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นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย ยึดมัน่ในคุณธรรม 
จริยธรรม ด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย อีกทั้งยงัให้ความส าคญักบัการต่อตา้นการให้หรือรับสินบน
และการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน นับตั้งแต่ระดับกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชนัของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัฯ วา่จะ
ด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละโปร่งใส รวมถึงสนบัสนุนในการด าเนินกิจกรรมต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 
คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption 
Policy and Measures) และจดัท าข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงสอดคลอ้งตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
(Corporate Governance Policy) และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Conduct) ของบริษทัฯ  

นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต” 
(Private Sector Coalition Against Corruption หรือ CAC) เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติั
ตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ 
ก าหนดให้มีการทบทวนนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัเป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นหลกั
ปฏิบติัท่ีชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ และก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ น าไป
ปฏิบติัโดยทัว่กนั อนัจะน าไปสู่การพฒันาองคก์รและประเทศชาติอยา่งย ัง่ยนื 

 
ค านิยาม 

การทุจริต หมายถึง การกระท าโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น การทุจริตแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ การคอร์รัปชนั การยกัยอกทรัพยสิ์น และการ
ทุกจริตในการรายงานขอ้มูล เช่น ตกแต่งบญัชีหรืองบการเงิน 

 
การคอร์รัปชัน หมายถึง การใชต้  าแหน่งหรืออ านาจหนา้ท่ีในทางมิชอบในการแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิ

ควรไดท้ั้งต่อองคก์รของตนเองหรือผูอ่ื้น การคอร์รัปชนั ยงัครอบคลุมถึง การให้/หรือรับสินบนไม่วา่ในรูปแบบ
ใดๆ การเสนอให ้การสัญญาหรือตกลงวา่จะให ้จะมอบให ้การเรียกร้อง การให/้หรือการรับผลประโยชน์ท่ีมิควร
ไดใ้นรูปของเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยออ้ม หรือพฤติการณ์ใดๆ ท่ีส่อไป
ในทางทุจริตคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบกบับุคคล/นิติบุคคลอ่ืน เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียใดๆ เพื่อให้
บุคคลดงักล่าวกระท าการหรือละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ีอนัเป็นการให้ไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจ เพื่อให้ไดม้า
หรือรักษาไวซ่ึ้งความได้เปรียบทางธุรกิจ เพื่อแนะน าธุรกิจให้กับบริษัทใดโดยเฉพาะ หรือเพื่อรักษา
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ผลประโยชน์อ่ืนใด หรือเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสมในการท าธุรกรรมทางธุรกิจ อนัเป็นเร่ืองท่ีไม่
ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรือไม่เหมาะสมตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ เวน้แต่เป็น
กรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ให้กระท าได ้

 
การให้หรือรับสินบน หมายถึง การจ่ายให้ การเสนอให้ การสัญญาวา่จะให้ การให้ การรับ หรือการ

เรียกร้องส่ิงท่ีมีมูลค่า เช่น ทรัพยสิ์น เงิน ส่ิงของ สิทธิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดเพื่อจูงใจให้บุคคลอ่ืนใด
กระท าอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีขดัต่อศีลธรรมอนัดี หลกัจริยธรรม กฎเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย หรือท าลายความ
น่าเช่ือถือท่ีบุคคลใดๆ มีต่อบริษทัฯ เพื่อให้บุคคลอ่ืนใดดงักล่าวกระท าความผิดหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี
เพื่อใหไ้ดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์ทางธุรกิจท่ีไม่เหมาะสม 

 
บริษัทฯ หมายถึง บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม

ของบริษทัฯ 
 
บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม หมายถึง บริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัร่วม ตามความหมายของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ งประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกิจการทั้งหมดท่ีบริษทัฯ มีอ านาจควบคุม 

 
บุคลากร TTA หมายถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนของบริษทัฯ 
 
กรรมการ หมายถึง กรรมการทุกคนของบริษทัฯ 
 
ผู้บริหาร หมายถึง ผูบ้ริหารทุกคนของบริษทัฯ  
 
พนักงาน หมายถึง  เจา้หนา้ท่ีทุกระดบั พนกังานและลูกจา้ง ทั้งท่ีเป็นพนกังานประจ าและพนกังาน

ชัว่คราว ลูกจา้งเตม็เวลา และไม่เตม็เวลาทั้งหมดของบริษทัฯ  
 
ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง บุคคล/กิจการ ท่ีไดรั้บผลกระทบทางตรงหรือทางออ้มจากธุรกิจของบริษทัฯ 

หรือมีความเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของบริษทัฯ หรือมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ กรรมการ
บริษทั ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ ผูจ้ดัหาสินคา้และบริการ คู่สัญญา ตวัแทน คู่แข่ง เจา้หน้ี พนกังาน สังคม ชุมชน 
และส่ิงแวดลอ้ม  

 
ลูกค้า หมายถึง ผูซ้ื้อ ผูใ้ชสิ้นคา้และรับบริการ 
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ผู้จัดหาสินค้าและบริการ หมายถึง ผูข้ายสินคา้หรือให้บริการ ผูใ้ห้เช่า หรือให้เช่าซ้ือท่ีส่งมอบสินคา้
ใหก้บับริษทัฯ 

 
คู่สัญญา หมายถึง ผูท่ี้ตกลงมีภาระผูกพนัตามสัญญา ไดแ้ก่ สิทธิและความรับผิดชอบร่วมกนัท่ีระบุ

ไวใ้นสัญญากบับริษทัฯ  
 
ตัวแทน หมายถึง ท่ีปรึกษา ผูจ้ดัจ  าหน่าย ผูรั้บเหมา หรือบุคคลภายนอกใดๆ ท่ีกระท าการแทนบริษทัฯ 

รวมถึงบุคคลภายนอกใดก็ตามท่ีติดต่อธุรกิจกบับริษทัฯ น าสินคา้ของบริษทัฯ ไปขาย กระท าการเป็นตวัแทน
เพื่อด าเนินพิธีการทางศุลกากร หรือขนของทางทะเล หรือติดต่อกบัเจา้พนกังานของรัฐแทนบริษทัฯ  

 
ธุรกรรม หมายถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบันิติกรรมทางกฎหมาย สัญญา หรือการกระท าใดๆท่ีกระท า

กบับุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการเงิน ธุรกิจ หรือทรัพยสิ์น เช่น การให้บริการ การสั่งซ้ือ การขาย การวา่จา้ง การให้
การสนบัสนุนทางการเงิน และการใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นเทคโนโลยหีรือทรัพยากรบุคคล เป็นตน้ 

 
ประเพณีนิยม หมายถึง เทศกาลหรือวนัส าคญั ซ่ึงอาจจมีการให้ของขวญักนั และให้หมายความ

รวมถึงโอกาสในการแสดงความยนิดี การแสดงความขอบคุณ การตอ้นรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้
ความช่วยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบติักนัในสังคมดว้ย  

 
การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอ่ืน  ไม่วา่จะโดยตรงหรือ

โดยออ้ม เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้เงินทุน สินทรัพย ์ทรัพยากร การใหส่ิ้งของหรือบริการ
อ่ืนๆ เพื่อช่วยเหลือหรือให้การสนบัสนุนใดๆ ทางการเมือง หรือการช่วยเหลือพรรคการเมือง นกัการเมือง หรือ
ผูส้มคัรทางการเมืองใดๆ ในลกัษณะก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ต่างตอบแทนในทางมิชอบ เป็นตน้ 

 
ค่าอ านวยความสะดวก หมายถึง ค่าใชจ่้ายจ านวนเล็กนอ้ยท่ีจ่ายให้กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐอยา่งไม่เป็น

ทางการ และเป็นการให้เพียงเพื่อให้มัน่ใจวา่ เจา้หนา้ท่ีของรัฐจะด าเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการ
กระตุน้ให้ด าเนินการรวดเร็วข้ึน โดยกระบวนการนั้นไม่ตอ้งอาศยัดุลพินิจของเจา้หน้าท่ีรัฐและเป็นการ
กระท าอนัชอบดว้ยหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีรัฐผูน้ั้น รวมทั้งเป็นสิทธิท่ีนิติบุคคลพึงจะไดรั้บตามกฎหมายอยู่แลว้ 
เช่น การขอใบอนุญาตท างาน  การขอใบรับรอง และพิธีการทางศุลกากร 

 
การว่าจ้างพนักงานรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐ หรือ ปัญหาประตูหมุน (Revolving Door) หมายถึง การท่ีบุคคล

จากภาครัฐเขา้ไปท างานในภาคเอกชน หรือ บุคคลในภาคเอกชนเขา้มาท างานดา้นนโยบายในภาครัฐ ท าให้
เกิดความเส่ียงการทุจริตคอร์รัปชนั ในแง่ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของตวับุคคลท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในทั้ง
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สององค์กร โดยท าให้เจ้าหน้าท่ีขององค์กรรัฐท าหน้าท่ีก ากับดูแลอย่างไม่เป็นกลาง หรือบุคลากรใน
ภาคเอกชนพยายามผลกัดนัใหน้โยบายรัฐเอ้ือประโยชน์แก่องคก์รของตน 

 
เจ้าพนักงานรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐ หมายถึง  เจ้าพนักงานรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

ต่างประเทศ เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารระหวา่งประเทศ ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ  
ผูด้  ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ เจา้หน้าท่ีของรัฐต่างประเทศ และเจา้หน้าท่ีขององค์การระหว่างประเทศ 
ตามท่ีระบุในมาตรา 4 ในพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2561  

 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์/ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์ท่ีบุคคลอยู่ในฐานะท่ีจะ

ไดรั้บประโยชน์ส่วนตนจากการกระท าหรือการตดัสินใจในฐานะทางการของตน 
 
ระยะเวลาเว้นวรรค หมายถึง (Cooling-Off Period) หมายถึง ระยะเวลาขั้นต ่าท่ีให้ผู ้เคยด ารง

ต าแหน่งในภาครัฐละเวน้การปฏิบติังานในภาคเอกชน เพื่อลดความเส่ียงดา้นคอร์รัปชนัท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

ขอบเขต 
 

นโยบายฉบบัน้ีให้บงัคบัใช้กบัพนักงานทุกระดบั รวมทั้งกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูมี้
ส่วนได้เสียของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ  ากดั (มหาชน) รวมถึงบริษทัย่อย และบริษทัร่วม โดย
ทุกคนตอ้งปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชันตลอดจนแนวปฏิบติัเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
โดยการให้หรือรับสินบน และทุจริตคอร์รัปชนัทุกรูปแบบเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง บริษทัฯ หรือบุคคลใดๆ 
ในทุกประเทศและทุกหน่วยงานทั้ งภาครัฐและเอกชนท่ีธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปเก่ียวข้อง ถือเป็น 
ส่ิงตอ้งห้าม กระท าไม่ได ้ทั้งน้ี เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ของบริษทัฯ 
ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบเจตนารมณ์และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ท่ียดึมัน่
ในการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส 
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คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการมอบอ านาจให้ผูบ้ริหารในการด าเนินการ
ให้เกิดการปฏิบตัิตามนโยบายและขั้นตอนปฏิบตัิต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง อนุมตัินโยบายและมาตรการต่อตา้น
การทุจริตคอร์รัปชนั และก ากับดูแลให้มีระบบสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการก ากบัดูแลการปฏิบติัตามนโยบายและ
มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การบริหารความ
เส่ียงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและบัญชี  และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทั 
 

คณะกรรมการการก ากับดูแลกิจการ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวน
นโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการท าใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ บริหาร
จดัการความเส่ียงในการทุจริตและคอร์รัปชัน่ไดเ้ป็นอยา่งดี และทุกแผนกสามารถบริหารจดัการความเส่ียง
ของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการท าให้
มัน่ใจว่าบริษทัฯ ไดน้ านโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัไปสู่การปฏิบติั โดยมอบหมาย
หน้าท่ีต่างๆ ให้ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบรับไปปฏิบติั ไดแ้ก่ การจดัให้มีระบบและทรัพยากรท่ีสนบัสนุนการ
ปฏิบติั และมีการส่ือสารและการฝึกอบรมไปยงัพนักงานและผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความ
เหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้มีความสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ขอ้ก าหนด
กฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ
ปฏิบติังานวา่เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ตรงตามมาตรการ นโยบาย แนวปฏิบติั อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบติั 
ขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ มีระบบควบคุมท่ีมี
ความเหมาะสมและเพียงพอต่อการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นคอร์รัปชนัท่ีอาจจะเกิดข้ึน ตลอดจนมีการ
ทบทวนแนวทางปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัมาตรการ นโยบาย ระเบียบปฏิบติั ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบั ประกาศ 
กฎหมาย และการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ โดยรายงานผลการตรวจสอบหรือสอบทานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
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กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้า มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบติัตามมาตรการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงระเบียบปฏิบติัของบริษทั และขอ้ก าหนดกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
 
1. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

 
บริษทัฯ ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบโดยส้ินเชิง (zero tolerance) ทั้งทางตรง

และทางออ้ม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง บริษทัฯ หรือบุคคลใดๆ ในทุกประเทศและทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนท่ีธุรกิจของบริษทัฯ เขา้ไปเก่ียวขอ้ง 

 
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งไม่ให้หรือรับสินบน เงิน ส่ิงของ ค่าตอบแทน หรือ

ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีผดิกฎหมาย ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม รวมถึงหลีกเล่ียงและไม่ใหก้ารสนบัสนุนการ
ท าธุรกิจ/ธุรกรรมกบับุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชันหรือมีพฤติกรรมเขา้ข่าย
ทุจริตคอร์รัปชนั เพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชนัท่ีอาจเกิดข้ึน กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย รวมถึงบริษทัร่วม มีหน้าท่ีตอ้งปฎิบติัตามมาตรการต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชนัดงัต่อไปน้ี  

 
1.1 การรับและให้ส่ิงของ การเลีย้งรับรอง หรือประโยชน์อืน่ๆ 

 
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานจะตอ้งไม่เสนอหรือให้ส่ิงของ ของขวญั ของก านลั การ
เล้ียงรับรองหรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมแก่ผูท่ี้ได้รับ
ประโยชน์ อยา่งไรก็ตาม กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานสามารถกระท าการเสนอหรือให้
ส่ิงของ ของขวญั ของก านลั การเล้ียงรับรองหรือประโยชน์อ่ืนใดไดเ้ฉพาะในโอกาสหรือ
เทศกาลอนัเป็นไปตามประเพณีนิยมท่ีพึงปฏิบติัแก่กนัตามธรรมเนียมหรือภายใตศี้ลธรรม
จรรยา การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี เพื่อภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัฯ โดยพิจารณามูลค่าท่ี
เหมาะสมกบัโอกาสบุคคล และต าแหน่งหนา้ท่ีของผูใ้ห้และผูรั้บ ทั้งน้ี การกระท าดงักล่าว
จะตอ้งไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจทางธุรกิจ หรือไดรั้บประโยชน์ท่ีไม่เป็นธรรม หรือมี
ผลกระทบต่อการด า เนินงานของบริษัทฯ และไม่ ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
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กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานไม่รับหรือให้ส่ิงของ ในรูปแบบของเงินสดหรือส่ิง
เทียบเท่าเงินสด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกระท าต่อเจา้หน้าท่ีรัฐ เพราะอาจเส่ียงต่อการเกิด
ความเขา้ใจไดว้า่เป็นการติดสินบน 
 
นอกจากน้ี การเล้ียงรับรองทางธุรกิจให้กระท าได้ตามจ าเป็น และพิจารณาการใช้จ่ายอย่าง
สมเหตุสมผล กล่าวคือ ตอ้งไม่มากเกินความจ าเป็น หรือฟุ่มเฟือย หรือมีความถ่ีเป็นประจ า ทั้งน้ี
ตอ้งเป็นไปตามมาตรการการใหแ้ละรับของขวญั และการเล้ียงรับรองตามท่ีบริษทัฯ ก าหนด  

 
1.2 การบริจาคเพือ่การกุศล หรือการให้การสนับสนุน 
 

การบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้การสนบัสนุนทุกประเภทตอ้งด าเนินการในนามบริษทัฯ 
อย่างถูกตอ้ง  เปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขดัต่อหลกัศีลธรรมเป็นไปตามกฎหมาย และ
สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ รวมถึงหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ตนและผลประโยชน์
บริษทัฯ และไม่ใช้เป็นขอ้อา้งส าหรับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยตอ้งจดัท าบนัทึกการขอ
อนุมติั โดยระบุวตัถุประสงค์และช่ือบุคคล /หน่วยงานผูรั้บบริจาคหรือรับการสนับสนุน 
เพื่อเสนอผูมี้อ านาจอนุมติัก่อนด าเนินการ และตอ้งติดตามเอกสารหลกัฐานการรับการบริจาค/
การรับการสนบัสนุนท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อการบนัทึกและตรวจสอบจากบริษทัฯ 
  

1.3 การให้ความช่วยเหลอืทางการเมือง 
 

บริษทัฯ มีนโยบายไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเมืองไม่ว่าในรูปแบบใด (เงิน เวลาของ
พนักงาน สินคา้หรือบริการ) ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยจะไม่ให้ความช่วยเหลือทาง
การเมืองหรือสนับสนุนพรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องทาง
การเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม อน่ึง กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีสิทธิเสรีภาพในฐานะส่วนตวัในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง
ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะตอ้งไม่อา้งช่ือบริษทัฯ และตอ้งไม่น าทรัพยสิ์น
หรืออุปกรณ์ เคร่ืองมือใดๆ ของบริษทัฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ ทาง
การเมือง  และตอ้งแสดงออกอย่างชดัแจง้ว่าความคิดเห็นและการกระท าดงักล่าวเป็นการ
กระท าโดยส่วนตวัไม่ใช่โดยบริษทัฯ  
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1.4 ค่าอ านวยความสะดวก 
 
บริษทัฯ ไม่มีนโยบายจ่ายค่าอ านวยความสะดวกท่ีอาจน าไปสู่การคอร์รัปชนั  
 

1.5 การว่าจ้างพนักงานรัฐ/เจ้าหน้าทีรั่ฐ (ปัญหาประตูหมุน หรือ Revolving Door) 
 
การว่าจา้งพนักงานรัฐ/เจ้าหน้าท่ีรัฐเพิ่มความเส่ียงในการทุจริตคอร์รัปชั่นอนัเน่ืองมาจาก
ผลประโยชน์ทบัซ้อน โดยอาจท าให้ลดทอนความเป็นกลางในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี
ของรัฐเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของรัฐ เพื่อป้องกนัสถานการณ์ดงักล่าว บริษทัฯ จึงไดก้ าหนด
ขั้นตอนดงัน้ี 
1.5.1 ไม่วา่จา้งหรือแต่งตั้งขา้ราชการใด ๆ ท่ีด ารงต าแหน่งอยูใ่นปัจจุบนั ยกเวน้ ขา้ราชการ

รัฐวสิาหกิจท่ีไดรั้บอนุญาตจากองคก์รของตน 
1.5.2 ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งอดีตขา้ราชการหรืออดีตเจา้หนา้ท่ีท่ีท างานในองคก์รของรัฐท่ี

เก่ียวข้องกับการก ากับดูแลบริษัทฯ และ บริษทัย่อย บุคคลนั้นๆจะต้องพ้นจาก
ต าแหน่งดงักล่าวแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

1.5.3 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ท่ีปรึกษา และผูบ้ริหารของบริษทัฯ และบริษทัย่อย
จะตอ้งกระท าดว้ยความรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

1.5.4 เพื่อความโปร่งใสในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ท่ีปรึกษา และผูบ้ริหารของ
บริษทัฯ และบริษทัย่อย  บริษทัฯ จะตอ้งเปิดเผย ช่ือ ประวติัการท างาน พร้อมทั้ง
เหตุผลในเอกสารเผยแพร่ของบริษทัฯ  

 
2.  มาตรการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน 
 

นอกจากนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัแลว้ บริษทัฯ ยงัไดก้ าหนดมาตรการเพื่อป้องกนั   
มิใหมี้การทุจริตคอร์รัปชนัดงัน้ี 

 
2.1  นโยบายการจัดซ้ือจัดจ้าง และขั้นตอนกระบวนการทีเ่กีย่วข้อง 
 

บริษทัฯ ได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับการจดัซ้ือจดัจ้างท่ีมีระบบเพื่อป้องกันการทุจริต-        
คอร์รัปชนัและสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผา่นกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีโปร่งใส 
เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  ภายใตก้รอบ  
การบริหารจดัการท่ีมีแนวปฏิบติัรองรับ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันต่อบริษทัคู่ค้าหรือ
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บริษทัผูใ้ห้บริการจากภายนอก โดยบริษทัฯ ได้ระบุขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้ง และอ านาจ
หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัซ้ือไวช้ดัเจน ทั้งน้ี ผูบ้ริหารและพนกังานบริษทัฯ ทุกคนมีหนา้ท่ี
สนับสนุน ผลกัดนัและปฏิบติัภายใตน้โยบายและกรอบการบริหารจดัการ จดัซ้ือ จดัหา
พสัดุและบริการอยา่งเคร่งครัด 
 

2.2  ระบบการบันทกึและเกบ็รักษาข้อมูล 
 
 กระบวนการบนัทึกและเก็บรักษาขอ้มูลทางการเงินและบญัชีของบริษทัฯ ตอ้งเป็นไปอยา่ง

ถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบติัเพื่อให้
มัน่ใจวา่ไม่มีรายการใดท่ีไม่ไดรั้บการบนัทึก หรือไม่สามารถอธิบายไดห้รือรายการท่ีเป็น
เท็จ ทั้งน้ี งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ ได้จดัท าตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) และไดรั้บการอนุมติัโดยสภาวชิาชีพบญัชี นอกจากนั้นการ
จดัท างบการเงินยงัไดย้ึดตามขอ้บงัคบัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยอี์กดว้ย 

 
2.3   การประเมินและการป้องกนัความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในการท าธุรกจิ 
 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชันของบริษทัฯ และจดัท า
มาตรการปฏิบัติ ท่ีสอดคล้องกับความเส่ียงนั้ น โดยมีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี  
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูก้  ากบัดูแลการปฏิบติั
ตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั โดยสอบทานมาตรการและการควบคุมภายใน      ท่ี
เก่ียวข้อง พิจารณารายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของ
มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั และรายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งใหค้  าแนะน า ขอ้
ควรปฏิบติัแก่คณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหาร 
 

2.4   ระบบการควบคุมภายใน 
 
  บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดย

ครอบคลุมทั้งดา้นการเงินและการด าเนินงานของกระบวนการบญัชี การเก็บบนัทึกขอ้มูล 
รวมถึงกระบวนการอ่ืนๆ ในบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 
โดยผูต้รวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ และผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
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2.5   การส่ือสารและการฝึกอบรม 
 
  การส่ือสาร 
 
  จดัให้มีการส่ือสารนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัให้แก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งรับทราบ

ประกอบดว้ย พนกังาน ผูบ้ริหาร กรรมการ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีบริษทัฯ มี
อ านาจในการควบคุม ตวัแทนทางธุรกิจ และคู่คา้ จดัให้มีการส่ือสารถึงบทลงโทษหากไม่
ปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งส่ือสารว่าบริษทัฯ จะให้ความ
เป็นธรรมและคุม้ครอง พนกังาน ผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชนั แมว้า่
การกระท านั้นจะท าให้บริษทัฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ   

 
จดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนเก่ียวกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัของ
บริษทัฯ และเม่ือมีการจดัท าหรือปรับปรุงนโยบายและมาตรการท่ีเก่ียวขอ้ง ก็จะจดัให้มีการ
ส่ือสารและเปิดเผยข้อมูลทุกคร้ังตามช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม อาทิ จดหมาย อีเมล 
เวบ็ไซต ์อินทราเน็ต ส่ือส่ิงพิมพ ์แผน่ป้ายประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้  

 
  การฝึกอบรม 
 
  จดัใหมี้คู่มือหรือเอกสารอธิบายเก่ียวกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัเพื่อใชใ้นการ

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และฝึกอบรมให้กบัพนักงาน ผูบ้ริหาร กรรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีแทจ้ริงเก่ียวกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั
และรู้ถึงบทลงโทษหากไม่ปฏิบติัตามนโยบายน้ี  

 
  สนบัสนุนใหก้รรมการและผูบ้ริหารมีส่วนในการให้ความรู้แก่พนกังาน เพื่อเป็นแบบอยา่ง

ท่ีดีในการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั โดยก าหนดใหมี้การทบทวน
ความเขา้ใจความคาดหวงัของบริษทัฯ และรู้ถึงบทลงโทษหากไม่ปฏิบติัตามมาตรการท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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2.6   การแจ้งเบาะแสและการขอรับค าแนะน า 
 

การแจง้เบาะแส  
 
เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ มีหนา้ท่ี
แจง้เบาะแสมายงัช่องทางการส่ือสารท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและ
เบาะแสการกระท าผดิและการทุจริตคอร์รัปชนั ดงัน้ี 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ อีเมล :    whistleblowing@thoresen.com 

 ไปรษณีย ์ :    คณะกรรมการตรวจสอบ   
    บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั )มหาชน(  

ตู ้ปณ. 12 ปณฝ. ไทยพาณิชย ์แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

  หรือ ติดต่อหวัหนา้งาน แผนกตรวจสอบภายในโดยตรง 
 

ในกรณีตอ้งรายงานประเด็นท่ีพบอยา่งเร่งด่วน กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีหนา้ท่ี
แจง้ให้ผูบ้ริหารระดบัสูงหรือคณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบประเด็น หรือสถานการณ์ท่ี
น่าสงสัยใดๆ เพื่อน าเขา้สู่กระบวนการการจดัการเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชนัในองคก์ร โดย
คณะกรรมการสอบสวนจะท าการรวบรวมขอ้มูลและจดัท ารายงานผลการสอบสวน พร้อม
ทั้งขอ้แนะน าเสนอต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเพื่อพิจารณา
และตดัสินใจ 
 
การขอรับค าแนะน า  
 
หากกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียใดๆ มีขอ้สงสัยเก่ียวกบันโยบายและ
มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน หรือเกิดความไม่มัน่ใจว่าการกระท าใด อาจเข้า
ลกัษณะเป็นการให้หรือรับสินบนหรือการคอร์รัปชนัหรือในกรณีท่ีมีค าถามหรือขอ้สงสัย 
ควรปรึกษากบัผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง รวมถึงสามารถซกัถามหรือขอรับค าแนะน าเบ้ืองตน้
ไดท่ี้ฝ่ายงานเลขานุการบริษทั อีเมล cor@thoresen.com  
 
 

mailto:whistleblowing@thoresen.com
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การคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียน และการรักษาความลบั  
 
บริษทัฯ จะไม่เปิดเผยรายช่ือและรายละเอียดของการแจง้เบาะแส การร้องเรียน หรือขอ้เท็จจริง
ท่ีเก่ียวขอ้งให้บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งทราบ เวน้แต่เป็นการเปิดเผยขอ้มูลตามกฎหมาย
เท่านั้น โดยผูท่ี้แจ้งเบาะแสหรือผูร้้องเรียน ซ่ึงรายงานข้อเท็จจริงด้วยความซ่ือสัตย ์สุจริต 
ปราศจากอคติและผลประโยชน์ส่วนตวัจะไดก้ารปกป้องคุม้ครองจากบริษทัฯ   
 
บริษทัฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีปฎิเสธการ
ทุจริตคอร์รัปชนั ไม่มีนโยบายลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนกังานท่ีปฎิเส
ธการให้สินบนหรือการทุจริตคอร์รัปชนั แมว้า่การกระท านั้นจะท าให้บริษทัฯ ตอ้งสูญเสีย
โอกาสทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และความเป็นธรรมใหก้บัพนกังานทุกคน 
 

2.7  การบังคับใช้และบทลงโทษ 
 

เพื่อให้มัน่ใจวา่นโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัจะไดรั้บการน าไปปฏิบติั
อยา่งทัว่ถึงทั้งองคก์ร และมีการก ากบัดูแลท่ีชดัเจน บริษทัฯ จึงก าหนดความรับผิดชอบของ
บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ พร้อมก าหนดนโยบายเพื่อรับผิดชอบ รวมทั้งการส่ือสารและ
ฝึกอบรมให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งรับทราบ และปฏิบติัตาม  โดยก าหนดให้มีบทลงโทษในกรณี
ไม่ปฏิบติั เน่ืองจากนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัถือเป็นส่วนหน่ึงของ
วินยัในการปฏิบติังาน กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ท่ีไม่ปฏิบติัตามย่อมถูกสอบสวน
และพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบของบริษทัฯ หรือมีโทษตามกฎหมาย   ซ่ึงอาจรวมถึง
การเลิกจา้ง การถอดถอนจากต าแหน่ง และการบอกเลิกนิติสัมพนัธ์  
 

2.8  การติดตามและการรายงานผล 
 

บริษทัฯ จดัให้มีการติดตามประสิทธิภาพของมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่อย่างสม ่าเสมอ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะทบทวนการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
เป็นประจ าทุกปี หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ มีการควบคุม 
นโยบาย และขั้นตอนปฏิบติัในการลดความเส่ียง โดยบริษทัฯ เก็บขอ้มูลความเส่ียง การควบคุม
ท่ีมีอยู่ และแผนปฏิบติัการเพิ่มเติม จากแต่ละแผนกท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานราชการ  แผนก
ตรวจสอบภายในปรับปรุงแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเส่ียงท่ีแก้ไข รวมถึง
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจะรายงานผลงานให้คณะกรรมการ



นโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั (ฉบบัแกไ้ข 25 ก.พ. 2564) 13 

 

บริษทัฯ ทราบต่อไป  และหากจ าเป็นบริษทัฯ จะปรับปรุงนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนมาตรการต่างๆ เพื่อให้มัน่ใจว่าการควบคุมมีความเพียงพอและทันต่อ
สถานการณ์ 
 
วนัท่ีออกและมีผลบงัคบัใช ้ :  25 กุมภาพนัธ์ 2564 
 

 


