นโยบายต่ อต้ านการให้ สินบน และคอรั ปชั่น
(Anti-Bribery and Corruption Policy)
ของ
บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

แก้ ไขปรั บปรุ ง ปี 2561
ครั ง้ ที่ 1
ประกาศใช้ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

1. วัตถุประสงค์
บริ ษัท ไทรทัน โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน) มีหลักกำรในกำรดำเนินธุรกิจโดยให้ ควำมสำคัญต่อกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดีและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งได้ ถือปฏิบตั ิสืบเนื่องกันมำเป็ นเวลำนำนภำยใต้
กรอบจรรยำบรรณที่มีกำรพัฒนำให้ เหมำะสมกับควำมเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคมและบริ ษัทมี
ควำมมุ่งมัน่ ที่จะไม่สนับสนุนและไม่ยอมให้ สินบนและกำรคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ ไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้ อม
โดยครอบคลุมทุกธุรกิจและทุกหน่วยงำนที่เกี่ ยวข้ อง พร้ อมทัง้ กำหนดขัน้ ตอนปฏิบตั ิเพื่อป้องกันกำรให้
สินบนและกำรคอรัปชัน่ และจะมีกำรสอบทำนขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิอย่ำงสม่ำเสมอ และทบทวนให้ สอดคล้ อง
กับกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำย ธุรกิจ และรักษำชื่อเสียงของบริ ษัท โดยกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน
ทุกคนต้ องปฏิบตั ิตำมนโยบำยนี ้โดยทัว่ กัน ด้ วยบริ ษัทตระหนักดีว่ำกำรให้ สินบนและกำรคอรัปชัน่ นัน้ ถือ
เป็ นเรื่ องผิดกฎหมำยซึง่ บริ ษัทไม่สำมำรถยอมรับให้ เกิดขึ ้นได้ อย่ำงสิ น้ เชิง (Zero tolerance) และถือเป็ นภัย
ร้ ำยแรงที่ทำลำยกำรแข่งขันอย่ำงเสรี และเป็ นธรรม รวมทังก่
้ อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ำ บริ ษั ท มี น โยบำยกำรก ำหนดควำมรั บ ผิ ด ชอบ แนวปฏิ บัติ ข้ อ ก ำหนดในกำร
ดำเนินกำรที่เหมำะสมและเพื่อให้ กำรตัดสินใจและกำรดำเนินกำรทำงธุรกิจที่อำจมีควำมเสี่ยงด้ ำนกำรให้
สินบนและคอรัปชัน่ ได้ รับกำรพิจำรณำและกำรปฏิบตั ิอย่ำงรอบคอบ บริ ษัทจึงได้ จดั ทำ “นโยบำยต่อต้ ำน
กำรให้ สินบน และคอรัปชัน่ “ เป็ นลำยลักษณ์ อักษรขึ ้น ซึ่งผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อ
แสดงออกถึงควำมมุ่งมัน่ ในกำรต่อต้ ำนกำรให้ สินบนและคอรัปชัน่ สอดคล้ องกับค่ำนิยมของบริ ษัทในด้ ำน
ควำมเป็ นมืออำชีพ (Professional) ที่ดำเนินงำนโดยทีมงำนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมรับผิดชอบ มี
หลักกำรและคุณธรรมในกำรปฏิบตั งิ ำนภำยใต้ หลักบรรษัทภิบำลที่โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ ด้วยควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและ เพื่อปฏิบตั ิตำมกฎหมำยของประเทศไทยในกำรต่อต้ ำนกำรให้ สินบนแก่เจ้ ำหน้ ำที่
ของรัฐและกำรต่อต้ ำนคอรัปชัน่ ให้ เป็ นแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจและป้องกันไม่ให้ บคุ ลำกรของบริ ษัทฝ่ ำ
ฝื นกฎหมำยและพัฒนำสูอ่ งค์กรแห่งควำมยัง่ ยืนต่อไป
2. คานิยาม
สินบน (Bribery) หมำยถึง ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดที่เป็ น กำรเสนอ กำรให้ สญ
ั ญำ กำรมอบ
ให้ กำรยอมรับ หรื อกำรเรี ยกร้ อง แก่เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐต่ำงประเทศ หรื อเจ้ ำหน้ ำที่ของ
องค์กำรระหว่ำงประเทศอันส่งผลต่อกำรตัดสินอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในลักษณะจูงใจให้ กระทำกำรหรื อไม่
กระทำกำรหรื อประวิงกำรกระทำกำรอันไม่ชอบด้ วยกฎหมำยหรื อขัดต่อหน้ ำที่รับผิดชอบ

คอรั ปชั่น (Corruption) หมำยถึง กำรให้ อำนำจหรื อหน้ ำที่โดยสุจริ ต เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรื อ
บุคคลอื่นด้ วยกำรนำเสนอ (offering) กำรให้ คำมัน่ สัญญำ (promising) กำรขอ (soliciting) กำรเรี ยกร้ อง
(demanding) กำรให้ หรื อรับสินบน (giving or accepting bribes) หรื อกำรกระทำที่พฤติกรรมส่อไปในทำง
คอรัปชัน่
บริษัท หมำยถึง บริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนำจในกำรควบคุม
บุคลากรของบริ ษัท หมำยถึง กรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำนทุกประเภทของบริ ษัท รวมถึงบริ ษัท
ย่อย
เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ หมำยถึง เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐต่ำงประเทศ หรื อเจ้ ำหน้ ำที่ของ
องค์กรระหว่ำงประเทศตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้ วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต
3. ขอบเขตการใช้ บังคับ
3.1 นโยบำยฉบับนี ้บังคับใช้ กบั บริ ษัทและบุคลำกรของบริษัท
3.2 นโยบำยฉบับนี ้ใช้ กบั ลูกค้ ำ คูค่ ้ ำ ตัวแทน ตัวกลำง ที่ปรึกษำ หรื อผู้มีควำมเกี่ยวโยงทำงธุรกิจ
อื่นๆ ของบริ ษัทหรื อกระทำกำรในนำมของบริ ษัท โดยบริ ษัทสนับสนุนให้ บุคคลดังกล่ำวเข้ ำร่ วมมำตรกำร
ต่อต้ ำนกำรให้ สิ นบนและคอรั ปชั่นนี ด้ ้ วย หรื อนำไปปฏิบัติกับบุค ลำกรดังกล่ำวตำมนโยบำยนีเ้ ท่ำ ที่ จ ะ
สำมำรถดำเนินกำรได้ ตำมควำมเหมำะสมและยึดมั่น ในมำตรฐำนกำรรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับ
บริษัท
4. หน้ าที่รับผิดชอบ
4.1 คณะกรรมการบริ ษั ท มีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรกำหนดนโยบำย และกำกับดูแลให้ มีกำร
ปฏิบตั ิตำมนโยบำยที่สนับสนุนกำรต่อต้ ำนกำรให้ สินบนและคอรัปชัน่ ที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำฝ่ ำย
บริ หำรได้ ตระหนัก และให้ ค วำมส ำคัญ กั บกำรต่อ ต้ ำ นกำรให้ สิ น บนและคอรั ปชั่น และปลูกฝั ง จนเป็ น
วัฒนธรรมองค์กร
4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มี หน้ ำที่ รับผิ ดชอบในกำรก ำกับให้ มี ก ำรสอบทำนระบบกำร
ควบคุมภำยใน รวมถึงพิจำรณำผลกำรประเมินควำมเพียงพอต่อกำรป้องกันให้ สินบนและคอรัปชัน่ ที่อำจ
เกิดขึ ้น และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท
4.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรพิจำรณำกำรประเมินควำมเสี่ยง
ในกำรดำเนินงำนในด้ ำนกำรป้องกันให้ สินบนและคอรัปชัน่ โดยกำหนดให้ มีกำรประเมิน ควบคุม ติดตำม

และรำยงำนควำมเสี่ยงตำมกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงเพื่ อให้ ควำมมั่นใจว่ำสำมำรถป้องกัน หรื อ
ควบคุมควำมเสี่ยงดังกล่ำวได้ อย่ำงเพียงพอและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
4.4 คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี มี หน้ ำที่ รับผิดชอบในกำรพิจ ำรณำกำรทบทวน
นโยบำยต่อต้ ำนกำรให้ สินบนและคอรัปชัน่ ให้ สอดคล้ องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กร
ข้ อกำหนด กฎหมำย และกฎเกณฑ์ทำงกำรที่เกี่ยวข้ อง และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท
4.5 กรรมการและผู้บริ หารระดับสูง มีหน้ ำที่สนับสนุน และขับเคลื่อนกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยนี ้
อย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดกำรรับหรื อให้ สินบนและคอรัปชัน่ ที่อำจเกิดจำกกระบวนกำร
ทำงธุรกิจของบริ ษัท หรื อกระบวนกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท รวมถึงควำมช่วยเหลือและกำรดำเนินกำร
ต่อต้ ำนกำรรับหรื อให้ สินบนและคอรัปชัน่ ไปยังคูค่ ้ ำ ตัวแทน ตัวกลำง ที่ปรึกษำ หรื อผู้ที่มีควำมเกี่ยวโยงทำง
ธุรกิจอื่นๆ ของบริษัท หรื อกระทำกำรในนำมของบริษัท
4.6 ผู้ บริ หาร มีหน้ ำที่รับผิดชอบให้ มนั่ ใจว่ำ ผู้ใต้ บงั คับบัญชำของตนได้ ตระหนักถึงและมีควำม
เข้ ำใจนโยบำยฉบับนี ้โดยได้ รับกำรอบรมอย่ำงเพียงพอและสม่ำเสมอ และต้ องเป็ นแบบอย่ำงแก่พนักงำน
ในกำรต่อต้ ำนกำรรับหรื อให้ สินบนและคอรัปชัน่
4.7 บุคลากรของบริษัท ต้ องศึกษำและปฏิบตั หิ น้ ำที่ให้ สอดคล้ องกับนโยบำยนี ้ กรณีมีข้อสงสัย
หรื อพบเห็นกำรฝ่ ำฝื นนโยบำยนี ้จะต้ องรำยงำนต่อผู้บงั คับบัญชำ หรื อผ่ำนช่องทำงกำรรำยงำนที่กำหนดไว้
4.8 ฝ่ ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรสอบ
ทำนระบบกำรควบคุมภำยในและกำรปฏิบตั ิตำมไรโยบำยต่อต้ ำนกำรคอรัปชัน่ และรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
4.9 ฝ่ ายบริ หารความเสี่ยง มีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรทบทวนกำรประเมินกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
ในกำรดำเนินงำนในด้ ำนกำรป้องกันและให้ สินบนและคอรัปชั่น และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสี่ยง
4.10 ฝ่ ายก ากั บ ดู แลการปฏิ บัติงาน มีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรทบทวนและปรับปรุ งนโยบำย
ต่อต้ ำนกำรให้ สินบนและคอรั ปชั่นเพื่อนำเสนอต่อชำติและคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมถึง
สื่อสำรและให้ คำปรึกษำแนะนำแก่ผ้ เู กี่ยวข้ องทุกฝ่ ำย เพื่อกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยต่อต้ ำนกำรคอรัปชัน่
5. หลักปฏิบัตติ ามนโยบายต่ อต้ านการให้ สินบนและคอรัปชั่น
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริ ษัทจะไม่ดำเนินกำรหรื อยอมรับกำรให้ สินบนและคอรัปชัน่
ในทุกรูปแบบทังทำงตรงหรื
้
อทำงอ้ อม โดยครอบคลุมถึงทุกประเภทธุรกิจและทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง และ
ให้ มีกำรสอบทำนกำรตำมนโยบำยหรื ออย่ำงสม่ำเสมอตลอดจนทบทวนแนวทำงกำรปฏิบตั รและข้ อ

กำหนดให้ มีกำรดำเนินกำรเพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจระเบียบข้ อบังคับและข้ อกำหนด
ของกฎหมำย
6. แนวทางปฏิบัตเิ พื่อต่ อต้ านการให้ สินบนและคอรัปชั่น
6.1 บุคลำกรของบริ ษัทต้ องปฏิ บัติตำมนโยบำยนี โ้ ดยไม่เข้ ำไปเกี่ ยวข้ องกับเรื่ องกำรรับหรื อ ให้
สินบนและกำรคอรัปชัน่ ไม่วำ่ ทำงตรงหรื อทำงอ้ อม
6.2 บุคลำกรของบริ ษัท จะต้ องไม่เรี ยกร้ อง ดำเนินกำร หรื อให้ สินบน หรื อยอมรับคอรัปชั่น เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนหรื อประโยชน์ของบริ ษัท หรื อประโยชน์ของผู้ที่มีควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท หรื อประโยชน์
ของผู้ที่เกี่ยวข้ องกับตนไม่วำ่ จะเป็ นคนในครอบครัวเพื่อนหรื อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องในลักษณะอื่นใด
6.3 บุคลำกรของบริษัท จะต้ องไม่เสนอว่ำจะให้ สัญญำว่ำจะให้ มอบให้ สินบนแก่เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
เพื่อจูงใจให้ กระทำกำรใด ไม่กระทำกำร หรื อประวิงกำรกระทำอันไม่ชอบด้ วยหน้ ำที่หรื อกฎหมำย
6.4 เมื่ อผู้ใดพบเห็นกำรกระทำที่ เข้ ำข่ำยเป็ นกำรรั บหรื อให้ สินบน และคอรั ปชั่นจะต้ องแจ้ งให้
ผู้บัง คับ บัญ ชำหน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ แจ้ ง ผ่ำ นช่ อ งทำงกำรแจ้ ง เบำะแสกำรกระท ำผิ ด (Whistle
Blowing) ทันที ทัง้ นี ้ หำกมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถำมให้ ปรึ กษำผู้บงั คับบัญชำ หรื อคณะกรรมกำรรับแจ้ ง
เบำะแสได้ ผำ่ นช่องทำงต่ำงๆ ที่กำหนดไว้
6.5 บริ ษัทคำนึง ถึง ควำมเป็ นธรรมและปกป้อง ไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ ผลทำงลบต่อ
พนักงำนที่ปฏิเสธกำรรับหรื อให้ สินบนและคอรัปชัน่ แม้ ว่ำกำรกระทำนันจะท
้
ำให้ บริ ษัทสูญเสียโอกำสทำง
ธุรกิจ
6.6 นโยบำยนี ค้ รอบคลุมไปถึง กระบวนกำรบริ หำรทรัพ ยำกรบุคคล ตังแต่
้ กำรสรรหำ หรื อกำร
คัดเลือกบุคลำกรกำรเลื่อนตำแหน่ง กำรฝึ กอบรม กำรประเมินผลงำน และกำรให้ ผลตอบแทน
6.7 สำหรับควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจและกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำง ห้ ำมมีกำรให้ หรื อรับสินบนในกำรดำเนิน
ธุรกิจ และกำรจัดซื อ้ จัดจ้ ำงทุกชนิด กำรดำเนินธุรกิจ และกำรติดต่องำนของบริ ษัท จะต้ องเป็ นไปอย่ำง
โปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยูภ่ ำยใต้ กฎหมำย และกฎเกณฑ์กำรดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
6.8 ให้ แจ้ งแก่บุคคลที่สำมที่เกี่ ยวข้ องทำงธุรกิจ ได้ ทรำบและขอควำมร่ วมมือในกำรมีส่วนร่ วม
สนับสนุนกำรต่อต้ ำนกำรให้ สินบนและคอรัปชัน่ และประชำสัมพันธ์นโยบำยนี ้ โดยผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำร
ทังภำยในและภำยนอกบริ
้
ษัท
6.9 กำรดำเนินงำนใดๆ ตำมนโยบำยนี ้ให้ ใช้ แนวปฏิบตั ิตำมที่กำหนดไว้ ในคูม่ ือคำสัง่ หรื อประกำศ
บริษัทตลอดจนแนวทำงปฏิบตั ิอื่นใดที่บริ ษัทเห็นสมควรกำหนดขึ ้นเพื่อให้ ปฏิบตั เิ ป็ นไปตำมนโยบำยนี ้

7. ลักษณะและมาตรการของบริ ษัทที่เกี่ยวกับกรณี มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็ นการให้ สินบน
แก่ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐและคอรัปชั่น
ลักษณะกำรกระทำต่อไปนี ้เป็ นกำรกระทำที่มีควำมเสี่ยงสูงต่อกำรให้ สินบนกับเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
และกำรคอรัปชั่น ซึ่งต้ องใช้ ควำมระมัดระวังและปฏิบตั ิตำมกฎหมำยกฎเกณฑ์หรื อระเบียบที่เกี่ ยวข้ อง
อย่ำงเคร่งครัด
7.1 ค่ าอานวยความสะดวก (Facilitation Payment)
ค่ำอำนวยควำมสะดวก หมำยถึง ค่ำใช้ จ่ำยจำนวนเล็กน้ อยที่จ่ำยให้ แก่เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐอย่ำงไม่
เป็ นทำงกำรเพื่อจูงใจให้ เจ้ ำหน้ ำที่ ของรัฐกระทำกำร ไม่กระทำกำร หรื อประวิงกำรกระทำอันมิชอบด้ วย
หน้ ำที่ แต่เป็ นเพียงกำรให้ เพื่อมัน่ ใจว่ำเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐจะดำเนิน กำรตำมกระบวนกำร หรื อเป็ นกำรกระตุ้น
ให้ กำรดำเนินกำรรวดเร็ วขึน้ โดยกระบวนกำรนัน้ ไม่ต้องอำศัย ดุลพินิจของเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐและเป็ นกำร
กระทำอันชอบด้ วยหน้ ำที่ของเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐผู้นนั ้ รวมทังเป็
้ นสิทธิ์ ที่พึงจะได้ ตำมกฎหมำยอยู่แล้ ว เช่น
กำรขออนุญำต กำรขอหนังสือรับรอง และกำรได้ รับบริกำรสำธำรณะ เป็ นต้ น
บริษัทไม่มีนโยบำยให้ จำ่ ยค่ำอำนวยควำมสะดวกแก่เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐไม่วำ่ กรณีใด ๆ อย่ำงเด็ดขำด
อย่ำงไรก็ตำม กระบวนกำรเร่งด่วนพิเศษที่ถกู ต้ องตำมกฎหมำยเป็ นสิ่งที่ยอมรับได้ ตรำบเท่ำที่กระบวนกำร
ดังกล่ำวเปิ ดให้ บริกำรกับทุกๆ คน หรื อทำได้ ตำมขอบเขตของกฎหมำยในบำงประเทศเท่ำนัน้
7.2 ค่ ารับรอง (Hospitality Expenditures) และของขวัญ (Gifts)
ค่ำรับรองและของขวัญ เป็ นค่ำใช้ จำ่ ยในกำรดำเนินกิจกำรของนิตบิ คุ คลเพื่อสร้ ำงควำมสัมพันธ์ อนั
ดี หรื อในบำงโอกำสถือเป็ นกำรแสดงออกทำงมำรยำททำงสังคม ซึ่งอำจอยู่ในหลำกหลำยรูปแบบไม่ว่ำจะ
เป็ น เงิน สินค้ ำ บริ กำร บัตรกำนัล เป็ นต้ น ส่วนค่ำรับรอง อำจรวมถึงค่ำที่พกั ค่ำโดยสำร สำหรับเยี่ยมชม
สถำนที่ประกอบกำร หรื อกำรศึกษำดูงำน ค่ำอำหำร และเครื่ องดื่ม เป็ นต้ น
บริ ษัทไม่มีเจตนำให้ จ่ำยค่ำรับรองและค่ำของขวัญ เพื่อจูงใจให้ เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐกระทำกำรอันมิ
ชอบด้ วยหน้ ำที่เพื่อประโยชน์ของบริ ษัท ดังนัน้ มูลค่ำหรื อรำคำของค่ำ รับรองและของขวัญจะต้ องสะท้ อน
ควำมสมเหตุสมผลและค่ำใช้ จ่ำยเท่ำที่จ ำเป็ นตำมขนบธรรมเนี ยมประเพณี วัฒนธรรมทำงสังคม โดย
ปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับมำตรฐำนกำรประกอบธุรกิจ จรรยำบรรณ ระเบียบ หรื อคำสั่งรวมถึงมำตรกำร
ป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ตำมที่กำหนดไว้ ในคูม่ ือกำรปฏิบตั งิ ำน ทังนี
้ ้ กำรใช้ จำ่ ยค่ำรับรองและ
ของขวัญจะต้ องได้ รับอนุมตั ิและเป็ นไปตำมระเบียบบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง มีกำรบันทึกค่ำใช้ จ่ำยตำมจริ งและมี
ใบเสร็จรับรอง

7.3 การบริจาคเพื่อการกุศลและการบริจาคเพื่อพรรคการเมือง
กำรบริ จำคเพื่ อกำรกุศลถื อเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒ นธรรมองค์กรของบริ ษัทที่ แสดงออกถึง ควำม
รับผิดชอบต่อสังคมแต่กำรบริ จำคเพื่อเป็ นกำรกุศลอำจเป็ นช่องทำงให้ เกิ ดกำรให้ สินบนได้ ดังนัน้ กำร
บริ จ ำคเพื่ อ กำรกุ ศ ลดัง กล่ ำ วต้ อ งได้ รั บ อนุมัติ แ ละเป็ นไปตำมระเบี ย บของบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ องโดยมี
วัตถุประสงค์ในกำรบริ จำคที่ชดั เจน และจะต้ องไม่เป็ นมีกำรบริ จำคใดที่ กระทำขึ ้นเพื่อปกปิ ดกำรให้ สินบน
ส่วนกำรบริ จำคเพื่ อสนับสนุนกำรดำเนินกำรของพรรคกำรเมื องอำจเป็ นกำรจูง ใจผู้ดำรงตำแหน่ง ทำง
กำรเมืองให้ กระทำกำรอันไม่ชอบด้ วยหน้ ำที่ ซึง่ ผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองเป็ นเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
บริ ษัทไม่มีนโยบำยให้ นำเงิ นทุนหรื อ ทรั พยำกรใดๆ ของบริ ษัทไปใช้ เพื่ อสนับสนุนกิจ กรรมทำง
กำรเมืองแก่ผ้ ลู งสมัคร ยกเว้ นในกิจกรรมเพื่อกำรส่งเสริ มประชำธิปไตย ซึ่งต้ องไม่ขดั กับกฎหมำยและต้ อง
ได้ รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท หรื อคณะกรรมกำรที่ได้ รับมอบหมำยก่อนดำเนินกำร
7.4 การช่ วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)
กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง หมำยถึง กำรช่วยเหลือไม่ว่ำจะเป็ นทำงกำรเงินหรื อรู ปแบบอื่น เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมือง ซึ่งอำจรวมถึงกำรให้ ก้ เู งิน หรื อกำรช่วยเหลือรูปแบบอื่น เช่น กำรให้ สิ่งของ
หรื อบริ กำรกำรโฆษณำส่งเสริ มหรื อสนับสนุนพรรคกำรเมือง กำรซือ้ บัตรเข้ ำชมงำนที่จัดเพื่อลงทุนหรื อ
บริ จำคเงินให้ แก่องค์กรที่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับพรรคกำรเมือง เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ กำรเปิ ดโอกำสให้ พนักงำน
ลำหยุดโดยไม่รับค่ำจ้ ำงจำกนำยจ้ ำง หรื อเป็ นตัวแทนบริ ษัท เพื่อร่ วมดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรณรงค์ทำง
กำรเมือง ก็ถือรวมอยูใ่ นควำมหมำยของกำรช่วยเหลือทำงกำรเมืองเช่นกัน
บริ ษัทห้ ำมกำรให้ สินบน แก่เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทอย่ำงเด็ดขำด และกำร
ติดต่องำนกับภำครัฐจะต้ องเป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส ซื่อสัตย์ และต้ องดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยที่
เกี่ ยวข้ อง ส่วนกำรเข้ ำไปมีส่วนร่ วมในกำรสนับสนุนกิ จกรรมทำงกำรเมื องไม่ว่ำในรู ปแบบเงินทุน หรื อ
ทรัพยำกรของบริษัทเป็ นสิ่งที่พงึ หลีกเลี่ยง ยกเว้ นในกิจกรรมเพื่อกำรส่งเสริมประชำธิปไตย ซึง่ ต้ องไม่ขดั กับ
กฎหมำยและต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อคณะกรรมกำรที่ได้ รับมอบหมำยก่อน
ดำเนินกำร
7.5 เงินสนับสนุน
บริ ษัทมีนโยบำยให้ เงินสนับสนุนต้ องเป็ นไปอย่ำงโปร่งใสและถูกต้ องตำมกฎหมำย โดยต้ องมัน่ ใจ
ว่ำกำรให้ เงินสนับสนุนไม่ได้ ถกู นำไปใช้ เพื่อเป็ นข้ ออ้ ำงในกำรติดสินบน โดยต้ องระบุชื่อผู้รับ วัตถุประสงค์
ของกำรสนับ สนุน และต้ องสอดคล้ องกับจรรยำบรรณ ระเบียบ หรื อคำสั่ง ของบริ ษัท หรื อกฎหมำยที่
เกี่ยวข้ อง

8. การเบิกจ่ ายและการบันทึกบัญชี
8.1 กำรเบิกค่ำใช้ จ่ำยในกิจกรรมต่ำงๆ นันจะต้
้ องเบิกตำมจริง มีหลักฐำนที่สำมำรถตรวจสอบได้ มี
กำรบันทึกตำมลำดับเวลำที่ถกู ต้ อง และหำกมีคำ่ ใช้ จ่ำยใดที่ต้องได้ รับกำรอนุมตั ิจะต้ อง ผ่ำนกระบวนกำร
ตำมที่บริษัทกำหนดและถูกต้ องตำมระเบียบบริษัท
8.2 ค่ำ ใช้ จ่ำ ยที่ เ กิ ด ขึน้ จำกธุ ร กรรมต่ำ งๆ ต้ อ งมี ก ำรบัน ทึก บัญ ชี ที่ ถูก ต้ อ ง ครบถ้ ว น สำมำรถ
ตรวจสอบได้ และจะต้ องมีกำรสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตำมระเบียบบริ ษัท
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
8.3 บริ ษัทไม่อนุญำตให้ มีกำรบันทึกข้ อมูลที่เป็ นเท็จ ผิดหลักกำร ไม่สมบูรณ์ หรื อตกแต่งบัญชี
รวมทัง้ ไม่มี กำรบัน ทึก รำยกำรนอกบัญ ชี (off-the-book-record) เพรำะค่ำใช้ จ่ำยที่ ถูกบันทึกนอกบัญชี
มักจะถูกใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมำยซึง่ รวมถึงกำรให้ สินบนแก่เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
9. การฝ่ าฝื นนโยบาย
บริ ษัทจะดำเนินกำรลงโทษทำงวินัยแก่บุคลำกรของบริ ษัท ผู้ฝ่ ำฝื นกำรปฏิ บัติตำมนโยบำยนี ้
รวมถึงผู้บงั คับบัญชำโดยตรงที่เพิกเฉยต่อกำรกระทำควำมผิดหรื อรับทรำบว่ำมีกำรกระทำควำมผิด แต่ไม่
ดำเนินกำรจัดกำรให้ ถูกต้ อง และหำกฝ่ ำฝื นนโยบำยนี ้เป็ นกำรกระทำทุจริ ตต่อหน้ ำที่ หรื อกระทำควำมผิด
อำญำโดยเจตนำ ผู้นนจะต้
ั ้ องรับโทษตำมระเบียบและข้ อบังคับกำรทำงำนของบริ ษัท หรื อตำมสัญญำจ้ ำง
หรื อตำมกฎหมำย หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับควำมผิด
10. การกากับติดตามและสอบทาน
10.1 บริ ษัทจะจัดให้ มีกำรตรวจสอบและประเมินมำตรกำรควบคุมภำยในรวมถึงกำรบริ หำรควำม
เสี่ยงที่เหมำะสมในกำรต่อต้ ำนกำรให้ สินบนและคอรัปชัน่
10.2 บริ ษัทจะจัดให้ มีกำรทบทวนและปรับปรุงนโยบำยฉบับนี ้ตำมควำมเหมำะสม หรื ออย่ำงน้ อย
ทุกปี หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่ำงๆ ที่มีนยั สำคัญ เช่น มีกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำย หรื อมำตรกำร
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
_________________________________________________________________________

