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นโยบายและมาตรการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย ยึดมัน่ ในคุณธรรม
จริ ยธรรม ดำเนิ นธุ รกิ จด้วยควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใสและตรวจสอบได้ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำย อีกทั้งยังให้ควำมสำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรให้หรื อรับสิ นบนและกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ตลอดจนสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้บุคลำกรทุ กคน นับตั้งแต่ระดับกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของ
บริ ษทั ฯ ปฎิบตั ิตำมกฎหมำย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชันของบริ ษทั
ฯ อย่ำงเคร่ งครัด เพื่อสร้ ำงควำมเชื่ อมัน่ ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั ฯ ว่ำจะดำเนิ นธุ รกิ จด้วยควำม
ซื่ อสัตย์และโปร่ งใส รวมถึ งสนับสนุ นในกำรดำเนิ นกิ จกรรมต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน คณะกรรมกำร
บริ ษทั ฯ จึงได้กำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และจัดทำขึ้นเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร ซึ่ งสอดคล้องตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate Governance Policy) และ
คู่มือจริ ยธรรมธุ รกิจ (Code of Business Conduct) ของบริ ษทั ฯ
นอกจำกนั้น บริ ษทั ฯ ยังมีควำมมุ่งมัน่ ที่จะเข้ำร่ วมเป็ น “แนวร่ วมปฏิ บตั ิของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริ ต” (Private Sector Coalition Against Corruption หรื อ CAC) เพื่อแสดงเจตนำรมณ์ และควำม
มุ่ง มัน่ ที่ จะปฏิ บ ตั ิ ตำมกฎหมำยของประเทศไทยในกำรต่ อต้ำนกำรทุ จริ ตคอร์ รัป ชันในทุ ก รู ปแบบ โดย
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ กำหนดให้มีกำรทบทวนนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำ นกำรทุจริ ตคอร์ รัปชันเป็ น
ประจำทุ ก ปี เพื่ อ เป็ นหลัก ปฏิ บ ัติที่ ชัดเจนในกำรดำเนิ น ธุ ร กิ จ และก ำหนดให้ก รรมกำร ผูบ้ ริ หำร และ
พนักงำนของบริ ษทั ฯ นำไปปฏิบตั ิโดยทัว่ กัน อันจะนำไปสู่ กำรพัฒนำองค์กรและประเทศชำติอย่ำงยัง่ ยืน
คานิยาม
การทุจริ ตคอร์ รัปชั น หมำยถึง กำรเสนอ กำรสัญญำ กำรมอบ กำรเรี ยกร้อง กำรให้ หรื อกำรรับสิ นบน
หรื อผลประโยชน์ในรู ปของเงิน หรื อประโยชน์อื่นๆ ไม่ว่ำจะโดยตรงหรื อโดยอ้อม หรื อกำรกระทำพฤติกรรม
ใดๆ ที่ส่อไปในทำงทุจริ ตคอร์ รัปชันในทุกรู ปแบบกับบุคคล/นิติบุคคลอื่น เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ใดๆ เพื่อให้ได้มำซึ่ งธุ รกิจหรื อเพื่อรักษำหรื อแนะนำธุ รกิจให้กบั บริ ษทั ใดโดยเฉพำะ หรื อเพื่อรักษำผลประโยชน์
อื่นใดที่ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย หรื อไม่เหมำะสมตำมจรรยำบรรณและนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
การให้ หรื อ รั บสิ นบน หมำยถึ ง กำรเสนอ กำรให้คำมัน่ สัญญำ กำรให้ กำรรั บ หรื อกำรเรี ยกร้ อง
ผลประโยชน์เพื่อเป็ นสิ่ งจูงใจให้บุคคลกระทำอย่ำงหนึ่ งอย่ำงใดที่ผิดกฎหมำยหรื อขัดต่อศีลธรรมอันดี อัน
เป็ นกำรทำลำยควำมน่ำเชื่อถือที่บุคคลใดๆ มีต่อบริ ษทั ฯ
บริษัทฯ หมำยถึง บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหำชน)
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บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่ วม หมำยถึง บริ ษทั ตำมควำมหมำยของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
กรรมการ หมำยถึง กรรมกำรทุกคนของบริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั
ย่อย รวมถึงบริ ษทั ร่ วม
พนักงาน หมำยถึง ผูบ้ ริ หำรทุกระดับ พนักงำนและลูกจ้ำงทั้งหมดของบริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์
ซี ส์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย รวมถึงบริ ษทั ร่ วม ทั้งที่เป็ นพนักงำนประจำและพนักงำนชัว่ ครำว
ผู้มีส่วนได้ เสี ย หมำยถึ ง ผูถ้ ื อหุ ้น ลูกค้ำ คู่คำ้ เจ้ำหนี้ พนักงำน คู่แข่งทำงกำรค้ำ ภำครัฐ ตลอดจน
องค์กรและผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆในสังคม
ประเพณีนิยม หมำยถึ ง เทศกำลหรื อวันสำคัญ ซึ่ งอำจจมีกำรให้ของขวัญกัน และให้หมำยควำม
รวมถึงโอกำสในกำรแสดงควำมยินดี กำรแสดงควำมขอบคุณ กำรต้อนรับ กำรแสดงควำมเสี ยใจ หรื อกำรให้
ควำมช่วยเหลือตำมมำรยำทที่ถือปฎิบตั ิกนั ในสังคมด้วย
การช่ วยเหลือทางการเมือง หมำยถึง กำรช่วยเหลือทำงกำรเงินหรื อในรู ปแบบอื่น ไม่วำ่ จะโดยตรงหรื อ
โดยอ้อม เพื่อสนับสนุ นกิจกรรมทำงกำรเมือง เช่น กำรให้เงินทุน สิ นทรัพย์ ทรัพยำกร กำรให้สิ่งของหรื อบริ กำร
อื่นๆ เพื่อ ช่วยเหลือหรื อให้กำรสนับสนุนใดๆ ทำงกำรเมือง หรื อกำรช่ วยเหลือพรรคกำรเมือง นักกำรเมือง หรื อ
ผูส้ มัครทำงกำรเมืองใดๆ ในลักษณะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่ำงตอบแทนในทำงมิชอบ เป็ นต้น
ขอบเขต
นโยบำยฉบับ นี้ ใ ห้บ งั คับ ใช้ก บั กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนัก งำนทุ ก คน รวมทั้ง ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย
ของบริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหำชน) รวมถึ งบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้กำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชันไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
โดยกำรให้หรื อรับสิ นบน และทุจริ ตคอร์ รัปชันทุกรู ปแบบเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง บริ ษทั ฯ หรื อบุคคลใดๆ
ในทุ ก ประเทศและทุ ก หน่ วยงำนทั้ง ภำครั ฐและเอกชนที่ ธุ รกิ จ ของบริ ษ ทั ฯ เข้ำ ไปเกี่ ย วข้อง ถื อ เป็ นสิ่ ง
ต้องห้ำ ม กระท ำไม่ ไ ด้ ทั้ง นี้ เพื่ อเป็ นแนวทำงให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนัก งำนทุ ก คน ของบริ ษ ทั ฯ
ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบเจตนำรมณ์และแนวทำงกำรดำเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ที่ยึดมัน่
ในกำรดำเนินธุ รกิจอย่ำงโปร่ งใส
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1. นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั น
ห้ำมกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ฯ เรี ยกร้อง ดำเนิ นกำรหรื อยอมรับกำรกระทำ
ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้หรื อรับสิ นบน และกำรทุจริ ตคอร์รัปชันทุกรู ปแบบโดยสิ้ นเชิง (zero tolerance)
ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง บริ ษทั ฯ หรื อบุคคลใดๆ ในทุกประเทศและทุก
หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนที่ธุรกิจของบริ ษทั ฯ เข้ำไปเกี่ยวข้อง
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนทุกคนต้องไม่ให้หรื อรับสิ นบน เงิน สิ่ งของ ค่ำตอบแทน หรื อ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ผิดกฎหมำย ไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อม รวมถึ งหลี กเลี่ ยงและไม่ให้กำรสนับสนุ น
กำรทำธุ รกิจ/ธุ รกรรมกับบุคคลหรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริ ตคอร์ รัปชันหรื อมีพฤติกรรมเข้ำข่ำย
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน เพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชันที่อำจเกิ ดขึ้น กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และ
พนักงำนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รวมถึ งบริ ษทั ร่ วม มีหน้ำที่ตอ้ งปฎิ บตั ิตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริ ตคอร์รัปชันดังต่อไปนี้
1.1 การรับและให้ สิ่งของ การเลีย้ งรับรอง หรื อประโยชน์ อนื่ ๆ
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนจะต้องไม่เสนอหรื อให้สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัล กำร
เลี้ ย งรั บ รองหรื อประโยชน์ อื่น ใด ที่ เข้ำ ข่ ำ ยผิ ดกฎหมำยหรื อ ไม่ เหมำะสมแก่ ผูท้ ี่ ไ ด้รั บ
ประโยชน์ อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนสำมำรถกระทำกำรเสนอหรื อให้
สิ่ งของ ของขวัญ ของกำนัล กำรเลี้ยงรับรองหรื อประโยชน์อื่นใดได้เฉพำะในโอกำสหรื อ
เทศกำลอันเป็ นไปตำมประเพณี นิยมที่พึงปฏิบตั ิแก่กนั ตำมธรรมเนียมหรื อภำยใต้ศีลธรรม
จรรยำ กำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี เพื่อภำพลักษณ์ ที่ดีของบริ ษทั ฯ โดยพิ จำรณำมูลค่ำ ที่
เหมำะสมกับโอกำสบุคคล และตำแหน่งหน้ำที่ของผูใ้ ห้และผูร้ ับ ทั้งนี้ กำรกระทำดังกล่ำว
จะต้องไม่มีอิทธิ พลต่อกำรตัดสิ นใจทำงธุ รกิ จ หรื อได้รับประโยชน์ที่ไม่เป็ นธรรม หรื อมี
ผลกระทบต่ อ กำรด ำเนิ น งำนของบริ ษัท ฯ และไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ควำมขัด แย้ง ระหว่ ำ ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
กรรมกำร ผูบ้ ริ ห ำรและพนัก งำนไม่ รับ หรื อ ให้สิ่ ง ของ ในรู ปแบบของเงิ น สดหรื อ สิ่ ง
เทียบเท่ำเงิ นสด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรกระทำต่อเจ้ำหน้ำที่รัฐ เพรำะอำจเสี่ ยงต่อกำรเกิ ด
ควำมเข้ำใจได้วำ่ เป็ นกำรติดสิ นบน
นอกจำกนี้ กำรเลี้ ยงรั บรองทำงธุ รกิ จให้กระทำได้ตำมจำเป็ น และพิจำรณำกำรใช้จ่ำยอย่ำง
สมเหตุสมผล กล่ำวคือ ต้องไม่มำกเกินควำมจำเป็ น หรื อฟุ่ มเฟื อย หรื อมีควำมถี่เป็ นประจำ ทั้งนี้
ต้องเป็ นไปตำมมำตรกำรกำรให้และรับของขวัญ และกำรเลี้ยงรับรองตำมที่บริ ษทั ฯ กำหนด
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1.2 การบริจาคเพือ่ การกุศล หรือเงินสนับสนุน
กำรบริ จำคเพื่อกำรกุ ศลหรื อเงิ นสนับสนุ นทุ กประเภทต้องดำเนิ นกำรในนำมบริ ษทั ฯ อย่ำง
ถูกต้อง เปิ ดเผย และโปร่ งใส โดยไม่ขดั ต่อหลักศีลธรรมเป็ นไปตำมกฎหมำย และสอดคล้อง
กับระเบียบปฏิ บตั ิของบริ ษทั ฯ รวมถึ งหน่ วยงำนรำชกำร รั ฐวิสำหกิ จ และหน่ วยงำนอื่ นๆที่
เกี่ ยวข้องไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ตนและผลประโยชน์บริ ษทั ฯ และไม่
ใช้เป็ นข้ออ้ำงส ำหรั บกำรทุ จริ ตคอร์ รั ปชัน โดยต้องจัดท ำบันทึ กกำรขออนุ ม ัติ โดยระบุ
วัตถุประสงค์และชื่ อบุคคล/หน่ วยงำนผูร้ ับบริ จำคหรื อรับกำรสนับสนุ น เพื่อเสนอผูม้ ีอำนำจ
อนุ มตั ิก่อนดำเนิ นกำร และต้องติดตำมเอกสำรหลักฐำนกำรรับเงินบริ จำค/เงินสนับสนุ นที่เป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อกำรบันทึกและตรวจสอบจำกบริ ษทั ฯ
1.3 การให้ ความช่ วยเหลือทางการเมือง
บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ ในระบอบประชำธิ ปไตยอันมีพระมหำกษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข มีนโยบำยเป็ น
กลำงทำงกำรเมือง มีควำมยุติธรรมและโปร่ งใส โดยจะไม่ให้กำรสนับสนุ นหรื อกระทำกำร
ใดๆ อันเป็ นกำรฝักใฝ่ พรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึ่ ง กำรเข้ำร่ วมกิ จกรรมใดๆ ที่
เกี่ยวข้องทำงกำรเมืองของบริ ษทั ฯ จะต้องเป็ นไปด้วยควำมโปร่ งใส และไม่ขดั ต่อกฎหมำย
กฎระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องอนึ่ง กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน มีสิทธิ เสรี ภำพในฐำนะ
ส่ วนตัวในกำรเข้ำร่ วมกิ จกรรมทำงกำรเมืองภำยใต้บทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้อง
ไม่อำ้ งชื่ อบริ ษทั ฯ และต้องไม่นำทรัพย์สินหรื ออุปกรณ์ เครื่ องมือใดๆ ของบริ ษทั ฯ ไปใช้
เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกำรใดๆ ทำงกำรเมือง
2. มาตรการป้องกันการทุจริตคอร์ รัปชัน
นอกจำกนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชันแล้ว บริ ษทั ฯ ยังได้กำหนดมำตรกำรเพื่อป้ องกันมิ
ให้มีกำรทุจริ ตคอร์รัปชันดังนี้
2.1 นโยบายการจัดซื้อจัดจ้ าง และขั้นตอนกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้ อง
บริ ษทั ฯ ได้กำหนดนโยบำยเกี่ ยวกับกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงที่มีระบบเพื่อป้ องกันกำรทุจริ ตคอร์ รัป
ชันและสร้ ำงควำมเชื่ อมัน่ ต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ย ผ่ำนกระบวนกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงที่ โปร่ งใส เป็ น
ธรรม และสำมำรถตรวจสอบได้ รวมทั้งปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้อง ภำยใต้กรอบกำร
บริ หำรจัดกำรที่มีแนวปฏิบตั ิรองรับ เพื่อให้เกิดควำมเท่ำเทียมกันต่อบริ ษทั คู่คำ้ หรื อบริ ษทั ผู้
ให้บริ กำรจำกภำยนอก โดยบริ ษทั ฯ ได้ระบุข้ นั ตอนกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง และอำนำจหน้ำที่ของ
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เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดซื้ อไว้ชดั เจน ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนบริ ษทั ฯ ทุกคนมีหน้ำที่สนับสนุ น
ผลัก ดันและปฏิ บตั ิ ภำยใต้นโยบำยและกรอบกำรบริ หำรจัดกำร จัดซื้ อ จัดหำพัสดุ และ
บริ กำรอย่ำงเคร่ งครัด
2.2 ระบบการบันทึกและเก็บรักษาข้ อมูล
กระบวนกำรบันทึกและเก็บรักษำข้อมูลทำงกำรเงินและบัญชี ของบริ ษทั ฯ ต้องเป็ นไปอย่ำง
ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ ตลอดจนขั้นตอนกำรปฏิบตั ิเพื่อให้
มัน่ ใจว่ำไม่มีรำยกำรใดที่ไม่ได้รับกำรบันทึก หรื อไม่สำมำรถอธิ บำยได้หรื อรำยกำรที่เป็ น
เท็จ ทั้งนี้ งบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริ ษทั ฯ ได้จดั ทำตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิ นของไทย (TFRS) ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ (IFRS) และได้รับกำรอนุมตั ิโดยสภำวิชำชีพบัญชี นอกจำกนั้นกำร
จัดทำงบกำรเงินยังได้ยึดตำมข้อบังคับของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์อีกด้วย
2.3 การประเมินและการป้องกันความเสี่ ยงด้ านการทุจริตคอร์ รัปชั นในการทาธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีกำรประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัป ชันของบริ ษทั ฯ และจัดทำ
มำตรกำรปฏิ บ ั ติ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ควำมเสี่ ยงนั้ น โดยมี ก ำรทบทวนเป็ นประจ ำทุ ก ปี
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูก้ ำกับดูแลกำรปฏิ บตั ิ
ตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน โดยสอบทำนมำตรกำรและกำรควบคุมภำยในที่
เกี่ ยวข้อง พิ จำรณำรำยงำนผลกำรตรวจสอบเกี่ ยวกับควำมเพี ยงพอและประสิ ทธิ ผลของ
มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน และรำยงำนผลกำรตรวจสอบพร้อมทั้งให้คำแนะนำข้อ
ควรปฏิบตั ิแก่คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หำร
2.4 ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษ ัท ฯ จัด ให้ มี ก ระบวนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุ ม ภำยในของบริ ษ ัท ฯ โดย
ครอบคลุมทั้งด้ำนกำรเงิ นและกำรดำเนิ นงำนของกระบวนกำรบัญชี กำรเก็บบันทึกข้อมูล
รวมถึงกระบวนกำรอื่นๆ ในบริ ษทั ฯ ที่เกี่ ยวข้องกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน
โดยผูต้ รวจสอบจำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริ ษทั ฯ และผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต
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2.5 การสื่ อสารและการฝึ กอบรม
กำรสื่ อสำร
จัดให้มีกำรสื่ อสำรนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชันให้แก่ผมู ้ ีส่วนเกี่ ยวข้องรับทรำบ
ประกอบด้วย พนักงำน ผูบ้ ริ หำร กรรมกำร บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั อื่นที่บริ ษทั ฯ มี
อำนำจในกำรควบคุ ม ตัวแทนทำงธุ รกิ จ และคู่คำ้ จัดให้มีกำรสื่ อสำรถึ งบทลงโทษหำกไม่
ปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน รวมทั้งสื่ อสำรนโยบำยเกี่ยวกับผลทำงลบ
ต่อพนักงำน ผูบ้ ริ หำร และกรรมกำร ที่ปฏิเสธกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน แม้วำ่ กำรกระทำนั้นจะทำ
ให้บริ ษทั ฯ สู ญเสี ยโอกำสทำงธุ รกิ จแก่พนักงำน ผูบ้ ริ หำร และกรรมกำรจัดให้มีกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อสำธำรณชนเกี่ยวกับนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชันของบริ ษทั ฯ และเมื่อมี
กำรจัดทำหรื อปรับปรุ งนโยบำยและมำตรกำรที่เกี่ ยวข้อง ก็จะจัดให้มีกำรสื่ อสำรและเปิ ดเผย
ข้อมูลทุกครั้งตำมช่ องทำงกำรสื่ อสำรที่เหมำะสม อำทิ จดหมำย อี เมล เว็บไซต์ อิ นทรำเน็ ต
สื่ อสิ่ งพิมพ์ แผ่นป้ ำยประชำสัมพันธ์ เป็ นต้น
กำรฝึ กอบรม
จัดให้มีคู่มือหรื อเอกสำรอธิ บำยเกี่ยวกับนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชันเพื่อใช้ในกำร
ปฐมนิ เทศพนักงำนใหม่ และฝึ กอบรมให้กบั พนักงำน ผูบ้ ริ หำร กรรมกำรและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง
อย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจที่แท้จริ งเกี่ยวกับนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน
และรู ้ถึงบทลงโทษหำกไม่ปฏิบตั ิตำมนโยบำยนี้
สนับสนุนให้กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรมีส่วนในกำรให้ควำมรู ้แก่พนักงำน เพื่อเป็ นแบบอย่ำง
ที่ดีในกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้มีกำรทบทวน
ควำมเข้ำใจควำมคำดหวังของบริ ษทั ฯ และรู้ ถึงบทลงโทษหำกไม่ปฏิ บตั ิตำมมำตรกำรที่
เกี่ยวข้องอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
2.6 การแจ้ งเบาะแสและการขอรับคาแนะนา
กำรแจ้งเบำะแส
เมื่ อพบเห็ นกำรกระท ำที่ ส งสั ย ว่ำ มี กำรฝ่ ำฝื นหรื อไม่ ป ฏิ บ ตั ิ ตำมนโยบำยและมำตรกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ มีหน้ำที่
แจ้งเบำะแสมำยัง ช่ องทำงกำรสื่ อสำรที่ ก ำหนดไว้ใ นนโยบำยกำรรั บเรื่ องร้ องเรี ย นและ
เบำะแสกำรกระทำผิดและกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน ดังนี้
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ อีเมล
: whistleblowing@thoresen.com
ไปรษณี ย ์ : คณะกรรมกำรตรวจสอบ
บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหำชน)
ตู้ ป.ณ.12 ปณฝ. ไทยพำณิ ชย์ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
ในกรณี ตอ้ งรำยงำนประเด็นที่พบอย่ำงเร่ งด่วน กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน มีหน้ำที่
แจ้งให้ผบู้ ริ หำรระดับสู งหรื อคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ รับทรำบประเด็นหรื อสถำนกำรณ์ที่น่ำ
สงสัยใดๆ ที่ ได้รับผ่ำนช่ องทำงรับข้อร้ องเรี ยน หรื อรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในจะถู ก
นำเข้ำสู่ กระบวนกำรกำรจัดกำรเรื่ องกำรทุจริ ตคอร์ รัปชันในองค์กร โดยคณะกรรมกำร
สอบสวนทำกำรรวบรวมข้อมูลและจัดทำรำยงำนผลกำรสอบสวน พร้ อมทั้งข้อแนะนำ
เสนอต่อกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรเพื่อพิจำรณำและตัดสิ นใจ
กำรขอรับคำแนะนำ
หำกกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำน หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยใดๆ มีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับนโยบำยและ
มำตรกำรต่ อต้ำ นกำรทุ จริ ตคอร์ รัป ชัน หรื อเกิ ดควำมไม่ มนั่ ใจว่ำ กำรกระทำใด อำจเข้ำ
ลักษณะเป็ นกำรให้หรื อรับสิ นบนหรื อกำรคอร์ รัปชันหรื อในกรณี ที่มีคำถำมหรื อข้อสงสัย
ควรปรึ กษำกับผูบ้ งั คับบัญชำโดยตรง รวมถึงสำมำรถซักถำมหรื อขอรับคำแนะนำเบื้องต้น
ได้ที่ฝ่ำยงำนเลขำนุกำรบริ ษทั ได้โดยทันที
กำรคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบำะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยน และกำรรักษำควำมลับ
บริ ษทั ฯ จะไม่เปิ ดเผยรำยชื่ อและรำยละเอียดของกำรแจ้งเบำะแส กำรร้องเรี ยน หรื อข้อเท็จจริ ง
ที่เกี่ ยวข้องให้บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องทรำบ เว้นแต่เป็ นกำรเปิ ดเผยข้อมูลตำมกฎหมำย
เท่ ำนั้น โดยผูท้ ี่ แจ้งเบำะแสหรื อผูร้ ้ องเรี ยน ซึ่ งรำยงำนข้อเท็จจริ งด้วยควำมซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต
ปรำศจำกอคติและผลประโยชน์ส่วนตัวจะได้กำรปกป้ องคุม้ ครองจำกบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จะให้ควำมเป็ นธรรมและคุ ม้ ครองพนักงำนที่ ปฎิ เสธกำรทุ จริ ตคอร์ รัปชัน ไม่มี
นโยบำยลดตำแหน่ ง ลงโทษ หรื อให้ผลทำงลบต่อพนักงำนที่ ปฎิ เสธกำรให้สินบนหรื อ
กำรทุ จริ ตคอร์ รัปชัน แม้ว่ำกำรกระทำนั้นจะทำให้บริ ษทั ฯ ต้องสู ญเสี ยโอกำสทำงธุ รกิ จ
เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมัน่ และควำมเป็ นธรรมให้กบั พนักงำนทุกคน
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2.7 การบังคับใช้ และบทลงโทษ
เพื่อให้มนั่ ใจว่ำนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชันจะได้รับกำรนำไปปฏิบตั ิ
อย่ำงทัว่ ถึงทั้งองค์กร และมีกำรกำกับดูแลที่ชดั เจน บริ ษทั ฯ จึงกำหนดควำมรับผิดชอบของ
บุคคลหรื อหน่ วยงำนต่ำงๆ พร้ อมกำหนดนโยบำยเพื่อรั บผิดชอบ รวมทั้งกำรสื่ อสำรและ
ฝึ กอบรมให้ผมู ้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องรับทรำบ และปฏิ บตั ิ ตำม โดยจัดให้มีบทลงโทษในกรณี ไม่
ปฏิ บตั ิ เนื่ องจำกนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชันถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
วินยั ในกำรปฏิ บตั ิ งำน กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนที่ไม่ปฏิ บตั ิตำมย่อมถูกสอบสวน
และพิจำรณำโทษทำงวินยั ตำมระเบียบของบริ ษทั ฯ กฏบัตร และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งอำจ
รวมถึงกำรเลิกจ้ำง
2.8 การติดตามและการรายงานผล
บริ ษ ทั ฯ จัดให้มี กำรรำยงำน กำรติ ดตำม และกำรทบทวนเกี่ ยวกับกำรปฏิ บ ตั ิ ตำมนโยบำย
ต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชันอย่ำงสม่ำเสมอ ทั้งนี้ กำหนดให้หวั หน้ำแผนกของแต่ละหน่วยงำน
ต้องทำกำรตรวจสอบกำรปฏิ บตั ิตำมนโยบำยฯ ของพนักงำนในแผนก พร้ อมทั้งจัดส่ งรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบให้กบั คณะกรรมกำรบริ ษทั รับทรำบ โดยมีข้ นั ตอนกำรดำเนินกำรที่เหมำะสม
เพื่อให้มนั่ ใจได้วำ่ นโยบำยมีควำมครบถ้วน เพียงพอและทันต่อสถำนกำรณ์
วันที่ออกและมีผลบังคับใช้ : 30 ตุลำคม 2562

(ลายเซ็น)
ทบทวนโดย: __________________
(นำยสันติ บำงอ้อ)
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ

(ลายเซ็น)
อนุมตั ิโดย: ______________________
(นำยประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์)
คณะกรรมการบริษัท

(ลายเซ็น)
จัดเตรี ยมโดย: _________________________
(นำงวรพินท์ อิศรำธรรม)
แผนกทะเบียนหุ้น / สานักงานเลขานุการบริษัท
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