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ILM-COR-011  
 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 
(Anti-Corruption Policy) 

  
บรษิทัและบรษิทัย่อย ด าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใสและตระหนักถงึความส าคญัในเรื่องการต่อตา้นการทุจรติคอร์

รัปชันทุกรูปแบบ โดยการด าเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้พนักงาน
ปฏบิตังิานอย่างมคีุณธรรมและเป็นพลเมอืงทีด่ ี

 
ในการนี้บรษิทัและบรษิทัย่อย จงึไดม้กีารก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั (Anti-Corruption Policy) 

เพื่อเป็นแนวทางการปฏบิตัเิพื่อป้องกนัและต่อต้านปัญหาทุจรติคอร์รปัชนัของบรษิทัและบรษิทัย่อย ใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ โดย
สรา้งวฒันธรรมองคก์รใหทุ้กคนตระหนักถงึพษิภยัของการทุจรติคอรร์ปัชนั สรา้งค่านยิมทีถู่กตอ้ง และเพิม่ความเชื่อมัน่ต่อ
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีทุกฝ่าย รวมทัง้เป็นแนวทางการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชนัที่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เพื่อสร้างความ
โปร่งใสและความยัง่ยนืในการพฒันาขององคก์ร  

 
1. ค านิยาม 

“บรษิทั”  หมายถงึ บรษิทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล ์จ ากดั (มหาชน) โดยใหร้วมถงึผูซ้ึง่ไดร้บัมอบอ านาจใหก้ระท าการแทน
บรษิทั หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายใหท้ างานในนามบรษิทั 

“กลุ่มบรษิทั” หมายถงึ บรษิทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล ์จ ากดั(มหาชน) และบรษิทัย่อย 

“บรษิทัย่อย” หมายถงึ บรษิทัทีบ่รษิทั ถอืหุน้เกนิกว่ารอ้ยละ 50 

“พนักงานของบรษิทั” หมายถงึ คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้รหิาร และพนักงานในทุกระดบั  

“ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทางธุรกจิ” หมายถงึ ตวัแทน ตวักลาง ผูร้บัจา้งอสิระ ทีป่รกึษาทีก่ระท าการหรอืด าเนินการในนามบรษิทั 

“ฝ่ายบุคคล” หมายถงึ พนักงานผูป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นสายงานบรหิารและพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

“การทุจรติคอรร์ปัชนั” หมายถงึ การใชอ้ านาจหน้าทีโ่ดยมชิอบเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยชน์ หรอืทรพัยส์นิในทางมชิอบ 
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผู้อื่น หรอืเพื่อให้เกิดความเสยีหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น โดยมรีูปแบบรวมถึงการตดิ
สนิบน การให้สิง่ของ เงนิ หรอืประโยชน์อื่นใด การฉ้อฉล การฟอกเงนิ การยกัยอก การปกปิดขอ้เท็จจรงิ หรอืการ
ขดัขวางกระบวนการยุตธิรรม การใชอ้ านาจหน้าทีโ่ดยมชิอบเพื่อขม่ขูห่รอืเรยีกรอ้งผลประโยชน์ หรอืการตดัสนิใจใดๆ 
ทางธุรกจิจากผูอ้ื่น และครอบคลุมทัง้ความสมัพนัธร์ะหว่างเอกชนกบัหน่วยงานของรฐั และระหว่างเอกชนดว้ยกนัเอง 

“การตดิสนิบน” หมายถงึ การเสนอ การสญัญา หรอื การมอบ รวมทัง้การเรยีกรอ้ง หรอืรบัผลประโยชน์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
สิง่ของทีม่มีลูค่า ไม่ว่าจะโดยตรงหรอืโดยออ้ม เพื่อจูงใจผูน้ัน้ใหต้ดัสนิใจ หรอืกระท าการหรอืละเวน้กระท าการอย่างใด 
หรือเพื่อให้ตนได้รับประโยชน์ หรือช่วยให้การนัน้ส าเร็จตามประสงค์ของตน โดยไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิด
จรรยาบรรณของบรษิทั 

“การให้หรอืรบัของขวญั การเลี้ยงรบัรอง และประโยชน์อื่นๆ”  หมายถึง ให้กบับุคคลภายนอก เช่น ผู้ขายสนิค้า ผู้
ใหบ้รกิาร พนักงานหรอืเจา้หน้าทีข่อง สถาบนัการเงนิ หน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์ารของรฐั หรอืบุคคลทัว่ไป 
เพื่อสรา้งไมตรจีติ หรอืความสมัพนัธ์ทีอ่ยู่ในวสิยัทีก่ระท าได ้ในมูลค่าทีเ่หมาะสมและเป็นไปตามธรรมเนี ยมประเพณี 
และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง   
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“ของขวัญ” หมายความรวมถึงสิ่งของใดๆ ที่มีมูลค่าทางการเงิน ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ สิ่งที่ใช้แทนเงินสด สิ่งที่ใช้
แลกเปลีย่นเป็นสนิคา้หรอืบรกิาร ตลอดคปูองส่วนลดต่างๆ เป็นตน้ 

“การเลีย้งรบัรอง” หมายถงึ การเลีย้งอาหารและเครื่องดื่ม สิง่บนัเทงิ บรกิารตอ้นรบั การร่วมกจิกรรมกฬีา หรอืกจิกรรม
สนัทนาการ รวมไปถงึการสมัมนา อบรม ศกึษาดงูาน หรอืเยีย่มชมกจิการ เป็นตน้   

“เงนิสนับสนุน (Sponsorship)” หมายถงึ เงนิทีจ่่ายใหห้รอืไดร้บัจากลูกคา้ คู่คา้ สมาคม มลูนิธ ิองคก์รกุศล หรอืองค์กร
ทีไ่ม่แสวงหาก าไร โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิตราสนิคา้ หรอืชื่อเสยีงของบรษิทั อนัเป็นประโยชน์ต่อการสรา้งความ
น่าเชื่อถอืทางการคา้ ช่วยกระชบัความสมัพนัธท์างธุรกจิและความเหมาะสมแก่โอกาส 

“การบรจิาคเพื่อการกุศล” หมายถงึ การใหท้รพัยากร เช่น เวลา เงนิ ทรพัยส์นิ หรอืบุคลากร โดยสมคัรใจแก่องคก์รหรอื
บุคคลเพื่อสนับสนุนกจิกรรมการกุศล โดยไม่ไดค้าดหวงัผลประโยชน์ตอบแทนในเชงิพาณิชย์ 

“การจ้างพนักงานรฐั (Revolving Door)” หมายถึง การที่บุคคลจากภาครฐัเขา้ไปท างานในภาคเอกชน หรอืบุคคลใน
ภาคเอกชนเขา้มาท างานดา้นนโยบายในภาครฐั ท าใหอ้าจเกดิความเสีย่งการทุจรติคอร์รปัชนั ในแง่ความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ของตวับุคคลทีม่บีทบาทหน้าทีใ่นทัง้สององคก์ร โดยท าใหเ้จา้หน้าทีอ่งคก์รรฐัท าหน้าทีก่ ากบัดแูลอย่างไม่
เป็นกลาง  

“การสนับสนุนทางการเมือง (Political Contributions)” หรือ การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้ความ
ช่วยเหลอืด้านการเงิน ทรพัย์สนิ หรอืรูปแบบอื่นทัง้ทางตรง และทางอ้อม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการทางการเมือง 
เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสทิธพิเิศษ หรอืผลประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั โดยมชิอบดว้ยกฎหมาย แต่ทัง้นี้ไม่รวมถงึ
การทีพ่นักงานเขา้ร่วมกจิกรรมทางการเมอืงตามหลกัสทิธเิสรภีาพ   

“การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก (Facilitation Payment)” หมายถงึ การจ่ายเงนิหรอืสิง่ของแก่เจา้หน้าทีข่องรฐัอย่างไม่
เป็นทางการ และเป็นการใหเ้พยีงเพื่อใหม้ัน่ใจว่าเจา้หน้าทีข่องรฐัจะด าเนินการตามกระบวนการ หรอืเป็นการกระตุ้นให้
ด าเนินการรวดเรว็ขึน้ โดยกระบวนการนัน้ไม่ต้องอาศยัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีข่องรฐั และเป็นการกระท าอนัชอบด้วย
หน้าทีข่องเจา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้ รวมทัง้เป็นสทิธทิีน่ิตบิุคคลพงึจะไดต้ามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การ
ขอหนังสอืรบัรอง และการไดร้บัการบรกิารสาธารณะ เป็นตน้ 

 
2. หน้าท่ีความรบัผิดชอบ  

1) คณะกรรมการบริษทั มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการก ากบัดูแลการต่อตา้นการทุจรติคอร์รปัชนัของบรษิทั
ในภาพรวม ก าหนดและอนุมตัินโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั และมาตรการต่อต้านการทุจรติที่เป็น
ปัจจุบนั เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและปัจจยัเสีย่ง   

2) คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการก ากบัดแูลและสอบทานระบบควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน และการบรหิารความเสีย่งครอบคลุมถงึการทุจรติคอร์รปัชนั เพื่อก ากบัดูแลใหม้กีารด าเนินการ
ทีท่นัต่อสถานการณ์ และเพื่อใหม้ัน่ใจว่ากระบวนการต่างๆ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล พจิารณา
เรื่องเบาะแสการกระท าทุจรติ ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และพจิารณาบทลงโทษหรอืแกไ้ขปัญหาการกระท าการทุจรติ
ทีส่่งผลกระทบต่อบรษิทั    

3) คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล  มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการก ากบัดแูล
การปฏบิตัติามนโยบายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการดูแลกจิการ ซึ่งครอบคลุมถงึการก าหนดแนวปฏบิตัติ่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
กับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชนั  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรการต่อต้านการทุจริต เช่น การบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นการทุจรติ การแจง้เบาะแส การสอบสวนกรณี
ทุจริต เป็นต้น ให้กับคณะท างาน หรือผู้บริหารเพื่อด าเนินการได้ทันท่วงที รายงานผลการด าเนินงานและ
มาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ 
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4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการพจิารณาสอบทานประเดน็ความเสีย่งดา้นทุจรติคอร์
รปัชนั ตดิตามผลการบรหิารความเสีย่งและการด าเนินการ เพื่อใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัมกีารจดัการความเสีย่งใหอ้ยู่ใน
ระดบัทีย่อมรบัได ้มกีารปฏบิตัติามแนวทางหรอืมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครดัและต่อเน่ือง รวมถงึมรีายงานการ
จดัการความเสีย่งดา้นทุจรติคอรร์ปัชนั 

5) ฝ่ายจดัการ มีหน้าที่และความรบัผดิชอบในการจดัให้มกีลไกและระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธภิาพ เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั รวมถงึทบทวนความเหมาะสม
ของแนวทางปฏบิตัติ่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ กฎหมาย ระเบยีบและขอ้บงัคบั รวมทัง้
สนับสนุนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกระดบัตระหนักถงึความส าคญัในการปฏบิตัติามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการ
ทุจรติคอรร์ปัชนั 

6) ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหีน้าทีใ่นการตรวจสอบและสอบทานการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามคู่มอืต่อตา้นการทุจรติ
คอรร์ปัชนั นโยบาย มาตรการด าเนินการ แนวปฏบิตัทิีด่ ีระเบยีบปฏบิตัแิละอ านาจอนุมตัทิีเ่กีย่วขอ้งตามแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปีอย่างเคร่งครดั เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมทีม่ปีระสทิธภิาพผล ครอบคลุม
ความเสีย่งดา้นการทุจรติคอร์รปัชนัทีอ่าจเกดิขึน้ และเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อไป  

7) ฝ่ายบุคคล มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั จดัท า
แนวทางและช่องทางในการสื่อสารเรื่องการต่อตา้นการทุจรติ จรยิธรรม ตรวจสอบประวตักิารท างานของบุคลากร
ในต าแหน่งงานส าคญัเพื่อใหม้ัน่ใจว่าบุคคลดงักล่าวไม่มปีระเดน็เรื่องความซื่อสตัยใ์นการปฏบิตังิาน รวมถงึจดัให้
มีการอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถแก่พนักงาน เพื่อให้มีศกัยภาพเพียงพอในการป้องกนัการทุจริตในการ
ปฏบิตังิาน 

8) พนักงานของบริษทั มหีน้าทีใ่นการปฏบิตังิานใหส้อดคล้องกบันโยบายการต่อตา้นการคอร์รปัชนั มาตรการและ
แนวปฏบิตัทิีบ่รษิทัก าหนดไว ้รวมถงึมคีวามรบัผดิชอบในการแจง้และรายงานการกระท าใดๆ ทีพ่บเหน็ หรอืมขีอ้
สงสยัว่าอาจมกีารละเมดิ ฝ่าฝืนมาตรการฉบบันี้ต่อผูบ้งัคบับญัชา หรอืผูบ้รหิาร หรอืช่องทางแจง้เบาะแสทีก่ าหนด
ไว ้ 

 
3. นโยบายการต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชนั  

หา้มมใิหก้รรมการ  ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทั  ยอมรบัการทุจรติทุกรปูแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะอยู่
ในฐานะผูใ้หห้รอืผูร้บั อนัไดแ้ก่ การใหห้รอืรบัสิง่ของ เงนิ ทรพัย์สนิ ของขวญั การเลี้ยงรบัรอง เงนิเรีย่ไร  เงนิบรจิาค
และผลประโยชน์อื่นใด แก่หน่วยงานของรฐั หรอืบุคคลทีท่ าธุรกจิกบับรษิทั  
 

4. แนวปฏิบติัท่ีดี ในการต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชนั 
1) บริษัทให้ค ามัน่ที่จะด าเนินธุรกิจอย่างซื่อสตัย์สุจริต จึงก าหนดให้มีนโยบายการต่อต้านการคอร์รปัชนัในทุก

รปูแบบ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม สนับสนุนและส่งเสรมิใหพ้นักงานทุกระดบัเหน็ความส าคญั และมจีติส านึกใน
การต่อตา้นคอรร์ปัชนั 

2) พนักงานของบรษิทั รวมถงึตวัแทนทีด่ าเนินการในนามของบรษิทั ต้องไม่เรยีกรอ้ง ด าเนินการ หรอืยอมรบัการ
ทุจรติคอรร์ปัชนัในทุกรปูแบบ ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม เพื่อประโยชน์ต่อองคก์ร ตนเอง หรอืผูอ้ื่น (เช่น ครอบครวั 
เพื่อน หรอืคนรูจ้กั) ครอบคลุมถงึทุกหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทั ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ธุรกจิทัง้ในและ
ต่างประเทศ  
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3) บรษิทัจดัใหม้กีารประเมนิความเสีย่งดา้นการทุจรติคอร์รปัชนั และก าหนดแนวทางในการควบคุมภายในเพื่อให้
มัน่ใจว่าจะสามารถด าเนินงานดว้ยความความโปร่งใส และปราศจากการคอร์รปัชนั โดยมกีารทบทวนแนวทาง
ปฏบิตัแิละขอ้ก าหนดในการด าเนินการเพื่อใหส้อดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ และขอ้ก าหนด
ของกฎหมาย 

4) บรษิทัก าหนดใหม้ชี่องทางการแจง้เบาะแส โดยส่งเสรมิใหม้กีารสื่อสารทีห่ลากหลายช่องทาง เพื่อใหพ้นักงานและ
ผูม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้งสามารถแจง้เบาะแสอนัควรสงสยั ทัง้นี้ จะต้องมมีาตรการการปกป้องผูแ้จง้เบาะแส โดยมกีาร
ปกป้องตวัตนของผูแ้จง้เบาะแสอย่างเขม้งวด เพื่อหลกีเลีย่งการถูกลงโทษหรอืถูกโยกยา้ยทีไ่ม่เป็นธรรม รวมถงึมี
การแต่งตัง้บุคคลเพื่อตรวจสอบตดิตามทุกเบาะแสทีม่กีารแจง้เขา้มา 

5) พนักงานทุกคนไม่พงึละเลยหรอืเพกิเฉย เมื่อพบเหน็การกระท าทีเ่ขา้ข่ายทุจรติคอร์รปัชนัทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิัท
และบรษิัทย่อย ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรอืบุคคลที่รบัผดิชอบทราบ และให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิต่างๆ  

6) บรษิทัใหค้วามคุม้ครองและเป็นธรรมแก่พนักงานทีป่ฏเิสธหรอืแจง้เรื่องคอร์รปัชนัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัและบรษิทั
ย่อย โดยจะไม่ลงโทษ ลดต าแหน่ง หรอืท าใหเ้กดิผลกระทบในแง่ลบแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานใดๆ ที่
ปฏเิสธการทุจรติคอรร์ปัชนั แมก้ารปฏเิสธดงักล่าวจะท าใหบ้รษิทัและบรษิทัย่อย ตอ้งสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ 

7) ผูท้ีก่ระท าการทุจรติคอร์รปัชนัเป็นการกระท าทีผ่ดิจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อย ซึ่ง
จะต้องไดร้บัการพจิารณาโทษทางวนิัยตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัและบรษิทัย่อย รวมถงึอาจจะไดร้บัโทษ
ทางกฎหมาย หากการกระท านัน้ผดิกฎหมาย 

8) บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะสรา้งและรกัษาวฒันธรรมองคก์รทีย่ดึมัน่ว่าคอรร์ปัชนัเป็นสิง่ทีย่อมรบัไม่ไดท้ัง้การท าธุรกรรมกบั
ภาครฐัและภาคเอกชนขอ้ก าหนดในการด าเนินการ และตระหนักถงึความส าคญัในการสื่อสาร และประชาสมัพนัธ์ 
เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร พนักงาน และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ในเรื่องทีต่อ้ง
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนันี้ 

 
5. การประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตคอรร์ปัชนั  

บรษิทัมกีารประเมนิความเสีย่งในเรื่องการทุจรติคอร์รปัชนัทีอ่าจเกดิขึน้ โดยมทีัง้การก าหนดเกณฑ์การวดัความเสีย่ง
ด้านผลกระทบ (Impact) และโอกาสทีจ่ะเกิด (Likelihood of Occurrence) มกีารระบุความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่
เกี่ยวขอ้งและการควบคุมภายในทีม่อียู่ในปัจจุบนั พรอ้มทัง้จดัหามาตรการเพื่อลดและควบคุมความเสีย่ง เพื่อใหม้ัน่ใจ
ว่าความเสีย่งอยู่ในระดบัทีอ่งคก์รยอมรบัได ้และมกีารจดัการอย่างทนัท่วงท ีนอกจากนี้จะมกีารน าเสนอผลการประเมนิ
ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง หรอืคณะกรรมการย่อยที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  
 

6. การสอบทานประวติัของบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียทางธรุกิจ 
การสอบทานประวตัิของบุคลากรและคู่ค้าทางธุรกิจถือเป็นปัจจยัส าคญัที่ท าใหก้ารป้องกนัการทุจรติมปีระสทิธภิาพ 
บรษิทัไดก้ าหนดให้ฝ่ายบุคคลเป็นผูร้บัผดิชอบในการสอบทานประวัตขิองบุคลากรก่อนการจ้างงาน รวมถงึสอบทาน
ประวตัขิองบุคลากรก่อนไดร้บัมอบหมายใหด้ ารงต าแหน่งส าคญัภายในบรษิทั เพื่อตรวจสอบคุณสมบตั ิความเหมาะสม
ประสบการณ์ ขอ้มูลที่เกี่ยวกบัการทุจรติในอดตี รวมถึงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึน้ได้ นอกจากนี้ 
บรษิทัมกีารสอบทานขอ้มูลความน่าเชื่อถอืของบุคคลหรอืบรษิทัทีจ่ะมธีุรกรรมทางธุรกจิกบับรษิทั โดยใหฝ่้ายจดัซื้อท า
หน้าทีต่รวจสอบความน่าเชื่อถอื สถานะทางการเงนิ คุณสมบตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้หรอืบรกิาร รวมทัง้ขอ้มลูการทุจรติ
ในอดตีของบุคคลหรอืคู่คา้ทางธุรกจิตามความเหมาะสม  
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7. การควบคมุภายใน  
บรษิัทให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบที่เหมาะสมและเพยีงพอในการดูแลการ
ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค์ กฎหมาย และขอ้ก าหนดทีเ่กี่ยวขอ้งได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และมี
กระบวนการทีก่่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่าบรษิทัสามารถป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชนั  
 
ทัง้นี้ บริษัทก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรบัผดิชอบในการสอบทานความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในของบรษิทั ประเมนิการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการใหค้รอบคลุมถงึเรื่องความเสี่ยงจากการ
ทุจรติ รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประเด็นเร่งด่วนที่พบ โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านทุจรติ โดยฝ่ายตรวจสอบ
ภายในต้องหารอืผลการตรวจสอบกบัผูบ้รหิารหน่วยงานทีไ่ดร้บัการตรวจ ใหค้ าแนะน าในการปรบัปรุงและพฒันาการ
ควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและสามารถน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ รวมทัง้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจ าทุกไตรมาส  

 
8. มาตรการท่ีเก่ียวข้องกบันโยบายต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชนั และแนวการปฏิบติั 

บรษิทัมมีาตรการการควบคุมภายในเพื่อป้องกนัการคอรร์ปัชนัในเรื่องทีม่คีวามเสีย่งสงูทีอ่าจจะก่อใหเ้กดิการทุจรติคอร์
รปัชนัในบรษิทั กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัทุกระดบัต้องปฏบิตัติามแนวปฏบิตัแิละขอ้ก าหนดในการ
ด าเนินการตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนั ดงัต่อไปนี้  

1) การรบัและใหข้องขวญั การเลีย้งรบัรอง และการใหป้ระโยชน์อื่นๆ 
2) การบรจิาคเพื่อการกุศลหรอืเงนิสนับสนุน (Donation, Sponsorships) 
3) การใหค้วามช่วยเหลอืทางการเมอืง 
4) การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก 
5) การว่าจา้งพนักงานรฐั (Revolving Door) ความสมัพนัธท์างธุรกจิและการจดัซื้อ จดัจา้งกบัภาครฐั 
6) การจดัซื้อจดัจา้ง  
7) การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

 
8.1 การรบัและให้ของขวญั การเล้ียงรบัรอง และประโยชน์อ่ืนๆ 

บรษิทัมนีโยบายหา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน เรยีกรบั หรอืรบัหรอืใหข้องขวญั สิง่ของ การเลี้ยงรบัรอง 
หรอืประโยชน์อื่นใด ทีเ่กนิความจ าเป็น และมมีูลค่าเกนิกว่าปกตวิสิยัทีบุ่คคลทัว่ไปพงึปฏบิตัติ่อกนัแล้ว หรอืเกนิ
กว่าเงื่อนไขหรอืขอ้ก าหนดของบรษิัท เพื่อให้มัน่ใจว่าการรบัและการใหข้องขวญั การเลี้ยงรบัรองเป็นไปอย่าง
โปร่งใส โดยไม่ได้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ หรือสิ่งตอบแทนใดๆที่เข้าค่ายการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจึงมี
ขอ้ก าหนดในการด าเนินการ ดงันี้ 
• การให้และรบัของขวญั การเลี้ยงรบัรอง หรอืประโยชน์อื่นใด ต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล เปิดเผย และ

โปร่งใส และต้องเป็นไปตามช่วงเทศกาล และขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทัง้ของช าร่วยจากงาน
ประชาสมัพนัธ ์หรอืงานเสวนาต่างๆ ต้องเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  โดยมมีลูค่าของการรบัและการให้
ของขวญั หรอืประโยชน์อื่นใด ไม่เกนิ 3,000 บาท ต่อครัง้   

• กรณีมคีวามจ าเป็นต้องรบัหรอืให้สิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใด ที่มมีูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ต้องผ่านการ
อนุมตัิจากผู้บงัคบับญัชาและผู้บรหิารระดบัสูงสุดของสายงานเท่านัน้ เมื่อรบัสิง่ของแล้ว ต้องน าส่งให้ MD 
office พร้อมกรอกแบบฟอร์มการรบัของขวญั การเลี้ยงรบัรอง หรอืประโยชน์อื่นใด และลงนามอนุมตัิโดย
ผูบ้รหิารสงูสุดของสายงาน ทนัทเีพื่อด าเนินการพจิารณาต่อสิง่ของนัน้ๆ ตามความเหมาะสม  

• การรบัขอ้เสนอการเลีย้งรบัรอง การสมัมนา อบรม ศกึษาดูงาน หรอืเยีย่มชมกจิการ โดยคู่คา้ธุรกจิเป็นผูอ้อก
ค่าใชจ้่าย (เช่น ค่าอาหาร ค่าทีพ่กั ค่าเดนิทาง เป็นตน้) ไม่สามารถท าได ้เวน้แต่ไดร้บัการพจิารณาและอนุมตัิ
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จากกรรมการผูจ้ดัการแลว้ว่า มคีวามเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั อยู่ในมลูค่าทีเ่หมาะสมและเป็นไป
ตามธรรมเนียมประเพณี และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเป็นขอ้เสนอทีเ่กดิขึน้ระหว่างองคก์ร ไม่ใช่บุคคล  

• การใชจ้่ายส าหรบัการเลีย้งรบัรองทางธุรกจิ ตอ้งเป็นไปตาม  
o ส าหรบัหน่วยงานและเจา้หน้าทีร่ฐั ไม่เกนิ 3,000 บาท ต่อครัง้   
o ส าหรบัหน่วยงานเอกชน ไม่เกนิ 10,000 บาท ต่อครัง้  
o กรณีทีม่มีลูค่าสงูกว่าทีก่ าหนด จะตอ้งผ่านการพจิารณาและอนุมตัลิงนามจากผูบ้งัคบับญัชาและผูบ้รหิาร

ระดบัสงูสุดของสายงานเท่านัน้ 
 

8.2 การบริจาคเพื่อการกศุลหรือเงินสนับสนุน (Donation and Sponsorships) 
บรษิทัไม่มนีโยบายในการรบัเงนิบรจิาคหรอืรบัเงนิสนับสนุนในทุกกรณี แต่ในส่วนของการใหเ้งนิบรจิาค สิง่ของ 
หรอืเงนิสนับสนุน หรอืเงนิอื่นใดเพื่อการกุศล ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่ขดัต่อหลกัศลีธรรม และถูกต้องตาม
กฎหมาย มวีตัถุประสงคเ์พื่อการกุศล และท าประโยชน์ ทีส่อดคลอ้งกบันโยบายดา้นสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 
หรอืกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิการพฒันาสู่ความยัง่ยนืของบรษิัท โดยต้องมัน่ใจว่าการด าเนินการดงักล่าวไม่ได้ถูก
น าไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการใหห้รอืรบัสนิบน หรอืขอ้อา้งส าหรบัการทุจรติคอรร์ปัชนั  
ส าหรบัการบรจิาคเพื่อการกุศลหรอืเงนิสนับสนุนทุกประเภท บรษิทัจงึมขีอ้ก าหนดในการด าเนินการ ดงันี้ 
• หน่วยงานทีต่อ้งการบรจิาคเพื่อการกุศล ต้องขอน าเสนอรายละเอยีดการขอเบกิจ่ายการบรจิาคเพื่อการกุศล 

หรอืหลกัฐานการรบัเงนิบรจิาค โดยตอ้งด าเนินการในนามบรษิทั ใหผู้บ้รหิารตน้สงักดัสอบทาน ก่อนน าเสนอ
ขออนุมตัจิากกรรมการผูจ้ดัการ และแจง้ทางฝ่ายบญัชกีารเงนิเพื่อรบัทราบก่อนด าเนินการ 

• กรณีทีเ่งนิบรจิาคมมีลูค่าสูงอย่างมนีัยส าคญั บรษิทัจะน าเสนอต่อกรรมการผูม้อี านาจกระท าการแทนบรษิทั 
เป็นผูล้งนามอนุมตัโิดยพจิารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป  

• หน่วยงานน าหลกัฐานการบรจิาคเพื่อการกุศล เช่น หนังสอืขอบคุณ รูปถ่ายการบรจิาค เป็นต้น ส่งให้ทาง
ฝ่ายบญัชกีารเงนิ เพื่อเป็นหลกัฐานการบรจิาคเพื่อการกุศลหลงัด าเนินการเรยีบรอ้ยแลว้ 

• ฝ่ายบญัชีการเงินสอบทานหลักฐานการบริจาคเพื่อการกุศล หากหลกัฐานไม่เพียงพอ ให้แจ้งขอข้อมูล
เพิม่เตมิ หากพสิจูน์ว่าการบรจิาคไม่เป็นไปตามแนวทางปฏบิตัขิองบรษิทั หรอืใชเ้ป็นขอ้อา้งในการทุจรติคอร์
รปัชนั บรษิทัจะลงโทษผูก้ระท าผดิตามมาตรการสงูสุด 

8.3 การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง 
บรษิทัด าเนินธุรกจิดว้ยความเป็นกลางทางการเมอืง ไม่มนีโยบายใหก้ารช่วยเหลอืทางการเมอืงหรอืกระท าการ
อนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมอืงหรอืกลุ่มการเมอืงใดๆ หรอืผูม้อี านาจทางการเมอืงคนใด และบรษิทัไม่น าเงนิทุน 

หรอืทรพัยากรใดๆ ของบรษิทัไปใชเ้พื่อสนับสนุนพรรคการเมอืง หรอืนักการเมอืง หรอืผูม้อี านาจทางการเมอืง 
ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมทัง้สิน้ ตลอดจนหา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ใชอ้ านาจหน้าทีเ่พื่อชีช้วน 
กดดนั หรอืบงัคบัให้เพื่อนร่วมงาน รวมถึงผู้ใต้บงัคบับญัชา ให้การสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมอืง  ทัง้นี้ 
บรษิทัก าหนดใหม้แีนวปฏบิตั ิดงันี้  
• บรษิทัไม่ใหม้กีารโฆษณาประชาสมัพนัธเ์พื่อชกัชวนหรอืหาเสยีงทางการเมอืงภายในบรษิทั รวมทัง้ไม่ใหจ้ดั

กจิกรรมทางการเมอืงซึง่ส่งผลต่อการเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
• บรษิทัไม่มนีโยบายใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิ ทรพัยากร หรอืทรพัย์สนิอื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม

แก่นักการเมอืง พรรคการเมอืง หรอืกลุ่มพลงัทางการเมอืงใดๆ   
• พนักงานย่อมมเีสรภีาพในการใช้สทิธทิางการเมอืง อาท ิการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ หรอืการเป็นสมาชกิ

พรรคการเมอืง   
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• พนักงานสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมอืงได้ในนามส่วนตวั โดยจะต้องไม่กระทบกับเวลาและการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องบรษิทั ไม่แสดงความคดิเหน็หรอืวธิใีด ๆ อนัก่อใหเ้กดิความเขา้ใจว่าบรษิทัมส่ีวนเกีย่วขอ้ง
หรอืสนับสนุนพรรคการเมอืงหรอืกลุ่มการเมอืงใด ๆ 

• พนักงานต้องแยกกจิกรรมทางเมอืงทีต่นมส่ีวนเกี่ยวขอ้งออกจากธุรกจิของบรษิทั เช่น ไม่สวมเครื่องแบบ 
หรอืแสดงสญัลกัษณ์ของบรษิัท หรอืกล่าวอ้างชื่อความสมัพนัธ์กบับรษิทัในการแสดงออกซึ่งสทิธทิางการ
เมอืง 

 
8.4 การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก (Facilitation Payment)  

การจ่ายค่าอ านวยความสะดวกทีอ่าจน าไปสู่การทุจรติคอร์รปัชนัถอืเป็นสิง่ต้องหา้มกระท า บรษิทัปฏเิสธการให ้
ขอให ้หรอืรบัว่าจะใหส้นิบน หรอืค่าอ านวยความสะดวกทีอ่าจน าไปสู่การคอรร์ปัชนั ทัง้ทางตรงและทางออ้ม เพื่อ
เอือ้ต่อการด าเนินธุรกจิทุกชนิด แก่เจา้หน้าที ่และหน่วยงานของรฐั ในรปูแบบใดๆ ทัง้นี้ การตดิต่องานกบัภาครฐั
ของบรษิทัตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสตัย ์เป็นไปขัน้ตอนทีห่น่วยงานภาครฐัเป็นผูก้ าหนด และ/หรอืเป็นไปตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง   

 
8.5 การว่าจ้างพนักงานรฐั/เจ้าหน้าท่ีรฐั (Revolving Door) 

บรษิัทมกีารก าหนดเกี่ยวกบัการว่าจา้งพนักงานรฐั หรอืเจ้าหน้าที่รฐัเพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส และไม่ใช้อ านาจ
ภาครฐัมาเอือ้ต่อประโยชน์ในการด าเนินงานของบรษิทั โดยมขีอ้ก าหนด ดงันี้  
• บรษิทัไม่ว่าจา้งหรอืแต่งตัง้เจา้หน้าทีข่องรฐัทีย่งัด ารงต าแหน่งในภาครฐั เขา้มาท างานในต าแหน่งทีท่ างาน

รบัผดิชอบเกีย่วเน่ืองกนั หรอืสุ่มเสีย่งในการมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

• ก าหนดระยะเวลาเว้นวรรค (Cooling-off period) เป็นเวลา 2 ปี ส าหรบัการแต่งตัง้อดตีเจา้หน้าทีข่องรฐัที่
ออกจากต าแหน่ง หรอืบุคคลทีเ่คยท างานใหก้บัหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัโดยตรง  

• มีการตรวจสอบประวัติ (Due Diligence) ของบุคคลที่บริษัทจะสรรหาเพื่อแต่งตัง้เข้ามาด ารงต าแหน่ง
กรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัท เพื่อตรวจสอบสิ่งที่อาจเป็นประเด็นความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เช่น การ lobby เพื่อไดร้บัประโยชน์ในทางทีม่ชิอบ การถูกมอบหมายใหต้ดิต่อหน่วยงานเดมิที่
เคยสงักดั เป็นตน้  

• ระบุข้อห้ามในการท าหน้าที่และวิธีปฏิบัติ เพื่อป้องกันการใช้อ านาจในทางมิชอบ หรือประเด็นที่มี
ผลประโยชน์ขดัแยง้  

• มคีวามโปร่งใสของการแต่งตัง้ โดยเปิดเผยขอ้มูลและประวตัิรายบุคคลที่เคยเป็นอดตีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ไดร้บัการแต่งตัง้มาเป็น ทีป่รกึษา/กรรมการ/ผูบ้รหิารของบรษิทั พรอ้มระบุเหตุผลการแต่งตัง้บุคคลเหล่านัน้
ในเอกสารเผยแพร่ของบรษิทั 

 
8.6 การจดัซื้อจดัจ้าง  

การด าเนินงานจดัซื้อจดัจา้งของบรษิทั ตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสตัย ์และปฏบิตัติามระเบยีบการจดัซื้อจดัจา้ง 
และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจดัซื้อจดัจ้างของทัง้ภาครัฐ และเอกชน รวมทัง้
กฎหมายทีห่า้มมคีวามพยายามในการใชอ้ านาจอย่างไมเ่หมาะสมตอ่เจา้หน้าที ่รวมถงึกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัซึง่
ออกโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(ปปช.) 

 
8.7 การขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

บรษิทัก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (ILM-COR-007) เพื่อเป็นหลกัการใน
การตดัสนิใจในการด าเนินการใดๆ ครอบคลุมถงึกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนของบรษิทั หรอืบรษิทั
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ย่อย เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดของบรษิทั ไม่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และหรอืแสวงหาประโยชน์
จากการด ารงต าแหน่ง เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ส่วนไดส่้วนเสยี หรอืเอือ้ต่อตนเอง พวกพอ้ง หรอืบุคคลอื่นๆ     
 
บรษิทัมมีาตรการเพื่อหลกีเลีย่งและป้องกนัประโยชน์ทบัซอ้น มดีงันี้ (จาก code of conduct index) 
• หา้มพนักงานทีเ่ป็นคู่สมรสหรอืมคีวามสมัพนัธเ์ชงิชูส้าวท างานในหน่วยงานเดยีวกนั หรอืต่างหน่วยงาน แต่

ในต าแหน่งหน้าที ่หรอืระดบังาน หรอืมลีกัษณะงานทีเ่อื้อประโยชน์ต่อกนั หรอือาจ  ก่อใหเ้กดิโอกาสทีจ่ะมี
ผลประโยชน์ทบัซ้อน อาจก่อใหเ้กดิปัญหาหรอืค าครหาดา้นความโปร่งใส หรอืเป็นธรรม เช่น หวัหน้างาน- 
ลูกน้อง  ฝ่ายจดัซื้อ-หน่วยงานผูข้อซื้อ 

• หา้มพนักงาน หรอืบุคคลในครอบครวั หรอืบุคคลใกล้ชดิของพนักงานท าธุรกจิ หรอืใหบ้รกิารแก่บรษิทั หาก
พนักงานนัน้ ๆ มส่ีวนได้ส่วนเสยี หรอืมอี านาจหรอืมหีน้าทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการคดัเลอืกคู่ค้า  / สนิค้า/ บรกิาร 
เช่น  
o พนักงานต้องไม่สบืราคา หรอืจดัซื้อสนิค้า หรอืบรกิาร เลอืกคู่ค้าที่เป็นบุคคลในครอบครวั หรอืบุคคล

ใกลช้ดิมส่ีวนเกีย่วขอ้งอยู่  
o พนักงานต้องไม่เลอืกสนิค้า / บรกิาร จากบรษิัทหรอืบุคคลทีเ่ป็นบุคคลในครอบครวั ญาติ หรอืบุคคล

ใกลช้ดิของพนักงานผูม้ส่ีวนไดเ้สยี หรอืมส่ีวนเกีย่วขอ้งอยู่ 
• บรษิทัก าหนดใหก้ารด าเนินการดา้นบุคคล ไดแ้ก่ การโยกยา้ย โอนยา้ย เลื่อนต าแหน่ง และแต่งตัง้  / รบัเขา้

ใหม่ ต้องไม่มกีารทบัซ้อนในผลประโยชน์ และถือเป็นความรบัผดิชอบของหวัหน้างานแต่ละสายงาน และ
ฝ่ายบุคคลในการตรวจสอบและด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบรษิทั 

• ก าหนดใหพ้นักงานใหม่กรอกแบบฟอรม์แบบแสดงรายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (FM-HR-CB-016) 
ทุกคน  

• เมื่อพนักงานมกีารเปลี่ยนแปลงสถานะใดทีอ่าจเป็นผลประโยชน์ทบัซ้อนต้องแจง้ขอ้มูลทีเ่ป็นปัจจุบนัให้กบั
ฝ่ายบุคคลรบัทราบ 
 

9. การตรวจสอบทางบญัชี และการจดัเกบ็รกัษาข้อมูล 
1) บรษิัทมกีระบวนการตรวจสอบรายการทางบญัช ีและมกีารอนุมตัอิย่างเหมาะสมก่อนบนัทกึรายการเขา้

ระบบบญัช ีโดยจะตรวจสอบตามนโยบายต่างๆ ของบรษิทั กฎระเบยีบ กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง สญัญาหรอื

ขอ้ตกลง เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชแีละนโยบายการบญัชอีย่างเหมาะสม 

2) ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน และค่าใชจ้่ายลงทุน ตอ้งมหีลกัฐานประกอบอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และตอ้งไดร้บัการ

อนุมตัติามระดบัวงเงนิโดยผูม้อี านาจอนุมตัทิีก่ าหนดไวใ้นนโยบายค่าใชจ้่ายด าเนินงานหรอืค่าใชจ้่ายลงทุน 

3) รายงานทางการเงนิจะตอ้งจดัท าอย่างถูกตอ้ง เป็นจรงิ และเชื่อถอืได ้และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูทีม่สีาระส าคญั

อย่างถูกตอ้งครบถว้น รวมถงึขอ้มลูรายการระหว่างกนั และหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

4) บรษิัทมกีารควบคุมการจดัเก็บเอกสารทางบญัชอีย่างเพยีงพอ และปลอดภยั เพื่อใช้ในการตรวจสอบได้

ทนัท ีมกีารควบคุมการเขา้ถงึขอ้มลูทางบญัช ีและมกีารจดัเกบ็ไฟลข์อ้มลูส ารองอย่างปลอดภยั 

 
10. การฝึกอบรม การส่ือสาร และการติดตาม 

1) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานจะไดร้บัการอบรมหรอืรบัทราบเกีย่วกบัการต่อตา้นการคอร์รปัชนั  เพื่อให้

ตระหนักถงึนโยบายฉบบันี้  รวมถงึ (1) วธิกีารรายงาน กรณีพบเหน็หรอืสงสยัว่ามกีารคอร์รปัชนั (2) เป็น
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ส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรอืก่อนการเขา้รบัต าแหน่งของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานใหม่ทุกคน

ของบรษิทั (3)เผยแพร่มาตรการและนโยบายการต่อตา้นการคอร์รปัชนั ใหบุ้คลากรภายในองค์กรรบัทราบ  

และเขา้ถึงขอ้มูลเกี่ยวกบัมาตรการต่อต้านฯ ได้ง่าย (4) จดัให้มกีารทดสอบความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบั

มาตรการป้องกนัการใหส้นิบนขององค์กร  เพื่อประเมนิประสทิธภิาพของการฝึกอบรมและเพื่อใหม้ัน่ใจว่า

พนักงานทุกระดบัจะสามารถน าไปปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกตอ้ง 

2) บริษัทจะสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชนัให้แก่ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จ ัดจ าหน่ายสินค้า/

ใหบ้รกิาร และผูร้บัเหมาทราบ ตามความเหมาะสม   

 
11. การส่ือสาร 

บริษัทจดัให้มกีารสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั ให้กับกรรมการ พนักงานและผู้บรหิาร 
บรษิทัย่อย ตวัแทนทางธุรกจิ และคู่คา้ เพื่อสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และความตระหนักถงึความส าคญัในการต่อต้าน
ทุจรติคอร์รปัชนั ผ่านช่องทางต่าง เช่น จดหมายอเิลค็โทรนิค บนเว็บไซต์ของบรษิทั รายงานประจ าปี  การปฐมนิเทศ
และการฝึกอบรมเป็นตน้ ทัง้นี้ บรษิทัเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชนเกีย่วกบันโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอร์
รปัชนัของบรษิทั  และเมื่อมกีารจดัท าหรอืปรบัปรุงนโยบายและมาตรการทีเ่กี่ยวขอ้ง จะจดัใหม้กีารสื่อสารและเปิดเผย
ขอ้มลูทุกครัง้ตามช่องทางทีเ่หมาะสม  
 

12. มาตรการตรวจพบการทุจริต (Fraud Detection) 
12.1 ช่องทางการรบัแจง้เหตุหรอืเบาะแส หรอืรอ้งเรยีนการทจุรติคอรร์ปัชนั 

บรษิทัก าหนดใหม้ชี่องทางในการรบัเรื่องแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กี่ยวกบัการกระท าทีอ่าจท าใหเ้กดิความ
สงสยัว่าเป็นการทุจรติคอร์รปัชนัที่เกิดขึน้ทัง้ทางตรง หรอืทางอ้อม หรอืการกระท าที่ผดิกฎหมาย ผดิศลีธรรม 
หรอืหลกัจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัเปิดโอกาสใหทุ้กคนไม่ว่าจะเป็นพนักงานของบรษิทั หรอื
บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสได้ และมีกระบวนการปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อให้มัน่ใจและรู้สึก
ปลอดภยัในการแจง้เหตุหรอืเบาะแสเกีย่วกบัการทุจรติ ช่องทางการรบัแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนการทุจรติคอร์
รปัชนั มดีงันี้  

1) Email : ethic_hotline@indexlivingmal.com  

2) ทางไปรษณีย ์:  

ฝ่ายตรวจสอบภายใน / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล ์จ ากดั (มหาชน)  

เลขที ่147 ซอยพระรามที ่2 ซอย 50 ถ.พระรามที ่2 

แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพฯ 10150 

หมายเหตุ : กรณีทีม่กีารแจง้เบาะแสหรอืรอ้งเรยีน ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืกรรมการ ผูแ้จง้เบาะแส
หรอืผูร้อ้งเรยีน สามารถส่งเรื่องจ่าหน้ามายงั ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยตรงผ่านทางช่องทางอีเมล์ 
หรอืไปรษณีย ์

12.2 การปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส บริษัทก าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing 
Policy) เพื่อให้การร้องเรยีนถือเป็นความลบัสูงสุด ผู้รบัขอ้ร้องเรยีนจะเก็บรกัษาขอ้มูลต่างๆ เป็นความลบัเพื่อ
ป้องกนัการตอบโต้ หรอืความไม่เป็นธรรมต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัของผูแ้จ้งเบาะแสหรอื
รอ้งเรยีน  
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13. มาตรการตอบสนองการทุจริต (Fraud Response) 
บรษิทัจดัท ามาตรการตอบสนองการทุจรติคอร์รปัชนั เพื่อแก้ไขผลกระทบจากการเกดิทุจรติ รวมทัง้หาวธิกีารป้องกนั
ไม่ใหก้ารทุจรติคอรร์ปัชนัในประเภทเดยีวกนัเกดิขึน้อกี โดยมแีนวปฏบิตั ิดงันี้ 
13.1  การสอบสวน   

เมื่อมกีารแจง้เหตุหรอืเบาะแสการทุจรติ ฝ่ายตรวจสอบภายในด าเนินการรวบรวมขอ้มลูและรายละเอยีดเบือ้งตน้ 
ซึง่หากมมีลูจะน าเสนอใหบ้รษิทัพจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน เพื่อท าหน้าทีใ่นการพจิารณาสอบสวนขอ้
รอ้งเรยีน หรอืการทุจรติคอรร์ปัชนัทีเ่กดิขึน้    
• การสอบสวนการกระท าผิดและการทุจริต ต้องด าเนินการด้วยความเที่ยงธรรมและปราศจากอคติ ใดๆ 

เพื่อใหไ้ดท้ราบขอ้เทจ็จรงิ หรอืพสิูจน์เรื่องทีร่อ้งเรยีนว่าผูท้ีถู่กกล่าวหาไดก้ระท าผดิหรอืการทุจรติ หรอืไม่ 
และตอ้งดแูลรกัษาผลประโยชน์และชื่อเสยีงของผูถู้กกล่าวหา  

• คณะกรรมการสอบสวน มหีน้าที่รบัผดิชอบในการสอบสวนหาขอ้เท็จจริง ประเมนิและตรวจสอบขอ้มูลที่
ได้รบัในเบื้องต้นร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ในการตรวจสอบขอ้มูลดงักล่าว ให้คณะกรรมการสอบสวน
สามารถด าเนินการตรวจสอบเอกสาร ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนขอ้มลูอื่นใดของบรษิทัและบรษิทัย่อย และ
สอบถามขอ้มลูกบัผูใ้หข้อ้มลูได ้ 

• หากพนักงาน หรอืผู้บรหิารเป็นผู้ถูกกล่าวหา บรษิัทจะตัง้คณะกรรมการสอบสอบ ซึ่งประกอบด้วย ฝ่าย
บุคคล หน่วยงานตน้สงักดั และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ในการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ 

• หากกรรมการบรษิทัเป็นผูถู้กกล่าวหา บรษิทัจะตัง้คณะกรรมการสอบสวน ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอสิระ
ทัง้หมด เพื่อด าเนินการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการกระท าดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ 

• หากกรรมการอสิระเป็นผูถู้กกล่าวหา บรษิทัจะตัง้คณะกรรมการสอบสวน ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
โดยหา้มกรรมการอสิระท่านนัน้เขา้เป็นคณะกรรมการสอบสวนพจิารณาสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ 

• หากการสบืสวนขอ้เท็จจรงิแล้วพบว่า ขอ้มูลหรอืหลกัฐานที่มเีหตุผลอนัควรเชื่อได้ว่า ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้
กระท าการทุจรติคอร์รปัชนัจรงิ บรษิัทจะให้สทิธิผ์ู้ถูกกล่าวหาได้รบัทราบขอ้กล่าวหา และให้สทิธิใ์นการ
พิสูจน์ตนเอง โดยการหาขอ้มูล หรือหลกัฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัการ
กระท าทุจรติคอรร์ปัชนั ตามทีไ่ดถู้กกล่าวหา 

• เมื่อสอบสวนหาขอ้เทจ็จรงิและตรวจสอบขอ้มลู และพบว่าขอ้มูลทีไ่ดร้บัมมีลูขอ้เทจ็จรงิว่า ผูถู้กกล่าวหาได้
กระท าการทุจรติคอร์รปัชนัจรงิ ถือว่าเป็นการกระท าผดิต่อนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั และแนว
ปฏบิตัขิองบรษิทั คณะกรรมการสอบสวนตอ้งรายงานเรื่องใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบ  

• คณะกรรมการสอบสวนตอ้งบนัทกึการสอบสวนภายใน รายงานผลการตรวจสอบ และจดัส่งเอกสารหลกัฐาน
ที่เกี่ยวข้องให้ฝ่ายบุคคลจดัเก็บไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี หรือจนกว่าสิ้นสุดอายุความทางกฎหมาย 
เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัมหีลกัฐานเพยีงพอหากตอ้งน าไปใชใ้นชัน้ศาล  

 
13.2  การลงโทษ 

• เมื่อสอบสวนหาขอ้เทจ็จรงิและตรวจสอบขอ้มลู และพบว่าขอ้มูลทีไ่ดร้บัมมีูลขอ้เท็จจรงิว่า ผูถู้กกล่าวหาซึง่
เป็นพนักงานและผูบ้รหิารของบรษิทัไดก้ระท าการทุจรติคอรร์ปัชนัจรงิ ถอืว่าเป็นการกระท าผดิต่อนโยบาย
ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั และแนวปฏบิตัขิองบรษิทั ใหค้ณะกรรมการสอบสวนด าเนินการเสนอ ผูบ้รหิาร
ระดบัสงู และ/หรอืกรรมการผูม้อี านาจของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อด าเนินการพจิารณาบทลงโทษทางวนิัย 
หรือลงโทษตามระเบยีบของบริษัท (อ้างอิง กระบวนการลงโทษทางวินัย (ILM-HR-023)) ผู้ถูกกล่าวหา
จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาโทษทางวนิัยตามทีบ่รษิทัไดก้ าหนดไว ้  

• ในกรณีทีพ่สิจูน์ไดว้่ากรรมการผูม้อี านาจของบรษิทัและบรษิทัย่อย หรอืกรรมการบรษิทัฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิ
ตามนโยบายนี้ หรอืท าการทุจรติคอร์รปัชนัจรงิ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาโทษ โดยพจิารณาจาก
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หลกัฐานข้อเท็จจริง และสถานการณ์แวดล้อมตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีและให้รายงานผลการ
สอบสวน รวมถงึการพจิารณาโทษใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาต่อไป  

• หากการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว เป็นการกระท าทีผ่ดิกฎหมายกใ็หร้บัโทษตามทีก่ฎหมาย
ก าหนดดว้ย  

• การด าเนินคดทีางแพ่ง และ/หรอื อาญา ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาตดัสนิ ทัง้นี้ บรษิทัถอืว่า
การทุจรติ และ/หรอื การกระท าทีผ่ดิกฎหมายเป็นเรื่องรุนแรง โดยบรษิทัจะด าเนินคด ีทัง้ทางแพ่งและอาญา
จนถงึทีสุ่ดทนัท ีโดยมใิหม้กีารเจรจาต่อรองลดหย่อยค่าเสยีหายในทุกกรณี 

• ค าตดัสนิในการก าหนดโทษทางวนิัยของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ ถอืเป็นอนั
สนิสุด  

• บรษิัทจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรอืใหผ้ลทางลบต่อกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานที่ปฏิเสธการทุจรติ
คอรร์ปัชนั แมว้่าการกระท านัน้จะท าใหบ้รษิทัสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ 

 
13.3 มาตรการแก้ไข 

เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้น คณะกรรมการสอบสวน และผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาหา
มาตรการแก้ไขจากเหตุการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้น เพื่อปรบัปรุง หรือเพิ่มเติมนโยบาย ระบบการควบคุมภายใน 
กระบวนการท างาน รวมถงึการฟ้องรอ้งด าเนินคดทีางแพ่ง/หรอือาญา และขยายผลการสอบสวนเพื่อตรวจสอบ
การทุจรติในส่วนอื่นๆ ที่อาจจะเกี่ยวขอ้ง โดยก าหนดมาตรการแก้ไขในแต่ละกรณี จดัท าแผนมาตรการแก้ไข 
(Action Plan) พรอ้มกรอบระยะเวลาในการด าเนินงาน เพื่อน าเสนอต่อผูบ้รหิารสูงสุดของบรษิทัและด าเนินการ
แกไ้ขตามมาตรการทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิ  

 
13.4 การเปิดเผยข้อมูล  

บรษิทัก าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล หรอืบุคลากรหรอืหน่วยงานทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล เป็นผูเ้ปิดเผยขอ้มูลส าคญัเกี่ยวกบั
การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนการตัดสินใจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวข้องกับ
มาตรการต่อต้านการทุจรติๆ ต่อหน่วยงานภายนอกที่มหีน้าที่ก ากบัดูแล อาท ิส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ หรอืต่อสาธารณะ  
 
ทัง้นี้ บรษิัทห้ามมใิหผู้้ทีไ่ม่มหีน้าทีห่รอืไม่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ
บรรษทัภบิาล เปิดเผยขอ้มูลดา้นการต่อต้านการทุจรติ ตลอดจนการทุจรติใดๆ แก่บุคลากรในบรษิทั สื่อมวลชน 
หรอืหน่วยงานอื่นใด นอกจากน้ี บรษิทัจะพจิารณาลงโทษผูฝ่้าฝืนโดยไม่มขีอ้ยกเวน้ 

                                                            
14. การทบทวนและปรบัปรงุแนวปฏิบติัส าหรบัการต่อต้านการทุจริต 

แนวปฏิบตัิส าหรบัการต่อต้านการทุจรติฉบบันี้ อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษทัภบิาล โดยบรษิทัก าหนดใหม้กีารทบทวนและปรบัปรุงคู่มอืฉบบันี้เป็นประจ าทุกปี หรอืเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงที่
ส าคญัซึง่กระทบต่อการบรหิารความเสีย่งและแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั เพื่อใหม้ัน่ใจว่าคู่มอื
เป็นไปตามขอ้บงัคบัและ กฎหมายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง   การปรบัปรุงการต่อตา้นการทุจรติตอ้งไดร้บัการพจิารณาอนุมตัิ
จากคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล และคณะกรรมการบรษิทั และมกีารสื่อสารแนวปฏิบตัฯิ ที่
ไดร้บัการปรบัปรุงดงักล่าวใหท้ราบโดยทัว่กนัทัง้บรษิทั 

 

 

 






