นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษทั เครือไทย โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใสและตระหนักถึงควำมสำคัญในเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รปั ชันทุ
่ กรูปแบบ โดยกำรดำเนินกิจกำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำย และเป็ นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้พนักงำน
ปฏิบตั งิ ำนอย่ำงมีคุณธรรมและเป็ นพลเมืองทีด่ ี
ในกำรนี้ บริษทั จึงได้มกี ำรกำหนดนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็ นแนว
ทำงกำรปฏิบตั ิเพื่อ ป้ องกัน และต่ อต้ำนปั ญ หำทุ จริต คอร์รปั ชันของบริ
่
ษัทและบริษัท ย่อยให้ชดั เจนยิ่งขึ้น โดยสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ สร้ำงค่ำนิยมทีถ่ ูกต้อง และเพิม่ ควำมเชื่อมันต่
่ อผู้
มีสว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ ำย เพื่อให้กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชันเป็
่ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. คานิ ยาม
1.1

กำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ หมำยถึง กำรใช้อำนำจทีไ่ ด้มำหรือทรัพย์สนิ ทีม่ อี ยู่ในทำงมิชอบ เพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือผูอ้ ่นื หรือเพื่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อประโยชน์ของผูอ้ ่นื โดยมีรปู แบบรวมถึงกำรติดสินบน กำรให้สงิ่ ของ
เงิน หรือ ประโยชน์ อ่ืน ใด กำรฉ้ อ ฉล กำรฟอกเงิน กำรยัก ยอก กำรปกปิ ดข้อ เท็จ จ ริง หรือ กำรขัด ขวำง
กระบวนกำรยุตธิ รรม กำรใช้อำนำจหน้ำทีโ่ ดยมิชอบเพื่อข่มขู่หรือเรียกร้องผลประโยชน์ หรือกำรตัดสินใจใดๆ
ทำงธุรกิจจำกผูอ้ ่นื และครอบคลุมทัง้ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเอกชนกับหน่ วยงำนของรัฐ และระหว่ำงเอกชนด้วย
กันเอง

1.2

กำรติดสินบน หมำยถึง กำรให้ เสนอให้ ซึง่ เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใด เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวกระทำกำร
หรือไม่กระทำกำร หรือละเว้นซึ่งกำรปฏิบตั ิหน้ำที่เพื่อให้ได้มำหรือรักษำไว้เพื่อประโยชน์ท่ไี ม่เหมำะสมทำง
ธุรกิจ ผิดกฎหมำย จรรยำบรรณ หรืออำจส่งผลเสียแก่ภำพลักษณ์ของบริษทั

1.3

บุคลำกรของบริษทั และบริษทั ย่อย หมำยถึง คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำร พนักงำนประจำ พนักงำนชัวครำว
่
พนักงำนสัญญำจ้ำงของบริษทั และบริษทั ย่อย

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
2.1

ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนทุกระดับ ของบริษัท และบริษัทย่อย มีส่วนร่วมกับกำรทุจริต คอร์รปั ชันทุ
่ ก
รูปแบบทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม กำรติดสินบนและกำรแสวงหำผลประโยชน์อนั มิควรได้ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น
กำรเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สนิ รวมถึงประโยชน์อ่นื ใดกับเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐหรือบุคคลอื่นใดทีท่ ำธุรกิจกับ
บริษทั เพื่อประโยชน์ของตนเอง ผูอ้ ่นื หรือสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจแก่บริษทั

2.2

บริษัท มีนโยบำยที่จะปฏิบ ัติต ำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่เกี่ย วข้องกับ กำรต่ อ ต้ำนกำรทุ จริต คอร์รปั ชันใน
่
ประเทศไทย และในทุกประเทศทีต่ วั แทนของบริษทั ประกอบธุรกิจในนำมของบริษทั

2.3

นโยบำยนี้ขยำยไปถึง ตัวแทน คู่สญ
ั ญำหรือบุคคลใดทีก่ ระทำกำรในนำมของบริษทั และบริษทั ย่อย

2.4

หำกกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนกำรกระทำใดๆ ทีฝ่ ่ ำฝื นหรือไม่เป็ นไปตำมนโยบำยฉบับนี้ ไม่ว่ำทำงตรง
หรือทำงอ้อม จะได้รบั กำรพิจำรณำทำงวินัยตำมระเบียบที่ บ ริษัท กำหนดไว้ห รือมีโทษทำงกฎหมำย ทัง้ นี้

1

บุคลำกรของบริษัทและบริษทั ย่อย ต้องทำควำมเข้ำใจและปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รปั ชันในทุ
่
กขัน้ ตอน
ของกำรปฏิบตั ิงำน หำกพบเห็นกำรกระทำที่ขดั ต่ อนโยบำยนี้ ให้แจ้งผู้บงั คับบัญชำ หรือหน่ วยงำน/บุคคลที่
รับผิดชอบให้ทรำบโดยทันที
2.5

ผูบ้ งั คับบัญชำทีเ่ พิกเฉยกำรฝ่ ำผืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมนโยบำยฉบับนี้ โดยผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชำของตน หรือทรำบ
ถึงกำรกระท ำดังกล่ ำวแต่ ล้ม เหลวในกำรจัดกำรแก้ไขหรือแจ้งเบำะแส จะได้รบั กำรพิจำรณำทำงวินัย ตำม
ระเบียบทีบ่ ริษทั กำหนดไว้

2.6

ตัวแทนหรือคู่สญ
ั ญำของบริษทั และบริษทั ย่อยทีฝ่ ่ ำฝืนนโยบำยนี้จะถูกเลิกสัญญำ

2.7

บริษัทจะไม่ลงโทษ ลดตำแหน่ ง หรือทำให้เกิดผลกระทบในแง่ลบแก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนใดๆ ที่
ปฏิเสธกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ แม้กำรปฏิเสธดังกล่ำวจะทำให้บริษทั และ/หรือ บริษทั ย่อยต้องสูญเสียโอกำสทำง
ธุรกิจ

3. หน้ าที่ความรับผิดชอบ
3.1

คณะกรรมกำรของบริษทั มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรกำหนดนโยบำยและกำกับดูแลให้มรี ะบบต่อต้ำน
กำรทุจริตคอร์รปั ชันที
่ ่มปี ระสิทธิภำพ เพื่อให้มนว่
ั ่ ำฝ่ ำยบริหำรได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รปั ชันและปลู
่
กฝั งค่ำนิยมดังกล่ำวให้เป็ นวัฒนธรรมขององค์กร

3.2

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบในกำรสอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี ระบบ
ควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยในและระบบบริหำรควำมเสีย่ ง เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำเป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล มี
ควำมรัดกุม ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ

3.3

ฝ่ ำยบริหำรมีหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบในกำรกำหนดให้มรี ะบบ กำรส่งเสริม และกำรสนับสนุนนโยบำยต่อต้ำน
กำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ และสือ่ สำรไปยังบุคลำกรทุกระดับ รวมทัง้ ทบทวน สอบทำนและแก้ไขระบบและมำตรกำร
ต่ำงๆให้มคี วำมสอดคล้องกลับควำมเปลีย่ นแปลงต่ำงๆ และจัดกำรประเมินควำมเสีย่ งต่อกำรทุจริต คอร์รปั ชัน่
เป็ นระยะ เพื่อระบุเหตุกำรณ์ทม่ี คี วำมเสีย่ งสูงและหำวิธกี ำรป้ องกันและแก้ไขอย่ำงเหมำะสม

3.4

ผู้ตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบตั ิงำนว่ำเป็ นไปอย่ำง
ถูกต้องตำมนโยบำย แนวปฏิบตั ิ อำนำจดำเนินกำร ระเบียบปฏิบตั แิ ละกฎหมำย เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำระบบควบคุมมี
ควำมเหมำะสมและรัดกุมต่อกำรต่อกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ และรำยงำนแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ

4. การแลกเปลี่ยนของขวัญ การให้ความบันเทิ งและการเลี้ยงรับรอง
4.1

เนื่องจำกบริษัทเล็งเห็นถึงควำมสำคัญของกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่ดกี บั คู่ค้ำต่ำงๆ นโยบำยนี้จงึ ไม่
ห้ำมกำรกระทำใดๆ ที่โปร่งใสและเป็ นส่วนหนึ่งกำรของดำเนินธุรกิจตำมปกติ ซึ่งมีกฎหมำย ข้อบังคับ ธ รรม
เนียมประเพณีทอ้ งถิน่ หรือหลักปฏิบตั ทิ ำงกำรค้ำให้กระทำได้ เช่นกำรให้ควำมบันเทิง กำรเลีย้ งรับรอง กำรให้
หรือรับของขวัญในโอกำสพิเศษตำมสมควรและได้กระทำอย่ำงสมเหตุสมผลตำมแนวทำงจรรยำบรรณในกำร
ประกอบธุรกิจ
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4.2

กำรให้ควำมบันเทิง กำรเลีย้ งอำหำร กำรให้หรือรับของขวัญในโอกำสพิเศษสำมำรถทำได้เมื่อ
(1)

ไม่ได้กระทำเพื่อจูงใจให้กระทำกำรหรือไม่กระทำกำรอันไม่ชอบ มีอทิ ธิพลต่อกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ
หรือทำให้ได้รบั ประโยชน์ทไ่ี ม่เป็ นธรรม

(2)

ไม่ได้ฝ่ำฝื นนโยบำยนี้ นโยบำยจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจของบริษัท หรือกฎหมำยใดที่
เกีย่ วข้อง

(3)

กำรให้หรือรับของขวัญได้กระทำในนำมของบริษทั ไม่ใช่ในนำมของบุคคลเป็ นกำรเฉพำะตัว

(4)

ได้กระทำตำมสมควรแก่โอกำสและประเพณีนิยมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อกัน เช่นกำรแลกเปลีย่ นของขวัญใน
งำนเลีย้ งปี ใหม่

(5)

กำรแลกเปลีย่ นของขวัญได้กระทำอย่ำงเปิ ดเผย

(6)

กำรเลีย้ งรับรองกระทำได้ตำมจำเป็ นและมีค่ำใช้จ่ำยทีส่ มเหตุสมผล โดยไม่ฟ่ ุ มเฟื อยหรือมีควำมถี่
มำกเกินสมควร

5. การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
5.1

กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเมืองคือกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินหรือสิง่ อื่น แก่พรรคกำรเมืองและ
นักกำรเมือง รวมถึงกำรให้กยู้ มื กำรบริจำคเงินและทรัพย์สนิ และกำรให้บริกำรต่ำงๆ

5.2

บริษัทมีนโยบำยเป็ นกลำงทำงกำรเมือง ไม่มนี โยบำยช่วยเหลือทำงกำรเมืองหรือกระทำกำรอันเป็ นกำรฝั กใฝ่
ฝ่ ำยใด

5.3

กรรมกำร ผู้บ ริหำร และพนักงำนของบริษัท และบริษัทย่อย มีสทิ ธิเสรีภ ำพตำมรัฐธรรมนู ญ และกฎหมำยที่
เกีย่ วข้อง ในกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง เช่นกำรใช้สทิ ธิลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กำรลงประชำมติ เป็ นต้น ทัง้ นี้
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทจะต้องไม่ใช้ทรัพย์สนิ ทรัพยำกรหรือเวลำในกำรปฏิบตั ิงำนของ
บริษัท ให้บริกำรในนำมของบริษัท หรืออ้ำงชื่อบริษัท ในกำรสนับสนุ นกิจกรรมทำงกำรเมือง หรือกระทำกำร
ใดๆ ทีอ่ ำจทำให้เกิดควำมเข้ำใจว่ำบริษทั มีสว่ นเกีย่ วข้องหรือให้กำรสนับสนุนฝ่ ำยใด

6. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงิ นสนับสนุน
6.1

กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลทำได้เฉพำะเมื่อสอดคล้องกับนโยบำยกำรกุศลของบริษทั และแนวทำงปฏิบตั ขิ องบริษทั
โดยไม่มกี ำรเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจำกผูร้ บั บริจำค

6.2

กำรให้ เงิน สนั บ สนุ น (sponsorship) แตกต่ ำ งจำกกำรบริจ ำคเพื่ อ กำรกุ ศ ลเนื่ อ งจำกเป็ นช่ อ งทำงในกำร
ประชำสัมพันธ์กำรประกอบธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อย

6.3

กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั และบริษัทย่อยจะต้องใช้ควำมระมัดระวังไม่ให้ก ำรบริจำคเพื่อกำร
กุศลและกำรให้เงินสนับสนุ นเป็ นกำรปิ ดบังกำรติดสินบน โดยกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลและกำรให้กำรสนับสนุ น
จะต้องผ่ำนกระบวนกำรพิจำรณำที่โปร่งใสและเป็ นไปตำมกฎหมำยหรือระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง โดยมีกำรร้องขอ
เป็ นหนังสือแจ้งถึงวัตถุประสงค์ในกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลและกำรให้กำรสนับสนุ น พร้อมทัง้ เอกสำรประกอบ
อื่นๆ แก่ผมู้ อี ำนำจอนุมตั ใิ นแต่ละระดับ
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7. การร้องเรียน
7.1

กำรร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริตคอร์รปั ชันเป็
่ นหน้ำทีข่ องบุคลำกรทุกระดับของบริษทั และบริษทั ย่อย
โดยสำมำรถแจ้งเบำะแสกำรทุจริตคอร์รปั ชันได้
่ โดยนิรนำม โดยผ่ำนวิธกี ำรและช่องทำงดังต่อไปนี้
7.1.1 ทำงอีเมล ติดต่อ

นำงสำวสุภำภรณ์ โรจนอมรชัย
อีเมล : supaporn.r@segroup.co.th
7.1.2 ทำงไปรษณีย์ ติดต่อ

นำงสำวสุภำภรณ์ โรจนอมรชัย
บริษทั เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน)

7.2

315 อำคำรอำคเนย์ ชัน้ ที่ 12
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก
กรุงเทพมหำนคร 10500
โทรศัพท์ : 02 631 1311 ต่อ 5550
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนมีหน้ำที่ให้ควำมร่วมมือในกำรสืบสวนกำร
ทุจริตคอร์รปั ชัน่

8. การสื่อสารและการอบรม
8.1

8.2

บริษัทจะจัดให้มกี ำรสื่อสำรนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ ไปยังหน่ วยงำนทุกระดับในบริษัทและบริษัท
ย่อย ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรอบรมบุคลำกรของบริษทั และบริษทั ย่อยเป็ นระยะให้ทรำบถึงรูปแบบกำรทุจริต
คอร์รปั ชันต่
่ ำงๆ ควำมเสี่ยงจำกกำรมีส่วนเกี่ย วข้องในกำรทุ จริต คอร์รปั ชันและวิ
่
ธีกำรแจ้งเบำะแส เพื่อให้
ผูเ้ กีย่ วข้องทรำบและนำนโยบำยไปปฏิบตั ิ โดยกำรอบรมดังกล่ำวจะเป็ นส่วนหนึ่งของกำรอบรมพนักงำนเข้ำใหม่
ของบริษทั และบริษทั ย่อย
หำกกรรมกำร ผู้บ ริห ำร และพนัก งำนมีข้อสงสัย ใดๆ เกี่ย วกับ นโยบำยนี้ ห รือ มำตรกำรต่ อ ต้ ำนกำรทุ จริต
คอร์รปั ชันใดๆ
่
สำมำรถสอบถำมได้ท่ี นำงสำวสุภำภรณ์ โรจนอมรชัย

9. บทลงโทษ
ผูใ้ ดกระทำกำรใดโดยจงใจไม่ปฏิบตั ติ ำมนโยบำยนี้ รวมทัง้ มีพฤติกรรมทีก่ ลันแกล้
่
ง ข่มขู่ หรือเลือกปฏิบตั ิ ด้วย
วิธกี ำรอันไม่ชอบธรรมต่อผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียน หรือ เบำะแส หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแส
ตำมนโยบำยนี้อนั เนื่องมำจำกกำรร้องเรียน หรือกำรแจ้งเบำะแสกำรกระทำควำมผิด ให้ถือว่ำผู้นัน้ กระทำผิด
วินยั และต้องรับผิดชอบชดใช้ ควำมเสียหำยแก่บริษทั หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจำกกำรกระทำดังกล่ำว ตลอดจน
รับผิดในทำงแพ่งและทำงอำญำหรือตำมกฎหมำยอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป

นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันนี
่ ้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 11 กรกฎำคม 2561
(นำยเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี)
ประธำนกรรมกำรบริษทั
บริษทั เครือไทย โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน)
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