นโยบายและมาตรการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จากัด (มหาชน)

นโยบายและมาตรการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั น
บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย ยึดมัน่ ในคุ ณธรรม
จริ ย ธรรม ด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่า งมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต โปร่ ง ใสและตรวจสอบได้ มี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย อีกทั้งยังให้ความสาคัญกับการต่อต้านการให้หรื อรับสิ นบน
และการทุ จริ ตคอร์ รัป ชัน ตลอดจนสนับ สนุ นและส่ ง เสริ ม ให้บุ คลากรทุ กคน นับ ตั้ง แต่ ระดับ กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชันของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั ฯ ว่าจะ
ดาเนิ นธุ รกิจด้วยความซื่ อสัตย์และโปร่ งใส รวมถึงสนับสนุ นในการดาเนิ นกิจกรรมต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน (Anti-Corruption
Policy and Measures) และจัดทาขึ้นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่ งสอดคล้องตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance Policy) และคู่มือจริ ยธรรมธุ รกิจ (Code of Business Conduct) ของบริ ษทั ฯ
นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมเป็ น “แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต”
(Private Sector Coalition Against Corruption หรื อ CAC) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ และความมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันในทุกรู ปแบบ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
กาหนดให้มีการทบทวนนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันเป็ นประจาทุกปี เพื่อเป็ นหลัก
ปฏิ บตั ิ ที่ชัดเจนในการดาเนิ นธุ รกิ จ และกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ นาไป
ปฏิบตั ิโดยทัว่ กัน อันจะนาไปสู่ การพัฒนาองค์กรและประเทศชาติอย่างยัง่ ยืน
คานิยาม
การทุ จริ ต หมายถึ ง การกระท าโดยเจตนาเพื่ อแสวงหาประโยชน์ที่ มิ ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
สาหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่น การทุจริ ตแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ การคอร์ รัปชัน การยักยอกทรัพย์สิน และการ
ทุกจริ ตในการรายงานข้อมูล เช่น ตกแต่งบัญชีหรื องบการเงิน
การคอร์ รัปชั น หมายถึง การใช้ตาแหน่งหรื ออานาจหน้าที่ในทางมิชอบในการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิ
ควรได้ท้ งั ต่อองค์กรของตนเองหรื อผูอ้ ื่น การคอร์ รัปชัน ยังครอบคลุมถึง การให้/หรื อรับสิ นบนไม่วา่ ในรู ปแบบ
ใดๆ การเสนอให้ การสัญญาหรื อตกลงว่าจะให้ จะมอบให้ การเรี ยกร้อง การให้/หรื อการรับผลประโยชน์ที่มิควร
ได้ในรู ปของเงิ น ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะโดยตรงหรื อโดยอ้อม หรื อพฤติการณ์ใดๆ ที่ส่อไป
ในทางทุจริ ตคอร์ รัปชันในทุกรู ปแบบกับบุคคล/นิ ติบุคคลอื่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยใดๆ เพื่อให้
บุคคลดังกล่าวกระทาการหรื อละเว้นการปฏิ บตั ิหน้าที่ อนั เป็ นการให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึ งธุ รกิ จ เพื่อให้ได้มา
หรื อ รั ก ษาไว้ซ่ ึ ง ความได้เปรี ย บทางธุ รกิ จ เพื่ อแนะน าธุ รกิ จให้ก ับ บริ ษ ัท ใดโดยเฉพาะ หรื อ เพื่ อรั ก ษา
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ผลประโยชน์อื่นใด หรื อเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมในการทาธุ รกรรมทางธุ รกิ จ อันเป็ นเรื่ องที่ ไม่
ถูกต้องตามกฎหมาย หรื อไม่เหมาะสมตามคู่มือจริ ยธรรมธุ รกิ จและนโยบายการกากับดูแลกิ จการ เว้นแต่เป็ น
กรณี ที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ประเพณี ของท้องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้าให้กระทาได้
การให้ หรือรับสิ นบน หมายถึง การจ่ายให้ การเสนอให้ การสัญญาว่าจะให้ การให้ การรับ หรื อการ
เรี ยกร้ องสิ่ งที่ มีมูลค่า เช่ น ทรั พย์สิน เงิ น สิ่ งของ สิ ทธิ หรื อผลประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้บุคคลอื่ นใด
กระทาอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ขดั ต่อศีลธรรมอันดี หลักจริ ยธรรม กฎเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย หรื อ ทาลายความ
น่าเชื่ อถือที่บุคคลใดๆ มีต่อบริ ษทั ฯ เพื่อให้บุคคลอื่นใดดังกล่าวกระทาความผิดหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่
เพื่อให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึ งผลประโยชน์ทางธุ รกิจที่ไม่เหมาะสม
บริษัทฯ หมายถึง บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม
ของบริ ษทั ฯ
บริ ษัทย่ อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วม หมายถึง บริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม ตามความหมายของ
พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ รวมทั้ง ประกาศของส านัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกิจการทั้งหมดที่บริ ษทั ฯ มีอานาจควบคุม
บุคลากร TTA หมายถึง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนของบริ ษทั ฯ
กรรมการ หมายถึง กรรมการทุกคนของบริ ษทั ฯ
ผู้บริหาร หมายถึง ผูบ้ ริ หารทุกคนของบริ ษทั ฯ
พนักงาน หมายถึง เจ้าหน้าที่ทุกระดับ พนักงานและลูกจ้าง ทั้งที่เป็ นพนักงานประจาและพนักงาน
ชัว่ คราว ลูกจ้างเต็มเวลา และไม่เต็มเวลาทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
ผู้มีส่วนได้ เสี ย หมายถึง บุคคล/กิจการ ที่ได้รับผลกระทบทางตรงหรื อทางอ้อมจากธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
หรื อมีความเกี่ ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ หรื อมีผลกระทบต่อธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ได้แก่ กรรมการ
บริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้า คู่คา้ ผูจ้ ดั หาสิ นค้าและบริ การ คู่สัญญา ตัวแทน คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน สังคม ชุมชน
และสิ่ งแวดล้อม
ลูกค้ า หมายถึง ผูซ้ ้ื อ ผูใ้ ช้สินค้าและรับบริ การ
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ผู้จัดหาสิ นค้ าและบริ การ หมายถึง ผูข้ ายสิ นค้าหรื อให้บริ การ ผูใ้ ห้เช่า หรื อให้เช่าซื้ อที่ส่งมอบสิ นค้า
ให้กบั บริ ษทั ฯ
คู่สัญญา หมายถึง ผูท้ ี่ตกลงมีภาระผูกพันตามสัญญา ได้แก่ สิ ทธิ และความรับผิดชอบร่ วมกันที่ ระบุ
ไว้ในสัญญากับบริ ษทั ฯ
ตัวแทน หมายถึง ที่ปรึ กษา ผูจ้ ดั จาหน่าย ผูร้ ับเหมา หรื อบุคคลภายนอกใดๆ ที่กระทาการแทนบริ ษทั ฯ
รวมถึงบุคคลภายนอกใดก็ตามที่ติดต่อธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ นาสิ นค้าของบริ ษทั ฯ ไปขาย กระทาการเป็ นตัวแทน
เพื่อดาเนินพิธีการทางศุลกากร หรื อขนของทางทะเล หรื อติดต่อกับเจ้าพนักงานของรัฐแทนบริ ษทั ฯ
ธุ รกรรม หมายถึงกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้องกับนิ ติกรรมทางกฎหมาย สัญญา หรื อการกระทาใดๆที่กระทา
กับบุคคลอื่นที่เกี่ ยวกับการเงิ น ธุ รกิจ หรื อทรัพย์สิน เช่น การให้บริ การ การสั่งซื้ อ การขาย การว่าจ้าง การให้
การสนับสนุนทางการเงิน และการให้การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีหรื อทรัพยากรบุคคล เป็ นต้น
ประเพณีนิยม หมายถึ ง เทศกาลหรื อวันสาคัญ ซึ่ งอาจจมีการให้ของขวัญกัน และให้หมายความ
รวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสี ยใจ หรื อการให้
ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบตั ิกนั ในสังคมด้วย
การช่ วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือทางการเงินหรื อในรู ปแบบอื่น ไม่วา่ จะโดยตรงหรื อ
โดยอ้อม เพื่อสนับสนุ นกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้เงินทุน สิ นทรัพย์ ทรัพยากร การให้สิ่งของหรื อบริ การ
อื่นๆ เพื่อช่วยเหลือหรื อให้การสนับสนุ นใดๆ ทางการเมือง หรื อการช่วยเหลือพรรคการเมือง นักการเมือง หรื อ
ผูส้ มัครทางการเมืองใดๆ ในลักษณะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่างตอบแทนในทางมิชอบ เป็ นต้น
ค่ าอานวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายจานวนเล็กน้อยที่จ่ายให้กบั เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็ น
ทางการ และเป็ นการให้เพียงเพื่อให้มนั่ ใจว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐจะดาเนิ นการตามกระบวนการ หรื อเป็ นการ
กระตุ น้ ให้ดาเนิ นการรวดเร็ วขึ้ น โดยกระบวนการนั้นไม่ตอ้ งอาศัยดุ ลพินิจของเจ้าหน้าที่ รัฐและเป็ นการ
กระทาอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐผูน้ ้ นั รวมทั้งเป็ นสิ ทธิ ที่นิติบุคคลพึงจะได้รับตามกฎหมายอยู่แล้ว
เช่น การขอใบอนุญาตทางาน การขอใบรับรอง และพิธีการทางศุลกากร
การว่าจ้ างพนักงานรัฐ/เจ้ าหน้ าที่รัฐ หรือ ปัญหาประตูหมุน (Revolving Door) หมายถึง การที่บุคคล
จากภาครัฐเข้าไปทางานในภาคเอกชน หรื อ บุคคลในภาคเอกชนเข้ามาทางานด้านนโยบายในภาครัฐ ทาให้
เกิดความเสี่ ยงการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ในแง่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตัวบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ในทั้ง
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สององค์ก ร โดยท าให้เจ้า หน้า ที่ ข ององค์ก รรั ฐท าหน้า ที่ ก ากับ ดู แลอย่า งไม่ เป็ นกลาง หรื อบุ ค ลากรใน
ภาคเอกชนพยายามผลักดันให้นโยบายรัฐเอื้อประโยชน์แก่องค์กรของตน
เจ้ า พนั ก งานรั ฐ /เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ หมายถึ ง เจ้า พนัก งานรั ฐ เจ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ เจ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ
ต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ
ผูด้ ารงตาแหน่ งในองค์กรอิสระ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ
ตามที่ระบุในมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
พ.ศ. 2561
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ /ผลประโยชน์ ทับซ้ อน หมายถึง สถานการณ์ ที่บุคคลอยู่ในฐานะที่ จะ
ได้รับประโยชน์ส่วนตนจากการกระทาหรื อการตัดสิ นใจในฐานะทางการของตน
ระยะเวลาเว้ น วรรค หมายถึ ง (Cooling-Off Period) หมายถึ ง ระยะเวลาขั้น ต่ า ที่ ใ ห้ ผู ้เ คยด ารง
ตาแหน่งในภาครัฐละเว้นการปฏิบตั ิงานในภาคเอกชน เพื่อลดความเสี่ ยงด้านคอร์ รัปชันที่อาจเกิดขึ้น
ขอบเขต
นโยบายฉบับ นี้ ให้บงั คับใช้กบั พนักงานทุกระดับ รวมทั้ง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนัก งาน และผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน) รวมถึ งบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม โดย
ทุ กคนต้องปฏิ บตั ิ ตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชันตลอดจนแนวปฏิ บตั ิ เพิ่มเติ ม (ถ้ามี )
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
โดยการให้หรื อรับสิ นบน และทุจริ ตคอร์ รัปชันทุกรู ปแบบเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง บริ ษทั ฯ หรื อบุคคลใดๆ
ในทุ ก ประเทศและทุ ก หน่ ว ยงานทั้ง ภาครั ฐ และเอกชนที่ ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯ เข้า ไปเกี่ ย วข้อ ง ถื อ เป็ น
สิ่ งต้องห้าม กระทาไม่ได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นแนวทางให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ของบริ ษทั ฯ
ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเจตนารมณ์และแนวทางการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ที่ยดึ มัน่
ในการดาเนินธุ รกิจอย่างโปร่ งใส
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คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการมอบอานาจให้ผูบ้ ริ หารในการดาเนินการ
ให้เกิดการปฏิบตั ิตามนโยบายและขั้นตอนปฏิบตั ิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อนุ มตั ินโยบายและมาตรการต่อต้าน
การทุจ ริ ต คอร์ ร ัป ชัน และก ากับ ดู แ ลให้ มี ร ะบบสนับ สนุ น การต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั น ที่ มี
ประสิ ทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกากับดูแลการปฏิบตั ิตามนโยบายและ
มาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การบริ หารความ
เสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชัน การบัน ทึ ก และเก็ บ รั ก ษาข้อ มู ล ทางการเงิ น และบัญ ชี และรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการการก ากับ ดู แลกิจ การ มี หน้า ที่ และความรั บ ผิดชอบในการก าหนดและทบทวน
นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการทาให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ บริ หาร
จัดการความเสี่ ยงในการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ได้เป็ นอย่างดี และทุกแผนกสามารถบริ หารจัดการความเสี่ ยง
ของตนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการทาให้
มัน่ ใจว่าบริ ษทั ฯ ได้นานโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันไปสู่ การปฏิ บตั ิ โดยมอบหมาย
หน้าที่ต่างๆ ให้ผบู ้ ริ หารที่รับผิดชอบรับไปปฏิ บตั ิ ได้แก่ การจัดให้มีระบบและทรัพยากรที่สนับสนุ นการ
ปฏิ บ ตั ิ และมี ก ารสื่ อสารและการฝึ กอบรมไปยัง พนัก งานและผูเ้ กี่ ย วข้องทุ ก ฝ่ าย รวมทั้ง ทบทวนความ
เหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุ รกิจ ข้อกาหนด
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน มี หน้าที่ และความรั บผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ
ปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามมาตรการ นโยบาย แนวปฏิบตั ิ อานาจดาเนิ นการ ระเบียบปฏิบตั ิ
ข้อกาหนดของหน่ วยงานกากับดู แล และกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ มีระบบควบคุ มที่ มี
ความเหมาะสมและเพียงพอต่อการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านคอร์ รัปชันที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนมีการ
ทบทวนแนวทางปฏิ บตั ิให้สอดคล้องกับมาตรการ นโยบาย ระเบียบปฏิ บตั ิ ข้อกาหนด ข้อบังคับ ประกาศ
กฎหมาย และการเปลี่ ยนแปลงทางธุ รกิ จ โดยรายงานผลการตรวจสอบหรื อสอบทานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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กรรมการ ผู้บริ หาร พนั กงาน และคู่ ค้า มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามมาตรการ
ต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน รวมถึ งระเบี ยบปฏิ บตั ิ ข องบริ ษทั และข้อกาหนดกฎหมายที่ เกี่ ย วข้องอย่า ง
เคร่ งครัด
1. นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั น
บริ ษทั ฯ ไม่ยอมรับการทุจริ ตคอร์ รัปชันในทุกรู ปแบบโดยสิ้ นเชิ ง (zero tolerance) ทั้งทางตรง
และทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง บริ ษทั ฯ หรื อบุคคลใดๆ ในทุกประเทศและทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่ธุรกิจของบริ ษทั ฯ เข้าไปเกี่ยวข้อง
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนต้องไม่ให้หรื อรับสิ นบน เงิน สิ่ งของ ค่าตอบแทน หรื อ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ผดิ กฎหมาย ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม รวมถึงหลีกเลี่ยงและไม่ให้การสนับสนุนการ
ทาธุ รกิ จ/ธุ รกรรมกับบุคคลหรื อหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องกับการทุ จริ ตคอร์ รัปชันหรื อมีพฤติกรรมเข้าข่าย
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันที่อาจเกิดขึ้น กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รวมถึ งบริ ษทั ร่ วม มีหน้าที่ตอ้ งปฎิ บตั ิ ตามมาตรการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชันดังต่อไปนี้
1.1 การรับและให้ สิ่งของ การเลีย้ งรับรอง หรือประโยชน์ อนื่ ๆ
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานจะต้องไม่เสนอหรื อให้สิ่งของ ของขวัญ ของกานัล การ
เลี้ ย งรั บ รองหรื อ ประโยชน์ อื่ นใด ที่ เข้า ข่ า ยผิดกฎหมายหรื อ ไม่ เหมาะสมแก่ ผูท้ ี่ ไ ด้รั บ
ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานสามารถกระทาการเสนอหรื อให้
สิ่ งของ ของขวัญ ของกานัล การเลี้ยงรับรองหรื อประโยชน์อื่นใดได้เฉพาะในโอกาสหรื อ
เทศกาลอันเป็ นไปตามประเพณี นิยมที่พึงปฏิบตั ิแก่กนั ตามธรรมเนี ยมหรื อภายใต้ศีลธรรม
จรรยา การสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดี เพื่อภาพลักษณ์ ที่ดีของบริ ษทั ฯ โดยพิจารณามูลค่ า ที่
เหมาะสมกับโอกาสบุคคล และตาแหน่งหน้าที่ของผูใ้ ห้และผูร้ ับ ทั้งนี้ การกระทาดังกล่าว
จะต้องไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจทางธุ รกิจ หรื อได้รับประโยชน์ที่ไม่เป็ นธรรม หรื อมี
ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น งานของบริ ษัท ฯ และไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ง ระหว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
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กรรมการ ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งานไม่ รั บ หรื อ ให้ สิ่ ง ของ ในรู ป แบบของเงิ น สดหรื อสิ่ ง
เทียบเท่าเงิ นสด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกระทาต่อเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะอาจเสี่ ยงต่อการเกิด
ความเข้าใจได้วา่ เป็ นการติดสิ นบน
นอกจากนี้ การเลี้ ยงรั บรองทางธุ รกิ จให้กระท าได้ตามจาเป็ น และพิ จารณาการใช้จ่ายอย่าง
สมเหตุสมผล กล่าวคือ ต้องไม่มากเกินความจาเป็ น หรื อฟุ่ มเฟื อย หรื อมีความถี่เป็ นประจา ทั้งนี้
ต้องเป็ นไปตามมาตรการการให้และรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองตามที่บริ ษทั ฯ กาหนด
1.2 การบริจาคเพือ่ การกุศล หรือการให้ การสนับสนุน
การบริ จาคเพื่อการกุศลหรื อการให้การสนับสนุนทุกประเภทต้องดาเนินการในนามบริ ษทั ฯ
อย่างถูกต้อง เปิ ดเผย และโปร่ งใส โดยไม่ขดั ต่อหลักศีลธรรมเป็ นไปตามกฎหมาย และ
สอดคล้องกับ ระเบี ย บปฏิ บ ัติ ข องบริ ษ ัท ฯ รวมถึ ง หน่ วยงานราชการ รั ฐวิส าหกิ จ และ
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ตนและผลประโยชน์
บริ ษทั ฯ และไม่ใช้เป็ นข้ออ้างสาหรั บการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน โดยต้องจัดทาบันทึ กการขอ
อนุ มตั ิ โดยระบุวตั ถุประสงค์และชื่ อบุคคล/หน่ วยงานผูร้ ั บบริ จาคหรื อรับการสนับสนุ น
เพื่อเสนอผูม้ ีอานาจอนุ มตั ิก่อนดาเนิ นการ และต้องติดตามเอกสารหลักฐานการรับการบริ จาค/
การรับการสนับสนุนที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อการบันทึกและตรวจสอบจากบริ ษทั ฯ
1.3 การให้ ความช่ วยเหลือทางการเมือง
บริ ษทั ฯ มี นโยบายไม่ให้ความช่ วยเหลื อทางการเมืองไม่ว่าในรู ปแบบใด (เงิ น เวลาของ
พนักงาน สิ นค้าหรื อบริ การ) ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม โดยจะไม่ให้ความช่ วยเหลื อทาง
การเมืองหรื อสนับสนุ นพรรคการเมื อง นัก การเมื อง หรื อบุ ค คลที่ มี หน้า ที่ เกี่ ย วข้องทาง
การเมือง ตลอดจนกิ จกรรมทางการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม อนึ่ ง กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน มีสิทธิ เสรี ภาพในฐานะส่ วนตัวในการเข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมือง
ภายใต้บทบัญญัติแห่ งรั ฐธรรมนู ญ แต่จะต้องไม่อา้ งชื่ อบริ ษทั ฯ และต้องไม่นาทรั พย์สิน
หรื ออุปกรณ์ เครื่ องมือใดๆ ของบริ ษทั ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดาเนิ นการใดๆ ทาง
การเมือง และต้องแสดงออกอย่างชัดแจ้งว่าความคิดเห็ นและการกระทาดังกล่าวเป็ นการ
กระทาโดยส่ วนตัวไม่ใช่โดยบริ ษทั ฯ
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1.4 ค่ าอานวยความสะดวก
บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายจ่ายค่าอานวยความสะดวกที่อาจนาไปสู่ การคอร์ รัปชัน
1.5 การว่าจ้ างพนักงานรัฐ/เจ้ าหน้ าทีร่ ัฐ (ปัญหาประตูหมุน หรือ Revolving Door)
การว่าจ้างพนักงานรั ฐ/เจ้าหน้าที่ รัฐเพิ่ มความเสี่ ยงในการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่นอันเนื่ องมาจาก
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน โดยอาจทาให้ลดทอนความเป็ นกลางในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
ของรัฐเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของรัฐ เพื่อป้ องกันสถานการณ์ดงั กล่าว บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนด
ขั้นตอนดังนี้
1.5.1 ไม่วา่ จ้างหรื อแต่งตั้งข้าราชการใด ๆ ที่ดารงตาแหน่งอยูใ่ นปั จจุบนั ยกเว้น ข้าราชการ
รัฐวิสาหกิจที่ได้รับอนุญาตจากองค์กรของตน
1.5.2 ในกรณี ที่มีการแต่งตั้งอดีตข้าราชการหรื ออดี ตเจ้าหน้าที่ที่ทางานในองค์กรของรัฐที่
เกี่ ยวข้องกับการก ากับดู แลบริ ษ ัทฯ และ บริ ษ ทั ย่อย บุ คคลนั้นๆจะต้องพ้นจาก
ตาแหน่งดังกล่าวแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
1.5.3 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ที่ปรึ กษา และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
จะต้องกระทาด้วยความรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1.5.4 เพื่อความโปร่ งใสในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที่ปรึ กษา และผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ฯ จะต้องเปิ ดเผย ชื่ อ ประวัติการทางาน พร้ อมทั้ง
เหตุผลในเอกสารเผยแพร่ ของบริ ษทั ฯ
2. มาตรการป้องกันการทุจริตคอร์ รัปชั น
นอกจากนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันแล้ว บริ ษทั ฯ ยังได้กาหนดมาตรการเพื่อป้ องกัน
มิให้มีการทุจริ ตคอร์ รัปชันดังนี้
2.1 นโยบายการจัดซื้อจัดจ้ าง และขั้นตอนกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้ อง
บริ ษ ทั ฯ ได้ก าหนดนโยบายเกี่ ย วกับ การจัดซื้ อจัดจ้า งที่ มี ระบบเพื่ อป้ องกันการทุ จ ริ ต คอร์ รัปชันและสร้างความเชื่ อมัน่ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ผ่านกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างที่โปร่ งใส
เป็ นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง ภายใต้กรอบ
การบริ หารจัดการที่ มี แนวปฏิ บ ตั ิ รองรั บ เพื่ อให้เกิ ดความเท่ าเที ยมกันต่ อบริ ษ ทั คู่ ค ้าหรื อ
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บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การจากภายนอก โดยบริ ษทั ฯ ได้ระบุ ข้ นั ตอนการจัดซื้ อจัดจ้าง และอานาจ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้ อไว้ชดั เจน ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารและพนักงานบริ ษทั ฯ ทุกคนมีหน้าที่
สนับสนุ น ผลักดันและปฏิ บตั ิ ภายใต้นโยบายและกรอบการบริ หารจัดการ จัดซื้ อ จัดหา
พัสดุและบริ การอย่างเคร่ งครัด
2.2 ระบบการบันทึกและเก็บรักษาข้ อมูล
กระบวนการบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและบัญชีของบริ ษทั ฯ ต้องเป็ นไปอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบตั ิเพื่อให้
มัน่ ใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึก หรื อไม่สามารถอธิ บายได้หรื อรายการที่ เป็ น
เท็จ ทั้งนี้ งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นของไทย (TFRS) ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และได้รับการอนุมตั ิโดยสภาวิชาชีพบัญชี นอกจากนั้นการ
จัดทางบการเงิ นยังได้ยึดตามข้อบังคับของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย
2.3 การประเมินและการป้องกันความเสี่ ยงด้ านการทุจริตคอร์ รัปชั นในการทาธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการประเมินความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันของบริ ษทั ฯ และจัดทา
มาตรการปฏิ บ ั ติ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความเสี่ ยงนั้ น โดยมี ก ารทบทวนเป็ นประจ าทุ ก ปี
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูก้ ากับดูแลการปฏิ บตั ิ
ตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน โดยสอบทานมาตรการและการควบคุมภายใน ที่
เกี่ ยวข้อง พิ จารณารายงานผลการตรวจสอบเกี่ ยวกับความเพี ยงพอและประสิ ทธิ ผลของ
มาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน และรายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งให้คาแนะนา ข้อ
ควรปฏิบตั ิแก่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หาร
2.4 ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษ ัท ฯ จัด ให้ มี ก ระบวนการตรวจสอบระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษ ัท ฯ โดย
ครอบคลุมทั้งด้านการเงินและการดาเนิ นงานของกระบวนการบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล
รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ในบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
โดยผูต้ รวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ และผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
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2.5 การสื่ อสารและการฝึ กอบรม
การสื่ อสาร
จัดให้มีการสื่ อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันให้แก่ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ
ประกอบด้วย พนักงาน ผูบ้ ริ หาร กรรมการ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั อื่นที่บริ ษทั ฯ มี
อานาจในการควบคุ ม ตัวแทนทางธุ รกิ จ และคู่คา้ จัดให้มีการสื่ อสารถึ งบทลงโทษหากไม่
ปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน รวมทั้งสื่ อสารว่าบริ ษทั ฯ จะให้ความ
เป็ นธรรมและคุม้ ครอง พนักงาน ผูบ้ ริ หาร และกรรมการที่ปฏิเสธการทุจริ ตคอร์ รัปชัน แม้วา่
การกระทานั้นจะทาให้บริ ษทั ฯ สู ญเสี ยโอกาสทางธุ รกิจ
จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันของ
บริ ษทั ฯ และเมื่อมีการจัดทาหรื อปรับปรุ งนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ก็จะจัดให้มีการ
สื่ อสารและเปิ ดเผยข้อมูลทุ กครั้ งตามช่ องทางการสื่ อสารที่ เหมาะสม อาทิ จดหมาย อี เมล
เว็บไซต์ อินทราเน็ต สื่ อสิ่ งพิมพ์ แผ่นป้ ายประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
การฝึ กอบรม
จัดให้มีคู่มือหรื อเอกสารอธิ บายเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันเพื่อใช้ในการ
ปฐมนิ เทศพนักงานใหม่ และฝึ กอบรมให้กบั พนักงาน ผูบ้ ริ หาร กรรมการและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง
อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่แท้จริ งเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
และรู ้ถึงบทลงโทษหากไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายนี้
สนับสนุ นให้กรรมการและผูบ้ ริ หารมีส่วนในการให้ความรู ้แก่พนักงาน เพื่อเป็ นแบบอย่าง
ที่ดีในการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน โดยกาหนดให้มีการทบทวน
ความเข้าใจความคาดหวังของบริ ษทั ฯ และรู ้ ถึงบทลงโทษหากไม่ปฏิ บตั ิ ตามมาตรการที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
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2.6 การแจ้ งเบาะแสและการขอรับคาแนะนา
การแจ้งเบาะแส
เมื่ อพบเห็ นการกระท าที่ ส งสั ย ว่า มี การฝ่ าฝื นหรื อไม่ ป ฏิ บ ตั ิ ตามนโยบายและมาตรการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ มีหน้าที่
แจ้งเบาะแสมายังช่ องทางการสื่ อสารที่ กาหนดไว้ในนโยบายการรั บ เรื่ องร้ องเรี ย นและ
เบาะแสการกระทาผิดและการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ อีเมล
: whistleblowing@thoresen.com
ไปรษณี ย ์ : คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน)
ตู้ ปณ. 12 ปณฝ. ไทยพาณิ ชย์ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
หรื อ ติดต่อหัวหน้างาน แผนกตรวจสอบภายในโดยตรง
ในกรณี ตอ้ งรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่ งด่วน กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน มีหน้าที่
แจ้งให้ผบู้ ริ หารระดับสู งหรื อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รับทราบประเด็น หรื อสถานการณ์ที่
น่าสงสัยใดๆ เพื่อนาเข้าสู่ กระบวนการการจัดการเรื่ องการทุจริ ตคอร์ รัปชันในองค์กร โดย
คณะกรรมการสอบสวนจะทาการรวบรวมข้อมูลและจัดทารายงานผลการสอบสวน พร้อม
ทั้งข้อแนะนาเสนอต่อกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเพื่อพิจารณา
และตัดสิ นใจ
การขอรับคาแนะนา
หากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยใดๆ มีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับนโยบายและ
มาตรการต่ อต้า นการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน หรื อเกิ ดความไม่ม นั่ ใจว่าการกระท าใด อาจเข้า
ลักษณะเป็ นการให้หรื อรับสิ นบนหรื อการคอร์ รัปชันหรื อในกรณี ที่มีคาถามหรื อข้อสงสัย
ควรปรึ กษากับผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง รวมถึงสามารถซักถามหรื อขอรับคาแนะนาเบื้องต้น
ได้ที่ฝ่ายงานเลขานุการบริ ษทั อีเมล cor@thoresen.com
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การคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยน และการรักษาความลับ
บริ ษทั ฯ จะไม่เปิ ดเผยรายชื่ อและรายละเอียดของการแจ้งเบาะแส การร้องเรี ยน หรื อข้อเท็จจริ ง
ที่เกี่ ยวข้องให้บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องทราบ เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลตามกฎหมาย
เท่านั้น โดยผูท้ ี่ แจ้งเบาะแสหรื อผูร้ ้ องเรี ยน ซึ่ งรายงานข้อเท็จจริ งด้วยความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต
ปราศจากอคติและผลประโยชน์ส่วนตัวจะได้การปกป้ องคุม้ ครองจากบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่ปฎิเสธการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน ไม่มีนโยบายลดตาแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฎิ เส
ธการให้สินบนหรื อการทุจริ ตคอร์ รัปชัน แม้วา่ การกระทานั้นจะทาให้บริ ษทั ฯ ต้องสู ญเสี ย
โอกาสทางธุ รกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ และความเป็ นธรรมให้กบั พนักงานทุกคน
2.7 การบังคับใช้ และบทลงโทษ
เพื่อให้มนั่ ใจว่านโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันจะได้รับการนาไปปฏิบตั ิ
อย่างทัว่ ถึงทั้งองค์กร และมีการกากับดูแลที่ชดั เจน บริ ษทั ฯ จึงกาหนดความรับผิดชอบของ
บุคคลหรื อหน่ วยงานต่างๆ พร้ อมกาหนดนโยบายเพื่อรับผิดชอบ รวมทั้งการสื่ อสารและ
ฝึ กอบรมให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ และปฏิบตั ิตาม โดยกาหนดให้มีบทลงโทษในกรณี
ไม่ปฏิบตั ิ เนื่ องจากนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
วินยั ในการปฏิ บตั ิงาน กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ที่ไม่ปฏิ บตั ิตามย่อมถูกสอบสวน
และพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบของบริ ษทั ฯ หรื อมีโทษตามกฎหมาย ซึ่ งอาจรวมถึง
การเลิกจ้าง การถอดถอนจากตาแหน่ง และการบอกเลิกนิติสัมพันธ์
2.8 การติดตามและการรายงานผล
บริ ษทั ฯ จัดให้มีการติดตามประสิ ทธิ ภาพของมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ อย่างสม่ าเสมอ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะทบทวนการประเมินความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
เป็ นประจาทุ กปี หรื อเมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงที่ สาคัญ เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ มี การควบคุ ม
นโยบาย และขั้นตอนปฏิบตั ิในการลดความเสี่ ยง โดยบริ ษทั ฯ เก็บข้อมูลความเสี่ ยง การควบคุม
ที่มีอยู่ และแผนปฏิ บตั ิการเพิ่มเติม จากแต่ละแผนกที่ เกี่ ยวข้องกับหน่ วยงานราชการ แผนก
ตรวจสอบภายในปรั บปรุ งแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเสี่ ยงที่ แก้ไข รวมถึ ง
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งจะรายงานผลงานให้คณะกรรมการ
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บริ ษทั ฯ ทราบต่อไป และหากจาเป็ นบริ ษทั ฯ จะปรับปรุ งนโยบายและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนมาตรการต่างๆ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการควบคุ มมี ความเพียงพอและทันต่ อ
สถานการณ์
วันที่ออกและมีผลบังคับใช้ : 25 กุมภาพันธ์ 2564
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