ั
นโยบายต่อต ้านการคอร์รัปชน
และ
ั
ข ้อปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายต่อต ้านการคอร์รัปชน

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)
I.C.C. International Public Company Limited

ั
สารแสดงเจตนารมณ์ตอ
่ ต้านการคอร์ร ัปชน
จากประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไอ.ซี.ซี . อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึ งความสํ าคัญในการดําเนินธุรกิ จ
ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร
และพนักงาน และมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น โดยมุงมั่นดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม สุจริต โปรงใส
และสามารถตรวจสอบได พรอมสรางจิตสํานึก คานิยม ทัศนคติ เพื่อปลูกฝงและสรางจิตสํานึกใหพนักงาน
ทุกระดับนํ าไปปฏิบัติ ไดอ ยางถู กตอ ง จนกลายเป นวัฒ นธรรมองคกรที่ ยึดมั่ นวา การคอรรั ปชั่นเปนสิ่ งที่ย อมรั บ
ไมได
บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น เพื่อยืนยันเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจใหเกิ ด
ความโปรงใส เพื่อใหการบริหารจัดการองคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวน
ไดเสียทุกกลุม และจัดทําขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น เพื่ อใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย และ
มี ก ารสอบทานการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายต อ ต า นการคอร รั ป ชั่ น อย า งสม่ํ า เสมอ ทั้ ง นี้ นโยบายต อ ต า นการ
คอรรัปชั่นของบริษัท และขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษั ท ครั้ ง ที่ 12/2557 เมื่ อ วั น ที่ 31 มี นาคม 2558 และครั้ ง ที่ 11/2558 เมื่ อ วั นที่ 15 มี นาคม 2559
ตามลําดับ ซึ่งกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน มีหนาที่ปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น
โดยทั่วกัน
บริษัทฯ ขอขอบคุณ และหวังเปนอยางยิ่งวา กรรมการบริษั ท ผู บริหาร และพนักงานทุ กระดับ จะ
ปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นอยางเครงครัด เพื่อรวมกันพัฒนาองคกรไปสูความยั่งยืนตลอดไป

บุญเกียรติ โชควัฒนา
......................................
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการบริหาร
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ั
นโยบายต่อต้านการคอร์ร ัปชน
ั
บริษ ัท ไอ.ซ.ี ซ.ี อินเตอร์เนชนแนล
จําก ัด (มหาชน)
ตามทีคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) มีมติอนุมัตก
ิ ารลงนามใน
คํ า ประกาศเจตนารมณ์ แ นวร่ว มปฏิบั ต ข
ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านการคอร์รั ปชันเพือให ้สอดคล ้องกับ
หลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัท ตลอดจนเพือให ้เป็ นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อ สังคม
โดยรวม และเป็ นแนวทางในการปฏิบัตข
ิ องกรรมการบริษัท ผู ้บริหาร และพนักงานทุกระดับ บริษัทฯ จึงกําหนด
นโยบายต่อต ้านการคอร์รัปชัน เพือเป็ นแนวทางปฏิบัต ิ ดังนี
1. บริษัทฯ ไม่กระทํ า และ/หรือ ไม่สนั บสนุน การให ้สินบน หากมีการบริจาคเพือการกุศล การ
บริจาค ให ้กับพรรคการเมือง รวมถึงการให ้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทฯ จะดํ าเนินการด ้วยความโปร่งใส ชีแจง
และตรวจสอบได ้
2. ส่ง เสริม การสร ้างจิต สํ า นึก และค่ า นิย มในการต่อ ต ้านคอร์รั ป ชัน ให ้กั บ กรรมการบริษั ท
ผู ้บริหาร และพนั กงาน ให ้ปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย ประกาศ และข ้อบังคับทีเกียวข ้อง โดยจัดทํ าเอกสารเพือเป็ น
แนวทางปฏิบัต ิ
3. ห ้ามกรรมการบริษัท ผู ้บริหาร และพนั กงาน กระทํ าการใด หรือเป็ นตัวกลางในการเรียก รับ
ิ หรือ ผลประโยชน์ใ ดจาก หน่ ว ยงานของรั ฐ หรือ หน่ ว ยงานเอกชน เพือจูง ใจ หรือ กระทํ า การผิด
ทรั พ ย์ส น
กฎหมาย รวมถึงการใช ้ตําแหน่งหน ้าที และ/หรือ นํ าข ้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให ้แก่ตนเองหรือ
ผู ้อืน
4. จัดให ้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินทีโปร่งใสและถูกต ้อง มีระบบการควบคุมภายใน
ทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช ้อํ านาจให ้เหมาะสม เพือป้ องกันมิให ้เกิดการ
ทุจริตหรือมีสว่ นเกียวข ้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน
5. กํ า หนดให ้มีก ารสอบทานการปฏิบั ต ต
ิ ามนโยบายต่ อ ต ้านการคอร์รั ป ชันอย่ า งสมํ าเสมอ
ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัต ิ และข ้อกําหนดในการดําเนินการ เพือให ้สอดคล ้องกับการเปลียนแปลง
ของธุรกิจ กฎหมาย และข ้อบังคับ ทีเกียวข ้อง
่ งทางในการสือสารเพือให ้ผู ้แจ ้งเบาะแส สามารถแจ ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยให ้
6. จัดให ้มีชอ
ความมันใจว่าผู ้แจ ้งเบาะแสจะได ้รับการคุ ้มครอง
--------------------------------------------------

นโยบายต่ อ ต ้านการคอร์รั ป ชัน ฉบั บ นี ได ้รั บ อนุ มั ต ิจ ากทีประชุม คณะกรรมการบริษั ทครั งที
12/2557 เมือวันที 31 มีนาคม 2558 และมีผลใช ้บังคับตังแต่วน
ั ที 31 มีนาคม 2558 เป็ นต ้นไป
สม จาตุศรีพท
ิ ักษ์
...................................
(ดร. สม จาตุศรีพท
ิ ักษ์ )
ประธานกรรมการบริษัท

บุญเกียรติ โชควัฒนา
......................................
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการบริหาร
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ั
ข้อปฏิบ ัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์ร ัปชน
ั
บริษ ัท ไอ.ซ.ี ซ.ี อินเตอร์เนชนแนล
จําก ัด (มหาชน)
ฉบ ับที 1
บริษั ทฯ เห็ น ว่า การคอร์รั ป ชัน การให ้สิน บนและการประพฤติทุจ ริต ต่อ หน า้ ที เป็ นภั ย ร ้ายแรงต่อ
ประเทศชาติ ทังด ้านความมันคง สังคม และเศรษฐกิจ เมือแนวร่วมปฏิบัตข
ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อ ต ้าน
การทุ จ ริต (Collective Action Coalition Against Corruption) ได ้ชัก ชวนให ้เข ้าร่ ว มลงนามในคํ า ประกาศ
เจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัตข
ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against
Corruption) บริษัทฯ โดยมติทประชุ
ี
มคณะกรรมการบริษัท ครังที 9/2556 เมือวันที 28 มกราคม 2557 อนุมัต ิ
ให ้ลงนามในคําประกาศดังกล่าว และจากมติทประชุ
ี
มคณะกรรมการบริษัท ครังที 12/2557 เมือวันที 31 มีนาคม
2558 อนุมัตใิ ช ้นโยบายต่อต ้านการคอร์รัปชัน
เพือให ้การปฏิบัตต
ิ ามนโยบายข ้างต ้น ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท เมือวันที 15 มีนาคม 2559 มีมติ
เห็นชอบอนุมัตข
ิ ้อปฏิบัตต
ิ ามนโยบายต่อต ้านการคอร์รัปชัน ดังนี
ั
1. คํานิยามและรูปแบบการคอร์ร ัปชน
ปรากฏตามเอกสารแนบท ้ายข ้อปฏิบัตน
ิ ี
2. หน้าทีความร ับผิดชอบ
2.1 คณะกรรมการบริษั ท มีห น ้าทีในการกํ า หนดนโยบายและกํ า กั บดูแลให ้มีร ะบบทีสนั บ สนุ นการ
ต่อต ้านการคอร์รัปชันทีมีประสิทธิภาพ เพือให ้มันใจว่าฝ่ ายจัดการให ้ความสําคัญกับการต่อต ้านการคอร์รั ป ชัน
และปลูกฝั งจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีห น ้าทีในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิน และบั ญ ชี ระบบ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสียง และความเสียงด ้านคอร์รัปชันทีอาจเกิดขึนรวมทัง
กํากับดูแลและสอบทานมาตรการต่อต ้านการคอร์รัปชัน เพือให ้มันใจว่าเป็ นไปตามมาตรฐานสากลมีความรัดกุม
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีหน ้าทีกํากับดูแลและสนับสนุนให ้มีการดําเนินงานด ้านธรรมาภิบ าล
มีการทบทวนมาตรการด ้านกํากับดูแลกิจการ พร ้อมทังรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
2.4 คณะกรรมการบริหารความเสียง มีหน ้าทีกํากับดูแลและสนับสนุนให ้มีการดํ าเนินงานการประเมิน
ความเสียงขององค์กร และประเมินความเสียงด ้านการคอร์รัปชัน มีการทบทวนมาตรการด ้านบริหารความเสียง
ให ้เพียงพอ พร ้อมทังรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2.5 คณะกรรมการบริห าร ผู ้บริห าร มีห น า้ ทีในการกํ า หนดให ้มี ร ะบบ และให ้การส่ง เสริม และ
สนับสนุนนโยบายต่อต ้านการคอร์รัปชัน เพือสือสารไปยังพนั กงานและผู ้เกียวข ้องทุกฝ่ าย รวมทังทบทวนความ
เหมาะสมของระบบและมาตรการต่า งๆ เพือให ้สอดคล ้องกั บการเปลียนแปลงของธุร กิจ กฎหมาย ข ้อบั งคับ
บริษัท ระเบียบข ้อบังคับเกียวกับการทํางาน ระเบียบ ประกาศและมาตรการอืนๆ (ถ ้ามี)
3. แนวทางการปฏิบ ัติ
3.1 บริษัทฯ ไม่กระทํ าการใดๆ อันเป็ นการให ้สินบนหรือก่อให ้เกิดการกระทํ าทุจริตต่อหน ้าที ไม่วา่
ทางตรงหรือทางอ ้อม กรรมการบริษั ท ผู ้บริห าร และพนั ก งานต ้องไม่พ งึ ละเลยหรือ เพิกเฉย เมือพบเห็ นการ
กระทําทีเข ้าข่ายคอร์รัปชันทีเกียวข ้องกับบริษัท ต ้องแจ ้งให ้ผู ้บังคับบัญชา หรือบุคคลทีรับผิดชอบทราบ และให ้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข ้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข ้อสงสัยหรือข ้อซักถาม ให ้ปรึกษากับผู ้บังคับบัญชา หรือ
บุคคลทีกําหนดให ้ทําหน ้าทีรับผิดชอบเกียวกับการติดตามการปฏิบัตต
ิ ามจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
3.2 บริษัทฯ จะให ้ความร่วมมือและให ้การสนั บสนุนองค์กรทังของรัฐหรือของเอกชน ในการต่อต ้าน
การคอร์รัปชัน หรือการประพฤติทจ
ุ ริตต่อตําแหน่งหน ้าทีโดยมิชอบ
3.3 บริษัทฯ จะไม่ให ้การสนั บสนุนหรือกระทํ าการอันเป็ นการฝั กใฝ่ พรรคการเมืองใดพรรคการเมือง
หนึง หากมีความประสงค์จะสนั บสนุนทางการเมืองเพือเป็ นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย โดยการสนั บสนุน
ดั ง กล่ า วจะต ้องไม่ ขั ด ต่ อ หลั ก กฎหมายทีเกียวข ้องหรือ กระทํ า ไปด ้วยความคาดหวั ง ทีจ ะได ้รั บ การปฏิบั ต ิ
ตอบแทนเป็ นพิเศษ
3.4 การให ้ของขวัญ ของทีระลึก ค่ารับรอง บริษัทฯ จะปฏิบัตภ
ิ ายในขอบเขตทีกระทําได ้ โดยไม่ผด
ิ
กฎหมาย และจะปฏิบัตต
ิ ามประเพณีนย
ิ มหรือธรรมเนียมปฏิบัตท
ิ ัวไปของสังคมธุรกิจการค ้า รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท ้ายข ้อปฏิบัตน
ิ ี
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3.5 บริษัทฯ กําหนดให ้กรรมการบริษัท ผู ้บริหาร และพนักงานรับทราบ และต ้องปฏิบัตต
ิ ามนโยบาย
ต่อต ้านการคอร์รัปชันและข ้อปฏิบัตท
ิ กํ
ี าหนด
3.6 การแจ ้งเบาะแสและข ้อร ้องเรียน
พนั กงาน หรือผู ้มีสว่ นได ้เสียทีพบเห็ น หรือมีหลักฐาน หรือมีข ้อสงสัยว่ามีพนั กงาน หรือ บุคคล
ซึงกระทํ าในนามบริษัทได ้เข ้าไปมีสว่ นร่วมในการให ้สินบนหรือคอร์รัป ชันทังทางตรงหรือทางอ ้อม การทุจริต
กระทํ า ผิด กฎหมาย การฝ่ าฝื นกฎระเบีย บ ข ้อบั ง คั บ และนโยบายของบริษั ท การไม่ป ฏิบั ต ต
ิ ามจรรยาบรรณ
กรรมการบริษั ท ผู ้บริห าร และพนั ก งาน การไม่ไ ด ้รั บ ความเป็ นธรรมในการปฏิบั ต ิง าน สามารถแจ ้งเบาะแส
ข ้อร ้องเรียนการกระทําดังกล่าว ดังนี
3.6.1 ช่องทางการร ้องเรียน มีแนวทางการปฏิบัต ิ ดังนี
1. ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบทาง E-mail Address: iccauditcommittee@icc.co.th
2. ผ่านทางไปรษณียต
์ ู ้ปณ. 22 ปณ. ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
3. ร ้องเรียนได ้โดยตรงด ้วยวาจา หรือทําเป็ นหนังสือถึงผู ้รับข ้อร ้องเรียน
- ศูนย์ลก
ู ค ้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2294-4999
- เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2295-0688
4. ในกรณี ผู ้ร ้องเรีย นเลือ กทีจะไม่ เ ปิ ดเผยชือ ต ้องระบุ ร ายละเอีย ดข ้อเท็ จ จริง หรือ
หลักฐานทีชัด เจนเพีย งพอทีจะแสดงให ้เห็ นว่า มีเหตุอั นควรเชือว่า มีการเข ้าไปมีส ่ว นร่วมในการให ้สินบนหรือ
คอร์รัปชัน
ทังนี บริษัทฯ จะเก็บข ้อมูลทีเกียวข ้องไว ้เป็ นความลับและคํานึงถึงความปลอดภัยของผู ้ร ้องเรีย น
เว ้นแต่กรณีทต
ี ้องเปิ ดเผยตามทีกฎหมายกําหนด
การร ้องเรียนโดยไม่สจ
ุ ริต
หากการแจ ้งเบาะแส ข ้อร ้องเรียน ให ้ถ ้อยคํา หรือให ้ข ้อมูลใดๆ ทีพิสจ
ู น์ได ้ว่าเป็ นการกระทํ าโดย
ไม่สจ
ุ ริต อันส่งผลให ้บุคคลหรือบริษัทได ้รับความเสียหาย กรณีเป็ นพนักงานของบริษัทจะได ้รับการลงโทษทาง
วินัยตามระเบียบข ้อบังคับของบริษัท และ/หรือ ดําเนินคดีตามกฎหมาย แต่หากเป็ นบุคคลภายนอกทีการกระทํ า
นัน ทําให ้บริษัทฯ ได ้รับความเสียหาย ทางบริษัทสงวนสิทธิในการดําเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนันๆ
3.6.2 เงือนไขและการพิจารณาข ้อร ้องเรียน หรือเบาะแสการกระทําผิด
1. รายละเอียดของเรืองร ้องเรียน หรือเบาะแสการกระทํ าผิด ต ้องเป็ นความจริง มีความ
ชัดเจนเพียงพอ ทีจะนํ าสืบหาข ้อเท็จจริง เพือดําเนินการต่อไปได ้
2. ข ้อมูล ทีได ้รั บ จะถือ เป็ นความลั บ ไม่ม ีก ารเปิ ดเผยชือผู ้ร ้องเรีย นหรือ ผู ้แจ ้งเบาะแส
หากไม่ได ้รับการยินยอม
3. ผู ้ร ้องเรียนหรือผู ้แจ ้งเบาะแสการกระทําผิดทีมีเจตนาโดยสุจริต จะได ้รับการดูแลและ
ให ้ความเป็ นธรรม ไม่วา่ จะเป็ นพนักงานหรือบุคคลภายนอก
4. ระยะเวลาในการดํ า เนิน การข ้อร ้องเรีย น ขึนอยู่ กั บ ความซั บ ซ ้อนของเรือง ความ
เพียงพอของเอกสารหลักฐานทีได ้รับจากผู ้ร ้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคําชีแจงของผู ้ถูกร ้องเรียน
5. ผู ้รั บ ข ้อร ้องเรียน และผู ้มีส ่ว นเกียวข ้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข ้อเท็ จจริงต ้อง
เก็ บข ้อมูลทีเกียวข ้องเป็ นความลับ จะเปิ ดเผยเท่าทีจํ าเป็ น โดยคํ านึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของ
ผู ้ร ้องเรียน หรือผู ้ให ้ความร่วมมือในการตรวจสอบข ้อเท็จจริงหรือแหล่งทีมาของข ้อมูลหรือบุ คคลทีเกียวข ้อง
3.6.3 บุคคลทีเกียวข ้อง
1. ผู ้แจ ้งข ้อมูล หมายถึง ผู ้ร ้องเรียนหรือผู ้ทีแจ ้งเบาะแสการกระทําผิด
2. ผู ้รับข ้อร ้องเรียน หมายถึง บุคคลตาม 3.6.1 ข ้อ 1 – 3
3.7 การตรวจสอบข ้อเท็จจริง
3.7.1 ผู ้รับข ้อร ้องเรียนจะเป็ นผู ้ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมข ้อเท็จจริง หรืออาจมอบหมาย
ให ้บุคคลหรือหน่วยงานทีไว ้วางใจเป็ นผู ้กระทําการแทนได ้
3.7.2 ผู ้รั บ ข ้อร ้องเรีย นหรือ ผู ้ได ้รั บ มอบหมายสามารถเชิญ พนั ก งานมาให ้ข ้อมูล หรือ ขอให ้
จัดส่งเอกสารใดๆ ทีเกียวข ้องเพือการตรวจสอบหาข ้อเท็จจริง
3.7.3 ข ้อร ้องเรีย นต่ า ง ๆ ทีผ่ า นการพิจ ารณาแล ้ว ให ้ผู ้รั บ ข ้อร ้องเรีย นรายงานต่ อ ผู ้บริห าร ระดับสูง เพือรายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
สําหรับข ้อร ้องเรียนทีเป็ นความจริง และต ้องมีการลงโทษทางวินัย หรือกฎหมาย ให ้ฝ่ าย
สํานักงานบริษัท เสนอเรืองพร ้อมความเห็นต่อผู ้บริหารระดับสูง เพือพิจารณาสังการ
ในกรณีทข
ี ้อร ้องเรียนก่อให ้เกิดความเสียหายต่อผู ้ใดผู ้หนึง จะเสนอวิธก
ี ารบรรเทาความ
เสียหายทีเหมาะสมและเป็ นธรรมให ้กับผู ้เสียหาย
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3.8 มาตรการคุ ้มครองผู ้ทีแจ ้งข ้อมูลหรือให ้เบาะแส
บริษัทฯ จะคุ ้มครองสิทธิของผู ้ร ้องเรียนและผู ้ให ้ข ้อมูลทีกระทําโดยเจตนาสุจริตด ้วยการปกปิ ด
ชือ ทีอยู่ หรือข ้อมูลใดๆ ทีสามารถระบุตัวผู ้ร ้องเรียนหรือผู ้ให ้ข ้อมูล และเก็ บรักษาข ้อมูลของผู ้ร ้องเรียน และ
ผู ้ให ้ข ้อมูล ไว ้เป็ นความลั บ โดยจํ า กั ด เฉพาะผู ้ทีมีห น ้าทีรั บผิดชอบในการดํ า เนินการตรวจสอบเรืองร ้องเรียน
เท่านัน ทังนี ให ้ถือปฏิบัตต
ิ ามมาตรการคุ ้มครองผู ้ร ้องเรียน ทีกําหนดไว ้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู ้บริหาร
และพนักงาน
3.9 การคุ ้มครองพนักงาน
บริษั ทฯ จะให ้การดูแลและคุ ้มครองผู ้ทีได ้ปฏิบั ต ต
ิ ามนโยบายต่อ ต ้านการคอร์รั ป ชัน และข ้อ
ปฏิบัตน
ิ ี โดยใช ้มาตรการคุ ้มครองผู ้ร ้องเรียน ทีกําหนดไว ้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู ้บริหาร และพนักงาน
3.10 ทรัพยากรบุคคล
บริษัท ฯ จะนํ านโยบายต่อต ้านการคอร์รัปชันมาเป็ นส่วนหนึงในการบริหารงานบุคคล ตังแต่การ
สรรหาคัดเลือกบุคลากร การฝึ กอบรม การประเมินผลงาน การกําหนดค่าตอบแทน และการเลือนตําแหน่ง โดย
กํ าหนดให ้ผู ้บังคับบัญชาทุกระดับสือสารทํ าความเข ้าใจกับพนั กงาน เพือใช ้ในกิจกรรมทางธุรกิจทีอยูใ่ นความ
รับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปอย่างมีป ระสิทธิภาพ
3.11 การอบรมและการสือสาร
3.11.1 บริษัทฯ จะให ้ความรู ้และจัดอบรมเกียวกับการต่อต ้านการคอร์รัปชันอย่างสมําเสมอผ่าน
หลากหลายช่อ งทาง เช่น หลัก สูต รปฐมนิเ ทศ การอบรมสัมมนา การปิ ดประกาศ เป็ นต ้น เพือให ้ตระหนั กถึง
นโยบายต่อต ้านการคอร์รัปชัน รูปแบบ และความเสียงจากการเข ้าไปมีสว่ นร่วมในการคอร์รัปชัน ตลอดจนวิธก
ี าร
รายงาน หรือแจ ้งเบาะแสในกรณีพบเห็น หรือสงสัยว่ามีการคอร์รัปชัน และรู ้ถึงบทลงโทษ หากฝ่ าฝื นนโยบาย
3.11.2 บริษัทฯ จะสือสารนโยบายต่อต ้านการคอร์รัปชันให ้แก่บริษัทย่อย บริษัทร่วม กรรมการ
่ ผู ้ทีเกียวข ้องทางธุรกิจ และตัวแทนทาง
บริษัท ผู ้บริหาร พนั กงาน ผู ้ถือหุ ้น ลูกค ้า คู่ค ้า ผู ้มีสว่ นได ้เสียทุกกลุม
ธุรกิจได ้รับทราบตามช่องทางทีเหมาะสม
3.12 การบันทึกและเก็บรักษาข ้อมูล
บริษั ทฯ ดํ า เนินการในส่ว นทีเกียวข ้องกับ ข ้อมูลตามนโยบายของบริษั ท ซึงมีค วามมุ่งมั นทีจะ
รักษามาตรฐานเกียวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสือสาร ข ้อมูลซึงเป็ นพืนฐานทีสําคัญในการสร ้าง
ระบบการควบคุมทีมีประสิท ธิภาพ โดยจะดํ าเนินการในเรืองต่างๆ เพือให ้เกิดความมั นใจว่า ข ้อมูล ระบบงาน
และระบบคอมพิวเตอร์ ได ้มีการป้ องกันรักษาให ้พร ้อมทีจะใช ้ได ้ตลอดเวลาในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนการ
วางรูปแบบและต ้นทุนของมาตรการต่างๆ ในการควบคุมดูแลให ้เป็ นไปตามความเหมาะสมต่อความเสียงของ
ข ้อมูลระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์
เพือให ้บรรลุถงึ ความมุง่ มันดังกล่าว บริษัทฯ ได ้ดําเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัต ิ ดังนี
1. กํ าหนดความรับผิดชอบของผู ้ใช ้งานและผู ้ดูแลข ้อมูล ทังระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์
ทังหมด
2. ประเมินความเสียงและสร ้างระบบควบคุมความเสียงให ้เหมาะสมต่อ สภาวะแวดล ้อมทีมีก าร
เปลียนแปลง
3. สร ้างระบบป้ องกันข ้อมูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรทีเกียวข ้อง
4. สร ้างระบบรักษาข ้อมูลเพือป้ องกันการเข ้าดูข ้อมูล การแก ้ไข การทําข ้อมูลโดยมิชอบ ไม่วา่ จะ
เป็ นการกระทําโดยอุบัตเิ หตุ หรือด ้วยความตังใจ
3.13 กระบวนการตรวจสอบและการควบคุมภายใน
บริษัทฯ จัดให ้มีกระบวนการตรวจสอบเป็ นประจําทุกปี จากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท
ทังนี บริษัทฯ ให ้ความเป็ นอิสระและไม่จํากัดขอบเขตของผู ้ตรวจสอบในการปฏิบัตงิ าน นอกจากนียังมีการสอบ
ทาน/ตรวจสอบบัญชีโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทุกไตรมาสและทุกปี ตามข ้อกําหนดของหน่วยงานทีเกียวข ้อง
คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให ้มีการควบคุมภายใน เพือให ้มันใจว่าธุรกิจได ้ดําเนินการใน
ขอบเขตทีถูกต ้อง เหมาะสมและปฏิบัตต
ิ ามนโยบายของบริษัท กฎหมาย และข ้อกําหนดทีบังคับใช ้กับธุรกิจนัน
3.14 บทลงโทษ
บริษัทฯ จะดํ าเนินการลงโทษทางวินัยแก่ผู ้ทีฝ่ าฝื นหรือเพิก เฉยต่อการกระทํ าผิดตามนโยบาย
ต่อต ้านการคอร์รัปชันและข ้อปฏิบัตน
ิ ี และจะต ้องได ้รับโทษตามทีกฎหมายกําหนด (ถ ้ามี)
ทังนีให ้มีผลตังแต่วน
ั ที 15 มีนาคม 2559 เป็ นต ้นไป
สม จาตุศรีพท
ิ ักษ์
...................................
(ดร. สม จาตุศรีพท
ิ ักษ์ )
ประธานกรรมการบริษัท

บุญเกียรติ โชควัฒนา
......................................
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการบริหาร
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ั
เอกสารแนบท้ายข้อปฏิบ ัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์ร ัปชน
ั
ี
ี
บริษ ัท ไอ.ซ.ซ. อินเตอร์เนชนแนล จําก ัด (มหาชน)
ฉบ ับที 1
คํานิยาม

ข ้อความหรือคํ าใดๆ ทีใช ้ในข ้อปฏิบัตฉ
ิ บับนี ให ้มีความหมายดังต่อไปนี เว ้นแต่ข ้อความดังกล่า วจะ
แสดงหรือได ้อธิบายไว ้เป็ นอย่างอืน
ั
“การคอร์ร ัปชน”(Corruption)
หมายถึง
1. การใช ้อํานาจทีได ้มาโดยหน ้าทีเพือแสวงหาผลประโยชน์สําหรับตนหรือผู ้อืน
2. การให ้สินบนไม่วา่ จะอยู่ในรูป แบบใดๆ โดยการเสนอ การให ้คํ ามันสัญญา การให ้ การรับ หรือ
การเรีย กร ้องผลประโยชน์ เพือเป็ นสิงจูง ใจให ้บุคคลกระทํ า อย่า งหนึงอย่า งใดทีผิดกฎหมาย
ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือทําลายความไว ้วางใจ
ทังนี เว ้นแต่เป็ นกรณีท ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข ้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของท ้องถิน
หรือจารีตทางการค ้าให ้กระทําได ้
“การช่วยเหลือทางการเมือง” หมายถึง การช่วยเหลือทางการเงิน สิงของ การให ้ยืม หรือบริจาค
อุป กรณ์ การโฆษณา เพือส่ง เสริม หรือ สนั บ สนุ นพรรคการเมือ ง การซือบั ต รเข ้าชมงาน เพือระดมทุน หรือ
บริจาคเงิน สิงของ ให ้แก่องค์กรทีมีความสัม พั นธ์ใกล ้ชิดกับ พรรคการเมือง รวมทังการสละเวลาทํ างานของ
พนักงานแก่พรรคการเมือง หรือผู ้ลงสมัครรับเลือกตังทางการเมือง

ั
รูปแบบของการคอร์ร ัปชน
1. การช่วยเหลือทางการเมือง
1.1 บริษัทฯ ยึดมันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริยเ์ ป็ นประมุข มีนโยบายเป็ นกลาง
ทางการเมือง โดยจะไม่ให ้การสนั บสนุน หรือกระทํ าการใดๆ อันเป็ นการฝั กใฝ่ พรรคการเมืองใดพรรคการเมือง
หนึง
1.2 ในกรณีทบริ
ี ษัทฯ มีความประสงค์ทจะให
ี
้การสนั บ สนุ นทางการเมือง เพือเป็ นการส่ง เสริม
ระบอบประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกล่าวจะต ้องไม่ขัดต่อกฎหมายทีเกียวข ้องหรือต ้องไม่ กระทําไปด ้วยความ
คาดหวังทีจะได ้รับการปฏิบัตต
ิ อบแทนเป็ นพิเศษ ทังนี ในการสนับสนุนจะต ้องดํ าเนินการตามระเบียบว่าด ้วยการ
ื ้รั บการสนั บ สนุ น วัต ถุป ระสงค์ รายละเอีย ด จํ า นวนเงิน วันทีขอเบิก เงิน พร ้อมทั งแนบ
เบิก เงิน โดยระบุชอผู
เอกสาร หลักฐานประกอบทังหมด เสนอให ้ผู ้มีอํานาจพิจารณาอนุมัต ิ ตามระดับอํานาจอนุมัตข
ิ องบริษัท
ิ ธิเสรีภาพในการเข ้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต ้บทบัญญัตแ
1.3 พนั กงานมีสท
ิ ห่งกฎหมาย
ิ อุปกรณ์ เครืองมือใดๆ ของบริษัทไปใช ้เพือประโยชน์
แต่จะต ้องไม่แอบอ ้างความเป็ นพนักงาน หรือนํ าทรัพย์สน
ในทางการเมือง หากเข ้าร่วมจะต ้องพึงระมัดระวังการดํ าเนินการใดๆ ทีอาจทําให ้เกิดความเข ้าใจว่าบริษัทได ้ให ้
การสนับสนุนหรือฝั กใฝ่ ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง
2. การบริจาคเพือการกุศ ล ทังในรูปแบบการให ้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูป แบบอืนๆ
เพือเป็ นส่วนหนึงในกิจกรรมตอบแทนสังคม ประชาสัมพันธ์และเสริมสร ้างภาพลักษณ์ทดี
ี ให ้แก่บริษัท โดยไม่ได ้
มุง่ หวังผลทางธุรกิจเป็ นการตอบแทน โดยมีแนวทางการปฏิบัต ิ ดังนี
2.1 บริษัทฯ ต ้องมีความระมัดระวังเพือให ้มันใจได ้ว่าการบริจาคเพือการกุศลจะไม่ถูก นํ าไปใช ้
เป็ นวิธก
ี ารหลีกเลียงในการให ้สินบน และต ้องดําเนินการอย่างโปร่งใสและเป็ นไปตามกฎหมายทีใช ้บังคับ
2.2 ในการบริจาคเพือการกุศล จะต ้องดําเนินการ ตามระเบียบว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายการกุศล หรือการ
ื ้รับบริจาคและวัตถุประสงค์ของการบริจาค พร ้อมเอกสารประกอบทังหมด ทังนี ค่าใช ้จ่าย
บริจาค โดยระบุชอผู
การกุศลหรือการบริจาคทุกครัง นํ าเสนอผู ้มีอํานาจตามวงเงินพิจารณาอนุมัตต
ิ ามระดับอํ านาจอนุมัตข
ิ องบริษัท
และมอบเอกสารให ้ฝ่ ายบัญชีการเงินรวบรวม
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3. การเป็นผูใ้ ห้การสน ับสนุน เพือการประชาสัมพันธ์ธรุ กิจของบริษัท ตราสินค ้า หรือชือเสียงของ
บริษัท โดยอาจกระทําได ้หลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม เป็ นต ้น โดย
มีแนวทางการปฏิบัต ิ ดังนี
3.1 บริษัทฯ ต ้องมีความระมัดระวังเพือให ้มันใจได ้ว่าการเป็ นผู ้ให ้การสนั บสนุ นจะไม่ถูกนํ าไปใช ้
เป็ นวิธก
ี ารหลีกเลียงในการให ้สินบนและต ้องดําเนินการอย่างโปร่งใสและเป็ นไปตามกฎหมายทีใช ้บังคับ
ื
3.2 ในการเป็ นผู ้ให ้การสนั บสนุน จะต ้องดํ าเนินการ ตามระเบียบว่าด ้วยการเบิกเงิน โดยระบุชอ
ผู ้รับการสนับสนุน วัตถุประสงค์ รายละเอียด จํานวนเงิน วันทีขอเบิกเงิน พร ้อมทังแนบเอกสารหลักฐานประกอบ
ทังหมด เสนอให ้ผู ้มีอํานาจพิจารณาอนุมัตต
ิ ามระดับอํานาจอนุมัตข
ิ องบริษัท
4. ค่าของขว ัญ ของทีระลึก ค่าร ับรอง ให ้ถือปฏิบัตต
ิ ามแนวทางในจริยธรรมในการดํ าเนินธุร กิจ
ของบริษัท
4.1 พนั กงานสามารถให ้/รับของขวัญ ของทีระลึก และการเลียงรับรองแก่/จากบุคคลใดๆ หาก
เข ้าเงือนไขดังต่อไปนี
(1) เป็ นไปตามจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ระเบียบของบริษัท และกฎหมายทีเกียวข ้อง
(2) เป็ นการให ้/รับในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของกรรมการบริษัท ผู ้บริหาร และพนั กงาน
และเป็ นไปอย่างเปิ ดเผย
(3) ไม่เป็ นของขวัญทีอยูใ่ นรูปของเงินสดหรือสิงเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญ หรือ
บัตรกํานัล
(4) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆ ซึงถือเป็ นธรรมเนียมปกติ
4.2 การรับของขวัญ ของทีระลึก ตามประเพณีปฏิบัต ิ พนักงานสามารถรับของขวัญ ของทีระลึก
ซึงมีมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท หากเกินกว่า 5,000 บาท ให ้รายงานผู ้บังคับบัญ ชาตามลํ า ดับ เพือนํ าไปใช ้ใน
ธุรกิจของบริษัท / ฝ่ าย ตามความเหมาะสม (ไม่สามารถนํ าไปเป็ นของส่วนตัวได ้)
5. ความข ัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลการทํารายการกับผู ้ทีมีความขั ดแย ้ง
ทางผลประโยชน์ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ั
6. ความสมพ
ันธ์ทางธุรกิจและการจ ัดซือ จ ัดจ้าง ก ับภาคร ัฐหรือภาคเอกชน
การดํ าเนินงานของบริษัท และการติดต่องานกับภาครั ฐ หรือเอกชน จะต ้องเป็ นไปอย่างโปร่ง ใส
ซือสัตย์ และต ้องดําเนินการให ้เป็ นไปตามระเบียบว่าด ้วยการจัดซือ จัดจ ้าง และกฎหมายทีเกียวข ้อง โดยต ้อง
ไม่ให ้หรือรับสินบนในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด

.....................................................................................
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ขันตอนการปฏิบต
ั ใิ ห ้สอดคล ้องกับนโยบายต่อต ้านการคอร์รัปชัน

คําอธิบาย

ขนตอนการปฏิ
ั
บ ัติงาน
Start

1. BOD แสดงความมุง่ มันต่อการต่อต ้านการ
คอร์รัปชัน

BOD แสดงความมุง่ มันต่อการต่อต ้านการคอร์รัปชัน

2. ประธานกรรมการบริหาร แสดงเจตนารมณ์
เพือเข ้ารับการรับรองมาตรการต่อต ้านการ
คอร์รัปชัน

ประธานกรรมการบริหาร แสดงเจตนารมณ์เพือ
เข ้ารับการรับรองมาตรการต่อต ้านการคอร์รัปชัน

3. BOD แต่งตังให ้คณะกรรมการตรวจสอบ
(AC) เป็ นผู ้ประเมินตนเองเกียวกับมาตรการ
ต่อต ้านการคอร์รัปชัน

BOD แต่งตังให ้คณะกรรมการตรวจสอบ (AC)
เป็ นผู ้ประเมินตนเอง เกียวกับมาตรการต่อต ้านการ
คอร์รัปชัน

x

คณะกรรมการตรวจสอบ
AC

CG

RMC

RC

NC

4. ผู ้ตรวจสอบภายในตรวจประเมินและรายงาน
ให ้ AC และ BOD พิจารณา

ผู ้ตรวจสอบภายในตรวจประเมินและรายงานให ้ AC
และ BOD พิจารณา

5. ทุกหน่วยงานมีความรับผิดชอบในการ
ต่อต ้านการคอร์รัปชัน โดยมีหน ้าทีปฏิบัต ิ
ตามแบบประเมิน

ทุกหน่วยงานมีความรับผิดชอบในการต่อต ้านการ
คอร์รัปชัน โดยมีหน ้าทีปฏิบัตต
ิ ามแบบประเมิน

6. มีการตรวจประเมินทุกปี

มีการตรวจประเมินทุกปี

Stop
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