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คู่มือแนวทางการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
 

ตามที่บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) บริษัทยอ่ย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม (“กลุม่บริษัทฯ”) ได้
ปรับปรุงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ เพื่อให้เหมาะกบัสถานการณ์และความเสี่ยงการคอร์รัปชัน่ ประกอบกบักฎหมาย
ปัจจบุนัให้ความส าคญักบัการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ และสง่เสริมให้หนว่ยงานภาครัฐและเอกชนมีมาตรการควบคมุภายใน
ที่มีประสิทธิภาพ ดงันัน้กลุม่บริษัทฯ โดยฝ่ายก ากบัดแูลกิจการองค์กรจึงได้พฒันาคู่มือแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน่
ของกลุม่บริษัทฯ ขึน้ เพื่อเป็นแนวทางให้เกิดผลในการบงัคบัใช้นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ได้จริงและเกิดประสิทธิภาพ
ในการปอ้งกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ 

 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อก าหนดแนวปฏิบตัิ และการด าเนินการตามนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ 
1.2 เพื่อปอ้งกนัและควบคมุความเสีย่งทีเ่กิดจากการทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมถงึผลกระทบตอ่ช่ือเสยีงของ 
      กลุม่บริษัทฯ และบทลงโทษตามกฎหมายตา่ง ๆ 
1.3 เพื่อสร้างความนา่เช่ือถือ สะท้อนความช่ือสตัย์ของกลุม่บริษัทฯ ในการด าเนินธุรกิจ 
 

2. ค านิยาม 
2.1 “กลุม่บริษัททิปโก้แอสฟัลท์” หรือ “ทิปโก้แอสฟัลท์” หมายถึง บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) 
       บริษัทยอ่ย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม ที่สอดคล้องตามเกณฑ์ที่ระบไุว้ในคูม่ือจรรยาบรรณฯ ในหวัข้อ  
       “นิยามในจรรยาบรรณ” 
2.2 “บริษัท” หมายถึง บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) 
2.3 “คอร์รัปชัน่” (Corruption) ตามที่ระบไุว้ในนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ หมายถงึ การกระท าทีใ่ห้ ขอให้  

สญัญาวา่ รับรอง หรือรับวา่จะให้เงินทอง ทรัพย์สนิ ของก านลั หรือประโยชน์อื่นใดที่ไมเ่หมาะสม แก่หรือจาก 
เจ้าพนกังานของรัฐ หนว่ยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่องค์กรเอกชน องค์กรเอกชน หรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ผา่น
การกระท าทัง้ทางตรงและทางอ้อม เพื่อจงูใจให้กระท าการ ไมก่ระท าการ หรือประวงิการกระท าอนัมิชอบด้วย 

     หน้าที่ และมีเจตนาเพื่อให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ส าหรับธุรกิจตนเอง การแนะน าบริษัท หรือเพื่อผลประโยชน์ 
     ใด ๆ อนัมิชอบในการประกอบธุรกิจ 
2.4 “ทจุริต” (Fraud) หมายถึง การประพฤติไมซ่ื่อตรงโดยใช้อบุายหรือเลห์่เหลีย่มเพื่อให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์  
      สว่นตน การทจุริตนบัรวมถึงพฤติกรรมที่ไมด่ี ทจุริต คดโกง การกระท าที่ผิดตอ่กฏหมายอยา่งผิดศีลธรรม 

                         จรรยาบรรณ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองและ/หรือผู้อื่น อยา่งมิชอบด้วยกฏหมาย เช่น การ  
                         ยกัยอกทรัพย์ หรือทรัพย์สนิของบริษัทไปใช้ประโยชน์สว่นตน การมีผลประโยชน์ทบัซ้อน การตกแตง่บญัชี 
                         หรือการแก้ไขปลอมแปลงเอกสารรวมถึงการให้สนิบนทกุรูปแบบ 

     2.5 “การด าเนินการด้านการเมือง” (Political Activities) หมายถึง การให้การสนบัสนนุด้านการเงินหรือสง่เสริม    
            สนบัสนนุพรรคการเมือง นกัการเมือง หรือบคุคลที่เก่ียวข้องทางการเมืองไมว่า่จะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม   
           เพื่อให้ได้มาเพื่อสทิธิพิเศษ หรือผลประโยชน์อนัมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ  
           การค้าอยา่งไรก็ตาม กลุม่บริษัทฯ เคารพและให้สทิธิเสรีภาพแก่พนกังานในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการ   

                         เมืองตามหลกัสทิธิเสรีภาพ ตามเกณฑ์ที่ระบไุว้ในคูม่อืจรรยาบรรณฯ  ในหวัข้อ “การด าเนินการทางการเมอืง” 
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                   2.6 “เงินบริจาค” (Charitable Contributions) หมายถึง การให้หรือการรับเงินบริจาคสิง่ของ หรือประโยชน์อื่นใด     
                         ให้บคุคลหรือนิติบคุคลใดที่จดัตัง้ขึน้ เช่น สมาคม มลูนิธิ องค์กรสาธารณะ วดั โรงพยาบาล สถานศกึษา หรือ 
                         องค์กรที่ท าประโยชน์เพื่อสงัคม อนัมีวตัถปุระสงค์เพื่อจดัท าสาธารณประโยชน์ให้สงัคมโดยไมไ่ด้หวงัสิง่ตอบ 
                         เเทน หรือผลประโยชน์จากองค์กรที่เข้าไปให้การสนบัสนนุ 
                   2.7 “เงินสนบัสนนุ” (Sponsorship) หมายถึง เงินที่จ่ายให้หรือได้รับ สิง่ของ หรือการสนบัสนนุในรูปแบบอื่น 

             ซึง่อาจค านวณได้เป็นตวัเงินท่ีได้ให้หรือได้รับจากลกูค้า คูค้่า สมาคม มลูนิธิ องค์กรการกศุล หรือ 
องค์กรไม่แสวงหาก าไร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมตราการค้า หรือช่ือเสียงของกลุ่มบริษัทฯ อนัเป็น
ประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเช่ือถือทางการค้าช่วยกระชบัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและความเหมาะสมแก่
โอกาส             

                   2.8 “คา่อ านวยความสะดวก” (Facilitation Payments) หมายถึง คา่ใช้จ่ายจ านวนเลก็น้อยที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่รัฐ 
                         อยา่งไมเ่ป็นทางการ และเป็นการให้เพียงเพื่อให้มัน่ใจวา่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะด าเนินการตามกระบวนการ หรือ 
                        เป็นการกระตุ้นให้ด าเนินการรวดเร็วขึน้ เช่น การขอใบอนญุาต การขอหนงัสอืรับรอง และการได้รับการบริการ 
                        สาธารณะ เป็นต้น ทัง้นีก้ระบวนการนัน้ไมต้่องอาศยัดลุยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเป็นการกระท าอนั 
                        ชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นัน้  
                   2.9 “เจ้าหน้าที่รัฐ” หมายถึง การท่ีบคุคลผู้ เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ/นกัการเมือง/ที่ปรึกษาของหนว่ยงาน 
                          รัฐ และได้เข้ามาท างานให้กบับริษัทเอกชน และอาจอาศยัความสมัพนัธ์หรือข้อมลูภายในไปเอือ้ประโยชน์ 
                          แก่บริษัทเอกชนหรือก่อให้เกิดภาวะความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของการปฏิบตัิหน้าที่ของหนว่ยงานของรัฐ 
                          หรือองค์กรก ากบัดแูลธุรกิจกบับริษัทท่ีอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูล โดยผลของการกระท านัน้มุง่หวงัให้เกิด 
                          ความได้เปรียบทางธุรกิจที่ไมเ่ป็นธรรม หรือ การก าหนดนโยบายเอือ้ประโยชน์เอกชนท่ีอดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
                          นัน้ท างานให้ 
                  2.10 “พนกังานของบริษัท” หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัของ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ากดั    

       (มหาชน) ตามเกณฑ์ที่ระบไุว้ในคูม่ือจรรยาบรรณฯ ในหวัข้อ “นิยามในจรรยาบรรณ” 
                  2.11 “กรรมการบริษัท” หมายถึง กรรมการของบริษัท 
                  2.12 “ฝ่ายบริหาร” หมายถึงผู้บริหาร ผู้บริหารฝ่าย และพนกังานท่ีมีบทบาทส าคญั โดยไมค่ านงึถึงต าแหน่งของ   

       พนกังาน 
    2.13 “พนกังาน” หมายถึง บคุคลที่อยูใ่นสญัญาวา่จ้างเพื่อปฏิบตัิงาน หรือ งานบริการให้กบั กลุม่บริษัททิปโก้ 

       แอสฟัลท; 
 

3.  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
3.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้อนมุตัิ และก ากบัดแูลให้มีการจดัท านโยบายและแนวปฎิบตัิ

ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน่ที่ชดัเจน สื่อสารนโยบายให้แก่พนกังานของบริษัททุกระดบั และบุคคลภายนอก
เพื่อให้เกิดการน าไปปฎิบตัิได้จริง 

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบควบคมุภายใน และ
ระบบตรวจสอบภายใน สอบทานให้บริษัทปฎิบตัิตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง คณะกรรมการฯ มี
หน้าที่สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการคอร์รัปชั่นของ
บริษัท ตามโครงการแนวร่วมปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต และคณะกรรมการตรวจสอบมี
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หน้าที่พิจารณาและน าเสนอรายงานการตรวจสอบเก่ียวกบัการต่อต้านคอร์รัปชัน่ให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อ
รับทราบหรืออนมุตัิอยา่งสม ่าเสมอ 

3.3 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีหน้าที่สอบทานความถกูต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเอง
บนพืน้ฐานของมาตรการควบคุมการต่อต้านคอร์รัปชั่นของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ
โครงการแนวร่วมปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านด้านทจุริต 

3.4 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ก าหนดนโยบายการบริหารความเสีย่งและกลยทุธ์การบริหารความเสี่ยงที่มี
ผลต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น พิจารณาและกลัน่กรองการจดัสรรสินทรัพย์เชิงกลยทุธ์ ให้สอดคล้องกบั
ความเสีย่งที่ยอมรับได้ของบริษัทและรายงานผลการบริหารความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบริษัท 

3.5 คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บริหารฝ่าย มีหน้าที่น านโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่เป็นแนว
ปฏิบตัิในการด าเนินงาน ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง  ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดของกฎหมาย 

3.6 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชัน่ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมีระบบควบคมุภายในด้านการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ที่มีความ
เหมาะสม และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.7 ฝ่ายก ากับดูแลกิจการองค์กร มีหน้าที่ในการจัดท านโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ให้ค าปรึกษาและแนะน า
เก่ียวกบัการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ ก ากบัดแูล แก่คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการทีดี 

3.8 พนกังาน มีหน้าที่ปฏิบตัิตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัต่าง ๆ เมื่อเข้ากระท าเป็นคู่สญัญากับหน่วยงาน
ภาครัฐหรือองค์กรเอกชน 
พนกังานจะต้องบนัทึกรายละเอียดธุรกรรมต่าง ๆ ตามขัน้ตอน รวมถึงการเก็บหลกัฐานและเอกสารตา่ง ๆ ที่
เก่ียวข้องเพื่อเป็นหลกัฐานในการสอบทาน 
โปรดดรูายละเอียดที่ระบไุว้ในคูม่ือจรรยาบรรณฯ ในหวัข้อ “การตอ่ต้านคอร์รัปชัน่” 
 

4. แนวปฏิบัติและข้อก าหนดในการด าเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 
กลุม่บริษัทฯมีกระบวนการควบคมุภายใน และขัน้ตอนการบนัทึกรายการทางการเงินซึง่เป็นไปตามผงัอ านาจอนมุตัิ
หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัททกุระดบั ต้องปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิ
และข้อก าหนดในการด าเนินการตามนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ ดงัตอ่ไปนี ้
4.1 คา่ของขวญั (Gifts) คา่รับรอง (Hospitality) และคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายห้ามพนกังาน รับ หรือให้ของขวญั ของที่ระลกึ การเลีย้งรับรองหรือบริการต้อนรับ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทัง้สิทธิประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ ให้กับลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หน่วยงานของรัฐหรือ 
เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีความเก่ียวข้องทางธุรกิจกบักลุม่บริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึง่ธุรกิจหรือจงูใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐให้
กระท าการอนัมิชอบด้วยหน้าที่เพื่อประโยชน์ของกลุม่บริษัทฯ หรือมีผลกระทบเก่ียวกบัการด าเนินการของกลุม่
บริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณฯ ในหัวข้อ “การรับหรือให้ทรัพย์สิน ของขวัญ ของที่ระลึก หรือ
ประโยชน์ใด ๆ ท่ีอาจสร้างแรงจงูใจในการตดัสนิใจ” 
กลุม่บริษัทฯ มีข้อก าหนดในการด าเนินการ ดงันี ้
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1. การให้ของขวญั ของที่ระลกึ การเลีย้งรับรอง หรือการบริการต้อนรับ และคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง กระท า
ได้ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของแตล่ะท้องถ่ิน หรือให้กนัตามมารยาทท่ีปฏิบตัใินสงัคม ในวาระโอกาส
ที่เหมาะสม 

2. ห้ามพนกังานของกลุม่บริษัทฯ รับของขวญั ของที่ระลกึ หรือประโยชน์อื่นใด ในทกุเทศกาล จากหนว่ยงาน
หรือผู้ที่มีความเก่ียวข้องทางธุรกิจกบักลุม่บริษัทฯ สามารถกระท าได้เฉพาะกรณี 
2.1 เป็นของขวญั ของที่ระลกึในนามองค์กรตอ่องค์กร เช่น การลงนามสญัญาทางธุรกิจ เป็นต้น ทัง้นีข้องขวญั  

ของที่ระลกึดงักลา่วจะต้องเป็นทรัพย์สนิของกลุม่บริษัทฯ และผู้ รับต้องจดัท ารายงานตามเอกสารแนบเร่ือง 
บนัทกึการรับของขวญั ของที่ระลกึ เงินสนบัสนนุ เงินบริจาค  ในนามกลุม่บริษัท เสนอตอ่ผู้บงัคบับญัชา 

2.2 ที่จดัท าขึน้เพื่อใช้เป็นสือ่ประชาสมัพนัธ์ เช่น ปฏิทิน ไดอาร่ี เป็นต้น ซึง่พนกังานสามารถรับเป็นของขวญั 
สว่นตวัได้  

ทัง้นีพ้นกังานมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงแนวทางปฏิบตัิการงดรับของขวญั ของที่ระลึก หรือ
ประโยชน์อื่นใด ดงักลา่วอยา่งทัว่ถึง 
3. พนกังานบริษัท ต้องกระท าตามขัน้ตอนการอนมุตัิ การควบคมุ รวมถึงการรายงานตามระเบียบของกลุ่ม

บริษัทฯที่ก าหนดไว้ 
4. กลุ่มบริษัทฯมีการควบคุมภายในในการการบันทึกค่าใช้จ่าย มีใบเสร็จหรือหลักฐานรับรอง การเบิก

คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบับคุคลที่สาม การลงบญัชี และการลงบนัทกึชีแ้จงเหตผุลของคา่ใช้จ่ายนัน้ๆ 
4.2 คา่อ านวยความสะดวก (Facilitation Payments) 

กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายห้ามจ่ายคา่อ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐไมว่า่กรณีใด ๆ เนื่องจากการจ่ายคา่
อ านวยความสะดวกที่จ่ายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความเสีย่งสงูมากที่จะกลายเป็นการให้สนิบน หรือเป็นคา่ใช้จา่ย
ที่มิชอบด้วยกฎหมาย 
กลุม่บริษัทฯมีข้อก าหนดในการด าเนินการ ดงันี ้
1. ห้ามพนกังานของกลุ่มบริษัทฯ ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ค่าอ านวยความสะดวก หรือสินบน ในรูปแบบ

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐตา่งประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหวา่งประเทศ เพื่อจงูใจให้กระท าการ ไมก่ระท าการ หรือประวิงการกระท าการ อนัสง่ผลกระทบเก่ียวกบั
การด าเนินการของกลุม่บริษัทฯ 

2. การติดตอ่งานกบัภาครัฐจะต้องเป็นอยา่งโปร่งใส ซื่อสตัย์และต้องการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องอยา่ง
เคร่งครัด 

3. กลุม่บริษัทฯควรมีการสื่อสารที่ชดัแจ้งถึงข้อห้ามดงักลา่วให้พนกังานบริษัท และผู้ที่มีความเก่ียวข้องทาง
ธุรกิจกบักลุม่บริษัทฯรับทราบทัว่กนั 

4.3 การบริจาค (Charitable Contributions)  
กลุม่บริษัทฯสามารถบริจาคหรือรับบริจาคแก่/จากบคุคลหรือนิติบคุคล โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการด าเนินธรุกิจ 
สง่เสริมช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ที่ดีของกลุม่บริษัทฯ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อจดัท าสาธารณประโยชน์ให้สงัคม
โดยไมไ่ด้หวงัสิง่ตอบเเทน หรือผลประโยชน์จากองค์กรที่เข้าไปให้การสนบัสนนุ 
กลุม่บริษัทฯมีข้อก าหนดในการด าเนินการ ดงันี ้
1. การบริจาคต้องเป็นการให้หรือรับในนามของกลุม่บริษัทฯเทา่นัน้ 
2. ต้องมีเอกสารหลกัฐานท่ีชดัเจนในกระบวนการอนมุตัิและใช้เงินบริจาคซึง่สอดคล้องกบักระบวนการอนมุตัิ   
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      คา่ใช้จ่ายของกลุม่บริษัทฯ  
3. เงินบริจาค ต้องไมถ่กูใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสนิบน และไมไ่ด้เป็นข้ออ้างในการคอร์รัปชัน่ 
4. ต้องมีการจดัท ารายงานการรับเงินบริจาคโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ เร่ืองบนัทกึการรับของขวญั  

ของที่ระลกึ เงินสนบัสนนุ เงินบริจาค  ในนามกลุม่บริษัท 
4.4 เงินสนบัสนนุ (Sponsorship) 

กลุ่มบริษัทฯสามารถให้หรือรับเงินสนบัสนุนแก่/จากบุคคลหรือนิติบคุคล โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการด าเนิน
ธุรกิจ สง่เสริมช่ือเสยีงและภาพลกัษณ์ที่ดีของกลุม่บริษัทฯ  
กลุม่บริษัทฯมีข้อก าหนดในการด าเนินการ ดงันี ้

1. เงินสนบัสนนุ ต้องเป็นการให้หรือรับในนามของกลุม่บริษัทฯเทา่นัน้ 
2. ต้องมีเอกสารหลกัฐานที่ชัดเจนในกระบวนการอนุมตัิและใช้เงินสนบัสนุนซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการ

อนมุตัิคา่ใช้จ่ายของกลุม่บริษัทฯ  
3. เงินสนบัสนนุ ต้องไมถ่กูใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสนิบน และไมไ่ด้เป็นข้ออ้างในการคอร์รัปชัน่ 
4. ต้องมีการจดัท ารายงานการรับเงินสนบัสนนุโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ เร่ืองบนัทกึการรับของขวญั 

ของที่ระลกึ เงินสนบัสนนุ เงินบริจาค  ในนามกลุม่บริษัท 
4.5 การด าเนินการด้านการเมือง (Political Activities) 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบาย ห้ามจ่ายเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อสนบัสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง
และกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีแนวทางปฏิบตัิที่จะให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมือง นกัการเมือง หรือ
บคุคลที่เก่ียวข้องทางการเมือง ไมว่า่จะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึง่สทิธิพิเศษ หรือผลประโยชน์อนั
มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ตามเกณฑ์ที่ระบไุว้ในคู่มือจรรยาบรรณฯ 
ในหวัข้อ “การด าเนินการด้านการเมือง” 
พนกังานของกลุ่มบริษัทฯสามารถใช้สิทธิทางการเมือง โดยเป็นการกระท าในนามของแต่ละบุคคล โดยไม่ใช้
ต าแหนง่ ช่ือ หรือตราของกลุม่บริษัทฯในการชกัจงูผู้อื่นให้สนบัสนนุนกัการเมืองหรือพรรคการเมืองและพนกังาน
สามารถมีสว่นร่วมกิจกรรมทางการเมืองโดยใช้เวลา ทรัพยากร และ ค่าใช้จ่ายของตนเอง โดยกิจกรรมดงักลา่ว
ต้องไมท่ าในนามกลุม่บริษัทฯและต้องไมม่ีผลกระทบหรือไมข่ดัขวางการปฏิบตัิหน้าที่ให้แก่กลุม่บริษัทฯ 

4.6 การบริหารทรัพยากรบคุคล 
กลุม่บริษัทฯ มีการบริหารทรัพยากรบคุคล เพื่อเป็นการสนบัสนนุนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ให้เกิดประสทิธิภาพ 
และป้องกันมิให้มีการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณฯ ในหวัข้อ “การต่อต้าน
คอร์รัปชัน่” โดยมีข้อก าหนดในการด าเนินการ ดงันี ้
1. กลุม่บริษัทฯ ต้องน านโยบายฉบบันีม้าปรับใช้กบัการบริหารทรัพยากรบคุคล ดงันี ้
1.1 การสรรหาวา่จ้าง 
     1.1.1 มีการตรวจสอบประวตัขิองบคุคลก่อนวา่จ้าง เพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบั  
       ผู้อ านวยการขึน้ไป ในสิง่ที่อาจเป็นประเด็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ทัง้นีร้วมถึงการท่ีต้องไมม่ีประวตัิ  
       การรับโทษในความผิดทีเ่ก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่  
     1.1.2 ไมว่า่จ้างเจ้าหน้าที่รัฐฯ ได้แก่ ข้าราชการ ลกูจ้าง พนกังานองค์การมหาชน พนกังานรัฐวิสาหกิจ ผู้  
      ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง หรือที่ปรึกษาของหนว่ยงานรัฐ ที่ยงัอยูใ่นต าแหนง่  
     1.1.3.การวา่จ้างเจ้าหน้าที่รัฐฯ ท่ีออกจากต าแหนง่ หรือเคยท างานให้กบัหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้องกบั   
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        บริษัทฯ โดยตรง  ต้องพ้นจากต าแหนง่หน้าที่เดมิมาเป็นระยะเวลา 2 ปีขึน้ไป โดยมีการก าหนดหน้าที่เพื่อ  
        ปอ้งกนัการสร้างประโยชน์ในทางที่มชิอบ เช่นการตดิตอ่หนว่ยงานเดิมทีเ่คยสงักดั 

                   1.1.4 เปิดเผยข้อมลูรายนามและประวตัิของบคุคลที่เคยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่รัฐฯ ในระดบับริหารตัง้แต่ 
                       ผู้อ านวยการขึน้ไป และกรรมการบริษัท พร้อมระบเุหตผุลการแตง่ตัง้ในรายงานประจ าปีของบริษัท 

  1.2. การเลือ่นต าแหนง่ การประเมินผลการปฏิบตัิงาน และการให้ผลตอบแทน กลุม่บริษัทฯต้องพิจารณาผล 
         การปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกบันโยบาย และไมม่ีประวตัิการกระท าทจุริตคอร์รัปชัน่ หรือความประพฤติที่   
         ขดัขวางตอ่การปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันี ้
2. กลุม่บริษัทฯ ต้องให้ความรู้ และสร้างความตระหนกั เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง เก่ียวกบัมาตรการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน่ กลุม่บริษัทฯ จดัให้มีการปฐมนิเทศให้แก่พนกังานใหม่ และมีกระบวนการฝึกอบรมทดสอบ
ความรู้เก่ียวกบันโยบายแก่พนกังานและคณะกรรมการของบริษัท 
3.  กลุม่บริษัทฯ ชีแ้จงบทลงโทษของการฝ่าฝืนนโยบายนีใ้ห้แก่พนกังานรับทราบ 
4. กลุ่มบริษัทฯ ต้องมีนโยบายที่จะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานของกลุ่มบริษัทฯที่
ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น ถึงแม้การปฏิเสธนัน้จะท าให้บริษัทสญูเสียโอกาสทางธุรกิจ และมีกระบวนการสื่อสาร
พนกังานได้รับทราบอยา่งชดัเจน 

4.7 การสือ่สาร การรายงานข้อมลูแก่สาธารณชน หรือผู้มีสว่นได้เสยี 
กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายสือ่สารข้อมลูตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่เพื่อให้พนกังาน
ของกลุม่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า ตวัแทน คูค้่า ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ และผู้ที่เก่ียวข้องทางธุรกิจได้รับทราบ ผา่น
สื่อทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ผ่านทางระบบ Intranet หรือ เว็บไซต์บริษัท และรายงานประจ าปี เป็นต้น 
เพื่อส่งเสริมช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ที่ดีของกลุ่มบริษัทฯในการต่อต้านคอร์รัปชั่น ตามเกณฑ์ที่ระบไุว้ในคู่มือ
จรรยาบรรณฯ ในหวัข้อ “ข้อแนะน าเก่ียวกบัจรรยาบรรณ” 
กลุม่บริษัทฯ มีข้อก าหนดในการด าเนินการ ดงันี ้
1. กลุม่บริษัทฯ มีการเผยแพร่ให้ความรู้ และท าความเข้าใจเก่ียวกบันโยบายนีใ้ห้แก่พนัธมิตรและผู้มีสว่นได้

เสยี เพื่อรับทราบมาตรการในการปอ้งกนัการคอร์รัปชัน่ 
2. กลุม่บริษัทฯ เปิดรับข้อเสนอแนะเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่จากพนัธมิตรและผู้มีสว่นได้เสยีอย่าง

โปร่งใส 
4.8 การประเมินความเสีย่งการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ (Corruption Risk Assessment) 

กลุม่บริษัทฯ มีการจดัท าการประเมินความเสี่ยงในการคอร์รัปชัน่ โดยเฉพาะการประเมินความเสี่ยงในการให้
สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมุ่งเป้าหมายไปที่พนักงานทุกระดับที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์หรือติดต่องานกับ
หนว่ยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบคุคลภายนอก 
กลุม่บริษัทฯ มีข้อก าหนดในการด าเนินการ ดงันี ้
1. ต้องท าการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดโอกาสในการทจุริตคอร์รัปชัน่ทัง้

ภายในและภายนอกกลุม่บริษัทฯ 
2. การประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นจะต้องสอดคล้องกับแนวทางปฏิบตัิการบริหารความเสี่ยงของ

กลุม่บริษัทฯ 
4.9 ระบบรับข้อร้องเรียน (Whistleblowing System) 
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กลุม่บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแส ด้วยความเป็นธรรมและคุ้มครองบคุลากรที่แจ้ง
เร่ืองทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยก าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือ
ผู้ ให้เบาะแส และการตรวจสอบ ตลอดจนการแสวงหาข้อเท็จจริง  ตามเกณฑ์ที่ระบไุว้ในคูม่ือจรรยาบรรณฯ ใน
หวัข้อ “นโยบายการร้องเรียน” 
กลุม่บริษัทฯ มีข้อก าหนดในการด าเนินการ ดงันี ้
1. ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
กลุม่บริษัทฯ มีช่องทางการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการคอร์รัปชัน่ เมื่อพบการทจุริตคอร์รัปชัน่ หรือ
กรณีมีเหตอุนัน่าสงสยัว่ามีการทจุริตคอร์รัปชัน่ หรือกรณีมีเหตอุนัน่าสงสยัว่ามีการทจุริตคอร์รัปชัน่   พนกังาน
ของกลุม่บริษัทฯ หรือบคุคลภายนอกสามารถร้องเรียนได้โดยช่องทางตา่ง ๆ ดงันี ้

• กรรมการอิสระของบริษัท  

• รองกรรมการผู้จดัการ สายบริหารทรัพยากรบคุคล 

• ผู้ด ารงต าแหนง่สงูสดุของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

• เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
2. การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

กลุม่บริษัทฯ ให้การคุ้มครองสิทธิของผู้ ร้องเรียน และผู้ ให้ข้อมลูที่กระท าโดยเจตนาสจุริต โดยจะปกปิด ช่ือ 
ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ไว้เป็นความลบั โดยห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อง 
เว้นแตเ่ป็นการเปิดเผยตามค าสัง่โดยชอบด้วยกฎหมาย  

3. การตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริง 
กลุ่มบริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงตามนโยบายการสอบสวนข้อเท็จจริงเมื่อ
ได้รับเร่ืองร้องเรียนหรือมีการแจ้งเบาะแสการทจุริตคอร์รัปชัน่โดยยึดความเป็นธรรมให้กับทกุฝ่ายและให้
รายงานแก่กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบเพื่อด าเนินการสัง่การตอ่ไป 

4. การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
กลุม่บริษัทฯ มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อ
ปรับปรุงและพฒันามาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยพนกังานของบริษัทและบุคคลภายนอกสามารถใช้
วิธีการแสดงความคิดเห็นผา่นช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ 1  
 

5. การติดตามและทบทวน 
กลุม่บริษัทฯ โดยผ่ายทางคณะกรรมการบริษัท ต้องติดตามและทบทวนมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ เพื่อให้ทราบถึง
สถานการณ์ และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปเก่ียวกบันโยบายนี ้โดยก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่
สอบทานมาตรการป้องกนัการคอร์รัปชัน่และการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องผ่านแผนงานการตรวจสอบประจ าปีของ
ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน  
ในขณะเดียวกนัคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง จะต้องมอบหมายให้ส านกับริหารความเสีย่งด าเนินการติดตามผล
ของมาตรการปอ้งกนัความเสีย่ง และสอบทานการประเมินความเสีย่งด้านคอร์รัปชัน่ โดยต้องมีการจดัท ารายงานผล
ไปยงัคณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ 
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6. บทลงโทษ 
กลุ่มบริษัทฯ มีกระบวนการในการลงโทษพนักงานและคณะกรรมการบริษัทที่ไม่ปฎิบัติตามนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชัน่อย่างเหมาะสม การลงโทษนีร้วมถึงการเลิกจ้าง ตามเกณฑ์ที่ระบไุว้ในคูม่ือจรรยาบรรณฯ ในหวัข้อ “การ
ฝ่าฝืนนโยบาย” นอกจากนีอ้าจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ ๆ ผิดตอ่บทบญัญตัิของกฎหมาย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายก ากบัดแูลกิจการองค์กร 
    10 พฤษจิกายน 2564 
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เอกสารแนบ - บนัทกึการรับของขวัญ ของที่ระลึก เงนิสนับสนุน เงนิบริจาค  ในนามกลุ่มบริษัท 
 ของขวัญ ของที่ระลึกระหว่างองค์กร 

 เงนิสนับสนุน                                                  เงนิบริจาค  

รายละเอียด :  

(ระบรุายการ จ านวน และมลูคา่โดยประมาณ) 
ชื่อองค์กรที่ส่งมอบ : 

ลักษณะความเกี่ยวข้อง :    กิจการในกลุม่ทิปโก้    ลกูค้า  ผู้จดัหา   หุ้นสว่นธรุกิจ   

 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ ………………………………………………………………………………… 

ช่ือผู้แทน จากองค์กรที่สง่มอบ: …………………………………………………………..…. 

โปรดระบุโอกาสการรับของขวัญ ของที่ระลึก | กจิกรรมที่รับเงนิสนับสนุน | โครงการที่รับเงนิบริจาค : 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

วนัท่ีรับมอบ : ……………………………. 

วันที่จ าหน่ายรายการ ของขวญั ของที่ระลกึ | เงนิสนับสนุน | เงนิบริจาค 

……………………………………..…………………  อ้างองิ. …………………………………………….. 
ผู้แทบรับมอบ 

ช่ือพนกังาน :  

ลายเซ็น…………………………………………………………..  วนัท่ี : ………………………………….. 

รหสัพนกังาน : แผนก/ฝ่าย/สาขา/บริษัท: 
รายงานนีไ้ด้รับการตรวจสอบโดยผู้บงัคบับญัชา  

(ระดบั M1 หรือสงูกวา่) 
รายงานนีไ้ด้รับการรับทราบโดยฝ่ายทรัพยากรบคุคล* 
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(                                  ) (                         ) 

วนัท่ี :  ........../............../............. วนัท่ี :  ........../............../............. 
 


