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กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้
นโยบายและแนวทางปฏิบัตเิ พื่อป้องกันและต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
1. บทนํา
บริษัท ทรี นีตี ้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริ ษัท”) มุง่ มัน่ ในการดําเนินธุรกิจภายใต้ หลักธรรมาภิบาลที่ดี
โดยจะประกอบธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ และยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้
เสียของบริ ษัท รวมทังให้
้ การสนับสนุนการต่อต้ านการทุจริต และห้ ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ดังนันบริ
้ ษัทจึงได้ เข้ าร่วมเป็ น “แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต” ตังแต่
้ ปี 2554 เพื่อแสดง
เจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ ในการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ โดยมุ่งหมายให้ ทกุ คนในองค์กรได้ มีความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ภายใต้ นโยบายเดียวกัน และปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่ งครัด โดยบริ ษัทมีนโยบายที่
กําหนดความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบตั ิ และข้ อกําหนดในการดําเนินการอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์ รัปชัน่ กับทุก
กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้ การตัดสินใจ รวมถึงการดําเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้ านการคอร์ รัปชัน่
ได้ รับการพิจารณาและปฏิบตั ิอย่างรอบคอบ บริ ษัทจึงได้ จดั ทํา “นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อป้องกันและต่อต้ านการ
คอร์ รัปชัน่ ” เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการดําเนินธุรกิจ และพัฒนาสูอ่ งค์กรแห่งความ
ยัง่ ยืน
2. วัตถุประสงค์
นโยบายฉบับนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
 แสดงออกให้ เห็นถึงจุดยืนของบริษัทในการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ อย่างสิ ้นเชิง
 กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้ บริ ษัท และพนักงานถือปฏิบตั ิ และกําหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิ
ให้ บริษัทและพนักงานฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์หรื อแนวปฏิบตั ิในการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
 กําหนดขันตอนการสอบทานและกํ
้
ากับติดตามเพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี ้
 สนับสนุนให้ พนักงานเฝ้าระวังและรายงานการพบเห็นการคอร์ รัปชัน่ ผ่านช่องทางการแจ้ งเบาะแสที่กําหนดไว้
3. ขอบเขต
 นโยบายฉบับนี ้มีผลบังคับใช้ กบั กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน (รวมเรี ยกว่า “พนักงาน”) ของบริ ษัท โดย
ให้ ยดึ ถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
 บริ ษัทมุ่งหวังให้ ตวั แทน และ/หรื อตัวกลาง ที่มีความเกี่ยวข้ องหรื อกระทําการในนามบริ ษัท มีแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานตามนโยบายฉบับนี ้ด้ วย
4. คํานิยาม
การคอร์ รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิในตําแหน่งหน้ าที่ หรื อใช้ อํานาจตําแหน่ง
หน้ าที่โดยมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์อนั มิควรได้ โดยการเสนอ การให้ หรื อการรับสินบน การให้ คํามัน่ สัญญา การ
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เรี ยกร้ อง หรื อรับ ทังที
้ ่เป็ นเงิน ทรัพย์สนิ สิง่ ของ หรื อสิทธิประโยชน์อื่นใดซึง่ ไม่เหมาะสม กับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ เจ้ าหน้ าที่ของ
รัฐต่างประเทศ เจ้ าหน้ าที่ขององค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรื อผู้มีหน้ าที่ ไม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อม เพื่อให้ บคุ คลดังกล่าวกระทําหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ อันเป็ นการให้ ได้ มาซึง่ ธุรกิจ หรื อแนะนํา
ธุรกิจให้ กบั บริ ษัทโดยเฉพาะ หรื อเพื่อให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้ นแต่เป็ นกรณีที่
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้ องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้ าให้ กระทําได้
สินบน หมายถึง ทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใดในที่นี ้
-

ทรัพย์สนิ หมายถึง ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่างซึง่ อาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เช่น เงิน บ้ าน รถ

-

ประโยชน์อื่นใด เช่น การให้ อยูบ่ ้ านเช่าฟรี การปลดหนี ้ให้ การพาไปท่องเที่ยว

5. นโยบายการป้องกันและต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
้
กหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
5.1 บริษัทไม่ยอมรับการคอร์ รัปชัน่ โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทังหมดทุ
5.2 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทไม่ยอมรับการคอร์ รัปชัน่ ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว
เพื่อน หรื อคนรู้ จักในทุกรู ปแบบทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม โดยต้ องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น
อย่างเคร่งครัด
5.3 บริ ษัทกําหนดให้ มีการสื่อสาร ทําความเข้ าใจให้ บุคลากรของบริ ษัทตัง้ แต่เริ่ มเข้ าทํางานและมีการอบรมเป็ น
ประจําสมํ่าเสมอ รวมถึงมีขนตอนการสอบทานตามนโยบายต่
ั้
อต้ านการคอร์ รัปชัน่ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ มีการ
ปฏิบตั ิที่เป็ นไปตามนโยบายฉบับนี ้ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ และข้ อกําหนดในการดําเนินการ
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกําหนดของกฎหมาย
าธุรกรรมกับ
5.4 บริ ษัทจะสร้ างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร ที่ยึดมัน่ ว่าการคอร์ รัปชัน่ เป็ นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทงการทํ
ั้
ภาครัฐหรื อภาคเอกชน
5.5 บริ ษัทมีนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ อย่างสิ ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ในประเทศไทย
5.6 บริษัทไม่มีนโยบายที่จะเข้ าไปมีบทบาท หรื อให้ การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองที่ไม่ถกู ครรลอง
5.7 บริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนให้ พนักงานจ่ายค่าอํานวยความสะดวกแก่เจ้ าหน้ าที่รัฐ
6. หน้ าที่ความรั บผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
6.1 คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าที่พิจารณาอนุมตั ินโยบาย และสนับสนุนการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ให้ เกิดขึ ้นใน
บริ ษัท เพื่อให้ ทกุ คนในบริ ษัทเข้ าใจและตระหนักถึงความสําคัญของปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการคอร์ รัปชัน่ พร้ อมทัง้
กรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รายงานการกระทําการคอร์ รัปชั่นที่ส่งผลกระทบต่อบริ ษัท คณะกรรมการ
บริ ษัทมีหน้ าที่ให้ คําปรึ กษา แนะนํา พิจารณาบทลงโทษและร่ วมกันหาวิธีแก้ ไขปั ญหากับประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร กรรมการอํานวยการและกรรมการผู้จดั การ
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6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
 พิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบตั ิการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ที่ได้ รับจากกรรมการอํานวยการและกรรมการ
ผู้จดั การ ให้ มีความเหมาะสมกับรู ปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้ อมของบริ ษัท วัฒนธรรมองค์กร และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมตั ิ
 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ที่ได้ รับจากฝ่ ายบริ หาร
และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมตั ิ
 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอร์ รัปชั่น
ตามที่ ฝ่ายตรวจสอบฯได้ นํ าเสนอ เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่า ระบบดังกล่า วมี ความเสี่ยงที่ จ ะทํ า ให้ เกิ ด โอกาสการ
คอร์ รัปชัน่ ที่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริ ษัทน้ อยที่สดุ และมีความเหมาะสม
กับรูปแบบธุรกิจของบริษัท
 รับเรื่ องร้ องเรี ยนที่ เป็ นเบาะแสที่ทําให้ ทราบถึงการกระทําอันนําไปสู่การคอร์ รัปชั่น ที่คนในองค์กรมีส่วน
เกี่ ยวข้ อง และตรวจสอบข้ อเท็จจริ งตามที่ได้ รับ และเสนอเรื่ องให้ คณะกรรมการบริ ษัทร่ วมกันพิจารณา
ลงโทษหรื อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว
6.3 ฝ่ ายตรวจสอบและดูแ ลการปฏิ บัติ ง านภายใน มี ห น้ า ที่ แ ละรั บ ผิด ชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ
ปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่างถูกต้ อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมาย
ข้ อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความ
เสี่ยงด้ านการคอร์ รัป ชั่นที่อาจเกิดขึน้ โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนมีการทบทวนแนว
ทางการปฏิ บัติให้ สอดคล้ องกับนโยบาย ระเบี ยบปฏิบัติ ข้ อกํ าหนด ข้ อบัง คับ ประกาศ กฎหมาย และการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ สื่อสารกับบุคลากรในองค์กรให้ ได้ ทราบถึงนโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
6.4 ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการอํานวยการ กรรมการผู้จัดการและผู้บริ หาร มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ดังนี ้
 กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 ดําเนินมาตรการกํากับดูแลและควบคุมให้ พนักงานปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิการต่อต้ านการ
ทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ รวมถึงการตรวจสอบและพิจารณาลงโทษ
 ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้ านคอร์ รัปชั่นให้ มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ หรื อข้ อกําหนดของกฎหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6.5 คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิและสนับสนุน
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ อย่างเคร่ งครัด ทังนี
้ ้ รวมถึงการแจ้ งเบาะแสหรื อให้
ข้ อมูล เพื่อให้ นโยบายดังกล่าวบรรลุผลสําเร็จ
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7. แนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับการป้องกันและต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
7.1 คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ โดยต้ องไม่
เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่ ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
7.2 คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่พงึ ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เข้ าข่าย
การคอร์ รัปชั่นที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท โดยต้ องแจ้ งให้ หน่วยงาน / บุคคลที่กําหนด หรื อแจ้ งผู้บงั คับบัญชาทราบ
รวมทัง้ ต้ องให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่าง ๆ ทัง้ นี ้ หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถามให้ ปรึ กษา
หน่วยงาน / บุคคลที่กําหนด หรื อผู้บงั คับบัญชา ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กําหนดไว้
7.3 บริ ษัทจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรื อแจ้ งเรื่ องการคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องแก่บริ ษัท โดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน ผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ที่ให้ ความร่ วมมือในการรายงานการคอร์ รัปชัน่ ตามที่บริ ษัท
กําหนดไว้ ในนโยบายการคุ้มครองและให้ ความเป็ นธรรมแก่พนักงานที่แจ้ งข้ อมูลหรื อให้ เบาะแสเกี่ยวกับการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับและจรรยาบรรณของบริ ษัท
7.4 บริ ษัทจะเผยแพร่ให้ ความรู้และทําความเข้ าใจกับบุคคลภายนอกที่ต้องปฏิบตั ิหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทในเรื่ อง
ที่ต้องปฏิบตั ิ ให้ เป็ นไปตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ตามแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเผยแพร่ นโยบายต่อต้ าน
การคอร์ รัปชัน่ (ข้ อ 11)
7.5 บริ ษัทสื่อสารมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น รวมถึงแจ้ งช่องทางการแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยนให้ บุคคล
ภายในบริ ษัททราบ โดยผ่านหลายช่องทาง เช่น อบรมพนักงานเข้ าใหม่ อบรมพนักงานประจําปี รวมถึงการแจ้ ง
ข้ อมูลผ่านทางระบบอินทราเน็ต เป็ นต้ น เพื่อนํามาตรการไปปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง และเพื่อให้ มนั่ ใจว่าบุคลากรของ
บริษัทมีความเข้ าใจ เห็นชอบ และปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
7.6 บริ ษั ท สื่ อ สารมาตรการต่อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั่น รวมถึง แจ้ ง ช่ อ งทางการแจ้ ง เบาะแส หรื อ ข้ อ ร้ องเรี ย นไปยัง
สาธารณชน คู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง และผู้มีส่วนได้ เสียผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริ ษัท รายงาน
ประจําปี เป็ นต้ น เพื่อสร้ างความเข้ าใจและนํามาตรการไปปฏิบตั ิอย่างจริงจัง
7.7 บริษัทจัดให้ มีระเบียบการเบิกจ่ายเงิน โดยกําหนดตารางอํานาจอนุมตั ิ และวงเงินในการอนุมตั ิ ซึง่ ต้ องมีเอกสาร
หลักฐานที่ชดั เจนประกอบ เพื่อป้องกันไม่ให้ มีการปฏิบตั ิงานที่ไม่เหมาะสม รวมถึงไม่ให้ เกิดการช่วยเหลือทาง
การเมือง และเพื่อให้ มนั่ ใจว่าการบริ จาคเพื่อการกุศลไม่ได้ เป็ นไปเพื่อการคอร์ รัปชัน่ และเงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจ
ไม่ได้ ใช้ เป็ นข้ ออ้ างสําหรับการคอร์ รัปชัน่
7.8 คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ไม่พงึ รับหรื อให้ ของขวัญ การเลี ้ยงรับรอง และค่าใช้ จ่าย
อื่นใดที่เกินความจําเป็ นและไม่เหมาะสมกับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อบุคคลที่ทําธุรกิจกับบริษัท หากได้ รับของขวัญที่
มีมลู ค่าเกินปกติวิสยั ในโอกาสตามประเพณีนิยม ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานปฏิเสธไม่รับและรายงาน
ผู้บัง คับ บัญ ชาตามลํ า ดับ ชัน้ เพื่ อ ทราบ ทัง้ นี ้ จะต้ อ งดํ า เนิ น การตามแนวปฏิ บัติ ใ นการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกับ
ของขวัญ การบริการต้ อนรับ และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
7.9 บริ ษัทจัดให้ มีกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันมิให้ มีการคอร์ รัปชัน่ โดยกระบวนการดังกล่าวครอบคลุม
ด้ านงานขาย การตลาด การจัดซือ้ การบริ หารทรัพยากรบุคคล การเงินและบัญชี การเก็บบันทึกข้ อมูล การ
้ ต้ ้ องมีการ
ปฏิบตั ิงาน รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น ทังนี
ดําเนินการตามกระบวนการที่กําหนดอย่างเคร่งครัด
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7.10บริ ษัทจัดให้ มีกระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่สะท้ อนถึงความมุ่งมัน่ ของบริ ษัทต่อมาตรการต่อต้ านการ
คอร์ รัปชัน่ ตังแต่
้ การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ ผลตอบแทน และการเลื่อนตําแหน่ง
7.11บริษัทจัดให้ มีมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการคอร์ รัปชัน่ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดําเนินธุรกิจ
กําหนดระดับความสําคัญของความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยงทังโอกาสเกิ
้
ดและผลกระทบ พร้ อมทังติ
้ ดตาม
ความคืบหน้ าของการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการคอร์ รัปชัน่ อย่างสมํ่าเสมอ โดยจะมีการทบทวนมาตรการ
จัดการความเสี่ยงให้ มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
7.12บริ ษัทจัดให้ มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยง
ที่กําหนดขึ ้น ช่วยให้ บริ ษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ได้ รวมทังตรวจสอบการปฏิ
้
บตั ิงานภายในบริ ษัทให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกําหนด กฎระเบียบ
7.13เพื่อความชัดเจนในการดําเนินการ ในเรื่ องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอร์ รัปชั่น คณะกรรมการบริ ษัท
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้ องปฏิบตั ิด้วยความระมัดระวังในเรื่ องดังต่อไปนี ้
 แนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง
บริ ษัทไม่มีนโยบายที่จะเข้ าไปมีบทบาท หรื อ ให้ การสนับสนุนการกระทําที่ไม่ถกู ครรลอง หรื อการให้ ความ
ช่วยเหลือเพื่อเอื ้อกับประโยชน์ตอ่ กิจการในทางใดทางหนึง่


แนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน

การบริ จาคเพื่อการกุศล ทังในรู
้ ปแบบของการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน หรื อในรู ปแบบอื่น ๆ เช่น การ
ให้ ค วามรู้ หรื อ การสละเวลา เป็ นต้ น บริ ษั ท สามารถกระทํ า ได้ เพื่ อ เป็ นส่ว นหนึ่ ง ในกิ จ กรรมตอบแทนสัง คม
(Corporate Social Responsibility : CSR) โดยมิได้ ม่งุ หวังผลตอบแทนทางธุรกิจ ทังนี
้ ้ จะต้ องดําเนินการตาม
แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริ จาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนอย่างเคร่งครัด
เงินสนับสนุน เป็ นการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจและเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้ แก่บริ ษัท อาจกระทําได้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ หรื อชื่อเสียงของบริ ษัท ทังนี
้ ้อาจมีความเสี่ยงเนื่องจากเป็ นการจ่ายเงินสําหรับการบริ การหรื อ
ผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม ดังนัน้ จะต้ องดําเนินการตามแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริ จาคเพื่อ
การกุศลและเงินสนับสนุนอย่างเคร่งครัด
การบริ จาคเพื่ อ การกุศลและเงิ นสนับสนุน อาจทํ า ให้ เกิ ดความเสี่ยงต่อ การคอร์ รัป ชั่น เนื่ อ งจากกิ จกรรม
ดังกล่าวเกี่ยวข้ องกับการใช้ จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตวั ตน และอาจจะใช้ เป็ นข้ ออ้ างหรื อเส้ นทางสําหรับการ
คอร์ รัปชัน่ และเพื่อไม่ให้ การบริ จาคเพื่อการกุศลมีวตั ถุประสงค์แอบแฝง ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ กําหนดขันตอนและการ
้
ควบคุมการบริ จาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการบริ จาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนเป็ นไป
อย่างโปร่งใสและเป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษัทที่ประสงค์ จะให้ บริ ษัทเข้ าร่ วมบริ จาคเพื่อการกุศล หรื อเงิน
สนับสนุน (“ผู้ประสงค์จะให้ บริ ษัทเข้ าร่วมบริ จาคเพื่อการกุศล หรื อเงินสนับสนุน”) จะต้ องจัดทําแบบคําขอ
อนุมตั ิ โดยระบุชื่อผู้รับบริ จาคและหรื อผู้รับการสนับสนุน และวัตถุประสงค์ของการบริ จาคหรื อสนับสนุน
พร้ อมแนบเอกสารประกอบ เสนอขออนุมตั ิจากผู้มีอํานาจอนุมตั ิของบริษัท
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2) ผู้ประสงค์จะให้ บริ ษัทเข้ าร่ วมบริ จาคเพื่อการกุศล หรื อเงินสนับสนุน มีหน้ าที่ตรวจสอบองค์ กรการกุศล
มูลนิธิตา่ ง ๆ นิติบคุ คล ห้ างร้ านที่บริ ษัทจะเข้ าร่วมในการบริ จาคเงิน หรื อเงินสนับสนุน ก่อนการนําเสนอผู้มี
อํานาจอนุมตั ิ ดังนี ้
2.1) ต้ องมัน่ ใจว่าการบริ จาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนจะไม่ถกู นําไปใช้ เป็ นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้
สินบน ตลอดจนต้ องดําเนินการอย่างโปร่งใสและเป็ นไปตามกฎหมายที่ใช้ บงั คับ
2.2) ต้ องพิสจู น์ได้ ว่ามีการจัดกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลหรื อที่ขอรับการสนับสนุนดังกล่าวจริ ง และ
มีการดําเนินการเพื่อสนับสนุนให้ วตั ถุประสงค์ของโครงการประสบผลสําเร็ จ และก่อให้ เกิดประโยชน์
ต่อสังคมอย่างแท้ จริ งหรื อเพื่อเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ของการดําเนินงานด้ วยความรั บผิดชอบต่อ
สังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
2.3) ต้ องพิสจู น์ได้ ว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็ นไปเพื่อการกุศล ไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทน
ให้ กบั บุคคลใด หรื อหน่วยงานใด ยกเว้ น การประกาศเกียรติคณ
ุ ตามธรรมเนียมปฏิบตั ิทวั่ ไป
3) หากบริ ษัทตรวจพบหรื อได้ รับแจ้ งข้ อมูลจากทางการว่า องค์การ มูลนิธิ นิติบคุ คล ห้ างร้ าน ที่บริ ษัทบริ จาค
หรื อให้ เงินสนับสนุน มีการคอร์ รัปชัน่ เกิดขึ ้น บริ ษัทจะระงับการบริ จาค หรื อการสนับสนุนกิจกรรมในองค์กร
หรื อบริษัทนัน้ ๆ ในทันทีที่รับทราบ


แนวปฏิบัตใิ นการดําเนินการเกี่ยวกับของขวัญ การบริการต้ อนรั บ และค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ

การดําเนินการเกี่ยวกับของขวัญ การบริ การต้ อนรับ และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสม อาจนํามาซึ่งความ
เสี่ ยงต่อ การคอร์ รัป ชั่น เป็ นช่อ งทางให้ เกิ ดการทุจริ ต โดยการจ่ายเงิ น เพื่ อ เป็ นค่า ใช้ จ่ า ยให้ กับกรรมการบริ ษั ท
ผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริษัทเพื่อติดสินบน นอกจากนี ้ การที่บริษัทให้ ของขวัญ การบริ การต้ อนรับ หรื อค่าใช้ จ่าย
อื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมแก่ลกู ค้ า อาจเป็ นการปฏิบตั ิที่ผิดนโยบายของลูกค้ าบางราย เป็ นเหตุให้ บริ ษัทต้ องเสียโอกาส
ทางธุรกิจไป
บริ ษั ท ตระหนัก ถึ ง ความสํ า คัญ ในการสร้ างความสัม พัน ธ์ ที่ ดี กับ พัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ในอัน ที่ จ ะนํ า มาซึ่ ง
ความสําเร็จที่ยงั่ ยืนอย่างต่อเนื่องของบริ ษัท และในขณะเดียวกันเพื่อดํารงรักษาไว้ ซงึ่ ชื่อเสียงของบริ ษัท ซึง่ ประกอบ
ธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและถูกต้ องตามกฎหมาย ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีแนวปฏิบตั ิในการดําเนินการเกี่ยวกับของขวัญ
การบริการต้ อนรับ และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ดังนี ้
1) กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานบริ ษัท สามารถรับ / ให้ ของขวัญ การบริ การต้ อนรับ หรื อค่าใช้ จ่าย
อื่น ๆ เช่น การเลีย้ งรั บรอง หรื อการรั บเลีย้ งจากบุคคลอื่น เป็ นต้ น ได้ ในโอกาสต่า ง ๆ ตามธรรมเนี ยม
ประเพณี หรื อตามมารยาทสังคมที่ปฏิบตั ิกันโดยทัว่ ไป โดยจะต้ องกระทําด้ วยความโปร่ งใส ในที่เปิ ดเผย
โดยการรับ / ให้ ดงั กล่าวนันจะต้
้ องไม่ทําให้ เกิดความได้ เปรี ยบใด ๆ ผ่านการกระทําที่ไม่เหมาะสม หรื อเป็ น
การแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจน หรื อแอบแฝง เพื่อให้ ได้ มาซึ่งการช่วยเหลือ หรื อผลประโยชน์ตอบแทน ทําให้
เกิดการยินยอมผ่อนปรนในข้ อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจและจะต้ อง
เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ทัง้ นี ้ ในการให้ ของขวัญของบริ ษัทนัน้ จะต้ องให้ ในนามบริ ษัท ไม่ใช่ในนามส่วนตัว โดยอาจจัดทําเป็ น
ของขวัญที่มีตราสัญลักษณ์ของบริษัท เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยจะต้ องไม่อยู่ในรู ปแบบของเงินสดหรื อ
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สิ่ง เที ย บเท่า เงิ น สด เช่ น เช็ ค บัต รของขวัญ เป็ นต้ น และมี มูล ค่ า ไม่ เ กิ น หลัก เณฑ์ ที่ ท างการและ/หรื อ
หน่วยงานที่กํากับดูแลกําหนด
2) กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานบริ ษัท จะต้ องไม่เรี ยกร้ องหรื อรับของขวัญ การบริ การต้ อนรับ หรื อ
ค่าใช้ จ่ายอื่นจากลูกค้ า คู่ค้า หรื อผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทไม่ว่ากรณีใดอันจะทําให้ มีผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจในการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความลําเอียง หรื อลําบากใจ หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
3) กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานบริ ษัท ต้ องไม่รับของขวัญหรื อค่าตอบแทนใด ๆ ที่เกินสมควร อัน
เนื่องมาจากการปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ตามปกติ เช่น การให้ คําแนะนําการลงทุน หรื อที่ปรึกษาทางการเงิน
จะต้ องไม่รับของขวัญ หรื อค่าตอบแทนจากบริษัทลูกค้ า และ/หรื อลูกค้ าที่เข้ ามาใช้ บริการ เป็ นต้ น
4) การห้ ามรับของขวัญ หรื อ ค่าตอบแทน หรื อผลประโยชน์อื่น ๆ ที่มีมลู ค่าเกินกว่า 3,000 บาท (สามพันบาท)
หรื อของขวัญที่เป็ นเงินสด หรื อเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญ บัตรกํานัล เป็ นต้ น เมื่ออยู่ในสถานการณ์
ที่ไม่อาจปฏิเสธการรับของขวัญ หรื อผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ ในขณะนัน้ เช่น ในการประชุมหารื อกับลูกค้ า
เป็ นต้ น ผู้รับ อาจรับของขวัญหรื อผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ ก่อน โดยจะต้ องแจ้ งผู้บงั คับบัญชาทันที พร้ อม
บันทึกในแบบรายงานการรับของขวัญและนําส่งต้ นฉบับ พร้ อมส่งมอบสิ่งของ /ของขวัญที่ได้ รับ ไปยัง
ส่วนกลาง ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะพิจารณานําสิ่งของ / ของขวัญที่ได้ รับเพื่อนําไปเป็ นของรางวัลให้ แก่พนักงานหรื อ
บริจาคแก่สาธารณกุศลเพื่อส่วนรวมต่อไปตามความเหมาะสม
5) การให้ และรับผลประโยชน์อื่น ๆ เช่น การสังสรรค์รับรอง จะต้ องยืนยันได้ ว่าการรับรองนัน้ มิได้ มีลกั ษณะ
เป็ นการใช้ จ่ายเงินมากเกินสมควรหรื อกระทําบ่อยครัง้ จนทําให้ เกิดข้ อผูกมัดกับผู้ที่จดั การสังสรรค์รับรอง
นัน้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
6) ต้ องพิจารณาค่าใช้ จ่ายและรายละเอียด ให้ แน่ใจว่าไม่ใช่ค่าใช้ จ่ายเพื่อจูงใจให้ เจ้ าหน้ าที่รัฐหรื อบุคคลที่ทํา
ธุรกิจกับบริษัท กระทําการอันมิชอบด้ วยหน้ าที่ หรื อการตัดสินใจใด ๆ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท
7) บริ ษั ท จะประชาสัมพัน ธ์ ใ ห้ กรรมการบริ ษั ท ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานบริ ษั ท ทราบถึ ง แนวปฏิ บัติเกี่ ย วกับ
ของขวัญ การบริการต้ อนรับ และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่บริษัทมีอยู่
8) บริ ษัทจะประชาสัมพันธ์ หรื อแจ้ งให้ ลกู ค้ า คู่ค้า หรื อ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัททราบ ถึงนโยบาย
และแนวทางในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับของขวัญ การบริ การต้ อนรับ และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ของบริ ษัทผ่านแผ่นพับ
ที่ใช้ ประชาสัมพันธ์กิจการของบริษัท และ/หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัท เป็ นต้ น
8. การพิจารณาโทษหากมีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ ปฏิบัตติ ามนโยบายและแนวทางปฏิบัตกิ ารป้องกันและต่ อต้ าน
การคอร์ รัปชั่น
8.1 หากกรรมการบริ ษัทฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายนี ้ บริ ษัทจะตังคณะกรรมการสอบสวนเพื
้
่อดําเนินการ
สอบสวนข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับการกระทําดังกล่าวโดยไม่ชักช้ า โดยพิจารณาจากหลักฐานข้ อเท็จจริ ง และ
สถานการณ์ แ วดล้ อ มตามความเหมาะสมในแต่ล ะกรณี ทัง้ นี ห้ ากการฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ป ฏิ บัติ ต ามนโยบาย
ดังกล่าวเป็ นการกระทําที่ผิดกฎหมาย ก็ให้ รับโทษตามที่กฎหมายกําหนด
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8.2 หากผู้บริหารและพนักงานของบริ ษัทฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายนี ้ จะมีโทษทางวินยั ซึง่ วิธีการลงโทษจะ
ขึ ้นอยู่กบั ข้ อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้ อม ทังนี
้ ้หากการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ นการ
กระทําที่ผิดกฎหมาย ก็ให้ รับโทษตามที่กฎหมายกําหนด ในขณะเดียวกันบริ ษัทไม่มีนโยบายลดตําแหน่ง
ลงโทษ หรื อให้ ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์ รัปชั่น แม้ ว่าการกระทํานัน้ จะทําให้ บริ ษัทสูญเสีย
โอกาสทางธุรกิจก็ตาม
8.3 บริ ษัทใช้ ระบบการสื่ อสารภายในองค์ กรทุกระบบเพื่อประชาสัมพันธ์ บทลงโทษ หากมี การไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการต่อ ต้ านการคอร์ รัป ชั่น รวมถึงการสร้ างการรั บรู้ อย่างชัดเจนถึงนโยบายและแนวทางปฏิ บัติต่อ
พนักงานที่ปฏิเสธการคอร์ รัปชัน่
9. มาตรการในการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน
คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีมาตรการในการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนการกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรื อ
พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทังจากพนั
้
กงานและผู้มีส่วนได้ เสียอื่น รวมถึง
รายงานทางการเงินที่ไม่ถกู ต้ อง หรื อระบบควบคุมภายในที่บกพร่ อง และกลไกในการคุ้มครองผู้ที่แจ้ งเบาะแส หรื อผู้
ร้ องเรี ยน เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียมีสว่ นร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริ ษัทได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
เรื่ องที่รับแจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยน
 การกระทําผิดกฎหมาย ทุจริตคอร์ รัปชัน่ ระเบียบบริษัท หรื อการทําผิดจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน
 ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
 เรื่ องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ หรื อชื่อเสียงของบริษัท
ช่องทางแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน
คณะกรรมการบริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการบริ ษัทและจะคุ้มครองสิทธิ
ของผู้มีสว่ นได้ เสียที่แจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยนประเด็นต่าง ๆ โดยมีช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยผ่านกรรมการตรวจสอบ
้ ้ ช่องทางติดต่อ
ของบริษัท เพื่อดําเนินการตามกระบวนการที่บริ ษัทกําหนดและรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทต่อไป ทังนี
มีดงั นี ้
 ทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กลุม่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี ้
179 อาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์ ชัน้ 25 - 26 , 29 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 ทางอีเมล์ โดยส่งมาที่ compliance@trinitythai.com หรื อ auditcomittee@trinitythai.com
กระบวนการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส
เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ผ้ ทู ี่แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการเก็บข้ อมูลการแจ้ งเบาะแส
หรื อข้ อร้ องเรี ยนเป็ นความลับ และได้ กําหนดขันตอนการรั
้
บเรื่ องและการสอบสวนไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ เรื่ องร้ องเรี ยน
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ดังกล่าวจะรับรู้ เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้ รับมอบหมายและเกี่ยวข้ องด้ วยเท่านัน้ หากข้ อมูลความลับดังกล่าวถูก
เปิ ดเผย บริษัทจะติดตามสอบสวนหาบุคคลที่เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวและมีบทลงโทษผู้ที่เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าว
นอกจากนี ้ ถือเป็ นหน้ าที่ของผู้บงั คับบัญชาหรื อหัวหน้ าฝ่ ายงานของผู้ที่แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยนทุกคนในการใช้
ดุลยพินิจสัง่ การที่สมควรเพื่อคุ้มครองผู้ที่แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน พยาน และบุคคลที่ให้ ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวน
มิให้ ต้องรับภยันตรายและความเดือดร้ อน หรื อความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการแจ้ งเบาะแส การร้ องเรี ยน การเป็ น
พยาน หรื อการให้ ข้อมูล
ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามนโยบายการคุ้มครองและให้ ความเป็ นธรรมแก่พนักงานที่แจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการ
คอร์ รัปชัน่ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับและจรรยาบรรณบริษัท
10. การนํามาตรการไปปฏิบัตโิ ดยบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
10.1 บริษัทจะแจ้ งและสนับสนุนให้ บริ ษัทย่อย นํามาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ไปปฏิบตั ิ
10.2 ห้ ามพนักงานจ้ างตัวแทนหรื อตัวกลางทางธุรกิจใด ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกระทําการคอร์ รัปชัน่
11. การเผยแพร่ นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
11.1 บริ ษัทจะติดประกาศนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ในสถานที่เด่นชัดเพื่อให้ ทกุ คนในองค์กรทราบ
11.2 บริ ษัทจะเผยแพร่ นโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริ ษัท เช่น เว็บไซต์ของบริ ษัท
ระบบอินทราเน็ต เป็ นต้ น เพื่อให้ สาธารณชนทราบ
11.3 บริษัทสื่อสารนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ รวมถึงช่องทางการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนภายในบริ ษัทผ่าน
หลากหลายช่องทาง เช่น อบรมกรรมการหรื อพนักงานเข้ าใหม่ อบรมพนักงานประจําปี เป็ นต้ น เพื่อให้ มีการ
นําไปปฏิบัติอย่างจริ งจัง และเพื่อให้ มั่นใจว่าบริ ษัทมีบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอต่อการนํามาตรการไปใช้
ปฏิบตั ิ
12. แนวทางการประเมินความเสี่ยง
12.1 บริ ษัทกําหนดให้ ฝ่ายบริ หารความเสี่ยงฯ ประเมินความเสี่ยงจากการให้ สินบนและการคอร์ รัปชั่นที่อาจจะ
เกิดขึ ้นอย่างสมํ่าเสมอ (อย่างน้ อยปี ละครัง้ )
12.2 ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง จะพิจารณาความเสี่ยงตามประเภทของธุรกิจ ที่ก่อให้ เกิดการคอร์ รัปชัน่
12.3 บริ ษั ท กํ า หนดให้ มี ก ารทบทวนระบบควบคุม ภายในและมาตรการจัด การความเสี่ ย งที่ ใ ช้ อ ยู่ใ ห้ มี ค วาม
เหมาะสมที่จะสามารถป้องกันความเสี่ยงให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
13. การควบคุมภายในและการรายงาน
13.1 บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ การดําเนินงานของบริ ษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมถึง การปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบของทางการที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงทางด้ านการคอร์ รัปชัน่
จึงมีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถช่วยให้ บริษัทบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ ได้
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13.2 บริ ษัทกําหนดให้ ฝ่ายตรวจสอบฯ จัดทําแผนงานการตรวจสอบอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยแผนการตรวจสอบ
จะผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีการพิจารณาแผนงานตามความเสี่ยงที่ก่อให้ การเกิด
การคอร์ รัปชัน่
13.3 บริษัทกําหนดขันตอนการรายงานผลการตรวจสอบและประเด็
้
นเร่งด่วน ดังนี ้
 ฝ่ ายตรวจสอบฯ จะรายงานผลการตรวจสอบประจําตามแผนงาน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบคู่ขนาน
พร้ อมกับกรรมการอํานวยการ เมื่อมีการจัดประชุม (อย่างน้ อยปี ละ 4ครัง้ )
 จากรายงานผลการตรวจสอบ ฝ่ ายตรวจสอบฯ จะหารื อและเสนอแนะแนวทางปรั บ ปรุ ง แก้ ไขผลการ
ควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยงกับผู้บริ หารสายงานและกรรมการอํานวยการ และนําเสนอไปยัง
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบผลการดําเนินการ
 หากพบว่ามีประเด็นเร่งด่วนที่มีนยั สําคัญแต่ไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรื อชื่อเสียงของบริ ษัทอย่างมี
นัยสําคัญได้ แก่การทําผิดกฎระเบียบข้ อบังคับของหน่วยงานที่กํากับดูแลและ/หรื อบริ ษัท ข้ อร้ องเรี ยนลูกค้ า
จะรายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ให้ กรรมการอํานวยการทราบผลการตรวจสอบและการดําเนินการก่อน เพื่อ
พิจารณาสั่งการลงโทษและ/หรื อบริ หารจัดการกับเหตุการณ์ ที่เกิดขึน้ ได้ ทันท่วงที และนํ าเสนอผลการ
ตรวจสอบและการดําเนินการดังกล่าวแจ้ งต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการจัดประชุมครัง้ ถัดไป กรณีที่มี
ผลกระทบต่อฐานะการเงินหรื อชื่อเสียงของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญให้ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทันที เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยไม่ชกั ช้ า
 คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้ทําหน้ าที่รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท
 หากพบว่ากรรมการ หรื อบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษัท ได้ กระทําความผิดเกี่ยวกับการ
บริ หารงานอันเป็ นการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับและจรรยาบรรณ
ของบริษัท ผู้สอบบัญชีต้องแจ้ งพฤติกรรมดังกล่าวแก่คณะกรรมการบริ ษัทโดยไม่ชกั ช้ า
14. การจัดเก็บข้ อมูล
14.1 บริ ษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิตามมาตรฐาน หลักการ รวมทังกฎหมายที
้
่บงั คับใช้ เกี่ยวกับการรายงานข้ อมูลทาง
บัญชีและการเงิน
14.2 ค่าใช้ จ่ายทุกประเภทจะต้ องมีเอกสารประกอบ มีการอนุมตั ิตามอํานาจอนุมตั ิ รวมทังการจั
้
ดเก็บและรักษา
ข้ อมูลของบริษัทจะต้ องเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
14.3 บริ ษัทไม่อนุญาตให้ มีการบันทึกข้ อมูลที่เป็ นเท็จ ผิดหลักการ ไม่สมบูรณ์ ไม่ถกู ต้ อง หรื อทําการตกแต่งบัญชี
รวมทังจะต้
้ องไม่มีบญ
ั ชีนอกงบการเงินเพื่อใช้ สนับสนุนหรื อปกปิ ดการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม
15. การบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายฉบับนีใ้ ห้ ใช้ เพื่อครอบคลุมถึงกระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคลของบริ ษัท ตังแต่
้ การคัดเลือกบุคลากร
การฝึ กอบรม การประเมินผลงาน การให้ ผลตอบแทนและการเลื่อนตําแหน่ง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทได้ มีบคุ ลากรที่สนับสนุน
ในมาตรการป้องกันและต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น โดยมีกระบวนการในการบริ หารทรัพยากรบุคคลให้ เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี ้
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15.1 การคัดเลื อก บริ ษัทได้ กําหนดประเภทและคุณสมบัติของพนักงาน ในการรั บเข้ าทํางาน โดยผู้สมัครที่ มี
คุณสมบัติเป็ นไปตามเกณฑ์ที่บริ ษัทกําหนด ซึ่งรวมถึงจะต้ องไม่เคยมีประวัติการปฎิบตั ิหรื อละเว้ นการปฎิบตั ิ
หน้ าที่หรื อใช้ อํานาจตําแหน่งหน้ าที่โดยมิชอบ แสวงหาผลประโยชน์อนั มิควรได้ โดยการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่
ในรูปแบบใด ๆ โดย
1) ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ให้ ยื่นใบสมัครพร้ อมแนบหลักฐานตามที่บริ ษัทกําหนดที่ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล
2) ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลพิจารณาคุณสมบัติเบื ้องต้ นร่วมกับผู้บริหารฝ่ ายงาน และตรวจสอบประวัติจากข้ อมูล
ที่เผยแพร่ ทางสาธารณะ เช่น Google หากพบข้ อมูลประวัติการกระทําผิดในภายหลังจากรับเข้ าเป็ น
พนักงาน บริษัทมีสทิ ธิเลิกจ้ างโดยถือว่าพนักงานให้ ข้อมูลอันเป็ นเท็จ
ั ้ นพนักงานบริ ษัท ได้ รับ
3) เมื่อบริ ษัทได้ ทําสัญญาจ้ างบุคคลใดให้ ทํางานในตําแหน่งหน้ าที่ใด ถือว่าผู้นนเป็
อัตราค่าจ้ างตามที่กําหนดในสัญญาจ้ าง โดยการกําหนดอัตราค่าจ้ างเป็ นไปตามความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์
15.2 การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน บริ ษัทกําหนดนโยบายการประเมินพนักงาน บริ ษัทจะไม่ลดตําแหน่ง หรื อ
ลงโทษ หากพนักงานท่านใดปฏิเสธการคอร์ รัปชั่น แม้ ว่าการกระทํานัน้ อาจทําให้ บริ ษัทสูญเสียโอกาสทาง
ธุรกิจ ซึง่ บริษัทจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
1) การประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงทดลองงาน โดยพนักงานเริ่ มงานใหม่จะต้ องปฏิบัติงานในช่วง
ทดลองงานไม่เกิน 120 วัน นับแต่วนั เริ่มงาน
2) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี เพื่อทําความเข้ าใจร่ วมกันถึงเป้าหมายในการทํางานและการ
ปรับปรุ งประสิทธิ ภาพการทํางานของพนักงานในรอบปี ที่ผ่านมา รวมถึง การประเมินพฤติกรรมในการ
ทํางาน โดยเฉพาะพฤติกรรมที่แสดงให้ เห็นถึงการไม่ปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อใช้ อํานาจ
ตําแหน่งหน้ าที่โดยมิชอบ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อนั มิควรได้ โดยการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรู ปแบบ
ใด ๆ อันเป็ นสิง่ ที่บริษัทไม่พงึ ประสงค์
3) การพิจารณาให้ ผลตอบแทนพิเศษ (Bonus) จะผ่านการพิจารณาจากผู้ที่ได้ รับมอบหมาย และกลัน่ กรอง
อย่างเหมาะสมและสอดคล้ องกับผลประกอบการโดยไม่ขึ ้นกับการได้ มาของโครงการใดโครงการหนึง่
15.3 การอบรมพนักงาน
1) สํา หรั บ พนัก งานใหม่ บริ ษั ท จัด ให้ มีก ารปฐมนิ เ ทศให้ พ นักงานใหม่ทุก คนเข้ า รั บ การอบรมเกี่ ย วกับ
กฎระเบียบการทํางานของบริ ษัท กฎระเบียบของทางการรวมทังรั้ บทราบนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิใน
การป้องกันและต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
2) กรณีพนักงานที่ทํางาน ณ ปั จจุบนั
ก. พนักงานทุกคนสามารถอ่านนโยบายรวมทังข้
้ อมูลล่าสุดที่ปรับปรุ งแก้ ไขได้ จากเว็บไซต์ และระบบ
Intranet ของบริษัท โดยบริษัทจะแจ้ งให้ พนักงานทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลที่สําคัญ
ข. พนักงานทุกคนจะได้ รับการอบรมเกี่ยวกับการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ ตระหนัก
ถึงนโยบายฉบับนี ้ โดยเฉพาะรูปแบบต่าง ๆ ของการให้ สินบน ความเสี่ยงจากการเข้ าไปมีสว่ นร่วมใน
การให้ สินบน ตลอดจนวิธีการรายงานกรณี พบเห็นหรื อสงสัยว่ามีการให้ สินบนหรื อการคอร์ รัปชั่น
ทังนี
้ ้บริษัทกําหนดให้ มีการจัดอบรม ดังนี ้
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หลังจากมีการประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการป้องกันและต่อต้ านมาตรการ
คอร์ รัปชัน่ กําหนดให้ มีการอบรมเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวภายใน 90 วัน
กําหนดให้ มีการจัดอบรมเป็ นประจําทุกปี พร้ อมกับการอบรมประจําปี ของพนักงาน

16. การสื่อสาร
16.1 คณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทจะนําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับเรื่ องนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการป้องกันและต่อต้ านการ
คอร์ รัปชัน่ ให้ แก่กรรมการทุกท่านรับทราบ รวมทังจะมี
้ การปฐมนิเทศกรรมการเข้ าใหม่เกี่ยวกับนโยบายนี ้
16.2 พนักงาน
 พนักงานใหม่ทกุ คนจะได้ รับการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวในการปฐมนิเทศ
 พนักงานปั จจุบนั สามารถศึกษานโยบายรวมทังข้
้ อมูลล่าสุดที่ปรับปรุ งแก้ ไขได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัท
และระบบ Intranet ของบริ ษัท โดยบริ ษัทจะแจ้ งให้ พนักงานทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลที่
สําคัญ และจะได้ รับการอบรมเกี่ยวกับการต่อต้ านการคอร์ รัปชั่นอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ ตระหนักถึง
นโยบายฉบับ นี ้ โดยเฉพาะรู ปแบบต่า ง ๆ ของการคอร์ รัปชั่น ความเสี่ยงจากการเข้ าไปมีส่วนร่ ว ม
ตลอดจนวิธีการรายงานกรณีพบเห็นหรื อสงสัยว่ามีการคอร์ รัปชัน่
16.3 ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จดั จําหน่ายสินค้ า / ให้ บริการ และผู้รับเหมา
บริ ษั ท จะสื่อสารนโยบายนี ใ้ ห้ แ ก่ตัวแทน ตัว กลางทางธุรกิ จ ผู้จัดจํ า หน่ายสิน ค้ า / ให้ บ ริ ก าร และ
ผู้รับเหมา ตังแต่
้ เริ่ มต้ นความสัมพันธ์ และในภายหลังตามความเหมาะสมเพื่อให้ ยึดมัน่ ในการต่อต้ านการ
คอร์ รัปชัน่
17. กรณีมีข้อสงสัย
หากพนักงานท่านใดเกิดความไม่มนั่ ใจว่าการกระทําใดอาจเข้ าข่ายลักษณะเป็ นการคอร์ รัปชัน่ หรื อในกรณีที่มี
คําถาม ข้ อเสนอแนะ หรื อข้ อสงสัย พนักงานสามารถปรึกษาผู้บริ หารฝ่ ายงาน และ/หรื อ ฝ่ ายตรวจสอบฯ โดยตรง
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
โดยคําสัง่ คณะกรรมการบริ ษัท

(นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
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