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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
คณะกรรมการบร ิษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1994) จากัด(มหาชน)(“บร ิษัทฯ”) บร ิษัทฯ ให้ความสาคัญในการต่อต้าน
การทุจร ิตคอร์รัปชั่นทุกรู ปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะโดยการนาเสนอการให้คามั่นสัญญา การขอ การเร ียกร้อง
การให้หร ือรับสินบน หรอื การกระทาพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจร ิตคอร์รัปชั่น โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง
รวมทั้งห้ามกรรมการ ผู้บร ิหาร และพนักงานให้หร ือเสนอที่จะให้ทรัพย์สินหร ือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจ
ให้บุคคลนั้นกระทาหร ือละเว้นการกระทาใดที่ผิดต่อกฎหมายหร ือโดยมิชอบต่อตาแหน่งหน้าที่ของตน รวมถึงกระทาการใดๆ
อันเป็นการเร ียกร้อง หร ือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หร ือผลประโยชน์อื่นใด สาหรับตนเองหร ือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ
หร ือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หร ืออาจทาให้บร ิษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
กรรมการบร ิษัท ผู้บร ิหาร และพนักงานตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบร ิษัทจะต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกั นและให้มี
การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจร ิตคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และ
ข้อกาหนดในการดาเนินการด้านต่างๆให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้อกาหนดของ
กฎหมาย ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนกระทาการใดๆอันเป็นการสนับสนุนการคอร์รัปชั่นจะได้รับการพิจารณาลงโทษตามระเบียบ
บร ิษัท

1. นิยาม
1.1

ทุจร ิต

หมายถึง

การกระทาใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับ
ตนเองหร ือผู้อื่น โดยหมายรวมถึงการกระทาต่าง ๆ เช่น
(ก) การยักยอก หมายถึง การครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หร ือซึ่งผูอ
้ ื่น
เป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย แล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหร ือบุคคลที่
สามโดยทุจร ิต
(ข) การฉ้อโกง หมายถึง การหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความเท็จหร ือ
ปกปิดข้อความจร ิงซึ่งควรบอกให้แจ้งโดยทุจร ิต โดยการหลอกลวงนั้นทา
ให้ ไ ด้ ไ ปซึ่ ง ทรั พย์สิน จากผู้ ถู กหลอกลวงหรอื บุ คคลที่ สาม หร อื ท าให้ ผถ
ู้ ูก
หลอกลวงหร ือบุคคลที่สาม ทา ถอน หร ือทาลายเอกสารสิทธิใด ๆ
(ค) การตกแต่งบัญชี หมายถึง การปรับแต่งตัวเลขทางการบัญชี โดยอาศัย
ความได้เปร ียบของช่องโหว่ของหลักการบัญชี และทางเลือกต่าง ๆ ในการ
วั ดมูลค่าและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญ ชีเพื่อที่จ ะเปลี่ยนข้ อมูลในงบ
การเงินให้เป็นไปตามที่ต้องการเพื่อวัตถุประสงค์โดยมิชอบ
(ง) การคอร์รัปชัน หมายถึง การเร ียก รั บ หร ือยอมจะรับ ให้ ขอให้ หร ือการ
เสนอ / ให้ ค ามั่ น / สั ญ ญาว่ า จะให้ ทรั พ ย์ สิ น หร อื ประโยชน์ อื่ น ใดกั บ
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ หน่ ว ยงานของรั ฐ เจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานเอกชน
หน่วยงานของเอกชน เพื่อให้บุคคลหร ือหน่วยงานเหล่านั้นใช้อานาจหน้าที่
ที่มีอยู่ กระทาการ ไม่กระทาการ เร่งรัด หร ือประว ิงการกระทาใดอันมิชอบ
ด้วยอานาจหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยไม่ชอบไม่ว่าเพื่อ
ตนเองหร ือผู้อื่น หร ือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหร ือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม
ในทางธุรกิจ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย จาร ีต และขนบธรรมเนีย ม
กาหนดให้กระทาได้

1.2

บุคลากรของบร ิษัท

หมายถึง

กรรมการ ผู้บร ิหาร และพนักงานทุกระดับของบร ิษัทฯ

หมายถึง

ลูกจ้าง ตัวแทน ที่ปร ึกษา บร ิษัทในเคร ือ หร ือบุคคลใดซึ่งกระทาการเพื่อหร ือ
ในนามของบร ิษัทฯ ไม่ว่าจะมีอานาจหน้าที่ในการนั้นหร ือไม่ก็ตาม

1.3 บุ ค ค ล ที่ มี ค ว า ม
เกี่ยวข้องกับบร ิษัท
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2.

ขอบเขตของนโยบาย
นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับกับบุคลากรของบร ิษัท และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบร ิษัท

3.

แนวปฏิบัติ
3.1.

การคอร์รัปชัน

บุคลากรของบรษ
ิ ัทต้องไม่ดาเนินการหรอื เข้าไปมีส่วนร่ วมในการทุจรติ และคอร์ รัปชัน การให้/รั บสินบนทุก
รู ปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจร ิตและ คอร์รัปชัน คู่มือการกากับ
ดู แลกิจ การที่ ดี มาตรฐานทางจร ยิ ธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนิ น ธุ รกิ จ ของบรษ
ิ ัท ฯ รวมทั้ ง ระเบีย บ และ
ข้อกาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.2. การให้หร ือรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง
บุค ลากรของบร ษ
ิ ัท ต้ องปฏิ บัติ ด้ ว ยความระมั ด ระวั ง เกี่ ย วกั บการให้ ห ร อื การรั บ ของขวั ญ ทรั พ ย์ สิน หร อื
ประโยชน์อื่นใด รวมถึงค่าบร ิการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้ งนี้ การให้หร ือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองต้อง
เป็นไปเพื่ อวั ต ถุประสงค์ ท างธุ ร กิจ การด าเนิ น กิ จ การ หร อื ตามประเพณี นิ ย มเท่ า นั้ น และสอดคล้ องกั บระเบี ย บ
ข้อกาหนดของบร ิษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง

3.3. การบร ิจาคเพื่อการกุศล และการให้ความสนับสนุน
บร ษ
ิ ัท ฯ มีนโยบายที่ จ ะควบคุ มดู แ ลและก ากั บการบร จิ าคเพื่ อการกุ ศลหร อื การให้ แ ละรั บการสนับสนุ น ใน
รู ปแบบต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินกิจกรรมดังกล่าวจะไม่เป็นช่องทางให้เกิดหร ืออาจถูกเข้าใจว่า เกี่ยวข้องกับ
การทุจร ิตหร ือคอร์รัปชัน โดยการกาหนดขั้นตอนและการควบคุมที่ชัดเจนรัดกุมมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสอบ
ทานและติดตามเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ได้

3.4. การจ่ายค่าอานวยความสะดวก
ห้ามบุคลากรของบรษ
ิ ัท จ่ายค่าอานวยความสะดวก ในลักษณะที่อาจถูกเข้าใจว่ าเป็น การให้หรอื รั บสิ นบน
รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

3.5. การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
บรษ
ิ ัทฯ มีนโยบายวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทาการฝักใฝ่หร ือสนับสนุนพรรคการเมือง แนว
ร่วมทางการเมือง หร ือกิจกรรมใดในทานองเดียวกัน ทั้งในรู ปแบบที่เป็นตัวเงิน และที่มิใช่ตัวเงิน รวมถึงผลประโยชน์
อื่นใด
ทั้งนี้ บร ิษัทฯ ให้สิทธิเสร ีภาพแก่บุคลากรของบร ิษัทในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง แต่ต้องไม่แอบอ้าง
ความเป็นบุคลากรของบรษ
ิ ัท หรอื นาทรั พย์สินที่มีสัญลักษณ์บ่งบอกถึงบร ิษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ในการเข้าร่ว มทาง
การเมือง หร ือการกระทาใด ๆ ที่ส่งผลให้บร ิษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง

3.6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บุคลากรของบร ิษัทต้องหลีกเลี่ยงการกระทาที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับ
บร ษ
ิ ัท ฯ การด าเนินการใด ๆ จะต้ องเป็น ไปอย่ า งสมเหตุ สมผล อยู่ บนพื้ น ฐานของการกระท าเพื่ อประโยชน์ ข อง
บร ิษัทฯ ไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการกระทาหร ือพฤติการณ์ใดที่เข้าข่ายมี ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบร ิษัทฯ บุคลากรของบร ิษัทดังกล่าวมีหน้าที่รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านช่องทางที่
บร ิษัทฯ กาหนด
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3.7. การจัดซื้อจัดจ้าง
บร ิษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบัติการงานขาย รวมทั้งงานจัดหาวัตถุดิบและ
ทาสัญญาอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจร ิตและคอร์รัปชัน และบร ิหารจัดการให้มี
ว ิธีการแก้ไขที่เหมาะสม

3.8. การบร ิหารทรัพยากรบุคคล
บร ิษัทฯ มีกระบวนการบร ิหารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้า นการทุจร ิตคอร์รัป
ชัน และมีนโยบายที่จะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หร ือให้ผลทางลบต่อบุคลากรที่ปฏิเสธการทุจร ิตและคอร์รัปชัน แม้ว่า
การกระทานั้นจะทาให้บร ิษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยบร ิษัทฯ ต้องมีกระบวนการสื่อสารอย่างชัดเจนเกี่ ยวกับ
นโยบายดังกล่าว

3.9. การอบรมและการสื่อสาร
บร ิษัทฯ จัดให้มีการอบรมและการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจร ิตคอร์รัปชัน ความคาดหวังของบร ิษัทฯ และ
บทลงโทษแก่บุคลากรของบร ิษัท รวมถึงการสื่อสารไปยังบร ิษัทย่อย บร ิษัทอื่นที่บร ิษัทฯ มีอานาจในการควบคุม คู่ค้า
ทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อทราบและนามาตรการ
ต่อต้านการทุจร ิตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติ

3.10. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
หน่วยงานควบคุมภายในต้องรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อ
ดาเนินการตรวจสอบ หากพบประเด็นที่มีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจร ิตคอร์รัปชัน จะต้องแจ้ง
หน่วยงานผู้ปฏิบัติเพื่อให้มีการปรั บปรุ งมาตรการควบคุมและฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบ
อย่างเร่งด่วนต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบร ิษัทฯ ต่อไป

3.11. การจัดเก็บและรักษาข้อมูล
บร ิษัทฯ จัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยัน ความ
ถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการ
บันทึก ไม่สามารถอธิบายได้ รายการที่เป็นเท็จ หร ือทาการตกแต่งบัญชี
บร ิษัทฯ จัดให้มีขั้นตอนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการทาบัญชีและการเก็บรักษา
ข้อมูล ได้รับการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการต่อต้านการทุจร ิตคอร์ รัปชั น
และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบันทึกรายการทางการเงินมีหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

4.

บทบาทและหน้าที่

บุคลากรของบร ิษัทไม่พึงละเลยหร ือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทาที่อาจฝ่าฝืนมาตรการต่อต้านการทุจร ิตคอร์รัปชัน โดยบร ิษัทฯ
จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงานที่ปลอดภัย เมื่อบุคลากรต้องการแจ้งข้อ มูลหร ือเบาะแส รวมทั้ง
เมื่อบุคลากรต้องการคาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจร ิตคอร์รัปชัน

5.

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน

ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดบร ษ
ิ ั ท ฯ เร อื่ งการร้ อ งเร ยี นและแจ้ ง เบาะแสการทุ จ ร ติ และ/หร อื การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
กฎระเบียบองค์กร

6.

บทลงโทษ

บรษ
ิ ัทฯ จัดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากรของบรษ
ิ ัทที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจร ิตคอร์ รัปชันอย่าง
เหมาะสม การลงโทษนี้รวมถึงการเลิกจ้างงาน ในกรณีที่บร ิษัทฯ เห็นว่าจาเป็น การกระทาใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหร ือไม่เป็นไปตาม
นโยบายนี้ ไม่ว่ า ทางตรงหร อื ทางอ้ อม จะได้ รั บการพิ จ ารณาทางว น
ิ ั ย ตามระเบีย บที่ บร ษ
ิ ัท ฯ ก าหนดไว้ หร อื มีโ ทษตาม
กฎหมาย
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บุคลากรของบร ิษัทต้องทาความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจร ิตคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ งาน
ข้อกล่าวหาเรอื่ งการทุจร ิตและคอร์รัปชันอาจสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อบุคลากรของบร ิษัท และทาให้ภาพลักษณ์ของ
บร ษ
ิ ั ท ฯ มั ว หมองได้ แม้ ว่ า จะไม่ มี มู ล ความจร งิ เลยก็ ต าม หากพบการกระท าใดที่ เ ข้ า ข่ า ยขั ด ต่ อ นโยบายนี้ ให้ แ จ้ ง
ผู้บังคับบัญชา หร ือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสที่บร ิษัทฯ กาหนด

นโยบายฉบับนี้ไ ด้ รับการพิจ ารณาทบทวน ปรั บปรุ ง และอนุ มั ติ แ ล้ ว โดยที่ ประชุม คณะกรรมการบรษ
ิ ัท ครั้ ง ที่ 1/2565
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
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