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สารแสดงเจตนารมณต์อ่ตา้นการคอรร์ปัชนั 
จากประธานกรรมการบรหิาร 

 
 

      บริษัท  ไอ.ซี.ซี.  อินเตอรเนช่ันแนล  จํากัด (มหาชน)  ตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจ
ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ  และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผูบริหาร  
และพนักงาน  และมาตรการตอตานการคอรรัปช่ัน  โดยมุงมั่นดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม  สุจริต  โปรงใส  
และสามารถตรวจสอบได  พรอมสรางจิตสํานึก  คานิยม  ทัศนคติ    เพื่อปลูกฝงและสรางจิตสํานึกใหพนักงาน
ทุกระดับนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง จนกลายเปนวัฒนธรรมองคกรที่ยึดมั่นวาการคอรรัปช่ันเปนส่ิงที่ยอมรับ
ไมได       
 
 บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน   เพื่อยืนยันเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจใหเกิด
ความโปรงใส เพื่อใหการบริหารจัดการองคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และสรางความเช่ือมั่นใหแกผูมีสวน
ไดเสียทุกกลุม  และจัดทําขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน   เพื่อใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย   และ
มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปช่ันอยางสม่ําเสมอ   ทั้งน้ี  นโยบายตอตานการ
คอรรัปช่ันของบริษัท  และขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน  ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่  31  มีนาคม  2558  และครั้งที่ 11/2558  เมื่อวันที่ 15  มีนาคม  2559  
ตามลําดับ  ซึ่งกรรมการบริษัท ผูบริหาร  และพนักงานทุกคน  มีหนาที่ปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน
โดยทั่วกัน 
 
            บริษัทฯ ขอขอบคุณ  และหวังเปนอยางยิ่งวา  กรรมการบริษัท  ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ  จะ
ปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปช่ันอยางเครงครัด  เพื่อรวมกันพัฒนาองคกรไปสูความยั่งยืนตลอดไป   
 
 
 
 
 
 
                                                    บุญเกียรติ  โชควัฒนา   
                                                ...................................... 
      (นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา) 
                         ประธานกรรมการบริหาร 
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นโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั 
บรษิทั   ไอ.ซ.ีซ.ี  อนิเตอรเ์นชนัแนล   จาํกดั  (มหาชน) 

 
      ตามทคีณะกรรมการบรษัิท  ไอ.ซ.ีซ.ี  อนิเตอรเ์นชนัแนล  จํากัด (มหาชน)  มมีตอินุมัตกิารลงนามใน
คําประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการคอร์รัปชันเพือใหส้อดคลอ้งกับ
หลักการกํากับดแูลกจิการทดีขีองบรษัิท  ตลอดจนเพอืใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผดิชอบตอ่สังคม
โดยรวม และเป็นแนวทางในการปฏบิัตขิองกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุระดับ  บรษัิทฯ จงึกําหนด
นโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ัปชนั  เพอืเป็นแนวทางปฏบิัต ิดังน ี
             1.  บรษัิทฯ ไม่กระทํา และ/หรอื ไม่สนับสนุนการใหส้นิบน หากมกีารบรจิาคเพอืการกุศล การ
บรจิาค ใหก้ับพรรคการเมอืง รวมถงึการใหข้องขวัญทางธรุกจิ บรษัิทฯ จะดําเนนิการดว้ยความโปร่งใส ชแีจง 
และตรวจสอบได ้
 
              2.  ส่งเสริมการสรา้งจิตสํานึก และค่านิยมในการต่อตา้นคอร์รัปชัน ใหก้ับ กรรมการบรษัิท 
ผูบ้รหิาร และพนักงาน ใหป้ฏบิัตติามกฎหมาย ประกาศ และขอ้บังคับทเีกยีวขอ้ง โดยจัดทําเอกสารเพือเป็น
แนวทางปฏบิัต ิ
 
                3.  หา้มกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนักงาน กระทําการใด หรอืเป็นตัวกลางในการเรยีก รับ
ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์ใดจาก หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพือจูงใจ  หรือกระทําการผิด
กฎหมาย รวมถงึการใชตํ้าแหน่งหนา้ท ีและ/หรอื นําขอ้มลูของบรษัิทไปแสวงหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรอื
ผูอ้นื 
 
                4.  จัดใหม้กีลไกการรายงานสถานะทางการเงนิทโีปรง่ใสและถกูตอ้ง มรีะบบการควบคมุภายใน
ทมีปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล มกีารตรวจสอบและถ่วงดลุการใชอํ้านาจใหเ้หมาะสม เพอืป้องกันมใิหเ้กดิการ
ทจุรติหรอืมสีว่นเกยีวขอ้งกับการทจุรติ การคอรร์ัปชนั   
 
              5.  กําหนดใหม้ีการสอบทานการปฏิบัตติามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชันอย่างสมําเสมอ 
ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏบิัต ิและขอ้กําหนดในการดําเนนิการ เพอืใหส้อดคลอ้งกับการเปลยีนแปลง
ของธรุกจิ กฎหมาย และขอ้บังคับ ทเีกยีวขอ้ง 
 
              6.  จัดใหม้ชีอ่งทางในการสอืสารเพอืใหผู้แ้จง้เบาะแส สามารถแจง้เบาะแสอันควรสงสยั โดยให ้
ความมันใจวา่ผูแ้จง้เบาะแสจะไดร้ับการคุม้ครอง  

-------------------------------------------------- 

 
            นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน ฉบับนี ไดร้ับอนุมัติจากทีประชุมคณะกรรมการบรษัิทครังที 
12/2557 เมอืวนัท ี 31  มนีาคม  2558  และมผีลใชบ้ังคับตังแตว่นัท ี 31  มนีาคม 2558   เป็นตน้ไป 
 
                       สม   จาตศุรพีทิักษ์                            บญุเกยีรต ิ โชควฒันา   
                  ...................................                            ...................................... 
                   (ดร. สม   จาตศุรพีทิักษ์)                                     (นายบญุเกยีรต ิ โชควฒันา) 
                    ประธานกรรมการบรษัิท                                          ประธานกรรมการบรหิาร 
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ขอ้ปฏบิตัติามนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั 
บรษิทั  ไอ.ซ.ีซ.ี  อนิเตอรเ์นชนัแนล  จาํกดั (มหาชน) 

ฉบบัท ี1 
 
 บริษัทฯ เห็นว่าการคอร์รัปชัน การใหส้นิบนและการประพฤติทุจริตต่อหนา้ที เป็นภัยรา้ยแรงต่อ
ประเทศชาต ิทังดา้นความมันคง สังคม และเศรษฐกจิ เมอืแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น 
การทุจริต  (Collective Action Coalition Against Corruption) ไดช้ักชวนใหเ้ขา้ร่วมลงนามในคําประกาศ
เจตนารมณ์แนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทุจรติ  (Collective Action Coalition Against 
Corruption) บรษัิทฯ โดยมตทิปีระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครังท ี9/2556 เมอืวนัท ี 28  มกราคม  2557 อนุมัติ
ใหล้งนามในคําประกาศดังกลา่ว และจากมตทิปีระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครังท ี12/2557 เมอืวนัท ี31 มนีาคม 
2558 อนุมัตใิชน้โยบายตอ่ตา้นการคอรร์ัปชนั  
 เพอืใหก้ารปฏบิัตติามนโยบายขา้งตน้ ทปีระชมุคณะกรรมการบรษัิท เมอืวนัท ี15 มนีาคม 2559  มมีติ
เห็นชอบอนุมัตขิอ้ปฏบิัตติามนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ัปชนั ดังน ี 
 
1.  คาํนยิามและรปูแบบการคอรร์ปัชนั 
 ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยขอ้ปฏบิัตนิี 

2.  หนา้ทคีวามรบัผดิชอบ 
 2.1 คณะกรรมการบรษัิท มีหนา้ทีในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหม้รีะบบทสีนับสนุนการ
ต่อตา้นการคอรร์ัปชนัทมีปีระสทิธภิาพ เพอืใหม้ันใจวา่ฝ่ายจัดการใหค้วามสําคัญกับการต่อตา้นการคอร์รัปชัน 
และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
 
 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มหีนา้ทีในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญช ี ระบบ
ควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบรหิารความเสยีง และความเสยีงดา้นคอรร์ัปชนัทอีาจเกดิขนึรวมทัง
กํากับดแูลและสอบทานมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ัปชนั เพอืใหม้ันใจวา่เป็นไปตามมาตรฐานสากลมคีวามรัดกุม 
เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ 
 
 2.3 คณะกรรมการธรรมาภบิาล มหีนา้ทกํีากับดแูลและสนับสนุนใหม้กีารดําเนนิงานดา้นธรรมาภบิาล 
มกีารทบทวนมาตรการดา้นกํากับดแูลกจิการ พรอ้มทงัรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท 
 
 2.4  คณะกรรมการบรหิารความเสยีง มหีนา้ทกํีากับดแูลและสนับสนุนใหม้กีารดําเนนิงานการประเมนิ
ความเสยีงขององคก์ร และประเมนิความเสยีงดา้นการคอรร์ัปชนั มกีารทบทวนมาตรการดา้นบรหิารความเสยีง
ใหเ้พยีงพอ พรอ้มทงัรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 2.5 คณะกรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร มีหนา้ทีในการกําหนดใหม้ีระบบ และใหก้ารส่งเสริม และ
สนับสนุนนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ัปชนั เพอืสอืสารไปยังพนักงานและผูเ้กยีวขอ้งทกุฝ่าย รวมทังทบทวนความ
เหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพือใหส้อดคลอ้งกับการเปลียนแปลงของธุรกจิ กฎหมาย ขอ้บังคับ
บรษัิท ระเบยีบขอ้บังคับเกยีวกับการทํางาน ระเบยีบ ประกาศและมาตรการอนืๆ (ถา้ม)ี 
 
3.   แนวทางการปฏบิตั ิ
 3.1  บรษัิทฯ ไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการใหส้นิบนหรอืก่อใหเ้กดิการกระทําทุจรติต่อหนา้ท ีไม่วา่
ทางตรงหรือทางออ้ม กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนักงานตอ้งไม่พงึละเลยหรอืเพกิเฉย เมือพบเห็นการ
กระทําทเีขา้ขา่ยคอรร์ัปชนัทเีกยีวขอ้งกับบรษัิท ตอ้งแจง้ใหผู้บ้ังคับบัญชา หรอืบคุคลทรีับผดิชอบทราบ และให ้
ความรว่มมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตา่งๆ   หากมขีอ้สงสยัหรอืขอ้ซกัถาม ใหป้รกึษากับผูบ้ังคับบัญชา หรอื
บคุคลทกํีาหนดใหทํ้าหนา้ทรีับผดิชอบเกยีวกับการตดิตามการปฏบิัตติามจรยิธรรมในการดําเนนิธรุกจิของบรษัิท 
 
 3.2  บรษัิทฯ จะใหค้วามร่วมมอืและใหก้ารสนับสนุนองคก์รทงัของรัฐหรอืของเอกชน ในการต่อตา้น
การคอรร์ัปชนั หรอืการประพฤตทิจุรติตอ่ตําแหน่งหนา้ทโีดยมชิอบ  
 
 3.3  บรษัิทฯ จะไม่ใหก้ารสนับสนุนหรอืกระทําการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืง
หนงึ หากมคีวามประสงคจ์ะสนับสนุนทางการเมอืงเพอืเป็นการสง่เสรมิระบอบประชาธปิไตย โดยการสนับสนุน
ดังกล่าวจะตอ้งไม่ขัดต่อหลักกฎหมายทีเกียวขอ้งหรือกระทําไปดว้ยความคาดหวังทีจ ะไดร้ับการปฏิบัต ิ
ตอบแทนเป็นพเิศษ 
 
 3.4  การใหข้องขวญั ของทรีะลกึ คา่รับรอง บรษัิทฯ จะปฏบิัตภิายในขอบเขตทกีระทําได ้  โดยไมผ่ดิ
กฎหมาย และจะปฏบิัตติามประเพณีนยิมหรอืธรรมเนียมปฏบิัตทิัวไปของสังคมธรุกจิการคา้ รายละเอยีดปรากฏ
ตามเอกสารแนบทา้ยขอ้ปฏบิัตนิี 
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 3.5 บรษัิทฯ กําหนดใหก้รรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนักงานรับทราบ และตอ้งปฏบิัตติามนโยบาย
ตอ่ตา้นการคอรร์ัปชนัและขอ้ปฏบิัตทิกํีาหนด 
 
 3.6 การแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีน 
  พนักงาน หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีทพีบเห็น หรอืมหีลักฐาน หรอืมขีอ้สงสัยวา่มพีนักงาน หรอื บุคคล
ซงึกระทําในนามบรษัิทไดเ้ขา้ไปมีสว่นร่วมในการใหส้นิบนหรอืคอรร์ัปชันทังทางตรงหรอืทางออ้ม การทุจรติ 
กระทําผดิกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ขอ้บังคับ และนโยบายของบรษัิท การไม่ปฏบิัตติามจรรยาบรรณ
กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนักงาน การไม่ไดร้ับความเป็นธรรมในการปฏบิัติงาน สามารถแจง้เบาะแส  
ขอ้รอ้งเรยีนการกระทําดังกลา่ว ดังน ี 
 
   3.6.1 ชอ่งทางการรอ้งเรยีน  มแีนวทางการปฏบิัต ิดังน ี
                        1. ผา่นคณะกรรมการตรวจสอบทาง E-mail Address: iccauditcommittee@icc.co.th 
                      2. ผา่นทางไปรษณียต์ูป้ณ. 22  ปณ. ยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 
   3. รอ้งเรยีนไดโ้ดยตรงดว้ยวาจา หรอืทําเป็นหนังสอืถงึผูร้ับขอ้รอ้งเรยีน 
     -  ศนูยล์กูคา้สมัพันธ ์โทรศัพท ์0-2294-4999  
    -  เลขานุการบรษัิท โทรศัพท ์0-2295-0688  
   4. ในกรณีผูร้อ้งเรียนเลือกทีจะไม่เปิดเผยชอื ตอ้งระบุรายละเอียดขอ้เท็จจริงหรือ 
หลักฐานทชีดัเจนเพยีงพอทจีะแสดงใหเ้ห็นวา่มีเหตุอันควรเชอืวา่มกีารเขา้ไปมีส่วนร่วมในการใหส้นิบนหรือ
คอรร์ัปชนั  
   ทงัน ีบรษัิทฯ จะเก็บขอ้มลูทเีกยีวขอ้งไวเ้ป็นความลับและคํานงึถงึความปลอดภัยของผูร้อ้งเรยีน  
เวน้แตก่รณีทตีอ้งเปิดเผยตามทกีฎหมายกําหนด 
   การรอ้งเรยีนโดยไมส่จุรติ  
   หากการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรยีน ใหถ้อ้ยคํา หรอืใหข้อ้มลูใดๆ ทพีสิจูนไ์ดว้า่เป็นการกระทําโดย
ไมส่จุรติ อันสง่ผลใหบ้คุคลหรอืบรษัิทไดร้ับความเสยีหาย กรณีเป็นพนักงานของบรษัิทจะไดร้ับการลงโทษทาง
วนัิยตามระเบยีบขอ้บังคับของบรษัิท และ/หรอื ดําเนนิคดตีามกฎหมาย แตห่ากเป็นบคุคลภายนอกทกีารกระทํา
นัน ทําใหบ้รษัิทฯ ไดร้ับความเสยีหาย ทางบรษัิทสงวนสทิธใินการดําเนนิคดตีามกฎหมายกับบคุคลนันๆ  
 
    3.6.2  เงอืนไขและการพจิารณาขอ้รอ้งเรยีน หรอืเบาะแสการกระทําผดิ  
    1. รายละเอยีดของเรอืงรอ้งเรยีน หรอืเบาะแสการกระทําผดิ ตอ้งเป็นความจรงิ มคีวาม
ชดัเจนเพยีงพอ ทจีะนําสบืหาขอ้เท็จจรงิ เพอืดําเนนิการตอ่ไปได ้
    2. ขอ้มูลทีไดร้ับจะถือเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยชอืผูร้อ้งเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแส 
หากไมไ่ดร้ับการยนิยอม 
    3. ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบาะแสการกระทําผดิทมีเีจตนาโดยสจุรติ จะไดร้ับการดแูลและ
ใหค้วามเป็นธรรม ไมว่า่จะเป็นพนักงานหรอืบคุคลภายนอก 
    4. ระยะเวลาในการดําเนินการขอ้รอ้งเรียน ขึนอยู่กับความซับซอ้นของเรือง ความ
เพยีงพอของเอกสารหลักฐานทไีดร้ับจากผูร้อ้งเรยีน รวมถงึเอกสารหลักฐานและคําชแีจงของผูถ้กูรอ้งเรยีน 
    5. ผูร้ับขอ้รอ้งเรียน และผูม้ีส่วนเกียวขอ้งกับกระบวนการตรวจสอบหาขอ้เท็จจรงิตอ้ง
เก็บขอ้มูลทเีกยีวขอ้งเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าทจํีาเป็น โดยคํานงึถงึความปลอดภัย และความเสยีหายของ 
ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูใ้หค้วามรว่มมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิหรอืแหลง่ทมีาของขอ้มลูหรอืบุคคลทเีกยีวขอ้ง 
 
    3.6.3  บคุคลทเีกยีวขอ้ง  
    1. ผูแ้จง้ขอ้มลู หมายถงึ ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้แีจง้เบาะแสการกระทําผดิ 
    2. ผูร้ับขอ้รอ้งเรยีน หมายถงึ บคุคลตาม 3.6.1 ขอ้ 1 – 3 
 
  3.7  การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 
  3.7.1 ผูร้ับขอ้รอ้งเรยีนจะเป็นผูดํ้าเนนิการตรวจสอบและรวบรวมขอ้เท็จจรงิ หรอือาจมอบหมาย
ใหบ้คุคลหรอืหน่วยงานทไีวว้างใจเป็นผูก้ระทําการแทนได ้
 
  3.7.2 ผูร้ับขอ้รอ้งเรียนหรือผูไ้ดร้ับมอบหมายสามารถเชญิพนักงานมาใหข้อ้มูล หรือขอให ้
จัดสง่เอกสารใดๆ ทเีกยีวขอ้งเพอืการตรวจสอบหาขอ้เท็จจรงิ 
 
  3.7.3 ขอ้รอ้งเรียนต่าง ๆ ทีผ่านการพิจารณาแลว้ ใหผู้ร้ับขอ้รอ้งเรียนรายงานต่อผูบ้ริหาร -
ระดับสงู เพอืรายงานตอ่คณะกรรมการธรรมาภบิาล คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิท  
    สําหรับขอ้รอ้งเรยีนทเีป็นความจรงิ และตอ้งมกีารลงโทษทางวนัิย หรอืกฎหมาย ใหฝ่้าย
สํานักงานบรษัิท เสนอเรอืงพรอ้มความเห็นตอ่ผูบ้รหิารระดับสงู เพอืพจิารณาสงัการ  
   ในกรณีทขีอ้รอ้งเรยีนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ผูใ้ดผูห้นงึ จะเสนอวธิกีารบรรเทาความ
เสยีหายทเีหมาะสมและเป็นธรรมใหก้ับผูเ้สยีหาย 
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  3.8 มาตรการคุม้ครองผูท้แีจง้ขอ้มลูหรอืใหเ้บาะแส 
  บรษัิทฯ จะคุม้ครองสทิธขิองผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มูลทกีระทําโดยเจตนาสจุรติดว้ยการปกปิด
ชอื ทอียู่ หรอืขอ้มูลใดๆ ทสีามารถระบุตัวผูร้อ้งเรยีนหรอืผูใ้หข้อ้มูล และเก็บรักษาขอ้มูลของผูร้อ้งเรยีน และ
ผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นความลับ โดยจํากัดเฉพาะผูท้ีมหีนา้ทีรับผดิชอบในการดําเนินการตรวจสอบเรืองรอ้งเรยีน
เทา่นัน ทงัน ีใหถ้อืปฏบิัตติามมาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน ทกํีาหนดไวใ้นจรรยาบรรณกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร 
และพนักงาน 
  3.9  การคุม้ครองพนักงาน 
  บรษัิทฯ จะใหก้ารดูแลและคุม้ครองผูท้ีไดป้ฏบิัตติามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน และขอ้
ปฏบิัตนิ ีโดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน ทกํีาหนดไวใ้นจรรยาบรรณกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนักงาน 
 
  3.10 ทรัพยากรบคุคล 
  บรษัิทฯ จะนํานโยบายต่อตา้นการคอรร์ัปชนัมาเป็นสว่นหนงึในการบรหิารงานบุคคล ตังแต่การ
สรรหาคัดเลอืกบคุลากร การฝึกอบรม การประเมนิผลงาน การกําหนดคา่ตอบแทน และการเลอืนตําแหน่ง  โดย
กําหนดใหผู้บ้ังคับบัญชาทกุระดับสอืสารทําความเขา้ใจกับพนักงาน  เพอืใชใ้นกจิกรรมทางธรุกจิทอียูใ่นความ
รับผดิชอบและควบคมุดแูลการปฏบิัตใิหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
  3.11 การอบรมและการสอืสาร 
  3.11.1 บรษัิทฯ จะใหค้วามรูแ้ละจัดอบรมเกยีวกับการตอ่ตา้นการคอรร์ัปชนัอย่างสมําเสมอผา่น
หลากหลายชอ่งทาง เชน่ หลักสูตรปฐมนิเทศ การอบรมสัมมนา การปิดประกาศ เป็นตน้ เพอืใหต้ระหนักถงึ
นโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ัปชนั รปูแบบ และความเสยีงจากการเขา้ไปมสีว่นรว่มในการคอรร์ัปชนั ตลอดจนวธิกีาร
รายงาน หรอืแจง้เบาะแสในกรณีพบเห็น หรอืสงสยัวา่มกีารคอรร์ัปชนั และรูถ้งึบทลงโทษ หากฝ่าฝืนนโยบาย 
  3.11.2 บรษัิทฯ จะสอืสารนโยบายต่อตา้นการคอรร์ัปชนัใหแ้ก่บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม กรรมการ
บรษัิท ผูบ้รหิาร พนักงาน ผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ ผูท้เีกยีวขอ้งทางธรุกจิ และตัวแทนทาง
ธรุกจิไดร้ับทราบตามชอ่งทางทเีหมาะสม 
 
         3.12 การบันทกึและเก็บรักษาขอ้มลู 
   บรษัิทฯ ดําเนินการในส่วนทีเกียวขอ้งกับขอ้มูลตามนโยบายของบรษัิท ซงึมีความมุ่งมันทจีะ
รักษามาตรฐานเกยีวกับระบบงาน ระบบคอมพวิเตอร ์ระบบการสอืสาร ขอ้มลูซงึเป็นพนืฐานทสํีาคัญในการสรา้ง
ระบบการควบคุมทมีปีระสทิธภิาพ โดยจะดําเนนิการในเรืองต่างๆ เพอืใหเ้กดิความมันใจวา่ ขอ้มูล ระบบงาน 
และระบบคอมพวิเตอร ์ไดม้กีารป้องกันรักษาใหพ้รอ้มทจีะใชไ้ดต้ลอดเวลาในธรุกจิของบรษัิท   ตลอดจนการ
วางรูปแบบและตน้ทุนของมาตรการต่างๆ ในการควบคุมดูแลใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมต่อความเสยีงของ
ขอ้มลูระบบงาน และระบบคอมพวิเตอร ์
  เพอืใหบ้รรลถุงึความมุง่มันดังกลา่ว บรษัิทฯ ไดดํ้าเนนิการตามมาตรฐานและระเบยีบปฏบิัต ิดังน ี
                1. กําหนดความรับผดิชอบของผูใ้ชง้านและผูดู้แลขอ้มูล ทังระบบงาน และระบบคอมพวิเตอร์
ทงัหมด 
               2. ประเมนิความเสยีงและสรา้งระบบควบคุมความเสยีงใหเ้หมาะสมต่อสภาวะแวดลอ้มทมีีการ
เปลยีนแปลง 
         3. สรา้งระบบป้องกันขอ้มลู ระบบงาน ระบบคอมพวิเตอร ์และบคุลากรทเีกยีวขอ้ง 
  4. สรา้งระบบรักษาขอ้มลูเพอืป้องกันการเขา้ดูขอ้มลู การแกไ้ข การทําขอ้มลูโดยมชิอบ ไมว่า่จะ
เป็นการกระทําโดยอบุัตเิหต ุหรอืดว้ยความตงัใจ 
 
  3.13 กระบวนการตรวจสอบและการควบคมุภายใน 
  บรษัิทฯ จัดใหม้กีระบวนการตรวจสอบเป็นประจําทกุปีจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษัิท  
ทงัน ีบรษัิทฯ ใหค้วามเป็นอสิระและไม่จํากัดขอบเขตของผูต้รวจสอบในการปฏบิัตงิาน นอกจากนยีังมกีารสอบ
ทาน/ตรวจสอบบัญชโีดยผูส้อบบัญชรีับอนุญาตทกุไตรมาสและทกุปี  ตามขอ้กําหนดของหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 
  คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานใหม้กีารควบคมุภายใน  เพอืใหม้ันใจวา่ธรุกจิไดดํ้าเนนิการใน
ขอบเขตทถีกูตอ้ง เหมาะสมและปฏบิัตติามนโยบายของบรษัิท กฎหมาย และขอ้กําหนดทบีังคับใชก้ับธรุกจินัน 
 
  3.14 บทลงโทษ 
  บรษัิทฯ จะดําเนนิการลงโทษทางวนัิยแก่ผูท้ฝ่ีาฝืนหรอืเพกิเฉยต่อการกระทําผดิตามนโยบาย
ตอ่ตา้นการคอรร์ัปชนัและขอ้ปฏบิัตนิ ีและจะตอ้งไดร้ับโทษตามทกีฎหมายกําหนด (ถา้ม)ี 
  
  ทงันใีหม้ผีลตงัแตว่นัท ี 15  มนีาคม  2559  เป็นตน้ไป 
 

                       สม   จาตศุรพีทิักษ์                            บญุเกยีรต ิ โชควฒันา   
                  ...................................                            ...................................... 
                   (ดร. สม   จาตศุรพีทิักษ์)                                     (นายบญุเกยีรต ิ โชควฒันา) 
                    ประธานกรรมการบรษัิท                                          ประธานกรรมการบรหิาร 
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            เอกสารแนบทา้ยขอ้ปฏบิตัติามนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั 
บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชนัแนล  จาํกดั (มหาชน) 

ฉบบัท ี 1 
 
คาํนยิาม 
 ขอ้ความหรอืคําใดๆ ทใีชใ้นขอ้ปฏบิัตฉิบับนี ใหม้คีวามหมายดังต่อไปนี เวน้แต่ขอ้ความดังกล่าวจะ
แสดงหรอืไดอ้ธบิายไวเ้ป็นอยา่งอนื 
 “การคอรร์ปัชนั”(Corruption)  หมายถงึ  

1. การใชอํ้านาจทไีดม้าโดยหนา้ทเีพอืแสวงหาผลประโยชนสํ์าหรับตนหรอืผูอ้นื 
2. การใหส้นิบนไม่วา่จะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอ การใหคํ้ามันสัญญา การให ้การรับ หรอื

การเรียกรอ้งผลประโยชน์  เพือเป็นสงิจูงใจใหบุ้คคลกระทําอย่างหนึงอย่างใดทผีดิกฎหมาย   
ขัดตอ่ศลีธรรมอันดหีรอืทําลายความไวว้างใจ  

 ทังนี  เวน้แต่เป็นกรณีทีกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิน 
หรอืจารตีทางการคา้ใหก้ระทําได ้

 “การช่วยเหลอืทางการเมอืง”  หมายถงึ การชว่ยเหลอืทางการเงนิ สงิของ การใหย้มื หรอืบรจิาค
อุปกรณ์ การโฆษณา  เพือส่งเสรมิหรือสนับสนุนพรรคการเมือง  การซอืบัตรเขา้ชมงาน  เพือระดมทุนหรือ
บรจิาคเงนิ สงิของ ใหแ้ก่องคก์รทมีคีวามสัมพันธใ์กลช้ดิกับพรรคการเมอืง  รวมทังการสละเวลาทํางานของ
พนักงานแกพ่รรคการเมอืง หรอืผูล้งสมัครรับเลอืกตงัทางการเมอืง 

 

รปูแบบของการคอรร์ปัชนั       

  1.  การชว่ยเหลอืทางการเมอืง 
  1.1 บรษัิทฯ ยดึมันในระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิเ์ป็นประมขุ มนีโยบายเป็นกลาง
ทางการเมอืง โดยจะไม่ใหก้ารสนับสนุน หรอืกระทําการใดๆ อันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืง
หนงึ 
 
  1.2 ในกรณีทบีรษัิทฯ มคีวามประสงคท์จีะใหก้ารสนับสนุนทางการเมอืง เพอืเป็นการสง่เสรมิ
ระบอบประชาธปิไตย การสนับสนุนดังกล่าวจะตอ้งไมข่ัดตอ่กฎหมายทเีกยีวขอ้งหรอืตอ้งไม่กระทําไปดว้ยความ
คาดหวงัทจีะไดร้ับการปฏบิัตติอบแทนเป็นพเิศษ ทงัน ีในการสนับสนุนจะตอ้งดําเนนิการตามระเบยีบวา่ดว้ยการ
เบกิเงนิ โดยระบุชอืผูร้ับการสนับสนุน วัตถุประสงค ์ รายละเอียด จํานวนเงนิ วันทีขอเบกิเงนิ พรอ้มทังแนบ
เอกสาร หลักฐานประกอบทงัหมด  เสนอใหผู้ม้อํีานาจพจิารณาอนุมัต ิ  ตามระดับอํานาจอนุมัตขิองบรษัิท 
 
           1.3 พนักงานมสีทิธเิสรภีาพในการเขา้ร่วมกจิกรรมทางการเมอืงภายใตบ้ทบัญญัตแิหง่กฎหมาย 
แตจ่ะตอ้งไมแ่อบอา้งความเป็นพนักงาน หรอืนําทรัพยส์นิ อปุกรณ์ เครอืงมอืใดๆ ของบรษัิทไปใชเ้พอืประโยชน์
ในทางการเมอืง หากเขา้รว่มจะตอ้งพงึระมัดระวงัการดําเนนิการใดๆ ทอีาจทําใหเ้กดิความเขา้ใจวา่บรษัิทไดใ้ห ้
การสนับสนุนหรอืฝักใฝ่ในพรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนงึ 
 
  2.  การบรจิาคเพอืการกุศล ทังในรูปแบบการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิหรอืในรูปแบบอืนๆ 
เพอืเป็นสว่นหนงึในกจิกรรมตอบแทนสงัคม ประชาสมัพันธแ์ละเสรมิสรา้งภาพลักษณ์ทดีใีหแ้กบ่รษัิท โดยไมไ่ด ้
มุง่หวงัผลทางธรุกจิเป็นการตอบแทน โดยมแีนวทางการปฏบิัต ิดังนี 
 
  2.1 บรษัิทฯ ตอ้งมคีวามระมัดระวังเพอืใหม้ันใจไดว้า่การบรจิาคเพอืการกุศลจะไม่ถูกนําไปใช ้
เป็นวธิกีารหลกีเลยีงในการใหส้นิบน และตอ้งดําเนนิการอยา่งโปรง่ใสและเป็นไปตามกฎหมายทใีชบ้ังคับ  
 
   2.2 ในการบรจิาคเพอืการกศุล จะตอ้งดําเนนิการ ตามระเบยีบวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยการกศุล หรอืการ
บรจิาค โดยระบุชอืผูร้ับบรจิาคและวตัถุประสงคข์องการบรจิาค พรอ้มเอกสารประกอบทังหมด  ทังนี ค่าใชจ้่าย
การกุศลหรอืการบรจิาคทุกครัง นําเสนอผูม้อํีานาจตามวงเงนิพจิารณาอนุมัตติามระดับอํานาจอนุมัตขิองบรษัิท
และมอบเอกสารใหฝ่้ายบัญชกีารเงนิรวบรวม  
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  3.  การเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน เพอืการประชาสมัพันธธ์รุกจิของบรษัิท ตราสนิคา้ หรอืชอืเสยีงของ
บรษัิท โดยอาจกระทําไดห้ลายรปูแบบ เชน่ การสนับสนุนกจิกรรมทางการศกึษา ศลิปะ วฒันธรรม เป็นตน้ โดย
มแีนวทางการปฏบิัต ิดังน ี 
 
   3.1 บรษัิทฯ ตอ้งมคีวามระมัดระวงัเพอืใหม้ันใจไดว้า่การเป็นผูใ้หก้ารสนับสนุนจะไมถู่กนําไปใช ้
เป็นวธิกีารหลกีเลยีงในการใหส้นิบนและตอ้งดําเนนิการอยา่งโปรง่ใสและเป็นไปตามกฎหมายทใีชบ้ังคับ 
 
   3.2 ในการเป็นผูใ้หก้ารสนับสนุน จะตอ้งดําเนนิการ ตามระเบยีบวา่ดว้ยการเบกิเงนิ โดยระบชุอื
ผูร้ับการสนับสนุน วตัถปุระสงค ์รายละเอยีด จํานวนเงนิ วนัทขีอเบกิเงนิ  พรอ้มทงัแนบเอกสารหลักฐานประกอบ
ทงัหมด เสนอใหผู้ม้อํีานาจพจิารณาอนุมัตติามระดับอํานาจอนุมัตขิองบรษัิท 
 
  4.  คา่ของขวญั ของทรีะลกึ คา่รบัรอง   ใหถ้อืปฏบิัตติามแนวทางในจรยิธรรมในการดําเนนิธรุกจิ
ของบรษัิท 
   4.1 พนักงานสามารถให/้รับของขวัญ ของทรีะลกึ และการเลยีงรับรองแก่/จากบุคคลใดๆ หาก
เขา้เงอืนไขดังตอ่ไปน ี
 
   (1) เป็นไปตามจรยิธรรมในการดําเนนิธรุกจิ ระเบยีบของบรษัิท และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 
  (2) เป็นการให/้รับในนามบรษัิท ไม่ใชใ่นนามของกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนักงาน   

  และเป็นไปอยา่งเปิดเผย 
  (3) ไม่เป็นของขวัญทอียูใ่นรูปของเงนิสดหรอืสงิเทยีบเท่าเงนิสด เชน่ บัตรของขวัญ หรอื 
               บัตรกํานัล 

  (4) เหมาะสมกับสถานการณ์ เชน่ ของขวญัในชว่งเทศกาลตา่งๆ ซงึถอืเป็นธรรมเนยีมปกต ิ
 
  4.2 การรับของขวญั ของทรีะลกึ ตามประเพณีปฏบิัต ิพนักงานสามารถรับของขวญั ของทรีะลกึ
ซงึมมีูลค่าไม่เกนิ 5,000 บาท หากเกนิกวา่ 5,000 บาท ใหร้ายงานผูบ้ังคับบัญชาตามลําดับ เพอืนําไปใชใ้น
ธรุกจิของบรษัิท / ฝ่าย ตามความเหมาะสม (ไมส่ามารถนําไปเป็นของสว่นตัวได)้ 
 
  5.  ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์  บรษัิทฯ มกีารควบคมุดแูลการทํารายการกับผูท้มีคีวามขัดแยง้
ทางผลประโยชน ์ตามหลักการกํากับดแูลกจิการทดี ีจรยิธรรมในการดําเนนิธรุกจิ และตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทนุ และตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 
  6.  ความสมัพนัธท์างธุรกจิและการจดัซอื จดัจา้ง กบัภาครฐัหรอืภาคเอกชน 
  การดําเนนิงานของบรษัิท และการตดิต่องานกับภาครัฐ หรอืเอกชน จะตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ซอืสตัย ์ และตอ้งดําเนนิการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบวา่ดว้ยการจัดซอื จัดจา้ง  และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง โดยตอ้ง
ไมใ่หห้รอืรับสนิบนในการดําเนนิธรุกจิทกุชนดิ 
 
 
 
 

..................................................................................... 
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ขนัตอนการปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบันโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ัปชนั 

 

 

 

คําอธบิาย ขนัตอนการปฏบิตังิาน 

 

 

 

1.  BOD แสดงความมุง่มันตอ่การตอ่ตา้นการ 
     คอรร์ัปชนั 

 

2.  ประธานกรรมการบรหิาร แสดงเจตนารมณ์ 
     เพอืเขา้รับการรับรองมาตรการตอ่ตา้นการ 
     คอรร์ัปชนั 

 

3.  BOD แตง่ตงัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ   
    (AC)   เป็นผูป้ระเมนิตนเองเกยีวกับมาตรการ 
     ตอ่ตา้นการคอรร์ัปชนั  

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 

4.  ผูต้รวจสอบภายในตรวจประเมนิและรายงาน  
     ให ้AC และ BOD พจิารณา 

 

5.  ทกุหน่วยงานมคีวามรับผดิชอบในการ 
     ตอ่ตา้นการคอรร์ัปชนั โดยมหีนา้ทปีฏบิัต ิ
     ตามแบบประเมนิ 

 

6.  มกีารตรวจประเมนิทกุปี 

 

 

 

 

 
Start 

BOD   แสดงความมุง่มันตอ่การตอ่ตา้นการคอรร์ัปชนั 

ประธานกรรมการบรหิาร แสดงเจตนารมณ์เพอื   
เขา้รับการรับรองมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ัปชนั 

BOD  แตง่ตงัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ (AC)   
เป็นผูป้ระเมนิตนเอง   เกยีวกับมาตรการตอ่ตา้นการ
คอรร์ัปชนั 

ผูต้รวจสอบภายในตรวจประเมนิและรายงานให ้AC 
และ BOD พจิารณา 

ทกุหน่วยงานมคีวามรับผดิชอบในการตอ่ตา้นการ
คอรร์ัปชนั  โดยมหีนา้ทปีฏบิัตติามแบบประเมนิ 

มกีารตรวจประเมนิทกุปี 

Stop 

AC RC NC   RMC CG 
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