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นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย ยึดมัน่ในคุณธรรม 
จริยธรรม ด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใสและตรวจสอบได ้มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย อีกทั้งยงัให้ควำมส ำคญักบักำรต่อตำ้นกำรให้หรือรับสินบนและกำรทุจริตคอร์รัปชนั 
ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคน นับตั้งแต่ระดบักรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของ
บริษทัฯ ปฎิบติัตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัของบริษทั
ฯ อย่ำงเคร่งครัด เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัฯ ว่ำจะด ำเนินธุรกิจด้วยควำม
ซ่ือสัตยแ์ละโปร่งใส รวมถึงสนบัสนุนในกำรด ำเนินกิจกรรมต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมกำร
บริษทัฯ จึงไดก้ ำหนดนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั (Anti-Corruption Policy) และจดัท ำข้ึนเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร ซ่ึงสอดคลอ้งตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี (Corporate Governance Policy) และ
คู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Conduct) ของบริษทัฯ  

 

นอกจำกนั้น บริษทัฯ ยงัมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะเขำ้ร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อตำ้นกำรทุจริต” (Private Sector Coalition Against Corruption หรือ CAC) เพื่อแสดงเจตนำรมณ์และควำม
มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตำมกฎหมำยของประเทศไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดย
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ก ำหนดให้มีกำรทบทวนนโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชันเป็น
ประจ ำทุกปี เพื่อเป็นหลักปฏิบัติท่ีชัดเจนในกำรด ำเนินธุรกิจ และก ำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนกังำนของบริษทัฯ น ำไปปฏิบติัโดยทัว่กนั อนัจะน ำไปสู่กำรพฒันำองคก์รและประเทศชำติอยำ่งย ัง่ยนื 
 
ค านิยาม 
 

การทุจริตคอร์รัปชัน หมำยถึง กำรเสนอ กำรสัญญำ กำรมอบ กำรเรียกร้อง กำรให้ หรือกำรรับสินบน
หรือผลประโยชน์ในรูปของเงิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ ไม่ว่ำจะโดยตรงหรือโดยออ้ม หรือกำรกระท ำพฤติกรรม
ใดๆ ท่ีส่อไปในทำงทุจริตคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบกบับุคคล/นิติบุคคลอ่ืน เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ใดๆ เพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงธุรกิจหรือเพื่อรักษำหรือแนะน ำธุรกิจให้กบับริษทัใดโดยเฉพำะ หรือเพื่อรักษำผลประโยชน์
อ่ืนใดท่ีไม่ถูกตอ้งตำมกฎหมำย หรือไม่เหมำะสมตำมจรรยำบรรณและนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

 

การให้หรือรับสินบน หมำยถึง กำรเสนอ กำรให้ค  ำมัน่สัญญำ กำรให้ กำรรับ หรือกำรเรียกร้อง
ผลประโยชน์เพื่อเป็นส่ิงจูงใจให้บุคคลกระท ำอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดท่ีผิดกฎหมำยหรือขดัต่อศีลธรรมอนัดี อนั
เป็นกำรท ำลำยควำมน่ำเช่ือถือท่ีบุคคลใดๆ มีต่อบริษทัฯ 

 

บริษัทฯ หมำยถึง บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
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บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม หมำยถึง บริษทัตำมควำมหมำยของพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์รวมทั้งประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

 

กรรมการ หมำยถึง กรรมกำรทุกคนของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทั
ยอ่ย รวมถึงบริษทัร่วม 

 

พนักงาน หมำยถึง ผูบ้ริหำรทุกระดบั พนกังำนและลูกจำ้งทั้งหมดของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์
ซีส์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย รวมถึงบริษทัร่วม ทั้งท่ีเป็นพนกังำนประจ ำและพนกังำนชัว่ครำว 

 

ผู้มีส่วนได้เสีย หมำยถึง ผูถื้อหุ้น ลูกคำ้ คู่คำ้ เจำ้หน้ี พนักงำน คู่แข่งทำงกำรคำ้ ภำครัฐ ตลอดจน
องคก์รและผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆในสังคม 

 

ประเพณีนิยม หมำยถึง เทศกำลหรือวนัส ำคญั ซ่ึงอำจจมีกำรให้ของขวญักนั และให้หมำยควำม
รวมถึงโอกำสในกำรแสดงควำมยนิดี กำรแสดงควำมขอบคุณ กำรตอ้นรับ กำรแสดงควำมเสียใจ หรือกำรให้
ควำมช่วยเหลือตำมมำรยำทท่ีถือปฎิบติักนัในสังคมดว้ย  

 

การช่วยเหลือทางการเมือง หมำยถึง กำรช่วยเหลือทำงกำรเงินหรือในรูปแบบอ่ืน  ไม่วำ่จะโดยตรงหรือ
โดยออ้ม เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมทำงกำรเมือง เช่น กำรให้เงินทุน สินทรัพย ์ทรัพยำกร กำรให้ส่ิงของหรือบริกำร
อ่ืนๆ เพื่อ ช่วยเหลือหรือให้กำรสนบัสนุนใดๆ ทำงกำรเมือง หรือกำรช่วยเหลือพรรคกำรเมือง นกักำรเมือง หรือ
ผูส้มคัรทำงกำรเมืองใดๆ ในลกัษณะก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ต่ำงตอบแทนในทำงมิชอบ เป็นตน้ 

 
ขอบเขต 
 

นโยบำยฉบบัน้ีให้บงัคบัใช้กบักรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคน รวมทั้งผูม้ีส่วนได้เสีย
ของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ  ำกดั (มหำชน) รวมถึงบริษทัย่อย และบริษทัร่วม 
 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
โดยกำรใหห้รือรับสินบน และทุจริตคอร์รัปชนัทุกรูปแบบเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง บริษทัฯ หรือบุคคลใดๆ 
ในทุกประเทศและทุกหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนท่ีธุรกิจของบริษทัฯ เข้ำไปเก่ียวข้อง ถือเป็นส่ิง
ตอ้งห้ำม กระท ำไม่ได้ ทั้ งน้ี เพื่อเป็นแนวทำงให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคน ของบริษทัฯ 
ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทรำบเจตนำรมณ์และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ ท่ียึดมัน่
ในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งโปร่งใส 
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1. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
 

ห้ำมกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัฯ เรียกร้อง ด ำเนินกำรหรือยอมรับกำรกระท ำ
ใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใหห้รือรับสินบน และกำรทุจริตคอร์รัปชนัทุกรูปแบบโดยส้ินเชิง (zero tolerance)  
ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง บริษทัฯ หรือบุคคลใดๆ  ในทุกประเทศและทุก
หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนท่ีธุรกิจของบริษทัฯ เขำ้ไปเก่ียวขอ้ง 

 

กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคนตอ้งไม่ให้หรือรับสินบน เงิน ส่ิงของ ค่ำตอบแทน หรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีผิดกฎหมำย ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม รวมถึงหลีกเล่ียงและไม่ให้กำรสนบัสนุน
กำรท ำธุรกิจ/ธุรกรรมกบับุคคลหรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริตคอร์รัปชนัหรือมีพฤติกรรมเขำ้ข่ำย
ทุจริตคอร์รัปชนั เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัท่ีอำจเกิดข้ึน กรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนกังำนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย รวมถึงบริษทัร่วม มีหน้ำท่ีตอ้งปฎิบติัตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำร
ทุจริตคอร์รัปชนัดงัต่อไปน้ี  

 

1.1 การรับและให้ส่ิงของ การเลีย้งรับรอง หรือประโยชน์อืน่ๆ 
 

กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนจะตอ้งไม่เสนอหรือให้ส่ิงของ ของขวญั ของก ำนลั กำร
เล้ียงรับรองหรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีเข้ำข่ำยผิดกฎหมำยหรือไม่เหมำะสมแก่ผูท่ี้ได้รับ
ประโยชน์ อยำ่งไรก็ตำม กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนสำมำรถกระท ำกำรเสนอหรือให้
ส่ิงของ ของขวญั ของก ำนลั กำรเล้ียงรับรองหรือประโยชน์อ่ืนใดไดเ้ฉพำะในโอกำสหรือ
เทศกำลอนัเป็นไปตำมประเพณีนิยมท่ีพึงปฏิบติัแก่กนัตำมธรรมเนียมหรือภำยใตศี้ลธรรม
จรรยำ กำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดี เพื่อภำพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัฯ โดยพิจำรณำมูลค่ำท่ี
เหมำะสมกบัโอกำสบุคคล และต ำแหน่งหนำ้ท่ีของผูใ้ห้และผูรั้บ ทั้งน้ี กำรกระท ำดงักล่ำว
จะตอ้งไม่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจทำงธุรกิจ หรือไดรั้บประโยชน์ท่ีไม่เป็นธรรม หรือมี
ผลกระทบต่อกำรด ำ เนินงำนของบริษัทฯ และไม่ ก่อให้เ กิดควำมขัดแย้งระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำนไม่รับหรือให้ส่ิงของ ในรูปแบบของเงินสดหรือส่ิง
เทียบเท่ำเงินสด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรกระท ำต่อเจำ้หน้ำท่ีรัฐ เพรำะอำจเส่ียงต่อกำรเกิด
ควำมเขำ้ใจไดว้ำ่เป็นกำรติดสินบน 
นอกจำกน้ี กำรเล้ียงรับรองทำงธุรกิจให้กระท ำได้ตำมจ ำเป็น และพิจำรณำกำรใช้จ่ำยอย่ำง
สมเหตุสมผล กล่ำวคือ ตอ้งไม่มำกเกินควำมจ ำเป็น หรือฟุ่มเฟือย หรือมีควำมถ่ีเป็นประจ ำ ทั้งน้ี
ตอ้งเป็นไปตำมมำตรกำรกำรใหแ้ละรับของขวญั และกำรเล้ียงรับรองตำมท่ีบริษทัฯ ก ำหนด  
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1.2 การบริจาคเพือ่การกุศล หรือเงินสนับสนุน 
 

กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลหรือเงินสนับสนุนทุกประเภทตอ้งด ำเนินกำรในนำมบริษทัฯ อย่ำง
ถูกตอ้ง  เปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขดัต่อหลกัศีลธรรมเป็นไปตำมกฎหมำย และสอดคลอ้ง
กบัระเบียบปฏิบติัของบริษทัฯ รวมถึงหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งไม่ก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ระหวำ่งผลประโยชน์ตนและผลประโยชน์บริษทัฯ และไม่
ใช้เป็นข้ออ้ำงส ำหรับกำรทุจริตคอร์รัปชัน โดยต้องจัดท ำบันทึกกำรขออนุมัติ โดยระบุ
วตัถุประสงค์และช่ือบุคคล/หน่วยงำนผูรั้บบริจำคหรือรับกำรสนบัสนุน เพื่อเสนอผูมี้อ ำนำจ
อนุมติัก่อนด ำเนินกำร และตอ้งติดตำมเอกสำรหลกัฐำนกำรรับเงินบริจำค/เงินสนบัสนุนท่ีเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อกำรบนัทึกและตรวจสอบจำกบริษทัฯ 
 

1.3 การให้ความช่วยเหลอืทางการเมือง 
 

บริษทัฯ ยึดมัน่ในระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษตัริยเ์ป็นประมุข มีนโยบำยเป็น
กลำงทำงกำรเมือง มีควำมยติุธรรมและโปร่งใส โดยจะไม่ใหก้ำรสนบัสนุนหรือกระท ำกำร
ใดๆ อนัเป็นกำรฝักใฝ่พรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหน่ึง กำรเขำ้ร่วมกิจกรรมใดๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งทำงกำรเมืองของบริษทัฯ จะตอ้งเป็นไปดว้ยควำมโปร่งใส และไม่ขดัต่อกฎหมำย 
กฎระเบียบต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอน่ึง กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน มีสิทธิเสรีภำพในฐำนะ
ส่วนตวัในกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองภำยใตบ้ทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะตอ้ง
ไม่อำ้งช่ือบริษทัฯ และตอ้งไม่น ำทรัพยสิ์นหรืออุปกรณ์ เคร่ืองมือใดๆ ของบริษทัฯ ไปใช้
เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรใดๆ ทำงกำรเมือง  

 
2.  มาตรการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน 
 

นอกจำกนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัแลว้ บริษทัฯ ยงัไดก้ ำหนดมำตรกำรเพื่อป้องกนัมิ
ใหมี้กำรทุจริตคอร์รัปชนัดงัน้ี 

 

2.1  นโยบายการจัดซ้ือจัดจ้าง และขั้นตอนกระบวนการทีเ่กีย่วข้อง 
 

บริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรจดัซ้ือจดัจำ้งท่ีมีระบบเพื่อป้องกนักำรทุจริตคอร์รัป
ชนัและสร้ำงควำมเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนได้เสีย ผ่ำนกระบวนกำรจดัซ้ือจดัจำ้งท่ีโปร่งใส เป็น
ธรรม และสำมำรถตรวจสอบได้ รวมทั้งปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง  ภำยใตก้รอบกำร
บริหำรจดักำรท่ีมีแนวปฏิบติัรองรับ เพื่อให้เกิดควำมเท่ำเทียมกนัต่อบริษทัคู่คำ้หรือบริษทัผู ้
ให้บริกำรจำกภำยนอก โดยบริษทัฯ ไดร้ะบุขั้นตอนกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง และอ ำนำจหน้ำท่ีของ
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เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยจดัซ้ือไวช้ดัเจน ทั้งน้ี ผูบ้ริหำรและพนกังำนบริษทัฯ ทุกคนมีหนำ้ท่ีสนบัสนุน 
ผลักดนัและปฏิบติัภำยใต้นโยบำยและกรอบกำรบริหำรจดักำร จดัซ้ือ จดัหำพสัดุและ
บริกำรอยำ่งเคร่งครัด 
 

2.2  ระบบการบันทกึและเกบ็รักษาข้อมูล 
 

 กระบวนกำรบนัทึกและเก็บรักษำขอ้มูลทำงกำรเงินและบญัชีของบริษทัฯ ตอ้งเป็นไปอยำ่ง
ถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได ้ตลอดจนขั้นตอนกำรปฏิบติัเพื่อให้
มัน่ใจวำ่ไม่มีรำยกำรใดท่ีไม่ไดรั้บกำรบนัทึก หรือไม่สำมำรถอธิบำยไดห้รือรำยกำรท่ีเป็น
เท็จ ทั้งน้ี งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษทัฯ ได้จดัท ำตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินของไทย (TFRS) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหวำ่งประเทศ (IFRS) และไดรั้บกำรอนุมติัโดยสภำวชิำชีพบญัชี นอกจำกนั้นกำร
จดัท ำงบกำรเงินยงัไดย้ึดตำมขอ้บงัคบัของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพยอี์กดว้ย 

 

2.3   การประเมินและการป้องกนัความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในการท าธุรกจิ 
 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัของบริษทัฯ และจดัท ำ
มำตรกำรปฏิบัติ ท่ีสอดคล้องกับควำมเส่ียงนั้ น โดยมีกำรทบทวนเป็นประจ ำทุกปี 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดม้อบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูก้  ำกบัดูแลกำรปฏิบติั
ตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั โดยสอบทำนมำตรกำรและกำรควบคุมภำยในท่ี
เก่ียวข้อง พิจำรณำรำยงำนผลกำรตรวจสอบเก่ียวกับควำมเพียงพอและประสิทธิผลของ
มำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั และรำยงำนผลกำรตรวจสอบพร้อมทั้งให้ค  ำแนะน ำขอ้
ควรปฏิบติัแก่คณะกรรมกำรบริษทัฯ และผูบ้ริหำร 
 

2.4   ระบบการควบคุมภายใน 
 

  บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ โดย
ครอบคลุมทั้งดำ้นกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของกระบวนกำรบญัชี กำรเก็บบนัทึกขอ้มูล 
รวมถึงกระบวนกำรอ่ืนๆ ในบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั 
โดยผูต้รวจสอบจำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษทัฯ และผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
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2.5   การส่ือสารและการฝึกอบรม 
 

  กำรส่ือสำร 
 

  จดัให้มีกำรส่ือสำรนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัให้แก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งรับทรำบ
ประกอบดว้ย พนกังำน ผูบ้ริหำร กรรมกำร บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีบริษทัฯ มี
อ ำนำจในกำรควบคุม ตวัแทนทำงธุรกิจ และคู่คำ้ จดัให้มีกำรส่ือสำรถึงบทลงโทษหำกไม่
ปฏิบติัตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั รวมทั้งส่ือสำรนโยบำยเก่ียวกบัผลทำงลบ
ต่อพนกังำน ผูบ้ริหำร และกรรมกำร ท่ีปฏิเสธกำรทุจริตคอร์รัปชนั แมว้ำ่กำรกระท ำนั้นจะท ำ
ให้บริษทัฯ สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจแก่พนกังำน ผูบ้ริหำร และกรรมกำรจดัให้มีกำรเปิดเผย
ขอ้มูลต่อสำธำรณชนเก่ียวกบันโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัของบริษทัฯ และเม่ือมี
กำรจดัท ำหรือปรับปรุงนโยบำยและมำตรกำรท่ีเก่ียวขอ้ง ก็จะจดัให้มีกำรส่ือสำรและเปิดเผย
ขอ้มูลทุกคร้ังตำมช่องทำงกำรส่ือสำรท่ีเหมำะสม อำทิ จดหมำย อีเมล เว็บไซต์ อินทรำเน็ต 
ส่ือส่ิงพิมพ ์แผน่ป้ำยประชำสัมพนัธ์ เป็นตน้  

 

  กำรฝึกอบรม 
 

  จดัใหมี้คู่มือหรือเอกสำรอธิบำยเก่ียวกบันโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัเพื่อใชใ้นกำร
ปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ และฝึกอบรมให้กบัพนักงำน ผูบ้ริหำร กรรมกำรและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
อยำ่งต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดควำมเขำ้ใจท่ีแทจ้ริงเก่ียวกบันโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั
และรู้ถึงบทลงโทษหำกไม่ปฏิบติัตำมนโยบำยน้ี  

  สนบัสนุนใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรมีส่วนในกำรให้ควำมรู้แก่พนกังำน เพื่อเป็นแบบอยำ่ง
ท่ีดีในกำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั โดยก ำหนดให้มีกำรทบทวน
ควำมเขำ้ใจควำมคำดหวงัของบริษทัฯ และรู้ถึงบทลงโทษหำกไม่ปฏิบติัตำมมำตรกำรท่ี
เก่ียวขอ้งอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 

2.6   การแจ้งเบาะแสและการขอรับค าแนะน า 
 

กำรแจง้เบำะแส  
 

เม่ือพบเห็นกำรกระท ำท่ีสงสัยว่ำมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมนโยบำยและมำตรกำร
ต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ มีหนำ้ท่ี
แจง้เบำะแสมำยงัช่องทำงกำรส่ือสำรท่ีก ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรรับเร่ืองร้องเรียนและ
เบำะแสกำรกระท ำผดิและกำรทุจริตคอร์รัปชนั ดงัน้ี 
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ อีเมล :    whistleblowing@thoresen.com 
 ไปรษณีย ์ :    คณะกรรมกำรตรวจสอบ   
    บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั )มหำชน(  

ตู ้ป .ณ. 12 ปณฝ. ไทยพำณิชย ์แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
 

ในกรณีตอ้งรำยงำนประเด็นท่ีพบอยำ่งเร่งด่วน กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน มีหนำ้ท่ี
แจง้ใหผู้บ้ริหำรระดบัสูงหรือคณะกรรมกำรบริษทัฯ รับทรำบประเด็นหรือสถำนกำรณ์ท่ีน่ำ
สงสัยใดๆ ท่ีได้รับผ่ำนช่องทำงรับขอ้ร้องเรียน หรือรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในจะถูก
น ำเขำ้สู่กระบวนกำรกำรจดักำรเร่ืองกำรทุจริตคอร์รัปชนัในองค์กร โดยคณะกรรมกำร
สอบสวนท ำกำรรวบรวมขอ้มูลและจดัท ำรำยงำนผลกำรสอบสวน พร้อมทั้งขอ้แนะน ำ
เสนอต่อกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรเพื่อพิจำรณำและตดัสินใจ 
 

กำรขอรับค ำแนะน ำ  
 

หำกกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียใดๆ มีขอ้สงสัยเก่ียวกบันโยบำยและ
มำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน หรือเกิดควำมไม่มัน่ใจว่ำกำรกระท ำใด อำจเข้ำ
ลกัษณะเป็นกำรให้หรือรับสินบนหรือกำรคอร์รัปชนัหรือในกรณีท่ีมีค ำถำมหรือขอ้สงสัย 
ควรปรึกษำกบัผูบ้งัคบับญัชำโดยตรง รวมถึงสำมำรถซกัถำมหรือขอรับค ำแนะน ำเบ้ืองตน้
ไดท่ี้ฝ่ำยงำนเลขำนุกำรบริษทัไดโ้ดยทนัที 
 

กำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสหรือผูร้้องเรียน และกำรรักษำควำมลบั  
 

บริษทัฯ จะไม่เปิดเผยรำยช่ือและรำยละเอียดของกำรแจง้เบำะแส กำรร้องเรียน หรือขอ้เท็จจริง
ท่ีเก่ียวขอ้งให้บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งทรำบ เวน้แต่เป็นกำรเปิดเผยขอ้มูลตำมกฎหมำย
เท่ำนั้น โดยผูท่ี้แจ้งเบำะแสหรือผูร้้องเรียน ซ่ึงรำยงำนข้อเท็จจริงด้วยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต 
ปรำศจำกอคติและผลประโยชน์ส่วนตวัจะไดก้ำรปกป้องคุม้ครองจำกบริษทัฯ   
 

บริษทัฯ จะให้ควำมเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังำนท่ีปฎิเสธกำรทุจริตคอร์รัปชัน ไม่มี
นโยบำยลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อพนักงำนท่ีปฎิเสธกำรให้สินบนหรือ 
กำรทุจริตคอร์รัปชนั แมว้่ำกำรกระท ำนั้นจะท ำให้บริษทัฯ ตอ้งสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ  
เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่และควำมเป็นธรรมใหก้บัพนกังำนทุกคน 
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2.7  การบังคับใช้และบทลงโทษ 
 

เพื่อให้มัน่ใจวำ่นโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัจะไดรั้บกำรน ำไปปฏิบติั
อยำ่งทัว่ถึงทั้งองคก์ร และมีกำรก ำกบัดูแลท่ีชดัเจน บริษทัฯ จึงก ำหนดควำมรับผิดชอบของ
บุคคลหรือหน่วยงำนต่ำงๆ พร้อมก ำหนดนโยบำยเพื่อรับผิดชอบ รวมทั้งกำรส่ือสำรและ
ฝึกอบรมให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งรับทรำบ และปฏิบติัตำม  โดยจดัให้มีบทลงโทษในกรณีไม่
ปฏิบติั เน่ืองจำกนโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นส่วนหน่ึงของ
วินยัในกำรปฏิบติังำน กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนท่ีไม่ปฏิบติัตำมย่อมถูกสอบสวน
และพิจำรณำโทษทำงวนิยัตำมระเบียบของบริษทัฯ กฏบตัร และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอำจ
รวมถึงกำรเลิกจำ้ง  
 

2.8  การติดตามและการรายงานผล 
 

บริษทัฯ จดัให้มีกำรรำยงำน กำรติดตำม และกำรทบทวนเก่ียวกับกำรปฏิบติัตำมนโยบำย
ต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัอยำ่งสม ่ำเสมอ ทั้งน้ีก ำหนดให้หวัหนำ้แผนกของแต่ละหน่วยงำน
ตอ้งท ำกำรตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมนโยบำยฯ ของพนกังำนในแผนก พร้อมทั้งจดัส่งรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบให้กบัคณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบ โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรท่ีเหมำะสม 
เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้ำ่นโยบำยมีควำมครบถว้น เพียงพอและทนัต่อสถำนกำรณ์ 

 
วนัท่ีออกและมีผลบงัคบัใช ้:  30 ตุลำคม 2562 
 
 
 

ทบทวนโดย: __________________       อนุมติัโดย: ______________________ 
           (นำยสันติ บำงออ้)                      (นำยประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ                                    คณะกรรมการบริษัท 

 
 
 

จดัเตรียมโดย: _________________________ 
(นำงวรพินท ์อิศรำธรรม) 

แผนกทะเบียนหุ้น / ส านักงานเลขานุการบริษัท 

(ลายเซ็น) 

 

(ลายเซ็น) 

 

(ลายเซ็น) 

 




