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นโยบายการต่อต้านการคอรร์ปัชั �น (Anti - Corruption)  

บริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 
 

เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ดแีละการดาํเนินธุรกจิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้สีว่นไดเ้สยี 
และเพื�อเป็นแนวทางในการปฏบิตัขิองกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั  

บรษิทัฯ ตระหนักถงึความสาํคญัและจาํเป็น และมคีวามมุ่งมั �นในการต่อตา้นการคอรร์ปัชั �นของบรษิทัฯ ทกุรปูแบบ ไม่
ว่าจะโดยการนําเสนอ การให้คํามั �นสญัญา การขอ การเรยีกร้อง การใหห้รอืรบัสนิบน หรอืการกระทําพฤติกรรมที�ส่อไปใน
ทางการคอรร์ปัชั �น และบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมเป็น “แนวร่วมปฏบิตัภิาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ” เพื�อแสดงเจตนารมณ์
และความมุ่งมั �นในการต่อตา้นการคอร์รปัช ั �นทุกรูปแบบ โดยใหส้ตัยาบนัเพื�อรบัทราบขอ้ตกลงตามคําประกาศเจตนารมณ์ของ
แนวรว่มดงักล่าวในการต่อตา้นการทจุรติทกุรปูแบบ และไดส้ื�อสารไปยงับคุคลากรของบรษิทัฯ  

โดยที�ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครั 8งที� 9/;<=> ได้พจิารณาแบบประเมนิตนเองเกี�ยวกบัมาตรการต่อตา้นการ
คอรร์ปัชั �น ฉบบัวนัที� >@ ตุลาคม ;<<< ในแต่ละประเดน็แลว้จงึไดก้าํหนดนโยบายฉบบันี8 ซึ�งมรีายละเอยีดดงันี8 
1. คาํนิยาม 

บคุลากรของบริษทัฯ หมายถงึ กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ 
การทุจริตคอรร์ปัชั �น หรือ คอรร์ปัชั �น (Corruption) หมายถงึ การปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัใินตาํแหน่งหน้าที�หรอืใช้

อํานาจในตําแหน่งหน้าที�โดยมชิอบ ฝ่าฝืนกฎหมาย จรยิธรรม ระเบยีบ นโยบาย หรอืกฎบตัรและจรรยาบรรณ (Code of 
Conduct) ของบรษิทัฯ เพื�อการแสวงหาประโยชน์อนัมคิวรไดไ้ม่ว่าในรปูแบบใด อาท ิการใหห้รอืรบัสนิบน การนําเสนอ การให้
คาํม ั �นว่าจะให ้การขอ หรอืเรยีกรอ้ง ซึ�งเงนิ ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อื�นใดซึ�งไม่เหมาะสม กบัเจา้หน้าที�ของรฐั หน่วยงานของ
รฐั หน่วยงานเอกชน หรอืบุคคลอื�นใดที�มคีวามเกี�ยวขอ้งทางธุรกจิ เพื�อใหบุ้คคลดงักล่าวกระทาํหรอืละเว้นการปฏิบตัหิน้าที�
เพื�อใหไ้ดม้า เอื8อประโยชน์ หรอืรกัษาไวซ้ึ�งธุรกจิหรอืประโยชน์อื�นใดที�ไมเ่หมาะสมทางธุรกจิ เวน้แต่เป็นกรณีที�กฎหมาย ระเบยีบ 
ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนยีมประเพณีทอ้งถิ�นหรอืจารตีทางการคา้ใหก้ระทาํได ้

การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถงึ การชว่ยเหลอืไมว่่าจะเป็นทางดา้นการเงนิหรอื
รปูแบบอื�นใดเพื�อสนับสนุนกจิกรรมทางการเมอืง ไม่ว่าจะเป็นการใหกู้เ้งนิ การใหส้ิ�งของหรอืบรกิาร การโฆษณาส่งเสรมิหรอื
สนบัสนุนพรรคการเมอืง การซื8อบตัรเขา้ชมงานที�จดัเพื�อระดมทุนหรอืบรจิาคเงนิใหแ้ก่องค์กรที�มคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิกบัพรรค
การเมอืง รวมถงึ การเปิดโอกาสใหพ้นกังานลาหยุดโดยไมไ่ดร้บัค่าจา้งหรอืเป็นตวัแทนบรษิทัฯ เพื�อร่วมดาํเนินการเกี�ยวกบัการ
รณรงคท์างการเมอืง เป็นตน้ 
2. หน้าที�และความรบัผิดชอบ 

2.1. คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าที�ในการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดแูลใหม้รีะบบการสนบัสนุนการต่อตา้นการคอรร์ปัชั �นที�
มปีระสทิธภิาพ เพื�อใหพ้นักงานทุกคนในบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ใจและตระหนักถงึความสาํคญัของการต่อตา้นคอรร์ปัชั �นและ
ปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร  

2.2. คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าที�สอบทานการรายงานทางการเงนิและบญัช ีระบบการควบคุมภายใน ระบบการ
ตรวจสอบภายใน และระบบการบรหิารความเสี�ยงที�เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนรบัเรื�องการแจง้เบาะแสการ
ทุจริตคอร์รัปชั �น อันเกิดจากคนในองค์กรมีส่วนเกี�ยวข้อง พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอเรื�องต่อ
คณะกรรมการบรษิทัรว่มกนัพจิารณา ลงโทษ หรอืแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  

2.3. คณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการ มหีน้าที�กํากบัดูแล ใหค้ําปรกึษาและตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายการกํากบั
ดแูล จรยิธรรมในการดาํเนินธุรกจิ ตลอดจนโยบายและมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชั �น  
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2.4. คณะกรรมการทาํงานบรหิารความเสี�ยง มหีน้าที�ในการจดัทาํการประเมนิความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัช ั �น 
ตลอดจนจดัทํามาตรการและแนวทางป้องกันความเสี�ยงจากการทุจรติคอร์รปัช ั �น เพื�อนําเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ  

2.5. คณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิาร มหีน้าที�ในการนํานโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชั �นไปปฏบิตั ิโดย
กําหนดให้มีระบบสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รปัชั �น และสื�อสารไปยงัพนักงานและผู้เกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย รวมถึง
ทบทวนความเหมาะสมของ ระบบและมาตรการต่างๆเพื�อให้สอดคล้องกับการเปลี�ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัและขอ้กาํหนดของกฎหมาย  

2.6. ผูต้รวจสอบภายในมหีน้าที�และความรบัผดิชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏบิตังิานว่าเป็นไปอย่างถูกตอ้ง
ตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบัตแิละกฎหมาย เพื�อให้มั �นใจว่าระบบควบคุมมีความ
เหมาะสมและรดักุมต่อการตอ่การทจุรติคอรร์ปัชั �น และรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

3. แนวทางปฏิบติัเกี�ยวกบัการต่อต้านการคอรร์ปัชั �น 
บรษิทัฯ ไมย่อมรบัการคอรร์ปัชั �นใด ๆ ทั 8งสิ8น โดยครอบคลุมถงึธุรกจิและรายการทั 8งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง บุคลากรของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ตอ้งปฏบิตัติามนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชั �น และกฎบตัรและจรรยาบรรณ
ทางธุรกจิ (Code of Conduct) อย่างเคร่งครดั หา้มเขา้ไปเกี�ยวขอ้งกบัเรื�องคอร์รปัชั �นทุกรูปแบบทั 8งทางตรงและทางออ้ม 
รวมถงึตอ้งปฏบิตัดิงันี8 
3.1. ไมก่ระทาํพฤตกิรรมใด ที�เป็นการแสดงถงึเจตนาว่าเป็นการทจุรติคอรร์ปัชั �น การให ้หรอืรบัสนิบน แก่เจา้หน้าที�ของรฐั

และเอกชน หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัฯ เพื�อใหไ้ดม้าหรอืคงไวซ้ึ�งธุรกจิหรอืขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 
หรอืเพื�อประโยชน์ของตนเองและผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง รวมถงึไมเ่รยีกรบัและจ่ายสนิบนกบับคุคลอื�นใดที�ตนไดเ้ขา้ไปตดิต่องาน 
รวมถงึหน่วยงานราชการ เพื�อใหไ้ดม้าซื�งประโยชน์ในทางมชิอบ 

3.2. ไมล่ะเลยหรอืเพกิเฉย เมื�อพบเหน็การกระทาํที�เขา้ขา่ยการทจุรติคอรร์ปัชั �นที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัฯโดยถอืเป็นหน้าที�ที�
ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืบุคคลที�รบัผดิชอบทราบ และใหค้วามรว่มมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ  

3.3. บรษิทัฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที�ปฏเิสธการคอร์รปัชั �น หรอืแจ้งเบาะแสเรื�องการคอร์รปัชั �นใหก้บั
บรษิทั ตามที�กําหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองผูร้อ้งเรยีน หรอืผู้ที�ใหค้วามร่วมมอืในการรายงานการทุจรติคอรร์ปัชั �น 
ตามนโยบายการรบัเรื�องรอ้งเรยีนการทจุรติและการกระทาํผดิ 

3.4. ผูท้ี�กระทาํการทุจรติคอรร์ปัชั �น เป็นการกระทาํผดิจรรยาบรรณ ซึ�งจะตอ้งไดร้บัการพจิารณา บทลงโทษ ตามระเบยีบ
ว่าดว้ยวนิยั พนกังานของบรษิทัที�กาํหนดไว ้และอาจไดร้บัโทษตามกฎหมายหากการกระทาํนั 8นผดิกฎหมาย  

3.5. บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู ้และทําความเขา้ใจกบับุคคลที�ตอ้งปฏบิตัหิน้าที�ที�เกี�ยวขอ้ง
กบับรษิทัฯ หรอือาจเกดิผลกระทบต่อบรษิทัฯ ในเรื�องที�ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั �นนี8  

3.6.  บรษิทัฯ จดัใหม้กีระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที�เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพอย่างสมํ�าเสมอเพื�อ
ป้องกนัมใิหม้กีารคอรร์ปัชั �น  

3.7. บรษิทัฯ จดัใหม้กีระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคล ที�สะทอ้นถึงความมุ่งมั �นของบรษิทัฯ ต่อมาตรการต่อต้านการ 
ทจุรติคอรร์ปัชั �นตั 8งแต่การคดัเลอืก การอบรม การประเมนิผลงาน การใหผ้ลตอบแทนและการเลื�อนตาํแหน่ง 

3.8. บรษิทัฯ มนีโยบายที�จะปฏบิตัติามกฎหมายและมาตรฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั �นในประเทศไทย 
และในทุกประเทศที�ตวัแทนของบรษิทัฯ ประกอบธุรกจิในนามของบรษิทัฯ 

3.9. นโยบายฉบบันี8ขยายไปถงึ ตวัแทน คูส่ญัญาหรอืบุคคลใดที�กระทาํการในนามของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 
3.10. เพื�อใหเ้กดิความชดัเจนในการดาํเนนิการในเรื�องที�มคีวามเสี�ยงสงูกบัการเกดิคอรร์ปัชั �น กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารและ 

พนกังาน ทกุระดบัของบรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัหิน้าที�ดว้ยความระมดัระวงั ในเรื�องดงัต่อไปนี8 
3.10.1. การใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเมอืง 

(1) บรษิทัฯดาํเนินธรุกจิอยา่งเป็นกลางทางการเมอืง โดยจะไมใ่หก้ารสนบัสนุนหรอืกระทาํการอนัเป็นการ
ฝักใฝ่พรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึ�ง  
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(2) บรษิทัฯ ไมส่นบัสนุนทางการเงนิหรอืสิ�งของใหแ้ก่พรรคการเมอืง นักการเมอืงหรอืผูส้มคัรรบัเลอืกตั 8ง
ทางการเมอืงใดๆ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อเอื8อประโยชน์ทางธรุกจิใหก้บับรษิทัฯ 

(3) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือ
นกัการเมอืงมอือาชพีสงักดัพรรคการเมอืงพรรคใดพรรคหนึ�ง และไม่สนบัสนุนทางการเงนิหรอืสิ�งของ
ใหแ้กพ่รรคการเมอืง นกัการเมอืง หรอืผูส้มคัรรบัเลอืกทางการเมอืงใด ๆ โดยมวีตัถุประสงค์เพื�อเอื8อ
ประโยชน์ทางธุรกจิใหก้บับรษิทัฯ 

(4) บุคลากรของบริษัทฯ มีสทิธิเสรีภาพในการเขา้ร่วมกจิกรรมทางการเมืองภายใต้บทบญัญัติแห่ง
รฐัธรรมนูญ แต่จะต้องไม่แอบ อ้างความเป็นพนักงาน หรอืนําทรพัย์สนิ อุปกรณ์หรอืเครื�องมอืใดๆ
ของบริษัทฯไปใช้เพื�อประโยชน์ในการดําเนินการใดๆในทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพึง
ระมดัระวงัไมใ่หก้ารดาํเนินการใดๆ ทาํใหเ้กดิความเขา้ใจว่าบรษิทัฯ ไดใ้หก้ารสนับสนุนหรอืฝักใฝ่ใน
พรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึ�ง 

3.10.2. การบรจิาคเพื�อการกุศล (Donation) และเงนิสนบัสนุน (Sponsorships) 
(1) การบรจิาคเพื�อการกุศลทั 8งในรูปแบบของการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิหรอืรูปแบบอื�นๆ เช่น 

การใหค้วามรู ้หรอืสละเวลา เป็นตน้ บรษิทัฯ สามารถกระทาํไดโ้ดยอาจเป็นส่วนหนึ�งในกจิกรรมตอบ
แทนสงัคม ตลอดจนการประชาสมัพนัธ์และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ที�ดใีหแ้ก่บรษิัทฯ โดยไม่มกีาร
เรยีกรอ้งผลประโยชน์ตอบแทนจากผูร้บับรจิาค และโดยมไิดมุ้ง่หวงัผลตอบแทนทางธุรกจิ  

(2) การใหเ้งนิสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงนิ หรอื ทรพัย์สนิ แก่กจิกรรมหรอืโครงการใด จะตอ้งดําเนินการ
ดว้ยความ โปรง่ใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย ตอ้งระบุชื�อผูใ้หใ้นนามบรษิทัฯ เทา่นั 8น โดยผ่านขั 8นตอน
การอนุมตัติามระเบยีบของบรษิทัฯ ที�กําหนดไว้ และมั �นใจว่าการใหเ้งนิสนับสนุนดงักล่าวจะไม่ถูก
นําไปใชเ้ป็นวธิกีารหลกีเลี�ยงในการใหส้นิบน ทั 8งนี8การใหเ้งนิสนบัสนุนนั 8นตอ้งมวีตัถุประสงค์ เพื�อเป็น
การประชาสมัพนัธ์ ส่งเสรมิธุรกจิ และภาพลกัษณ์ที�ดขีองบรษิทัฯ โดยอาจกระทําได้หลายรูปแบบ 
เชน่ การสนบัสนุนกจิกรรมทางวฒันธรรม กจิกรรมเพื�อสงัคมและ สิ�งแวดล้อม กจิกรรมเพื�อการศกึษา
และกฬีา เป็นตน้  

(3) บุคลากรของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัไม่ใหก้ารบรจิาคเพื�อการกุศลและการ
ใหเ้งนิสนับสนุนเป็นการปิดบงัการตดิสนิบน โดยการบรจิาคเพื�อการกุศลและการใหก้ารสนับสนุน
จะตอ้งผ่านกระบวนการพจิารณาที�โปรง่ใสและเป็นไปตามกฎหมายหรอืระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง โดยมกีาร
รอ้งขอเป็นหนังสอืแจง้ถึงวตัถุประสงค์ในการบรจิาคเพื�อการกุศลและการใหก้ารสนับสนุน พรอ้มทั 8ง
เอกสารประกอบอื�นๆ แก่ผูม้อีาํนาจอนุมตัใินแต่ละระดบั 

(4) การใหเ้งนิสนบัสนุนและการบรจิาคเพื�อสาธารณกศุล ตอ้งมหีลกัฐานการบรจิาคที�ชดัเจนและเชื�อถอืได ้
เพื�อใหม้ั �นใจว่าการใหเ้งนิสนับสนุน และการบรจิาคเพื�อสาธารณกุศลนั 8นไม่ไดใ้ชเ้ป็นขอ้อ้างสาํหรบั
การทจุรติคอรร์ปัชั �น 

3.10.3. ของขวญั (Gift) และค่าใชจ่้ายเลี8ยงรบัรอง (Entertainment)  
บรษิทัฯ ตระหนักดวี่าการสรา้งความสมัพนัธ์ที�ดกีบัพนัธมติรทางธุรกจิเป็นสิ�งสาํคญัที�จะนํามาซึ�งความสาํเรจ็
อยา่งต่อเนื�องของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึไดก้าํหนดแนวปฏบิตัดิงันี8 
(1) บุคลากรของบรษิัทฯ สามารถให้ของขวญัและเลี8ยงรบัรองพนัธมติรทางธุรกิจได้ หากเขา้เงื�อนไข 

ทกุขอ้ดงัต่อไปนี8 
(ก) ไม่เป็นการกระทาํเพื�อครอบงาํ ชกันําหรอื ตอบแทนบุคคลใดๆเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งความไดเ้ปรยีบ

ผ่านการกระทาํที�ไมเ่หมาะสม หรอืแอบแฝงเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งการชว่ยเหลอืหรอืผลประโยชน์  
(ข) เป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ระเบยีบ และหลกัเกณฑข์องบรษิทัฯ ตามที�กาํหนดไว ้ 
(ค) เป็นการใหใ้นนามบรษิทัฯ ไมใ่ชใ่นนามของพนกังาน และกระทาํอย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด  
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(ง) ประเภทและมลูค่ามคีวามเหมาะสม ถูกตอ้งตามกาลเทศะ เช่น กรณีที�อยู่ระหว่างการประกวด
ราคา จะตอ้งงดการใหข้องขวญั หรอืจดัเลี8ยงรบัรองใหแ้ก่เจ้าหน้าที�รฐั พนักงานของบรษิทัฯ 
หรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เป็นตน้ 

(จ) เหมาะสมกบัสถานการณ์ เชน่การใหข้องขวญัเลก็ๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสาํคญัซึ�งเป็นธรรม
เนียมปฏบิตัปิกต ิ

(ฉ) การแลกเปลี�ยนของขวญัไดก้ระทาํอย่างเปิดเผย 
(2) บุคลากรของบรษิทัฯ สามารถรบัของขวญั หรอืผลประโยชน์ใด ๆ ตามเทศกาล หรอืธรรมเนียมปฏบิตัิ

ปกตโิดยจะตอ้งมมีลูค่าไมเ่กนิ k,mmm บาท (สามพนับาท) ทั 8งนี8ของขวญัที�รบัไดจ้ะตอ้งไม่เป็นเงนิสด 
หรอืเทยีบเทา่เงนิสด เช่น บตัรกํานัล บตัรของขวญั เป็นต้น หากอยู่ในสถานการณ์ที�ไม่อาจปฏเิสธ
การรบัของขวญัหรอืผลประโยชน์ดงักล่าวไดใ้นขณะนั 8น ผูร้บัตอ้งแจง้ ผูบ้งัคบับญัชาทนัท ีและจดัทาํ
รายงานการรบัของขวญั และสง่ของขวญัดงักล่าวใหส้าํนักกาํกบัดแูลและเลขานุการบรษิทั เพื�อนําไป
เป็นของรางวลัใหก้บัพนกังานในเทศกาลสาํคญั หรอืขออนุมตัใิหนํ้าไปบรจิาคเพื�อสาธารณกุศลต่อไป
ตามความเหมาะสม 

4. การสื�อสารและการอบรม 
4.1. บรษิทัฯ จะจดัให้มกีารสื�อสารและเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชั �นใหบุ้คลากรของบรษิัทฯ และบุคคล

ภายในบรษิทัฯ ไปยงัหน่วยงานทุกระดบัในบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ผ่านช่องทางต่าง ๆ เชน่ การปฐมนิเทศกรรมการ
และพนักงานใหม่ งานอบรมหรอืสมัมนาประจําปี การติดประกาศในบอร์ดประชาสมัพนัธ์ ระบบอนิทราเน็ต อีเมล ์
เว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงการอบรมบุคลากรของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยเป็นระยะให้ทราบถึงรูปแบบการทุจริต
คอรร์ปัชั �นต่าง ๆ ความเสี�ยงจากการมส่ีวนเกี�ยวขอ้งในการทจุรติคอรร์ปัชั �นและวธิกีารแจง้เบาะแส เพื�อใหผู้เ้กี�ยวขอ้ง
ทราบและนํานโยบายไปปฏบิตัโิดยการอบรมดงักลา่วจะเป็นสว่นหนึ�งของการอบรมพนกังานเขา้ใหมข่องบรษิทัฯ 
นอกจากนี8 บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการอบรมแก่บุคคลากรของบริษัทฯ เพื�อส่งเสริมให้มคีวามซื�อสตัย์ สุจริต และ
รบัผดิชอบในการปฏบิตัติามหน้าที�และความรบัผดิชอบ และเพื�อสรา้งความเขา้ใจที�ถูกต้องร่วมกนั เกี�ยวกบัการใหแ้ละ
รบัของขวญั ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื�นใด การเลี8ยงรบัรองที�เป็นไปเพื�อวตัถุประสงคท์างธุรกจิหรอืตามประเพณีนิยม 
การใหเ้งนิสนบัสนุน การบรจิาคเพื�อสาธารณกุศล การชว่ยเหลอืและสนบัสนุนทางการเมอืงดว้ย 

4.2. บรษิทัฯจะสื�อสารและเผยแพร่นโยบายการต่อตา้นคอร์รปัชั �น รวมถึงช่องทางการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนไปยงั
สาธารณชน บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ตลอดจน ตวัแทนทางธุรกจิ คู่ค้าทางธุรกิจที�เกี�ยวขอ้ง และผู้มสี่วนไดเ้สยีผ่าน
ชอ่งทางต่างๆ เชน่ เวบ็ไซตข์องบรษิทั รายงานประจาํปีแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีเป็นตน้ เพื�อสรา้งความเขา้ใจ
และสนบัสนุนใหย้ดึมั �นในมาตรฐานการรบัผดิชอบต่อสงัคมในเรื�องการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั �นเช่นเดยีวกบับรษิทัฯ 

4.3. หากบุคลากรของบริษัทฯ ท่านใดมีขอ้สงสยัใด ๆ เกี�ยวกับนโยบายนี8หรือมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัช ั �น 
ใด ๆ สามารถสอบถามไดท้ี�เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. บทลงโทษ 
ผูใ้ดกระทาํการใดโดยจงใจไมป่ฏบิตัติามนโยบายนี8 รวมทั 8งมพีฤตกิรรมที�กลั �นแกลง้ ขม่ขู ่หรอืเลอืกปฏบิตั ิดว้ยวธิกีารอนัไม่
ชอบธรรมต่อผู้แจ้งเรื�องร้องเรยีน หรอื เบาะแส หรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกับเรื�องร้องเรยีนหรือเบาะแสตามนโยบายนี8อัน
เนื�องมาจากการรอ้งเรยีน หรอืการแจง้เบาะแสการกระทําความผดิ ใหถ้อืว่าผูน้ั 8นกระทําผดิวนิัยและต้องรบัผดิชอบชดใช ้
ความเสยีหายแก่บรษิทัฯ หรอืผูท้ ี�ไดร้บัผลกระทบจากการกระทาํดงักล่าว ตลอดจนรบัผดิในทางแพ่งและทางอาญาหรอืตาม
กฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งต่อไป 

6. มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรียน (Whistle Blower) 
บรษิัทฯ กําหนดกลไกในการรบัเรื�องร้องเรียนและการดําเนินการกรณีมกีารชี8เบาะแสเกี�ยวกบัการกระทําผดิกฎหมาย  
กฎบตัรและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) หรอืพฤตกิรรมที�อาจสอ่ถงึการทจุรติคอรร์ปัชั �นของบุคลากรของบรษิทัฯ ซึ�ง
รวมถงึมาตรการคุม้ครองที�เหมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแส ตามนโยบายการรบัเรื�องรอ้งเรยีนการทุจรติและการกระทาํผดิฉบบันี8
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เพื�อเป็นแนวทางปฏบิตัทิี�ชดัเจน และเพื�อใหก้ารรบัเรื�องรอ้งเรยีนการทุจรติและการกระทําผดิเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
ทั 8งนี8 รายละเอยีดที�เกี�ยวขอ้งปรากฏตามนโยบายการรบัเรื�องรอ้งเรยีนการทจุรติและการกระทาํผดิของบรษิทัฯ 
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