
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) 
53/1 หมู่ที ่4 ถนนกาญจนาภิเษก ต าบลบางแมน่าง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบรุี 11140 

Telephone No.: +66-191-8288 / +66-191-8289 E-Mail: information@tpic.co.th 
 

นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติและคอร์รัปชนั  1 | 4 

นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน 

คณะกรรมการบรษิัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1994) จ ากัด(มหาชน)(“บรษิัทฯ”) บรษิัทฯ ให้ความส าคัญในการต่อต้าน

การทุจรติคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะโดยการน าเสนอการให้ค ามั่นสัญญา การขอ การเรยีกร้อง 

การให้หรอืรับสินบน หรอืการกระท าพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจรติคอร์รัปชั่น โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งห้ามกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานให้หรอืเสนอที่จะให้ทรัพย์สินหรอืผลประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจ

ให้บุคคลนั้นกระท าหรอืละเว้นการกระท าใดที่ผิดต่อกฎหมายหรอืโดยมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ของตน รวมถึงกระท าการใดๆ 

อันเป็นการเรยีกร้อง หรอืยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรอืผลประโยชน์อ่ืนใด ส าหรับตนเองหรอืผู้อ่ืนที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ 

หรอืละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรอือาจท าให้บรษิัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม  

กรรมการบรษิัท ผู้บรหิาร และพนักงานตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบรษิัทจะต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกันและให้มี

การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รัปช่ันน้ีอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และ

ข้อก าหนดในการด าเนินการด้านต่างๆให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของ

กฎหมาย ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนกระท าการใดๆอันเป็นการสนับสนุนการคอร์รัปช่ันจะได้รับการพิจารณาลงโทษตามระเบียบ

บรษิัท  

1. นิยาม 

1.1 ทุจรติ หมายถึง การกระท าใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ

ตนเองหรอืผู้อ่ืน โดยหมายรวมถึงการกระท าต่าง ๆ เช่น 

   (ก) การยักยอก หมายถึง การครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อ่ืน หรอืซึ่งผู้อ่ืน

เป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย แล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรอืบุคคลที่

สามโดยทุจรติ 

(ข) การฉ้อโกง หมายถึง การหลอกลวงผู้อ่ืนด้วยการแสดงข้อความเท็จหรอื

ปกปิดข้อความจรงิซึ่งควรบอกให้แจ้งโดยทุจรติ โดยการหลอกลวงน้ันท า

ให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรอืบุคคลที่สาม หรอืท าให้ผู้ถูก

หลอกลวงหรอืบุคคลที่สาม ท า ถอน หรอืท าลายเอกสารสิทธิใด ๆ 

(ค) การตกแต่งบัญชี หมายถึง การปรับแต่งตัวเลขทางการบัญชี โดยอาศัย

ความได้เปรยีบของช่องโหว่ของหลักการบัญชี และทางเลือกต่าง ๆ ในการ

วัดมูลค่าและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีเพื่อที่จะเปล่ียนข้อมูลในงบ

การเงินให้เป็นไปตามที่ต้องการเพื่อวัตถุประสงค์โดยมิชอบ 

(ง) การคอร์รัปชัน หมายถึง การเรยีก รับ หรอืยอมจะรับ ให้ ขอให้ หรอืการ

เสนอ / ให้ค ามั่น / สัญญาว่าจะให้ ทรัพย์สินหรอืประโยชน์อ่ืนใดกับ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน 

หน่วยงานของเอกชน เพื่อให้บุคคลหรอืหน่วยงานเหล่านั้นใช้อ านาจหน้าที่

ที่มีอยู่ กระท าการ ไม่กระท าการ เร่งรัด หรอืประวงิการกระท าใดอันมิชอบ

ด้วยอ านาจหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยไม่ชอบไม่ว่าเพื่อ

ตนเองหรอืผู้อ่ืน หรอืรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรอืผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เหมาะสม

ในทางธุรกิจ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย จารตี และขนบธรรมเนียม

ก าหนดให้กระท าได้ 

1.2 บุคลากรของบรษิัท หมายถึง กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกระดับของบรษิัทฯ 

1.3 บุ ค ค ล ที่ มี ค ว า ม

เกี่ยวข้องกับบรษิัท 

หมายถึง ลูกจ้าง ตัวแทน ที่ปรกึษา บรษัิทในเครอื หรอืบุคคลใดซึ่งกระท าการเพื่อหรอื

ในนามของบรษิัทฯ ไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าที่ในการนั้นหรอืไม่ก็ตาม 
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2. ขอบเขตของนโยบาย 

นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับกับบุคลากรของบรษิัท และบุคคลที่มีความเก่ียวข้องกับบรษิัท 

3. แนวปฏิบัติ 

3.1. การคอร์รัปชัน 

บุคลากรของบรษิัทต้องไม่ด าเนินการหรอืเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจรติและคอร์รัปชัน การให้/รับสินบนทุก

รูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจรติและ คอร์รัปชัน คู่มือการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจรยิธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ รวมทั้งระเบียบ และ

ข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.2. การให้หรอืรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง 

บุคลากรของบรษิัทต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับการให้หรอืการรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรอื

ประโยชน์อ่ืนใด รวมถึงค่าบรกิารต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งนี้ การให้หรอืรับของขวัญและการเล้ียงรับรองต้อง

เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การด าเนินกิจการ หรอืตามประเพณีนิยมเท่านั้น และสอดคล้องกับระเบียบ 

ข้อก าหนดของบรษิัทฯ ที่เกี่ยวข้อง 

3.3. การบรจิาคเพื่อการกุศล และการให้ความสนับสนุน 

บรษิัทฯ มีนโยบายที่จะควบคุมดูแลและก ากับการบรจิาคเพื่อการกุศลหรอืการให้และรับการสนับสนุนใน

รูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวจะไม่เป็นช่องทางให้เกิดหรอือาจถูกเข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับ

การทุจรติหรอืคอร์รัปชัน โดยการก าหนดขั้นตอนและการควบคมุที่ชัดเจนรัดกุมมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสอบ

ทานและติดตามเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ได้ 

3.4. การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก 

ห้ามบุคลากรของบรษิัท จ่ายค่าอ านวยความสะดวก ในลักษณะที่อาจถูกเข้าใจว่าเป็นการให้หรอืรับสินบน 

รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

3.5. การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง 

บรษิัทฯ มีนโยบายวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระท าการฝักใฝ่หรอืสนับสนุนพรรคการเมือง แนว

ร่วมทางการเมือง หรอืกิจกรรมใดในท านองเดียวกัน ทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และที่มิใช่ตัวเงิน รวมถึงผลประโยชน์

อ่ืนใด 

ทั้งน้ี บรษิัทฯ ให้สิทธิเสรภีาพแก่บุคลากรของบรษิัทในการแสดงความคดิเหน็ทางการเมือง แต่ต้องไม่แอบอ้าง

ความเป็นบุคลากรของบรษิัท หรอืน าทรัพย์สินที่มีสัญลักษณ์บ่งบอกถึงบรษิัทฯ ไปใช้ประโยชน์ในการเข้าร่วมทาง

การเมือง หรอืการกระท าใด ๆ ที่ส่งผลให้บรษิัทฯ สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง 

3.6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บุคลากรของบรษิัทต้องหลีกเล่ียงการกระท าที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กบั

บรษิัทฯ การด าเนินการใด ๆ จะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล อยู่บนพื้นฐานของการกระท าเพื่อประโยชน์ของ  

บรษิัทฯ ไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการกระท าหรอืพฤติการณ์ใดที่เข้าข่ายมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับบรษิัทฯ บุคลากรของบรษิัทดังกล่าวมีหน้าที่รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านช่องทางที่

บรษิัทฯ ก าหนด 
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3.7. การจัดซื้อจัดจ้าง 

บรษิัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบัติการงานขาย รวมทั้งงานจัดหาวัตถุดิบและ

ท าสัญญาอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงการประเมินความเส่ียงต่อการเกิดการทุจรติและคอร์รัปชัน และบรหิารจัดการให้มี

วธิีการแก้ไขที่เหมาะสม 

3.8. การบรหิารทรัพยากรบุคคล 

บรษิัทฯ มีกระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รัป

ชัน และมีนโยบายที่จะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรอืให้ผลทางลบต่อบุคลากรที่ปฏิเสธการทุจรติและคอร์รัปชัน แม้ว่า

การกระท านั้นจะท าให้บรษิัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยบรษิัทฯ ต้องมีกระบวนการส่ือสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ

นโยบายดังกล่าว 

3.9. การอบรมและการสื่อสาร 

บรษิัทฯ จัดให้มีการอบรมและการส่ือสารนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชัน ความคาดหวังของบรษิัทฯ และ

บทลงโทษแก่บุคลากรของบรษิัท รวมถึงการส่ือสารไปยังบรษิัทยอ่ย บรษิัทอ่ืนที่บรษิัทฯ มีอ านาจในการควบคุม คู่ค้า

ทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการส่ือสารที่หลากหลาย เพื่อทราบและน ามาตรการ

ต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปชันไปปฏิบัติ 

3.10. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานควบคุมภายในต้องรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อ

ด าเนินการตรวจสอบ หากพบประเด็นที่มีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชัน จะต้องแจ้ง

หน่วยงานผู้ปฏิบัติเพื่อให้มีการปรับปรุงมาตรการควบคุมและฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบ

อย่างเร่งด่วนต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ ต่อไป 

3.11. การจัดเก็บและรักษาข้อมูล 

บรษิัทฯ จัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยันความ

ถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนข้ันตอนการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการ

บันทึก ไม่สามารถอธิบายได้ รายการที่เป็นเท็จ หรอืท าการตกแต่งบัญชี 

บรษิัทฯ จัดให้มีข้ันตอนเพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการท าบัญชีและการเก็บรักษา

ข้อมูล ได้รับการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชัน 

และเพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าการบันทึกรายการทางการเงินมีหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการตรวจสอบ 

4. บทบาทและหน้าที่ 

บุคลากรของบรษิัทไม่พึงละเลยหรอืเพิกเฉยเมื่อพบการกระท าที่อาจฝ่าฝืนมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชัน โดยบรษิัทฯ 

จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงานที่ปลอดภัย เมื่อบุคลากรต้องการแจ้งข้อมูลหรอืเบาะแส รวมทั้ง

เมื่อบุคลากรต้องการค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชัน 

5. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน 

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดบรษิัทฯ เร ื่องการร้องเรยีนและแจ้งเบาะแสการทุจรติและ/หรอืการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎระเบียบองค์กร 

6. บทลงโทษ 

บรษิัทฯ จัดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากรของบรษิัทที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชันอย่าง

เหมาะสม การลงโทษนี้รวมถึงการเลิกจ้างงาน ในกรณีที่บรษิัทฯ เห็นว่าจ าเป็น การกระท าใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหรอืไม่เป็นไปตาม

นโยบายนี้ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวนิัยตามระเบียบที่บรษิัทฯ ก าหนดไว้ หรอืมีโทษตาม

กฎหมาย 
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บุคลากรของบรษิัทต้องท าความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 

ข้อกล่าวหาเร ื่องการทุจรติและคอร์รัปชันอาจสร้างความเส่ือมเสียชื่อเสียงต่อบุคลากรของบรษิัท และท าให้ภาพลักษณ์ของ

บรษิัทฯ มัวหมองได้ แม้ว่าจะไม่มีมูลความจรงิเลยก็ตาม หากพบการกระท าใดที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบายนี้ ให้แจ้ง

ผู้บังคับบัญชา หรอืแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสที่บรษิัทฯ ก าหนด 

 

นโยบายฉบับนี้ได้รับการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติแล้ว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทคร้ังที่ 1/2565     

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565  

 

รศ. ดร. มนตร ีโสคติยานุรักษ์ 

ประธานกรรมการบรษิัท 

บรษิัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1994) จ ากัด(มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: นโยบายฉบับนี้เป็นส่วนนึงของนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  


