สารจากประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

เรียน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่ าน
บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจด้ วยความโปร่ งใส มีจริ ยธรรม และถูกกฎหมาย และด้ วยความมุ่งมัน่ ดังกล่าวบริ ษัท จึงได้
กาหนดเป็ นนโยบายที่จะต่อต้ านการให้ สินบนและการคอร์ รัปชันอย่างสิ ้นเชิงและจะไม่เข้ าไปมีสว่ นร่ วมในการคอร์ รัปชัน
และการให้ /รับสินบนทังทางตรงและทางอ้
้
อม รวมทังมุ
้ ง่ มัน่ ที่จะนาระบบที่มีประสิทธิผลมาใช้ ในการต่อต้ านการให้ สินบน
และการคอร์ รัปชัน
นโยบายต่อต้ านการให้ สนิ บนและการคอร์ รัปชันฉบับนี ้ ได้ กาหนดเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิ เพื่อที่จะช่วยให้ กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานของบริ ษัทนาไปปฏิบตั ิในกรณีที่ต้องเผชิญกับเรื่ องดังกล่าว หากกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานคนใดเกิด
ความไม่มนั่ ใจว่าการกระทาใดอาจเข้ าลักษณะเป็ นการให้ สินบนหรื อการคอร์ รัปชันหรื อในกรณีที่มีคาถามหรื อข้ อสงสัย
พนักงานควรปรึกษากับผู้บงั คับบัญชาหรื อหัวหน้ าหน่วยงานกากับกฎเกณฑ์
ในนามของคณะกรรมการบริ ษัท หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนจะยึดมัน่ และปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี ้อย่างเคร่งครัด
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บริษัท อินทัช โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
นโยบายต่ อต้ านการให้ สินบนและการคอร์ รัปชัน
1.
1.1

1.2

บทนา
บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) มุ่งมัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจด้ วยความโปร่ งใส มีจริ ยธรรมและ
ถูกต้ องตามกฎหมาย และด้ วยส่วนหนึ่งของความมุ่งมัน่ ดังกล่าวบริ ษัทต่อต้ านการให้ สินบนและคอร์ รัปชันทุก
รูปแบบ
นโยบายต่อต้ านการให้ สินบนและการคอร์ รัปชัน (“นโยบาย”) ฉบับนี ้ จัดทาขึ ้นสอดคล้ องกับ มาตรฐานสากล
รวมทัง้ คู่มือแนวทางการกาหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม สาหรั บนิติบุคคลในการป้องกันการให้
สินบน เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐต่างประเทศและเจ้ าหน้ าที่ขององค์การระหว่างประเทศของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการปฎิบตั ิตามว่าด้ วยการต่อต้ าน
การให้ สนิ บนและการคอร์ รัปชันที่เกี่ยวข้ อง และได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท

2.

วัตถุประสงค์
นโยบายฉบับนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1) แสดงออกถึงจุดยืนของบริ ษัทในการต่อต้ านการให้ สนิ บนและการคอร์ รัปชันอย่างสิ ้นเชิง
2) กาหนดเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเพื่อป้องกันมิให้ บริ ษัทและพนักงานฝ่ าฝื นกฎหมายต่อต้ านการให้ สินบนและ
การคอร์ รัปชัน
3) กาหนดขันตอนการสอบทานและก
้
ากับติดตามเพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี ้
4) สนับสนุนให้ พนักงานเฝ้าระวังและรายงานการพบเห็นการให้ สนิ บนหรื อคอร์ รัปชัน ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ที่ปลอดภัย

3.
3.1

ขอบเขต
นโยบายฉบับนี ้บังคับใช้ กบั กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานทุกคน(รวมเรี ยกว่า “พนักงาน”) ของบริ ษัทและบริ ษัท
ในเครื อ
นโยบายฉบับนี ้ยังใช้ บงั คับกับบุคคลที่สามซึง่ กระทาการในนามของบริ ษัท

3.2
4.

คานิยาม
ข้ อความและคาใดๆ ที่ใช้ ในนโยบายฉบับนี ้ ให้ มีความหมายดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ข้อความดังกล่าวจะแสดงหรื อได้
อธิบายไว้ เป็ นอย่างอื่น
1) “กฎหมายว่ าด้ วยการต่ อต้ านการให้ สินบนและการคอร์ รัปชัน” หมายถึง กฎหมายและระเบียบทังหมด
้
ที่เกี่ยวข้ องกับการต่อต้ านการให้ สนิ บนและการคอร์ รัปชัน ซึง่ รวมถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2561 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม)
2) “บริ ษัทในเครื อ” หมายถึง องค์กรธุรกิจใดๆ ที่บริ ษัทมีอานาจการควบคุม ตามที่บญ
ั ญัติไว้ ในมาตรา 39
แห่งประมวลรัษฎากร
3) “การให้ สินบน” หมายถึง การให้ คามัน่ สัญญา การเสนอ หรื อการให้ เงิน ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดแก่
บุคคลไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมเพื่อจูงใจบุคลลดังกล่าวนันให้
้ กระทาการ ไม่กระทาการ หรื อประวิงเวลา
การกระทาอันมิชอบด้ วยหน้ าที่ ทังนี
้ ้ สินบนอาจอยูใ่ นหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น
ก) เงินสดและสิง่ ที่เทียบเท่าเงินสด (บัตรของขวัญหรื อบัตรกานัล)
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4)
5)
6)

7)

8)
5.
5.1

5.2

5.3
5.4

6.
6.1

ข) ค่าธรรมเนียม เงินกู้ยืม ส่วนลด
ค) ของขวัญและค่าใช้ จ่ายเลี ้ยงรับรอง
ง) ค่าใช้ จ่ายการเดินทางสาหรับพักผ่อนและไม่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
จ) การเสนอการว่าจ้ างงานหรื อการฝึ กงาน
ฉ) การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง
ช) การบริ จาคเพื่อการกุศลและการเป็ นผู้ให้ การสนับสนุน
ซ) ค่าอานวยความสะดวก
“การคอร์ รัปชัน” หมายถึง การใช้ อานาจที่ได้ มาโดยหน้ าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน
“ค่ าอานวยความสะดวก” หมายถึง ค่าใช้ จ่ายจานวนเล็กน้ อยที่จ่ายให้ แก่เจ้ าหน้ าที่รัฐเพื่อเร่งประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิงานประจาวันหรื อการปฏิบตั ิงานที่จาเป็ น ซึง่ เจ้ าหน้ าที่ รัฐมีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิอยู่แล้ ว
“การสนั บสนุ นกิจกรรมทางการเมือง” หมายถึง การสนับสนุนทังที
้ ่เป็ นตัวเงินหรื อมิใช่ตวั เงินแก่พรรค
การเมือง นักการเมืองหรื อผู้ลงสมัครรับเลือกตังทางการเมื
้
อง การสนับสนุนที่มิใช่ตวั เงินจะรวมถึงการให้ ยืม
หรื อบริ จาคอุปกรณ์ การให้ บริ การด้ านเทคนิคโดยไม่คิดค่าบริ การ รวมทังการสละเวลาท
้
างานของพนักงาน
“เจ้ าหน้ าที่รัฐ ” หมายถึง เจ้ าพนักงานของรั ฐ เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐต่างประเทศ หรื อเจ้ าหน้ าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ ตามที่กาหนดไว้ ในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2561
“บุคคลที่สาม” หมายถึง ตัวแทน ที่ปรึ กษา ผู้ให้ คาปรึ กษา หุ้นส่วนกิจการร่ วมค้ าหรื อตัวกลางอื่นๆ ทังที
้ ่
เป็ นบุคคลหรื อองค์กร ซึง่ ติดต่อกับเจ้ าหน้ าที่รัฐในนามของบริ ษัท

หน้ าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษัทมุง่ มัน่ ที่จะให้ การสนับสนุนและส่งเสริ มนโยบายฉบับนี ้ และมีหน้ าที่ความรับผิดชอบโดยรวม
ผ่านการกากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงในการป้องกันการให้ สินบน เพื่อทาให้ มนั่ ใจว่า
บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามภาระหน้ าที่ตามกฎหมายว่าด้ วยการต่อต้ านการให้ สนิ บนและคอร์ รัปชัน
หน่วยงานกากับกฎเกณฑ์ มีหน้ าที่รับผิดชอบในการนานโยบายฉบับนี ้ไปใช้ ปฏิบตั ิ รวมทังก
้ าหนดวิธีการปฏิบตั ิ
และขัน้ ตอนการทางานที่จาเป็ นเพื่อป้องกันการฝ่ าฝื นนโยบายฉบับนี ้ รวมทัง้ ยังมีหน้ าที่ในการฝึ กอบรมและ
ให้ คาชี ้แจงเกี่ยวกับการนานโยบายฉบับนี ้ไปใช้ ปฏิบตั ิ
ผู้บริ หารทุกคนมีหน้ าที่รับผิดชอบ ในการทาให้ มนั่ ใจว่าผู้ใต้ บงั คับบัญชาของตนได้ ตระหนักถึงและมีความเข้ าใจ
นโยบายฉบับนี ้โดยได้ รับการอบรมอย่างพอเพียงและสม่าเสมอ
พนักงานจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ สอดคล้ องกับนโยบายฉบับนี ้ กรณีมีข้อสงสัยหรื อพบเห็นการฝ่ าฝื นนโยบายฉบับ
นี ้ จะต้ องรายงานต่อผู้บงั คับบัญชาหรื อผ่านช่องทางการรายงานที่กาหนดไว้ ตามนโยบายการรับเรื ่ องร้องเรี ยน
และเบาะแสการกระทาผิ ดและการทุจริ ตของบริ ษัท
คาแถลงนโยบาย
บริ ษัทมีนโยบายต่อต้ านการให้ สินบนและการคอร์ รัปชันอย่างสิ ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้ วยการต่อต้ านการให้ สนิ บนและการคอร์ รัปชันในทุกพื ้นที่ที่บริ ษัทดาเนินธุรกิจ บริ ษัทจะไม่เข้ า
ไปมี ส่ว นร่ วมในการกระท าที่ขัดต่อ กฎหมายหรื อ พฤติกรรมที่ ขัดต่อจริ ยธรรม ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมผ่าน
ตัวกลาง และมุง่ มัน่ ที่จะนาระบบที่มีประสิทธิผลมาใช้ ในการต่อต้ านการให้ สนิ บนและการคอร์ รัปชัน
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6.2

พนักงานของบริ ษัทต้ องไม่เข้ าไปมีสว่ นร่วมในการคอร์ รัปชัน การให้ และรับสินบนกับเจ้ าหน้ าที่รัฐและเอกชน เช่น
บุคลากรขององค์กรต่างๆทีม่ ีธุรกรรมร่วมกับบริ ษัท ทังทางตรงและทางอ้
้
อมผ่านตัวกลาง

7.
7.1
7.1.1

นโยบายและขัน้ ตอนปฏิบตั ติ ามประเภทกิจกรรม
การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง
บริ ษั ท มี นโยบายเป็ นกลางทางการเมื อง โดยจะไม่ให้ การสนับสนุน หรื อ กระทาการอันเป็ นการฝั กใฝ่ พรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ในกรณีที่บริ ษัทมีความประสงค์ที่จะให้ การสนับสนุนทางการเมืองเพื่อส่งเสริ ม
ระบอบประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกล่าวจะต้ องไม่ขดั ต่อหลักกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องหรื อกระทาไปด้ วยความ
คาดหวังที่จะได้ รับการปฏิบตั ิตอบแทนเป็ นพิเศษ
ก่อนให้ การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง พนักงานจะต้ องจัดทาใบบันทึกคาขอ ระบุชื่อผู้รับการสนับสนุนและ
วัตถุประสงค์ของการสนับสนุนพร้ อมแนบเอกสารประกอบทังหมดเสนอให้
้
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
พนักงานมีสทิ ธิเสรี ภาพในการเข้ าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้ บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้ องไม่แอบ
อ้ างความเป็ นพนักงาน หรื อนาทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่ องมือใดๆ ของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการ
ใดๆในทางการเมือง หากเข้ าร่ วมจะต้ องพึงระมัดระวังการดาเนินการใดๆที่อาจทาให้ เกิดความเข้ าใจว่าบริ ษัทได้
ให้ การสนับสนุนหรื อฝักใฝ่ ในพรรคการเมืองใดพรรคหนึง่
การบริจาคเพื่อการกุศลและการเป็ นผู้ให้ การสนับสนุน
บริ ษัทบริ จาคเพื่อการกุศล ทัง้ ในรู ปแบบของการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน หรื อในรู ปแบบอื่นๆ (เช่น ให้
ความรู้ หรื อสละเวลา) เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในกิ จกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนประชาสัมพันธ์ และเสริ ม สร้ าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้ แก่บริ ษัท โดยไม่ได้ มงุ่ หวังผลทางธุรกิจเป็ นการตอบแทน
การเป็ นผู้ให้ การสนับสนุนเป็ นวิธีการประชาสัมพันธ์ ธุรกิจของบริ ษัทวิธีหนึ่ง ซึ่ง แตกต่างจากการบริ จาคเพื่อการ
กุศล โดยอาจกระทาได้ ในหลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรม ศิลปะและการศึกษา เป็ นต้ น
พนักงานต้ องมีความระมัดระวังเพื่อให้ มนั่ ใจว่าการบริ จาคเพื่อการกุศลและการเป็ นผู้ให้ การสนับสนุนจะไม่ถูก
นาไปใช้ เป็ นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้ สินบน ตลอดจนต้ องดาเนินการอย่างโปร่ งใสและเป็ นไปตามกฎหมายว่า
ด้ วยการต่อต้ านการให้ สนิ บนและการคอร์ รัปชัน
ในการบริ จาคเพื่อการกุศลหรื อเป็ นผู้ให้ การสนับสนุน จะต้ องจัดทาใบบันทึกคาขอ ระบุชื่อผู้รับบริ จาค/ผู้รับการ
สนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการบริ จาค/สนับสนุนพร้ อมแนบเอกสารประกอบทังหมดเสนอให้
้
ผ้ มู ีอานาจอนุมตั ิ
ของบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิตามระดับอานาจอนุมตั ิของบริ ษัท
ค่ าอานวยความสะดวก
บริ ษัทไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าอานวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินค่าอานวยความสะดวกสามารถ
กระทาได้ ในกรณีที่พนักงานตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็ นภัยคุกคามต่อร่างกายหรื อเชื่อว่าชีวิตของตนเองกาลังตก
อยู่ในอันตราย โดยเมื่อทาการจ่ายเงินดังกล่าว จะต้ องจัดทาเอกสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและส่งให้ หน่วยงาน
กากับกฎเกณฑ์เพื่อสอบทาน
วัตถุประสงค์และลักษณะของการจ่ายเงินดังกล่าวจะต้ องได้ รับการบันทึกในบัญชีและข้ อมูลไว้ อย่างถูกต้ อง
ของขวัญและการเลีย้ งรับรอง
บริ ษัทตระหนักดีวา่ การให้ /รับของขวัญหรื อการเลี ้ยงรับรองเป็ นส่วนสาคัญในการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ

7.1.2
7.1.3

7.2
7.2.1

7.2.2
7.2.3

7.2.4

7.3
7.3.1

7.3.2
7.4
7.4.1
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7.4.2

7.4.3

7.5
7.5.1

พนักงานสามารถให้ /รับของขวัญและเลี ้ยงรับรองแก่/จากบุคคลใดๆได้ หากเข้ าเงื่อนไขทุกข้ อดังต่อไปนี ้
1) ไม่เป็ นการกระทาโดยตังใจเพื
้
่อครอบงา ชักนา หรื อ ตอบแทนบุคคลใดๆเพื่อให้ ได้ มาซึ่งความได้ เปรี ยบใดๆ
ผ่า นการกระท าที่ ไม่เ หมาะสม หรื อ เป็ น การแลกเปลี่ย นอย่า งชัด เจนหรื อ แอบแฝงเพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ง การ
ช่วยเหลือหรื อผลประโยชน์
2) เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
3) เป็ นการให้ ในนามบริ ษัท ไม่ใช่ในนามของพนักงาน
4) ไม่เป็ นของขวัญที่อยูใ่ นรูปของเงินสดหรื อสิง่ เทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญหรื อบัตรกานัล)
5) เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยคานึงถึงเหตุผล มูลค่าที่เป็ นตัวเงินและโอกาส เช่น การให้ ของขวัญเล็กๆน้ อยๆ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตรุษจีน หรื อปี ใหม่ซงึ่ ถือเป็ นธรรมเนียมปกติ
6) เป็ นการให้ อย่างเปิ ดเผย ไม่ปกปิ ด
พนักงานสามารถรับของขวัญซึง่ มีมลู ค่าได้ ไม่เกิน 5,000 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้ องรับของขวัญ
ซึง่ มีมลู ค่าเกินกว่า 5,000 บาท ต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาและบันทึกรายการของขวัญในทะเบียนการรับของขวัญ
ของบริ ษัท และนาส่งของขวัญดังกล่าวแก่หน่วยงานทรัพยากรบุคคล เพื่อนาไปเป็ นของรางวัลให้ แก่พนักงานหรื อ
บริ จาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม
บุคคลที่สาม
ภายใต้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2561 บริ ษัทอาจ
มีความรับผิดทางกฎหมายจากการกระทาผิดของบุคคลที่สามซึง่ ได้ ติดต่อกับเจ้ าหน้ าที่รัฐในนามของบริ ษัท เพื่อ
ป้องกันบริ ษัทจากการรับผิดทางกฎหมายดังกล่าว พนักงานซึ่งเป็ นผู้เริ่ มต้ นความสัมพันธ์หรื อเป็ นผู้ติดต่อเจรจา
สัญญาต้ องดาเนินการตามมาตรการต่อต้ านการให้ สนิ บนและคอร์ รัปชัน ดังนี ้
1) การตรวจสอบสถานะกิจการ
ก่อนเริ่ มสร้ างความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบุคคลที่สาม พนักงานต้ องตรวจสอบสถานะกิจการของบุคคลที่สามใน
ด้ านประวัติความเป็ นมา ประสบการณ์ ชื่อเสียงและความเสี่ยงของการให้ สนิ บนและคอร์ รัปชันที่อาจมีอยู่ ทังนี
้ ้
ขันตอนและขอบเขตของการตรวจสอบสถานะกิ
้
จการนัน้ จะขึ ้นอยูก่ บั สถานการณ์ ซึง่ กาหนดโดยหน่วยงานกากับ
กฎเกณฑ์ ทังนี
้ ้การตรวจสอบสถานะกิจการดังกล่าวนี ้ต้ องทาทุกครัง้ เมือ่ มีการต่ออายุสญ
ั ญาหรื ออย่างน้ อยทุกๆ
3 ปี หากเป็ นสัญญาผูกพันในระยะยาว
2) ข้ อตกลง
พนักงานต้ องทาข้ อตกลงทังหมดกั
้
บ บุคคลที่สามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ระบุถึ งขอบเขตของความสัมพันธ์ และ
เงื่ อนไขค่าตอบแทน โดยข้ อตกลงต่างๆ ต้ องได้ รับการสอบทานและอนุมัติ จากหน่วยงานกฎหมาย ซึ่งต้ อง
ครอบคลุมข้ อกาหนดต่างๆ ดังต่อไปนี ้
ก) การให้ คามัน่ โดยบุคคลที่สามที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยการต่อต้ านการให้ สนิ บนและการคอร์ รัปชัน
รวมทังนโยบายฉบั
้
บนี ้ หรื อนโยบายของบุคคลที่สาม ซึ่งมีมาตรฐานที่เทียบเท่านโยบายฉบับนี ้ ในการ
ดาเนินการตามความรับผิดชอบที่ระบุไว้ ภายใต้ ข้อตกลง
ข) คายืนยันโดยบุคคลที่สามว่าตนเองจะไม่ติดสินบนหรื อคอร์ รัปชัน
ค) สิทธิ ของบริ ษัทในการยกเลิกสัญญาหากพบว่า บุคคลที่สามฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยการต่อต้ านการให้
สินบนและการคอร์ รัปชัน
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7.5.2

7.6
7.6.1
7.6.2

8.
8.1

8.2

9.
9.1

9.2

ง) คามัน่ โดยบุคคลที่สามที่จะตอบสนองต่อคาขอของบริ ษัท เกี่ยวกับข้ อมูลการให้ บริ การและค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวข้ อง
3) ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม
พนักงานต้ องทาให้ มนั่ ใจว่าค่าตอบแทนที่ตกลงไว้ มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผลกับบริ การที่ ได้ รับมอบและ
ต้ องไม่จ่ายค่าตอบแทนให้ กบั คูค่ ้ าเป็ นเงินสด
4) การให้ การสนับสนุนและการฝึ กอบรม
พนักงานควรให้ ความช่วยเหลือกับบุคลากรของบุคคลที่สามในการจัดให้ มีมาตรการต่อการคอร์ รัปชันที่เหมาะสม
และให้ การฝึ กอบรม หากได้ รับการร้ องขอ
5) การกากับติดตาม
พนักงานต้ องกากับติดตามบุคคลที่สามทังหมด
้
เพื่อให้ มนั่ ใจว่า บุคคลที่สามปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ต่อต้ านการให้ สนิ บนและการคอร์ รัปชันและนโยบายฉบับนี ้ ตลอดจนรายงานการกระทาผิด
หากบริ ษัทเข้ าร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้ าที่บริ ษัทมีอานาจการควบคุม พนักงานต้ องทาให้ มนั่ ใจว่ากิจการร่วมค้ า
นี ้ได้ นามาตรการต่อต้ านการให้ สินบนและคอร์ รัปชันในนโยบายฉบับนีไ้ ปถือปฏิบตั ิ หากเป็ นกิจการร่ วมค้ า ที่
บริ ษัทไม่มีอานาจการควบคุม พนักงานควรใช้ ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ กิจการร่ วมค้ า จัดให้ มีมาตรการ
ควบคุมเทียบเท่านโยบายฉบับนี ้
ผู้จัดจาหน่ ายสินค้ า/ให้ บริการและผู้รับเหมา
บริ ษัทจะจัดให้ มีการจัดซื ้อจัดหาสินค้ า/บริ การด้ วยความเป็ นธรรมและโปร่ งใส รวมทังจะด
้ าเนินการประเมินเพื่อ
คัดเลือกผู้จดั จาหน่ายสินค้ า/ให้ บริ การและผู้รับเหมาด้ วยความรอบคอบ
บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ จู ดั จาหน่ายสินค้ า /ให้ บริ การและผู้รับเหมารับทราบนโยบายฉบับนี ้ และบริ ษัทสงวนสิทธิ์ที่จะ
บอกยกเลิกการจัดซื ้อและว่าจ้ างหากพบว่าผู้จดั จาหน่ายสินค้ า /ให้ บริ การและผู้รับเหมาฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วย
การต่อต้ านการให้ สนิ บนและคอร์ รัปชัน
การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงถือเป็ น รากฐานของมาตรการต่อต้ านการให้ สินบนและการคอร์ รัปชัน ดังนัน้ ผู้บริ หาร
ทุกคนจะต้ องมีความเข้ าใจว่ากระบวนการทางธุรกิจของบริ ษัทมีความเสี่ยงจากการให้ สินบนและการคอร์ รัปชัน
ได้ อย่างไร เพื่อจัดการความเสีย่ งดังกล่าว
ฝ่ ายบริ หารจะต้ องประเมินความเสี่ยงจากการให้ สินบนและการคอร์ รัปชันที่อาจจะเกิดขึ ้นอย่างสม่าเสมอ(อย่าง
น้ อยปี ละครัง้ ) รวมทังทบทวนมาตรการจั
้
ดการความเสี่ยงที่ใช้ อยู่ให้ มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้
อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
การควบคุม
บริ ษั ท จะรั ก ษาระบบการควบคุม ภายในให้ มี ป ระสิท ธิ ผ ลเพื่ อ ต่อ ต้ า นการให้ สิ น บนและการคอร์ รั ป ชัน ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกัน ทางด้ านบัญชี การจัดเก็บข้ อมูลรวมถึงกระบวนการทาง
ธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับนโยบายฉบับนี ้
ระบบการควบคุมภายในจะประกอบด้ วยการควบคุมทัว่ ทังองค์
้ กร รวมถึงการควบคุมและขันตอนการปฏิ
้
บตั ิที่
กาหนดไว้ อย่างเฉพาะเจาะจง ซึง่ ออกแบบมาเพื่อจัดการความเสีย่ งจากการคอร์ รัปชันที่บริ ษัทอาจต้ องเผชิญเป็ น
การเฉพาะ
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9.3

การควบคุมทัว่ ทังองค์
้ กร ประกอบด้ วย ประมวลจรรยาบรรณ คาแถลงต่อต้ านการให้ สินบนและการคอร์ รัปชัน
ของฝ่ ายบริ หาร สายด่วนจริ ยธรรมของบริ ษัท การกากับดูแลสัญญาของหน่วยงานกฎหมาย นโยบายด้ าน
ทรัพยากรบุคคล ตังแต่
้ การว่าจ้ าง การกาหนดค่าตอบแทนและการลงโทษทางวินยั การมอบอานาจและการ
แบ่งแยกหน้ าที่งานอย่างเหมาะสม การบันทึกและรายงานข้ อมูลทางบัญชีและการเงินอย่างถูกต้ องและเป็ นจริ ง
และการสอบทานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

10.
10.1

การบันทึกบัญชีและการจัดเก็บข้ อมูล
บริ ษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิตามมาตรฐาน หลักการ รวมทังกฎหมายที
้
่บงั คับใช้ เกี่ยวกับการรายงานข้ อมูลทาง
บัญชีและการเงิน
รายการทางการเงินทังหมดจะต้
้
องถูกบันทึกในสมุดบัญชีของบริ ษัทอย่างถูกต้ อง ทันเวลาและมีรายละเอียด
ประกอบอย่างสมเหตุสมผล รวมทังต้
้ องมีพร้ อมสาหรับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่อนุญาตให้ มีการบันทึกข้ อมูลที่เป็ นเท็จ ผิดหลักการ ไม่สมบูรณ์ ไม่ถกู ต้ อง หรื อทาการ
ตกแต่งบัญชี รวมทังจะต้
้ องไม่มีบญ
ั ชีนอกงบการเงินเพื่อใช้ สนับสนุนหรื อปกปิ ดการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม
การจัดเก็บและรักษาข้ อมูลของบริ ษัทจะต้ องเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้

10.2

10.3
11.

ทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบตั ิในการบริ หารงานบุคคลของบริ ษัทซึ่งหมายรวมถึงการสรรหา การเลื่อนตาแหน่ง การฝึ กอบรม การ
ประเมินผลงาน และการให้ คา่ ตอบแทน จะต้ องสะท้ อนถึงเจตนารมณ์ของบริ ษัทที่มีในนโยบายฉบับนี ้

12.
การอบรมและการสื่อสาร
12.1 พนักงาน
12.1.1 พนักงานทุกคนจะได้ รับการอบรมเกี่ยวกับการต่อต้ านการให้ สินบนและการคอร์ รัปชันอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
ตระหนักถึงนโยบายฉบับนี ้ โดยเฉพาะรูปแบบต่างๆของการให้ สนิ บน ความเสีย่ งจากการเข้ าไปมีสว่ นร่ วมในการ
ให้ สนิ บน ตลอดจนวิธีการรายงานกรณีพบเห็นหรื อสงสัยว่ามีการให้ สนิ บนหรื อคอร์ รัปชัน
12.1.2 การอบรมให้ ความรู้ เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี ้ จะเป็ นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรื อ กระบวนการเข้ ารับตาแหน่ง
ของพนักงานใหม่ทกุ คนของบริ ษัท พนักงานทุกคนจะได้ รับสาเนานโยบายฉบับนี ้ เพื่อช่วยให้ มนั่ ใจว่าได้ รับทราบ
และเข้ าใจถึงนโยบายของบริ ษัทในการต่อต้ านการให้ สินบนและการคอร์ รัปชัน นอกจากนี ้ ยังสามารถหาอ่าน
นโยบายรวมทัง้ ข้ อ มูล ล่า สุด ที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไขได้ จ ากเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท www.intouchcompany.com และ
Intranet บริ ษัทจะแจ้ งให้ พนักงานทราบหากมีการเปลีย่ นแปลงข้ อมูลที่สาคัญ
12.2 บุคคลที่สาม ผู้จัดจาหน่ ายสินค้ า/ให้ บริการ และผู้รับเหมา
บริ ษัทจะสื่อสารนโยบายต่อต้ านการให้ สินบนและการคอร์ รัปชันอย่างสิ ้นเชิงให้ แก่บุคคลที่สาม ผู้จัดจาหน่าย
สินค้ า/ให้ บริ การ และผู้รับเหมาทราบ ตังแต่
้ เริ่ มต้ น ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม
บริ ษัทสนับสนุนให้ บคุ คลที่สาม ผู้จดั จาหน่ายสินค้ า/ให้ บริ การ และผู้รับเหมายึดมัน่ ในมาตรฐานการรับผิดชอบ
ต่อสังคมเช่นเดียวกับบริ ษัท
13.
13.1

การรายงานการพบเห็นการให้ สินบนและการคอร์ รัปชัน และการปกป้ องดูแลพนักงาน
หากพนักงานทราบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีพนักงานหรื อบุคคลซึง่ กระทาการในนามบริ ษัท ได้ เข้ าไปมีสว่ นรวมในการ
ให้ สนิ บนหรื อการคอร์ รัปชัน จะต้ องรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบโดยทันทีหรื อรายงานผ่านช่องทางการรายงาน
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13.2

13.3

14.
14.1
14.2

15.
15.1

15.2

ตามนโยบายการรับเรื ่องร้องเรี ยนและเบาะแสการกระทาผิ ดและการทุจริ ต เมื่อบริ ษัทได้ รับการรายงานแล้ ว จะ
ดาเนินการอย่างจริ งจัง และจะไม่ดาเนินการลงโทษใดๆกับพนักงานที่ให้ ข้อมูลด้ วยเจตนาสุจริ ต
บริ ษัทให้ ความมัน่ ใจกับพนักงานว่าจะไม่มีพนักงานคนใดต้ องถูก ลดตาแหน่ง ลงโทษหรื อได้ รับผลกระทบใดๆ
จากการปฏิเสธการให้ สินบนถึงแม้ วา่ การปฏิเสธดังกล่าวจะทาให้ บริ ษัทสูญเสียธุรกิจ หรื อพลาดโอกาสในการได้
ธุรกิจใหม่ บริ ษัทเชื่อว่าการไม่ยอมรับการให้ สนิ บนและการคอร์ รัปชันอย่างสิ ้นเชิงจะช่วยสร้ างคุณค่าให้ แก่บริษัท
นอกจากนี ้ บริ ษัทไม่ยินยอมให้ ผ้ ูใดมากระทาการข่มขู่ คุกคาม หรื อ หน่วงเหนี่ยวพนักงานที่ตงั ้ ใจปฏิบตั ิตาม
นโยบายฉบับนี ้
หากพนักงานเชื่อว่าตนเองถูกข่มขู่ คุกคาม หรื อหน่วงเหนี่ยว ให้ รายงานต่อผู้บงั คับบัญชาโดยตรง หรื อหัวหน้ า
หน่วยงานกากับกฎเกณฑ์หรื อหัวหน้ าหน่วยงานทรัพยากรบุคคลโดยทันที และหากว่ายังไม่ได้ รับการแก้ ไข ให้
รายงานผ่านช่องทางการรายงานตามนโยบายการรับเรื ่องร้องเรี ยนและเบาะแสการกระทาผิ ดและการทุจริ ต
การกากับติดตามและสอบทาน
หน่วยงานกากับกฎเกณฑ์จะติดตามสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี ้ของบริ ษัท และรายงานกิจกรรมการ
ติดตามสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและความเสีย่ งเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
มัน่ ใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลในการต่อต้ านการให้ สินบนและการคอร์ รัปชัน ทังนี
้ ้ จะหารื อผล
การตรวจสอบร่ วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อหาแนวทางการแก้ ไขที่เหมาะสม และจะรายงานให้ ฝ่ายบริ หารและ
คณะกรรมการตรวจสอบและความเสีย่ งได้ รับทราบต่อไป
การฝ่ าฝื นนโยบาย
การฝ่ าฝื นนโยบายฉบับนี ้หรื อกฎหมายว่าด้ วยการต่อต้ านการให้ สินบนและการคอร์ รัปชันจะก่อให้ เกิดผลกระทบ
อย่างร้ ายแรง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะการถูกลงโทษ หรื อการเลิกจ้ างงานหรื อสัญญาโดยบริ ษัท การถูกปรับ
และ/หรื อจาคุกตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ การไม่ได้ รับรู้ ถึงนโยบายฉบับนี ้และ/หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ไม่
สามารถใช้ เป็ นข้ ออ้ างในการไม่ปฏิบตั ิตามได้
บุคคลที่สาม ผู้จดั จาหน่ายสินค้ า/ให้ บริ การ หรื อผู้รับเหมาใดๆ ของบริ ษัทที่ฝ่าฝื นหลักเกณฑ์ตามนโยบายฉบับนี ้
หรื อรับทราบถึงการกระทาที่ขดั ต่อนโยบายฉบับนี ้แต่ไม่ได้ รายงานให้ ฝ่ายบริ หารของบริ ษัททราบ หรื อให้ ข้อมูลที่
ไม่ถกู ต้ องเมื่อเจ้ าหน้ าที่สอบสวนของบริ ษัทได้ สอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับการกระทาที่อาจขัดต่อนโยบายฉบับนี ้ อาจ
ถูกบอกเลิกสัญญาได้

16.

กรณีมีข้อสงสัยหรือคาแนะนา
หากพนักงานคนใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี ้หรื อต้ องการให้ คาแนะนาเพื่อการปรับปรุ งนโยบายฉบับนี ้
สามารถแจ้ งหรื อติดต่อกับผู้บงั คับบัญชาโดยตรงหรื อหน่วยงานกากับกฎเกณฑ์

17.

นโยบายที่เกี่ยวข้ อง
พนักงานควรอ่านทาความเข้ าใจนโยบายนี ้ ร่วมกับนโยบายและคูม่ ืออื่นๆ ของบริ ษัทดังนี ้
1) นโยบายการกากับดูแลกิจการ
2) ประมวลจรรยาบรรณ
3) นโยบายการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและเบาะแสการกระทาผิดและการทุจริ ต
4) ข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางานของพนักงาน
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