนุมตั ิ โดยระบุชื่อผูร้ บั บริจำคและหรือผูร้ บั กำรสนับสนุน และวัตถุประสงค์ข องกำรบริจำคหรือสนับสนุน
พร้อมแนบเอกสำรประกอบ เสนอขออนุมตั ิจำกผูม้ ีอำนำจอนุมตั ิของบริษัท
2) ผูป้ ระสงค์จะให้บริษัท เข้ำร่วมบริจำคเพื่อกำรกุศล หรือเงินสนับสนุน มีหน้ำที่ตรวจสอบองค์กรกำรกุศล
มูลนิธิตำ่ ง ๆ นิติบคุ คล ห้ำงร้ำนที่บริษัทจะเข้ำร่วมในกำรบริจำคเงิน หรือเงินสนับสนุน ก่อนกำรนำเสนอผูม้ ี
อำนำจอนุมตั ิ ดังนี ้
2.1) ต้องมั่นใจว่ำกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลและเงินสนับสนุนจะไม่ถกู นำไปใช้เป็ น วิธีกำรหลีกเลีย่ งในกำรให้
สินบน ตลอดจนต้องดำเนินกำรอย่ำงโปร่งใสและเป็ นไปตำมกฎหมำยที่ใช้บงั คับ
2.2) ต้องพิสจู น์ได้วำ่ มีกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรเพื่อกำรกุศลหรือที่ขอรับกำรสนับสนุนดังกล่ำวจริง และ
มีกำรดำเนินกำรเพื่อสนับสนุนให้วตั ถุประสงค์ของโครงกำรประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมอย่ำงแท้จริงหรือเพื่อเป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินงำนด้วยควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
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2.3) ต้องพิสจู น์ได้วำ่ กิจกรรมดังกล่ำวเป็ นไปเพื่อกำรกุศล ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่ำงตอบแทน
ให้กบั บุคคลใด หรือหน่วยงำนใด ยกเว้น กำรประกำศเกียรติคณ
ุ ตำมธรรมเนียมปฏิบตั ิท่วั ไป
3) หำกบริษัทตรวจพบหรือได้รบั แจ้งข้อมูลจำกทำงกำรว่ำ องค์กำร มูลนิธิ นิติบคุ คล ห้ำงร้ำน ที่บริษัทบริจำค
หรือให้เงินสนับสนุน มีกำรคอร์รปั ชันเกิดขึน้ บริษัทจะระงับกำรบริจำค หรือกำรสนับสนุนกิจกรรมในองค์กร
หรือบริษัทนัน้ ๆ ในทันทีที่รบั ทรำบ
❖

แนวปฏิบัติในการดาเนินการเกี่ยวกับของขวัญ การบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

กำรดำเนินกำรเกี่ย วกับของขวัญ กำรบริกำรต้อนรับ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่ไม่เหมำะสม อำจนำมำซึ่งควำม
เสี่ย งต่อ กำรคอร์รปั ชัน เป็ น ช่ องทำงให้เกิ ด กำรทุจ ริต โดยกำรจ่ำยเงิ นเพื่ อ เป็ นค่ำใช้จ่ ำยให้ กับ กรรมกำรบริษั ท
ผูบ้ ริหำร หรือพนักงำนของบริษัทเพื่อติดสินบน นอกจำกนี ้ กำรที่บริษัทให้ของขวัญ กำรบริกำรต้อนรับ หรือค่ำใช้จ่ำย
อื่น ๆ ที่ไม่เหมำะสมแก่ลกู ค้ำ อำจเป็ นกำรปฏิ บตั ิที่ผิดนโยบำยของลูกค้ำบำงรำย เป็ นเหตุให้บริษัทต้องเสียโอกำส
ทำงธุรกิจไป
บริษั ท ตระหนัก ถึ ง ควำมส ำคัญ ในกำรสร้ำ งควำมสัม พัน ธ์ที่ ดี กับ พัน ธมิ ต รทำงธุ ร กิ จ ในอัน ที่ จ ะน ำมำซึ่ ง
ควำมสำเร็จที่ย่งั ยืนอย่ำงต่อเนื่องของบริษัท และในขณะเดียวกันเพื่อดำรงรักษำไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท ซึง่ ประกอบ
ธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริตและถูกต้องตำมกฎหมำย ทัง้ นี ้ บริษัทมีแนวปฏิบตั ิในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับของขวัญ
กำรบริกำรต้อนรับ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ดังนี ้
1) กรรมกำรบริษัท ผูบ้ ริหำร และพนักงำนบริษัท สำมำรถรับ / ให้ของขวัญ กำรบริกำรต้อนรับ หรือค่ำใช้จ่ำย
อื่น ๆ เช่น กำรเลีย้ งรับ รอง หรือ กำรรับ เลีย้ งจำกบุคคลอื่ น เป็ นต้น ได้ในโอกำสต่ำง ๆ ตำมธรรมเนี ย ม
ประเพณี หรือตำมมำรยำทสังคมที่ปฏิบตั ิกันโดยทั่วไป โดยจะต้องกระทำด้วยควำมโปร่งใส ในที่เปิ ดเผย
โดยกำรรับ / ให้ดงั กล่ำวนัน้ จะต้องไม่ทำให้เกิดควำมได้เปรียบใด ๆ ผ่ำนกำรกระทำที่ไม่เหมำะสม หรือเป็ น
กำรแลกเปลี่ยนอย่ำงชัดเจน หรือแอบแฝง เพื่อให้ได้มำซึ่งกำรช่วยเหลือ หรือผลประโยชน์ตอบแทน ทำให้
เกิดกำรยินยอมผ่อนปรนในข้อตกลงทำงธุร กิจที่ไม่เหมำะสม ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเชิงธุรกิจและจะต้อง
เป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ นี ้ ในกำรให้ของขวัญ ของบริษั ทนัน้ จะต้องให้ในนำมบริษั ท ไม่ใช่ในนำมส่วนตัว โดยอำจจัดทำเป็ น
ของขวัญที่มีตรำสัญลักษณ์ของบริษัท เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ โดยจะต้องไม่อยูใ่ นรูปแบบของเงินสดหรือ
สิ่งเที ย บเท่ำ เงิ น สด เช่ น เช็ ค บัต รของขวัญ เป็ น ต้น และมี มูลค่ ำ ไม่เกิ น หลัก เณฑ์ที่ ท ำงกำรและ/หรือ
หน่วยงำนที่กำกับดูแลกำหนด
2) กรรมกำรบริษัท ผูบ้ ริหำร และพนักงำนบริษัท จะต้องไม่เรียกร้องหรือรับของขวัญ กำรบริกำรต้อนรับ หรือ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นจำกลูกค้ำ คู่คำ้ หรือผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทไม่วำ่ กรณีใดอันจะทำให้มีผลกระทบ
ต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมลำเอียง หรือลำบำกใจ หรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
3) กรรมกำรบริษัท ผูบ้ ริหำร และพนักงำนบริษัท ต้องไม่รบั ของขวัญหรือค่ำตอบแทนใด ๆ ที่เกินสมควร อัน
เนื่องมำจำกกำรปฏิบตั ิงำนในหน้ำที่ตำมปกติ เช่น กำรให้คำแนะนำกำรลงทุน หรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
จะต้องไม่รบั ของขวัญ หรือค่ำตอบแทนจำกบริษัทลูกค้ำ และ/หรือลูกค้ำที่เข้ำมำใช้บริกำร เป็ นต้น
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4) กำรห้ำมรับของขวัญ หรือ ค่ำตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่มีมลู ค่ำเกินกว่ำ 3,000 บำท (สำมพันบำท)
หรือของขวัญที่เป็ นเงินสด หรือเทียบเท่ำเงินสด เช่น บัตรของขวัญ บัตรกำนัล เป็ นต้น เมื่ออยูใ่ นสถำนกำรณ์
ที่ไม่อำจปฏิเสธกำรรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ดงั กล่ำวได้ในขณะนัน้ เช่น ในกำรประชุมหำรือกับลูกค้ำ
เป็ นต้น ผูร้ บั อำจรับของขวัญหรือผลประโยชน์ดงั กล่ำวไว้ก่อน โดยจะต้องแจ้งผูบ้ งั คับบัญชำทันที พร้อม
บันทึกในแบบรำยงำนกำรรับของขวัญ และนำส่งต้นฉบับ พร้อมส่งมอบสิ่งของ /ของขวัญ ที่ได้รบั ไปยัง
ส่วนกลำง ทัง้ นี ้ บริษัทจะพิจำรณำนำสิง่ ของ / ของขวัญที่ได้รบั เพื่อนำไปเป็ นของรำงวัลให้แก่พนักงำนหรือ
บริจำคแก่สำธำรณกุศลเพื่อส่วนรวมต่อไปตำมควำมเหมำะสม
5) กำรให้และรับผลประโยชน์อื่น ๆ เช่น กำรสังสรรค์รบั รอง จะต้องยืนยันได้ว่ำกำรรับรองนัน้ มิได้มีลกั ษณะ
เป็ นกำรใช้จ่ำยเงินมำกเกินสมควรหรือกระทำบ่อยครัง้ จนทำให้เกิดข้อผูกมัดกับผูท้ ี่จดั กำรสังสรรค์รบั รอง
นัน้ ไม่วำ่ โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
6) ต้องพิจำรณำค่ำใช้จ่ำยและรำยละเอียด ให้แน่ใจว่ำไม่ใช่คำ่ ใช้จ่ำยเพื่อจูงใจให้เจ้ำหน้ำที่รฐั หรือบุคคลที่ทำ
ธุรกิจกับบริษัท กระทำกำรอันมิชอบด้วยหน้ำที่ หรือกำรตัดสินใจใด ๆ เพื่อประโยชน์ทำงธุรกิจของบริษัท
7) บริษั ท จะประชำสัม พัน ธ์ให้กรรมกำรบริษั ท ผูบ้ ริห ำร และพนักงำนบริษั ท ทรำบถึ งแนวปฏิ บัติ เกี่ ย วกับ
ของขวัญ กำรบริกำรต้อนรับ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่บริษัทมีอยู่
8) บริษัทจะประชำสัมพันธ์หรือแจ้งให้ลกู ค้ำ คู่คำ้ หรือ ผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัททรำบ ถึงนโยบำย
และแนวทำงในกำรปฏิบตั ิเกี่ยวกับของขวัญ กำรบริกำรต้อนรับ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ของบริษัทผ่ำนแผ่นพับ
ที่ใช้ประชำสัมพันธ์กิจกำรของบริษัท และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท เป็ นต้น
❖

แนวปฏิบัติต่อหน่วยงานราชการ

1) ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด
2) กำรทำธุรกรรมกับรัฐ เมื่อติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ ต้องมีกำรดำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง ตรงไปตรงมำ ไม่กระทำ
กำรใด ๆ ที่อำจจูงใจให้เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรหรือละเว้นดำเนินกำร
3) กำรทำควำมรู จ้ กั หรือกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงกันตำมวำระโอกำส เทศกำล หรือตำมประเพณี
ปฏิบตั ิ หำกอยูใ่ นขอบเขตที่เหมำะสมสำมำรถกระทำได้
❖

แนวปฏิบัติการจ่ายค่าอานวยความสะดวก

บริษัทไม่มีนโยบำยสนับสนุนให้มีกำรจ่ำยเงินค่ำอำนวยควำมสะดวกแก่เจ้ำหน้ำที่รฐั เว้นแต่ เป็ นกำรจ่ำยเงินค่ำ
อำนวยควำมสะดวกที่เป็ นกำรให้บริกำรเพิ่มเติมเป็ นกำรทั่วไปที่สำมำรถเลือกใช้บริกำร เช่น แบบธรรมดำ หรือด่วน
พิเศษ โดยกระบวนกำรนัน้ ไม่ตอ้ งอำศัยดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่รฐั และเป็ นกำรกระทำอันชอบด้วยหน้ำที่ รวมทัง้ เป็ น
สิทธิที่บริษัทพึงกระทำได้ตำมกฎหมำยอยู่แล้ว ซึ่งเมื่อทำกำรจ่ำยเงินดังกล่ำว จะต้องจัดทำเอกสำรเป็ นลำยลักษณ์
อักษร และผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกผูม้ ีอำนำจตำมที่บริษัทกำหนด ทัง้ นี ้ วัตถุประสงค์และลักษณะของกำรจ่ำยเงินดังกล่ำว
จะต้องได้รบั กำรบันทึกข้อมูลไว้อย่ำงถูกต้อง
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❖

แนวปฏิบัติการจ้างพนักงานรัฐ

บริษัทจะไม่จำ้ งเจ้ำหน้ำที่รฐั ซึ่งมีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมบริษัท เว้นแต่ เป็ นกรณีที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ โดย
ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน (สำนัก งำน ก.ล.ต.) เพื่อเข้ำมำช่วยเหลือในกำรดำเนินงำนของ
บริษัท โดยกำหนดให้ปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติกำรอนุมตั ิกำรจ้ำง กำรกำหนดค่ำตอบแทน และกระบวนกำรควบคุม
เพื่อให้ม่นั ใจว่ำกำรจ้ำงพนักงำนรัฐจะไม่ได้เป็ นกำรตอบแทนกำรได้มำซึง่ ประโยชน์ใด ๆ กำรเอือ้ ประโยชน์ตอ่ บริษัท ที่
มีควำมเสีย่ งกำรทุจริตคอร์รปั ชัน ทัง้ นีเ้ จ้ำหน้ำที่รฐั จะได้รบั อัตรำค่ำจ้ำงตำมที่กำหนดในสัญญำจ้ำง ซึง่ ได้กำหนดอัตรำ
ค่ำจ้ำงเป็ นไปตำมควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ โดยหำกมีกำรจ้ำงพนักงำนรัฐ บริษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลกำรจ้ำง
พนักงำนรัฐไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษัท เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้
8. การพิจารณาโทษหากมีการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวทางปฏิบัตกิ ารป้ องกันและต่อต้าน
การคอร์รัปชัน
8.1 หำกกรรมกำรบริษัทฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตำมนโยบำยนี ้ บริษัทจะตัง้ คณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อดำเนินกำร
สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ ยวกับกำรกระทำดังกล่ำ วโดยไม่ชักช้ำ โดยพิจำรณำจำกหลักฐำนข้อเท็จจริง และ
สถำนกำรณ์แวดล้อ มตำมควำมเหมำะสมในแต่ละกรณี ทั้งนี ห้ ำกกำรฝ่ ำฝื น หรือไม่ป ฏิ บัติ ต ำมนโยบำย
ดังกล่ำวเป็ นกำรกระทำที่ผิดกฎหมำย ก็ให้รบั โทษตำมที่กฎหมำยกำหนด
8.2 หำกผูบ้ ริหำรและพนักงำนของบริษัทฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตำมนโยบำยนี ้ จะมีโทษทำงวินยั ซึง่ วิธีกำรลงโทษจะ
ขึน้ อยู่กบั ข้อเท็จจริงและสถำนกำรณ์แวดล้อม ทัง้ นีห้ ำกกำรฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตำมนโยบำยดังกล่ำวเป็ นกำร
กระทำที่ผิดกฎหมำย ก็ให้รบั โทษตำมที่กฎหมำยกำหนด ในขณะเดียวกันบริษัทไม่มีนโยบำยลดตำแหน่ง
ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อพนักงำนที่ ปฏิ เสธกำรคอร์รปั ชัน แม้ว่ำกำรกระทำนัน้ จะทำให้บริษัทสูญ เสีย
โอกำสทำงธุรกิจก็ตำม
8.3 บริษั ทใช้ระบบกำรสื่อสำรภำยในองค์กรทุกระบบเพื่อประชำสัมพันธ์บทลงโทษ หำกมีกำรไม่ปฏิ บัติต ำม
มำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน รวมถึงกำรสร้ำงกำรรับรู อ้ ย่ำงชัดเจนถึงนโยบำยและแนวทำงปฏิ บัติ ต่อ
พนักงำนที่ปฏิเสธกำรคอร์รปั ชัน
9. มาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีมำตรกำรในกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนกำรกระทำผิดกฎหมำย จรรยำบรรณ หรือ
พฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทัง้ จำกพนักงำนและผูม้ ีส่วนได้เ สียอื่น รวมถึง
รำยงำนทำงกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภำยในที่บกพร่อง และกลไกในกำรคุม้ ครองผูท้ ี่แจ้งเบำะแส หรือผู้
ร้องเรียน เพื่อให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียมีสว่ นร่วมในกำรสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึน้
เรือ่ งที่รบั แจ้งเบำะแสหรือร้องเรียน
• กำรกระทำผิดกฎหมำย ทุจริตคอร์รปั ชัน ระเบียบบริษัท หรือกำรทำผิดจรรยำบรรณของกรรมกำรและพนักงำน
• ควำมผิดปกติของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยในที่บกพร่อง
• เรือ่ งที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ หรือชื่อเสียงของบริษัท
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ช่องทำงแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน
คณะกรรมกำรบริษัทเปิ ดโอกำสให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียสำมำรถติดต่อสื่อสำรกับคณะกรรมกำรบริษัทและจะคุม้ ครองสิทธิ
ของผูม้ ีสว่ นได้เสียที่แจ้งเบำะแสหรือ ร้องเรียนประเด็นต่ำง ๆ โดยมีช่องทำงกำรติดต่อสือ่ สำรโดยผ่ำนกรรมกำรตรวจสอบ
ของบริษัท เพื่อดำเนินกำรตำมกระบวนกำรที่บริษัทกำหนดและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป ทัง้ นี ้ ช่องทำงติดต่อ
มีดงั นี ้
➢ ทำงไปรษณีย ์ โดยส่งมำที่

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ กลุม่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้
179 อำคำรบำงกอกซิตี ้ ทำวเวอร์ ชัน้ 25 - 26 , 29 ถนนสำทรใต้
แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
➢ ทำงอีเมล์ โดยส่งมำที่ compliance@trinitythai.com หรือ auditcomittee@trinitythai.com
กระบวนกำรคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบำะแส
เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผทู้ ี่แจ้งเบำะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน บริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรเก็บข้อมูลกำรแจ้งเบำะแส
หรือข้อร้องเรียนเป็ นควำมลับ และได้กำหนดขัน้ ตอนกำรรับเรือ่ งและกำรสอบสวนไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ซึง่ เรือ่ งร้องเรียน
ดังกล่ำวจะรับรู เ้ พียงเฉพำะในกลุ่มบุคคลที่ได้รบั มอบหมำยและเกี่ยวข้องด้วยเท่ำนัน้ หำกข้อมูลควำมลับดังกล่ำวถูก
เปิ ดเผย บริษัทจะติดตำมสอบสวนหำบุคคลที่เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวและมีบทลงโทษผูท้ ี่เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำว
นอกจำกนี ้ ถือเป็ นหน้ำที่ของผูบ้ งั คับบัญชำหรือหัวหน้ำฝ่ ำยงำนของผูท้ ี่แจ้งเบำะแส หรือผูร้ อ้ งเรียนทุกคนในกำรใช้
ดุลยพินิจสั่งกำรที่สมควรเพื่อคุม้ ครองผูท้ ี่แจ้งเบำะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน พยำน และบุคคลที่ให้ขอ้ มูลในกำรสืบสวนสอบสวน
มิให้ตอ้ งรับภยันตรำยและควำมเดือดร้อน หรือควำมไม่ชอบธรรมอันเนื่องมำจำกกำรแจ้งเบำะแส กำรร้องเรียน กำรเป็ น
พยำน หรือกำรให้ขอ้ มูล
ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไปตำมนโยบำยกำรคุม้ ครองและให้ควำมเป็ นธรรมแก่พนักงำนที่แจ้งเบำะแสหรื อร้องเรียนเกี่ยวกับกำร
คอร์รปั ชัน หรือไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับและจรรยำบรรณบริษัท
10. การนามาตรการไปปฏิบัตโิ ดยบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
10.1 บริษัทจะแจ้งและสนับสนุนให้บริษัทย่อย นำมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันไปปฏิบตั ิ
10.2 ห้ำมพนักงำนจ้ำงตัวแทนหรือตัวกลำงทำงธุรกิจใด ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกระทำกำรคอร์รปั ชัน
11. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
11.1 บริษัทจะติดประกำศนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน ในสถำนที่เด่นชัดเพื่อให้ทกุ คนในองค์กรทรำบ
11.2 บริษัทจะเผยแพร่นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรของบริษัท เช่น เว็บไซต์ของบริษัท
ระบบอินทรำเน็ต เป็ นต้น เพื่อให้สำธำรณชนทรำบ
11.3 บริษัทสือ่ สำรนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน รวมถึงช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนภำยในบริษัทผ่ำน
หลำกหลำยช่องทำง เช่น อบรมกรรมกำรหรือพนักงำนเข้ำใหม่ อบรมพนักงำนประจำปี เป็ นต้น เพื่อให้มีกำร
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นำไปปฏิบัติอย่ำงจริงจัง และเพื่อให้ม่ นั ใจว่ำบริษัทมีบุคลำกรที่มีทักษะเพียงพอต่อกำรนำมำตรกำรไปใช้
ปฏิบตั ิ
12. แนวทางการประเมินความเสีย่ ง
12.1 บริษัทกำหนดให้ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงฯ ประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรให้สินบนและกำรคอร์รปั ชันที่อำจจะ
เกิดขึน้ อย่ำงสม่ำเสมอ (อย่ำงน้อยปี ละครัง้ )
12.2 ฝ่ ำยบริหำรควำมเสีย่ ง จะพิจำรณำควำมเสีย่ งตำมประเภทของธุรกิจ ที่ก่อให้เกิดกำรคอร์รปั ชัน
12.3 บริษั ท ก ำหนดให้มี ก ำรทบทวนระบบควบคุม ภำยในและมำตรกำรจัด กำรควำมเสี่ ย งที่ ใช้อ ยู่ให้มี ค วำม
เหมำะสมที่จะสำมำรถป้องกันควำมเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
13. การควบคุมภายในและการรายงาน
13.1 บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้กำรดำเนินงำนของบริษัทบรรลุตำมวัตถุประสงค์ รวมถึง กำรปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำยและกฎระเบียบของทำงกำรที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็ นกำรลดควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรคอร์รปั ชัน
จึงมีระบบกำรตรวจสอบภำยในเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในที่มีอยู่
สำมำรถช่วยให้บริษัทบรรลุเป้ำหมำยตำมที่วำงไว้ได้
13.2 บริษัทกำหนดให้ฝ่ำยตรวจสอบฯ จัดทำแผนงำนกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยแผนกำรตรวจสอบ
จะผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยจะมีกำรพิจำรณำแผนงำนตำมควำมเสีย่ งที่ก่อให้กำรเกิด
กำรคอร์รปั ชัน
13.3 บริษัทกำหนดขัน้ ตอนกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเด็นเร่งด่วน ดังนี ้
• ฝ่ ำยตรวจสอบฯ จะรำยงำนผลกำรตรวจสอบประจำตำมแผนงำน ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบคู่ขนำน
พร้อมกับกรรมกำรอำนวยกำร เมื่อมีกำรจัดประชุม (อย่ำงน้อยปี ละ 4 ครัง้ )
• จำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบ ฝ่ ำยตรวจสอบฯ จะหำรือ และเสนอแนะแนวทำงปรับปรุ งแก้ไขผลกำร
ควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงกับผูบ้ ริหำรสำยงำนและกรรมกำรอำนวยกำร และนำเสนอไปยัง
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อทรำบผลกำรดำเนินกำร
• หำกพบว่ำมีประเด็นเร่งด่วนที่มีนยั สำคัญแต่ไม่มีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินหรือชื่อเสียงของบริษัทอย่ำงมี
นัยสำคัญได้แก่กำรทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงำนที่กำกับดูแลและ/หรือบริษัท ข้อร้องเรียนลูกค้ำ
จะรำยงำนเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ให้กรรมกำรอำนวยกำรทรำบผลกำรตรวจสอบและกำรดำเนินกำรก่อน เพื่อ
พิจำรณำสั่งกำรลงโทษและ/หรือบริหำรจัดกำรกับเหตุกำรณ์ที่ เกิ ดขึน้ ได้ทันท่วงที และนำเสนอผลกำร
ตรวจสอบและกำรดำเนินกำรดังกล่ำวแจ้งต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรจัดประชุมครัง้ ถัดไป กรณีที่มี
ผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินหรือชื่อเสียงของบริษัทอย่ำงมีนยั สำคัญให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทันที เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยไม่ชกั ช้ำ
• คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ นผูท้ ำหน้ำที่รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท
• หำกพบว่ำกรรมกำร หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของบริษัท ได้กระทำควำมผิดเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนอันเป็ นกำรทุจริตคอร์รปั ชัน หรือไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับและจรรยำบรรณ
ของบริษัท ผูส้ อบบัญชีตอ้ งแจ้งพฤติกรรมดังกล่ำวแก่คณะกรรมกำรบริษัทโดยไม่ชกั ช้ำ
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14. การจัดเก็บข้อมูล
14.1 บริษัทมีนโยบำยที่จะปฏิบตั ิตำมมำตรฐำน หลักกำร รวมทัง้ กฎหมำยที่บงั คับใช้เกี่ยวกับกำรรำยงำนข้อมูลทำง
บัญชีและกำรเงิน
14.2 ค่ำใช้จ่ำยทุกประเภทจะต้องมีเอกสำรประกอบ มีกำรอนุมตั ิตำมอำนำจอนุมัติ รวมทัง้ กำรจัดเก็บและรักษำ
ข้อมูลของบริษัทจะต้องเป็ นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
14.3 บริษัทไม่อนุญำตให้มีกำรบันทึกข้อมูลที่เป็ นเท็จ ผิดหลักกำร ไม่สมบูรณ์ ไม่ถกู ต้อง หรือทำกำรตกแต่งบัญชี
รวมทัง้ จะต้องไม่มีบญ
ั ชีนอกงบกำรเงินเพื่อใช้สนับสนุนหรือปกปิ ดกำรจ่ำยเงินที่ไม่เหมำะสม
15. การบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบำยฉบับนีใ้ ห้ใช้เพื่อครอบคลุมถึงกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของบริษัท ตัง้ แต่กำรคัดเลือกบุคลำกร
กำรฝึ กอบรม กำรประเมินผลงำน กำรให้ผลตอบแทนและกำรเลือ่ นตำแหน่ง เพื่อให้ม่นั ใจว่ำบริษัทได้มีบคุ ลำกรที่สนับสนุน
ในมำตรกำรป้อ งกัน และต่ อ ต้ำ นกำรคอร์รปั ชั น โดยมี ก ระบวนกำรในกำรบริห ำรทรัพ ยำกรบุค คลให้เป็ น ไปอย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ ดังนี ้
15.1 การคัดเลือก บริษั ทได้กำหนดประเภทและคุณ สมบัติของพนักงำน ในกำรรับ เข้ำท ำงำน โดยผูส้ มัค รที่ มี
คุณสมบัติเป็ นไปตำมเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งรวมถึงจะต้องไม่เคยมีประวัติกำรปฎิบตั ิหรือละเว้นกำรปฎิบตั ิ
หน้ำที่หรือใช้อำนำจตำแหน่งหน้ำที่โดยมิชอบ แสวงหำผลประโยชน์อนั มิควรได้ โดยกำรติดสินบนไม่วำ่ จะอยู่
ในรูปแบบใด ๆ โดย
1) ผูส้ มัครที่มีคณ
ุ สมบัติตำมเกณฑ์ให้ยื่ นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐำนตำมที่บริษัทกำหนดที่ฝ่ำยทรัพยำกร
บุคคล
2) ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลพิจำรณำคุณสมบัติเบือ้ งต้นร่วมกับผูบ้ ริหำรฝ่ ำยงำน และตรวจสอบประวัติจำกข้อมูล
ที่เผยแพร่ท ำงสำธำรณะ เช่น Google หำกพบข้อมูลประวัติกำรกระท ำผิด ในภำยหลังจำกรับเข้ำเป็ น
พนักงำน บริษัทมีสทิ ธิเลิกจ้ำงโดยถือว่ำพนักงำนให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ
3) เมื่อบริษัทได้ทำสัญญำจ้ำงบุคคลใดให้ทำงำนในตำแหน่งหน้ำที่ใด ถือว่ำผูน้ นั้ เป็ นพนักงำนบริษัท ได้รบั
อัตรำค่ำจ้ำงตำมที่กำหนดในสัญญำจ้ำง โดยกำรกำหนดอัตรำค่ำจ้ำงเป็ นไปตำมควำมรู ้ ควำมสำมำรถ
ประสบกำรณ์
15.2 การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน บริษัทกำหนดนโยบำยกำรประเมินพนักงำน บริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง หรือ
ลงโทษ หำกพนักงำนท่ำนใดปฏิเสธกำรคอร์รปั ชัน แม้ว่ำกำรกระทำนัน้ อำจทำให้บริษัทสูญเสียโอกำสทำง
ธุรกิจ ซึง่ บริษัทจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนเป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
1) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในช่วงทดลองงำน โดยพนักงำนเริ่มงำนใหม่จะต้องปฏิบัติงำนในช่วง
ทดลองงำนไม่เกิน 120 วัน นับแต่วนั เริม่ งำน
2) กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนประจำปี เพื่อทำควำมเข้ำใจร่วมกันถึงเป้ำหมำยในกำรทำงำนและกำร
ปรับปรุ งประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนในรอบปี ที่ผ่ำนมำ รวมถึง กำรประเมินพฤติกรรมในกำร
ทำงำน โดยเฉพำะพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกำรไม่ ปฏิบตั ิหรือละเว้นกำรปฏิบตั ิหน้ำที่หรือใช้อำนำจ
ตำแหน่งหน้ำที่โดยมิชอบ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์อนั มิควรได้ โดยกำรติดสินบนไม่ว่ำจะอยู่ในรู ปแบบ
ใด ๆ อันเป็ นสิง่ ที่บริษัทไม่พงึ ประสงค์
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3) กำรพิจำรณำให้ผลตอบแทนพิเศษ (Bonus) จะผ่ำนกำรพิจำรณำจำกผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำย และกลั่นกรอง
อย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับผลประกอบกำรโดยไม่ขนึ ้ กับกำรได้มำของโครงกำรใดโครงกำรหนึง่
15.3 การอบรมพนักงาน
1) สำหรับ พนักงำนใหม่ บริษั ท จัด ให้มี ก ำรปฐมนิ เทศให้พ นัก งำนใหม่ทุกคนเข้ำรับ กำรอบรมเกี่ ย วกับ
กฎระเบียบกำรทำงำนของบริษัท กฎระเบียบของทำงกำรรวมทัง้ รับ ทรำบนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิใน
กำรป้องกันและต่อต้ำนคอร์รปั ชัน
2) กรณีพนักงำนที่ทำงำน ณ ปั จจุบนั
ก. พนักงำนทุกคนสำมำรถอ่ำนนโยบำยรวมทัง้ ข้อมูล ล่ำสุดที่ปรับปรุ งแก้ไขได้จำกเว็บ ไซต์ และระบบ
Intranet ของบริษัท โดยบริษัทจะแจ้งให้พนักงำนทรำบหำกมีกำรเปลีย่ นแปลงข้อมูลที่สำคัญ
ข. พนักงำนทุกคนจะได้รบั กำรอบรมเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ตระหนัก
ถึงนโยบำยฉบับนี ้ โดยเฉพำะรูปแบบต่ำง ๆ ของกำรให้สนิ บน ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำไปมีสว่ นร่วมใน
กำรให้สินบน ตลอดจนวิธีกำรรำยงำนกรณี พบเห็นหรือสงสัยว่ ำมีกำรให้สินบนหรือกำรคอร์รปั ชั น
ทัง้ นี ้ บริษัทกำหนดให้มีกำรจัดอบรม ดังนี ้
• หลังจำกมี กำรประกำศนโยบำยและแนวทำงปฏิ บัติ ในกำรป้องกัน และ ต่อ ต้ำนมำตรกำร
คอร์รปั ชัน กำหนดให้มีกำรอบรมเกี่ยวกับนโยบำยดังกล่ำวภำยใน 90 วัน
• กำหนดให้มีกำรจัดอบรมเป็ นประจำทุกปี พร้อมกับกำรอบรมประจำปี ของพนักงำน
16. การสื่อสาร
16.1 คณะกรรมกำรบริษัท
บริษัทจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรือ่ งนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิในกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรคอร์รปั
ชัน ให้แก่กรรมกำรทุกท่ำนรับทรำบ รวมทัง้ จะมีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรเข้ำใหม่เกี่ยวกับนโยบำยนี ้
16.2 พนักงำน
• พนักงำนใหม่ทกุ คนจะได้รบั กำรอบรมให้ควำมรูเ้ กี่ยวกับนโยบำยดังกล่ำวในกำรปฐมนิเทศ
• พนักงำนปั จจุบนั สำมำรถศึกษำนโยบำยรวมทัง้ ข้อมูลล่ำสุดที่ปรับปรุ งแก้ไขได้จำกเว็บไซต์ของบริษัท
และระบบ Intranet ของบริษั ท โดยบริษั ทจะแจ้งให้พนักงำนทรำบหำกมี กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่
สำคัญ และจะได้รบั กำรอบรมเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ตระหนักถึง
นโยบำยฉบับนี ้ โดยเฉพำะรู ป แบบต่ำง ๆ ของกำรคอร์รปั ชัน ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำไปมี ส่วนร่วม
ตลอดจนวิธีกำรรำยงำนกรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ำมีกำรคอร์รปั ชัน
16.3 ตัวแทน ตัวกลำงทำงธุรกิจ ผูจ้ ดั จำหน่ำยสินค้ำ / ให้บริกำร และผูร้ บั เหมำ
บริษั ท จะสื่อ สำรนโยบำยนี ใ้ ห้แก่ ตัว แทน ตัวกลำงทำงธุ รกิ จ ผูจ้ ัดจ ำหน่ำ ยสินค้ำ / ให้บ ริกำร และ
ผูร้ บั เหมำ ตัง้ แต่เริ่มต้นควำมสัมพันธ์ และ ในภำยหลังตำมควำมเหมำะสมเพื่อให้ยึดมั่นในกำรต่อต้ำนกำร
คอร์รปั ชัน
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