
 

 

 

 

 

 

นโยบายต่อต้านการให้สินบน และคอรัปช่ัน 

(Anti-Bribery and Corruption Policy) 

ของ 

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

แก้ไขปรับปรุง ปี 2561 

ครัง้ที่ 1 

ประกาศใช้วันที่ 1 พฤศจกิายน 2561 

    

 

 

 

 

 

 



 
1. วัตถุประสงค์ 

บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ำกัด (มหำชน) มีหลกักำรในกำรด ำเนินธุรกิจโดยให้ควำมส ำคญัต่อกำร
ก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดีและมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ซึ่งได้ถือปฏิบตัิสืบเน่ืองกันมำเป็นเวลำนำนภำยใต้
กรอบจรรยำบรรณท่ีมีกำรพฒันำให้เหมำะสมกบัควำมเปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจและสงัคมและบริษัทมี
ควำมมุ่งมัน่ท่ีจะไมส่นบัสนนุและไม่ยอมให้สินบนและกำรคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม 
โดยครอบคลุมทุกธุรกิจและทุกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง พร้อมทัง้ก ำหนดขัน้ตอนปฏิบตัิเพ่ือป้องกันกำรให้
สินบนและกำรคอรัปชัน่และจะมีกำรสอบทำนขัน้ตอนกำรปฏิบตัิอย่ำงสม ่ำเสมอ และทบทวนให้สอดคล้อง
กบักำรเปล่ียนแปลงของกฎหมำย ธุรกิจ และรักษำช่ือเสียงของบริษัท โดยกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน
ทุกคนต้องปฏิบตัิตำมนโยบำยนีโ้ดยทัว่กัน ด้วยบริษัทตระหนกัดีว่ำกำรให้สินบนและกำรคอรัปชัน่นัน้ ถือ
เป็นเร่ืองผิดกฎหมำยซึง่บริษัทไมส่ำมำรถยอมรับให้เกิดขึน้ได้อยำ่งสิน้เชิง (Zero tolerance) และถือเป็นภยั
ร้ำยแรงท่ีท ำลำยกำรแข่งขนัอย่ำงเสรีและเป็นธรรม รวมทัง้ก่อให้เกิดควำมเสียหำยตอ่กำรพฒันำเศรษฐกิจ
และสงัคมของประเทศ 

เพ่ือให้มั่นใจว่ำบริษัทมีนโยบำยกำรก ำหนดควำมรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ ข้อก ำหนดในกำร
ด ำเนินกำรท่ีเหมำะสมและเพ่ือให้กำรตดัสินใจและกำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจท่ีอำจมีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้
สินบนและคอรัปชัน่ได้รับกำรพิจำรณำและกำรปฏิบตัิอย่ำงรอบคอบ บริษัทจึงได้จดัท ำ “นโยบำยต่อต้ำน
กำรให้สินบน และคอรัปชัน่“ เป็นลำยลกัษณ์อักษรขึน้  ซึ่งผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือ
แสดงออกถึงควำมมุ่งมัน่ในกำรต่อต้ำนกำรให้สินบนและคอรัปชัน่สอดคล้องกับคำ่นิยมของบริษัทในด้ำน
ควำมเป็นมืออำชีพ (Professional) ท่ีด ำเนินงำนโดยทีมงำนท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมรับผิดชอบ มี
หลกักำรและคณุธรรมในกำรปฏิบตังิำนภำยใต้หลักบรรษัทภิบำลท่ีโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ด้วยควำม
รับผิดชอบตอ่สงัคมและ เพ่ือปฏิบตัิตำมกฎหมำยของประเทศไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรให้สินบนแก่เจ้ำหน้ำท่ี
ของรัฐและกำรตอ่ต้ำนคอรัปชัน่ ให้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจและปอ้งกนัไม่ให้บคุลำกรของบริษัทฝ่ำ
ฝืนกฎหมำยและพฒันำสูอ่งค์กรแหง่ควำมยัง่ยืนตอ่ไป 
 
2. ค านิยาม 

สินบน (Bribery) หมำยถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีเป็น กำรเสนอ กำรให้สญัญำ กำรมอบ
ให้ กำรยอมรับ หรือกำรเรียกร้อง แก่เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐต่ำงประเทศ หรือเจ้ำหน้ำท่ีของ
องค์กำรระหว่ำงประเทศอันส่งผลต่อกำรตดัสินอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในลักษณะจูงใจให้กระท ำกำรหรือไม่
กระท ำกำรหรือประวิงกำรกระท ำกำรอนัไมช่อบด้วยกฎหมำยหรือขดัตอ่หน้ำท่ีรับผิดชอบ 

 
 



 
คอรัปช่ัน (Corruption) หมำยถึง กำรให้อ ำนำจหรือหน้ำท่ีโดยสุจริต เพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือ

บคุคลอ่ืนด้วยกำรน ำเสนอ (offering) กำรให้ค ำมัน่สญัญำ (promising) กำรขอ (soliciting) กำรเรียกร้อง 
(demanding) กำรให้หรือรับสินบน (giving or accepting bribes) หรือกำรกระท ำท่ีพฤตกิรรมสอ่ไปในทำง
คอรัปชัน่ 

บริษัท หมำยถึง บริษัท รวมถึงบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืนท่ีบริษัทมีอ ำนำจในกำรควบคมุ 
บุคลากรของบริษัท หมำยถึง กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำนทุกประเภทของบริษัท รวมถึงบริษัท

ยอ่ย 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมำยถึง เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐต่ำงประเทศ หรือเจ้ำหน้ำท่ีของ

องค์กรระหว่ำงประเทศตำมพระรำชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทจุริต 

 
3. ขอบเขตการใช้บังคับ 

3.1 นโยบำยฉบบันีบ้งัคบัใช้กบับริษัทและบคุลำกรของบริษัท 
3.2 นโยบำยฉบบันีใ้ช้กบั ลกูค้ำ คูค้่ำ ตวัแทน ตวักลำง ท่ีปรึกษำ หรือผู้ มีควำมเก่ียวโยงทำงธุรกิจ

อ่ืนๆ ของบริษัทหรือกระท ำกำรในนำมของบริษัท โดยบริษัทสนบัสนุนให้บุคคลดงักล่ำวเข้ำร่วมมำตรกำร
ต่อต้ำนกำรให้สินบนและคอรัปชั่นนีด้้วย หรือน ำไปปฏิบัติกับบุคลำกรดงักล่ำวตำมนโยบำยนีเ้ท่ำท่ีจะ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ ตำมควำมเหมำะสมและยึดมั่นในมำตรฐำนกำรรับผิดชอบต่อสงัคมเช่นเดียวกับ
บริษัท 

 
4. หน้าที่รับผิดชอบ 

4.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำย และก ำกับดูแลให้มีกำร
ปฏิบตัิตำมนโยบำยท่ีสนบัสนนุกำรตอ่ต้ำนกำรให้สินบนและคอรัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้มัน่ใจวำ่ฝ่ำย
บริหำรได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรให้สินบนและคอรัปชั่น และปลูกฝังจนเป็น
วฒันธรรมองค์กร 

4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรก ำกับให้มีกำรสอบทำนระบบกำร
ควบคมุภำยใน รวมถึงพิจำรณำผลกำรประเมินควำมเพียงพอต่อกำรป้องกนัให้สินบนและคอรัปชัน่ท่ีอำจ
เกิดขึน้ และรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

4.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรพิจำรณำกำรประเมินควำมเส่ียง
ในกำรด ำเนินงำนในด้ำนกำรปอ้งกนัให้สินบนและคอรัปชัน่ โดยก ำหนดให้มีกำรประเมิน ควบคมุ ตดิตำม  
 



 
และรำยงำนควำมเส่ียงตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงเพ่ือให้ควำมมั่นใจว่ำสำมำรถป้องกัน หรือ
ควบคมุควำมเส่ียงดงักลำ่วได้อยำ่งเพียงพอและรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

4.4 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรพิจำรณำกำรทบทวน
นโยบำยตอ่ต้ำนกำรให้สินบนและคอรัปชัน่ ให้สอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ วฒันธรรมองค์กร 
ข้อก ำหนด กฎหมำย และกฎเกณฑ์ทำงกำรท่ีเก่ียวข้อง และรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

4.5 กรรมการและผู้บริหารระดับสูง มีหน้ำท่ีสนบัสนนุ และขบัเคล่ือนกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยนี ้
อยำ่งจริงจงัและตอ่เน่ือง เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดกำรรับหรือให้สินบนและคอรัปชัน่ ท่ีอำจเกิดจำกกระบวนกำร
ทำงธุรกิจของบริษัท หรือกระบวนกำรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท รวมถึงควำมช่วยเหลือและกำรด ำเนินกำร
ตอ่ต้ำนกำรรับหรือให้สินบนและคอรัปชัน่ไปยงัคูค้่ำ ตวัแทน ตวักลำง ท่ีปรึกษำ หรือผู้ ท่ีมีควำมเก่ียวโยงทำง
ธุรกิจอ่ืนๆ ของบริษัท หรือกระท ำกำรในนำมของบริษัท 

4.6 ผู้บริหาร มีหน้ำท่ีรับผิดชอบให้มัน่ใจว่ำ ผู้ ใต้บงัคบับญัชำของตนได้ตระหนกัถึงและมีควำม
เข้ำใจนโยบำยฉบบันีโ้ดยได้รับกำรอบรมอย่ำงเพียงพอและสม ่ำเสมอ และต้องเป็นแบบอย่ำงแก่พนกังำน
ในกำรตอ่ต้ำนกำรรับหรือให้สินบนและคอรัปชัน่ 

4.7 บุคลากรของบริษัท ต้องศกึษำและปฏิบตัหิน้ำท่ีให้สอดคล้องกบันโยบำยนี ้กรณีมีข้อสงสยั
หรือพบเห็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำยนีจ้ะต้องรำยงำนตอ่ผู้บงัคบับญัชำ หรือผำ่นช่องทำงกำรรำยงำนท่ีก ำหนดไว้ 

4.8 ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรสอบ
ทำนระบบกำรควบคมุภำยในและกำรปฏิบตัิตำมไรโยบำยตอ่ต้ำนกำรคอรัปชัน่ และรำยงำนตอ่
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

4.9 ฝ่ายบริหารความเส่ียง มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรทบทวนกำรประเมินกำรบริหำรควำมเส่ียง
ในกำรด ำเนินงำนในด้ำนกำรป้องกันและให้สินบนและคอรัปชั่น  และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง 

4.10 ฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัติงาน มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรทบทวนและปรับปรุงนโยบำย
ต่อต้ำนกำรให้สินบนและคอรัปชั่นเพ่ือน ำเสนอต่อชำติและคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  รวมถึง
ส่ือสำรและให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ำย เพ่ือกำรปฏิบตัติำมนโยบำยตอ่ต้ำนกำรคอรัปชัน่ 

 
5. หลักปฏิบัตติามนโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอรัปช่ัน 

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทจะไม่ด ำเนินกำรหรือยอมรับกำรให้สินบนและคอรัปชัน่
ในทกุรูปแบบทัง้ทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยครอบคลมุถึงทกุประเภทธุรกิจและทกุหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง และ
ให้มีกำรสอบทำนกำรตำมนโยบำยหรืออยำ่งสม ่ำเสมอตลอดจนทบทวนแนวทำงกำรปฏิบตัรและข้อ 
 



 
ก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้สอดคล้องกบักำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจระเบียบข้อบงัคบัและข้อก ำหนด
ของกฎหมำย 
 
6. แนวทางปฏิบัตเิพื่อต่อต้านการให้สินบนและคอรัปช่ัน 

6.1 บุคลำกรของบริษัทต้องปฏิบัติตำมนโยบำยนีโ้ดยไม่เข้ำไปเก่ียวข้องกับเร่ืองกำรรับหรือให้
สินบนและกำรคอรัปชัน่ไมว่ำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อม 

6.2 บุคลำกรของบริษัท จะต้องไม่เรียกร้อง ด ำเนินกำร หรือให้สินบน หรือยอมรับคอรัปชั่น เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของบริษัท หรือประโยชน์ของผู้ ท่ีมีควำมเก่ียวข้องกับบริษัท หรือประโยชน์
ของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัตนไมว่ำ่จะเป็นคนในครอบครัวเพ่ือนหรือผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในลกัษณะอ่ืนใด 

6.3 บคุลำกรของบริษัท จะต้องไมเ่สนอวำ่จะให้ สญัญำวำ่จะให้ มอบให้ สินบนแก่เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 
เพ่ือจงูใจให้กระท ำกำรใด ไมก่ระท ำกำร หรือประวิงกำรกระท ำอนัไมช่อบด้วยหน้ำท่ีหรือกฎหมำย 

6.4 เม่ือผู้ ใดพบเห็นกำรกระท ำท่ีเข้ำข่ำยเป็นกำรรับหรือให้สินบน และคอรัปชั่นจะต้องแจ้งให้
ผู้ บังคับบัญชำหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง หรือแจ้งผ่ำนช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิด (Whistle 
Blowing) ทันที ทัง้นี ้หำกมีข้อสงสัยหรือข้อซักถำมให้ปรึกษำผู้บงัคบับญัชำ หรือคณะกรรมกำรรับแจ้ง
เบำะแสได้ผำ่นชอ่งทำงตำ่งๆ ท่ีก ำหนดไว้ 

6.5 บริษัทค ำนึงถึงควำมเป็นธรรมและปกป้อง ไม่ลดต ำแหน่ง  ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อ
พนกังำนท่ีปฏิเสธกำรรับหรือให้สินบนและคอรัปชัน่ แม้ว่ำกำรกระท ำนัน้จะท ำให้บริษัทสญูเสียโอกำสทำง
ธุรกิจ 

6.6 นโยบำยนีค้รอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ตัง้แต่กำรสรรหำ หรือกำร
คดัเลือกบคุลำกรกำรเล่ือนต ำแหนง่ กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลงำน และกำรให้ผลตอบแทน 

6.7 ส ำหรับควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจและกำรจดัซือ้จดัจ้ำง ห้ำมมีกำรให้หรือรับสินบนในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ และกำรจดัซือ้จัดจ้ำงทุกชนิด กำรด ำเนินธุรกิจ และกำรติดต่องำนของบริษัท จะต้องเป็นไปอย่ำง
โปร่งใส ซ่ือสตัย์ ตรวจสอบได้ และอยูภ่ำยใต้กฎหมำย และกฎเกณฑ์กำรด ำเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 

6.8 ให้แจ้งแก่บุคคลท่ีสำมท่ีเก่ียวข้องทำงธุรกิจ ได้ทรำบและขอควำมร่วมมือในกำรมีส่วนร่วม
สนบัสนนุกำรตอ่ต้ำนกำรให้สินบนและคอรัปชัน่ และประชำสมัพนัธ์นโยบำยนี ้โดยผำ่นชอ่งทำงกำรส่ือสำร 
ทัง้ภำยในและภำยนอกบริษัท 

6.9 กำรด ำเนินงำนใดๆ ตำมนโยบำยนีใ้ห้ใช้แนวปฏิบตัิตำมท่ีก ำหนดไว้ในคูมื่อค ำสัง่หรือประกำศ
บริษัทตลอดจนแนวทำงปฏิบตัิอ่ืนใดท่ีบริษัทเห็นสมควรก ำหนดขึน้เพ่ือให้ปฏิบตัเิป็นไปตำมนโยบำยนี ้

 
 



 
7. ลักษณะและมาตรการของบริษัทท่ีเก่ียวกับกรณีมีความเส่ียงสูงท่ีจะเป็นการให้สินบน

แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและคอรัปช่ัน 
ลกัษณะกำรกระท ำต่อไปนีเ้ป็นกำรกระท ำท่ีมีควำมเส่ียงสูงต่อกำรให้สินบนกับเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 

และกำรคอรัปชั่น ซึ่งต้องใช้ควำมระมดัระวังและปฏิบตัิตำมกฎหมำยกฎเกณฑ์หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
อยำ่งเคร่งครัด 

 
7.1 ค่าอ านวยความสะดวก (Facilitation Payment) 
ค่ำอ ำนวยควำมสะดวก หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยจ ำนวนเล็กน้อยท่ีจ่ำยให้แก่เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐอย่ำงไม่

เป็นทำงกำรเพ่ือจูงใจให้เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐกระท ำกำร ไม่กระท ำกำร หรือประวิงกำรกระท ำอันมิชอบด้วย
หน้ำท่ี แตเ่ป็นเพียงกำรให้เพ่ือมัน่ใจว่ำเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐจะด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร หรือเป็นกำรกระตุ้น
ให้กำรด ำเนินกำรรวดเร็วขึน้ โดยกระบวนกำรนัน้ไม่ต้องอำศยัดลุพินิจของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐและเป็นกำร
กระท ำอนัชอบด้วยหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้นัน้ รวมทัง้เป็นสิทธ์ิท่ีพึงจะได้ตำมกฎหมำยอยู่แล้ว เช่น 
กำรขออนญุำต กำรขอหนงัสือรับรอง และกำรได้รับบริกำรสำธำรณะ เป็นต้น 

 
บริษัทไมมี่นโยบำยให้จำ่ยคำ่อ ำนวยควำมสะดวกแก่เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐไมว่ำ่กรณีใด ๆ อยำ่งเดด็ขำด 

อย่ำงไรก็ตำม กระบวนกำรเร่งดว่นพิเศษท่ีถกูต้องตำมกฎหมำยเป็นสิ่งท่ียอมรับได้ตรำบเท่ำท่ีกระบวนกำร
ดงักลำ่วเปิดให้บริกำรกบัทกุๆ คน หรือท ำได้ตำมขอบเขตของกฎหมำยในบำงประเทศเทำ่นัน้ 

 
7.2 ค่ารับรอง (Hospitality Expenditures) และของขวัญ (Gifts) 
คำ่รับรองและของขวญั เป็นคำ่ใช้จำ่ยในกำรด ำเนินกิจกำรของนิตบิคุคลเพื่อสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนั

ดี หรือในบำงโอกำสถือเป็นกำรแสดงออกทำงมำรยำททำงสงัคม ซึ่งอำจอยู่ในหลำกหลำยรูปแบบไม่ว่ำจะ
เป็น เงิน สินค้ำ บริกำร บตัรก ำนลั เป็นต้น ส่วนคำ่รับรอง อำจรวมถึงคำ่ท่ีพกั คำ่โดยสำร ส ำหรับเย่ียมชม
สถำนท่ีประกอบกำร หรือกำรศกึษำดงูำน คำ่อำหำร และเคร่ืองดื่ม เป็นต้น 

บริษัทไม่มีเจตนำให้จ่ำยค่ำรับรองและค่ำของขวญั เพ่ือจูงใจให้เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐกระท ำกำรอนัมิ
ชอบด้วยหน้ำท่ีเพ่ือประโยชน์ของบริษัท ดงันัน้ มลูคำ่หรือรำคำของคำ่รับรองและของขวญัจะต้องสะท้อน
ควำมสมเหตุสมผลและค่ำใช้จ่ำยเท่ำท่ีจ ำเป็นตำมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมทำงสังคม โดย
ปฏิบตัิให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรประกอบธุรกิจ จรรยำบรรณ ระเบียบ หรือค ำสั่งรวมถึงมำตรกำร
ปอ้งกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ตำมท่ีก ำหนดไว้ในคูมื่อกำรปฏิบตังิำน ทัง้นี ้กำรใช้จำ่ยคำ่รับรองและ
ของขวญัจะต้องได้รับอนมุตัิและเป็นไปตำมระเบียบบริษัทท่ีเก่ียวข้อง มีกำรบนัทึกคำ่ใช้จ่ำยตำมจริงและมี
ใบเสร็จรับรอง 



 
 
7.3 การบริจาคเพื่อการกุศลและการบริจาคเพื่อพรรคการเมือง 
กำรบริจำคเพ่ือกำรกุศลถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทท่ีแสดงออกถึงควำม

รับผิดชอบต่อสังคมแต่กำรบริจำคเพ่ือเป็นกำรกุศลอำจเป็นช่องทำงให้เกิดกำรให้สินบนได้  ดงันัน้ กำร
บริจำคเพ่ือกำรกุศลดังกล่ำวต้องได้รับอนุมัติและเป็นไปตำมระเบียบของบริษัทท่ีเก่ียวข้องโดยมี
วตัถปุระสงค์ในกำรบริจำคท่ีชดัเจน และจะต้องไม่เป็นมีกำรบริจำคใดท่ีกระท ำขึน้เพ่ือปกปิดกำรให้สินบน 
ส่วนกำรบริจำคเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของพรรคกำรเมืองอำจเป็นกำรจูงใจผู้ ด ำรงต ำแหน่งทำง
กำรเมืองให้กระท ำกำรอนัไมช่อบด้วยหน้ำท่ี ซึง่ผู้ด ำรงต ำแหนง่ทำงกำรเมืองเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 

บริษัทไม่มีนโยบำยให้น ำเงินทุนหรือทรัพยำกรใดๆ ของบริษัทไปใช้เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทำง
กำรเมืองแก่ผู้ลงสมคัร ยกเว้นในกิจกรรมเพ่ือกำรส่งเสริมประชำธิปไตย ซึ่งต้องไม่ขดักบักฎหมำยและต้อง
ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือคณะกรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำยก่อนด ำเนินกำร 

 
7.4 การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) 
กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง หมำยถึง กำรช่วยเหลือไม่ว่ำจะเป็นทำงกำรเงินหรือรูปแบบอ่ืน เพ่ือ

สนบัสนนุกิจกรรมทำงกำรเมือง ซึ่งอำจรวมถึงกำรให้กู้ เงิน หรือกำรช่วยเหลือรูปแบบอ่ืน เช่น กำรให้สิ่งของ 
หรือบริกำรกำรโฆษณำส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคกำรเมือง กำรซือ้บตัรเข้ำชมงำนท่ีจัดเพ่ือลงทุนหรือ
บริจำคเงินให้แก่องค์กรท่ีมีควำมสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัพรรคกำรเมือง เป็นต้น ทัง้นี ้กำรเปิดโอกำสให้พนกังำน
ลำหยุดโดยไม่รับค่ำจ้ำงจำกนำยจ้ำง หรือเป็นตวัแทนบริษัท เพ่ือร่วมด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรรณรงค์ทำง
กำรเมือง ก็ถือรวมอยูใ่นควำมหมำยของกำรช่วยเหลือทำงกำรเมืองเชน่กนั 

บริษัทห้ำมกำรให้สินบน แก่เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงเด็ดขำด และกำร
ติดต่องำนกับภำครัฐจะต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ซ่ือสัตย์ และต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยท่ี
เก่ียวข้อง ส่วนกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมืองไม่ว่ำในรูปแบบเงินทุน หรือ
ทรัพยำกรของบริษัทเป็นสิ่งท่ีพงึหลีกเล่ียง ยกเว้นในกิจกรรมเพ่ือกำรสง่เสริมประชำธิปไตย ซึง่ต้องไม่ขดักบั
กฎหมำยและต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือคณะกรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำยก่อน
ด ำเนินกำร 

7.5 เงนิสนับสนุน 
บริษัทมีนโยบำยให้เงินสนบัสนนุต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและถกูต้องตำมกฎหมำย โดยต้องมัน่ใจ

ว่ำกำรให้เงินสนบัสนนุไม่ได้ถกูน ำไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้ำงในกำรติดสินบน โดยต้องระบุช่ือผู้ รับ วตัถปุระสงค์
ของกำรสนับสนุน และต้องสอดคล้องกับจรรยำบรรณ ระเบียบ หรือค ำสั่งของบริษัทหรือกฎหมำยท่ี
เก่ียวข้อง 

 



 
8. การเบิกจ่ายและการบันทกึบัญชี 
8.1 กำรเบกิคำ่ใช้จ่ำยในกิจกรรมตำ่งๆ นัน้จะต้องเบิกตำมจริง มีหลกัฐำนท่ีสำมำรถตรวจสอบได้มี

กำรบนัทึกตำมล ำดบัเวลำท่ีถกูต้อง และหำกมีคำ่ใช้จ่ำยใดท่ีต้องได้รับกำรอนมุตัิจะต้อง ผ่ำนกระบวนกำร
ตำมท่ีบริษัทก ำหนดและถกูต้องตำมระเบียบบริษัท 

8.2 ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้จำกธุรกรรมต่ำงๆ ต้องมีกำรบันทึกบัญชีท่ีถูกต้อง ครบถ้วน สำมำรถ
ตรวจสอบได้ และจะต้องมีกำรสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตำมระเบียบบริษัท 
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

8.3 บริษัทไม่อนุญำตให้มีกำรบนัทึกข้อมูลท่ีเป็นเท็จ ผิดหลักกำร ไม่สมบูรณ์ หรือตกแต่งบญัชี 
รวมทัง้ไม่มีกำรบันทึกรำยกำรนอกบัญชี (off-the-book-record) เพรำะค่ำใช้จ่ำยท่ีถูกบนัทึกนอกบญัชี
มกัจะถกูใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ท่ีผิดกฎหมำยซึง่รวมถึงกำรให้สินบนแก่เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 

 
9. การฝ่าฝืนนโยบาย 
บริษัทจะด ำเนินกำรลงโทษทำงวินัยแก่บุคลำกรของบริษัท ผู้ ฝ่ำฝืนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยนี ้

รวมถึงผู้บงัคบับญัชำโดยตรงท่ีเพิกเฉยตอ่กำรกระท ำควำมผิดหรือรับทรำบว่ำมีกำรกระท ำควำมผิด  แตไ่ม่
ด ำเนินกำรจดักำรให้ถูกต้อง และหำกฝ่ำฝืนนโยบำยนีเ้ป็นกำรกระท ำทจุริตต่อหน้ำท่ี หรือกระท ำควำมผิด
อำญำโดยเจตนำ ผู้นัน้จะต้องรับโทษตำมระเบียบและข้อบงัคบักำรท ำงำนของบริษัท หรือตำมสญัญำจ้ำง
หรือตำมกฎหมำย หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัควำมผิด 

 
10. การก ากับตดิตามและสอบทาน 
10.1 บริษัทจะจดัให้มีกำรตรวจสอบและประเมินมำตรกำรควบคมุภำยในรวมถึงกำรบริหำรควำม

เส่ียงท่ีเหมำะสมในกำรตอ่ต้ำนกำรให้สินบนและคอรัปชัน่ 
10.2 บริษัทจะจดัให้มีกำรทบทวนและปรับปรุงนโยบำยฉบบันีต้ำมควำมเหมำะสม หรืออย่ำงน้อย

ทกุปีหำกมีกำรเปล่ียนแปลงของปัจจยัตำ่งๆ ท่ีมีนยัส ำคญั เช่น มีกำรเปล่ียนแปลงกฎหมำย หรือมำตรกำร
ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 

_________________________________________________________________________ 


