
นโยบายต่อต้านการทจุริต 

 

บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ากัด (มหาชน) มุ่งมัน่และส่งเสริมในการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ยดึหลกัจริยธรรม 

จรรยาบรรณ และการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความยัง่ยืน ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  

บริษัทฯ จงึได้ก าหนดนโยบายการต่อต้านการทจุริต เป็นหนึง่ใน นโยบายหลกัของทางบริษัทฯ เปิดเผยต่อสาธารณชน และ 

จดัท า จรรยาบรรณในการท างาน ข้อปฏิบติัทางธุรกิจ ส าหรับพนักงานทกุคน รวมทัง้กิจการทัง้หลาย เพื่อเป็นข้อปฏิบติัใน

การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ พนกังานของบริษัทฯ ดงันี  ้

 

นิยาม "บริษัทฯ  หรือ ตวัแทนบริษัทฯ*(ซึง่รวมไปถึง กรรมการผู้จดัการ กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ทกุฝ่าย และทกุระดบั) 

ต้องไม่ให้, รับ, เรียกร้อง, แสวงหา หรือสญัญาว่าจะให้ “อามิสสนิจ้าง” (ซึง่รวมไปถึง เงิน ของขวญั ของก านัล การเลีย้ง

รับรอง ความช่วยเหลอืสนบัสนนุ การบริจาค ที่เป็นตวัเงิน และไม่ได้เป็นตวัเงิน ที่มีมูลค่าที่เกินไปจากพิธีการ หรือธรรม

เนียมปฏิบติัปกติ  ที่เกินกว่าขอบเขตของความพอดี)  ทัง้ทางตรงและทางอ้อม กบั“บคุคลใดๆ” (ซึง่รวมไปถงึภายใน/

ภายนอกองค์กรและเจ้าหน้าที่ ของภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ, เอกชน, นิติบคุคล หรือ องค์กรมหาชน  ) แด่ “ตนเอง” ( ซึง่รวมถึง

ครอบครัว หรือคนรู้จัก ) เพื่อวตัถปุระสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือ เพื่อให้ได้มาซึ่งการตดัสนิใจ เพื่อให้ หรือไม่ให้ความดี

ความชอบใดๆ ที่ผิดวิสยัแห่งไมตรีจิตทางธุรกิจที่ยอมรับได้โดยไม่มีเร่ืองผลประโยชน์แอบแฝงอยู่  ไม่ว่าพฤติกรรมนัน้จะ

เกิดขึน้ในประเทศ หรือต่างประเทศก็ตาม" 

 

การให้ของขวญั ของก านลั การเลีย้งรับรอง ความช่วยเหลอืสนบัสนนุ การบริจาค ที่เป็นตวัเงิน และไม่เป็นตวัเงิน ในนาม

บริษัทฯ  แก่ นิติบคุคล หรือบคุคล ใดๆ อาจกระท าได้ ตามธรรมเนียมปฏิบติัอนัดีที่สบืเนื่องกนัมาแต่ต้องอยู่ภายใต้มลูค่า

ของความพอดี, มีความโปร่งใสเปิดเผยตรวจสอบได้ ไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝง  ไม่ฝ่าฝืนกบักฎหมายที่บงัคบัใช้อยู่  และไม่

เสีย่งต่อความเสือ่มเสียชื่อเสียงของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ และตวัพนกังาน ในกรณีข้อมลูดงักลา่วเป็นที่เปิดเผยต่อ

สาธารณะ 

 

 

พนกังาน หรือ ตวัแทนบริษัทฯ* ที่ฝ่าฝืน ละเลย หรือไม่ปฏิบติัตาม นโยบายนี ้ ถือเป็นความผิดร้ายแรง จะได้รับโทษ ตาม

กฎระเบียบของทางบริษัทฯ สว่น พนกังานที่ ปฏิเสธการทุจริต ไปใช้ในการปฏิบติั แม้ว่าการกระท านัน้จะท าให้บริษัทฯ 

สญูเสียโอกาสทางธุรกิจ ก็จะไม่ ถูกลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อหน้าที่การท างาน ของพนกังานท่านนัน้ 

 

บริษัทฯ ก าหนดให้ผู้จดัการอาวโุสทกุท่านเป็นกรรมการ ต่อต้านการทจุริต ซึง่มีหน้าที่  ประชมุ, รายงาน, ทบทวน นโยบาย 

และแนวทางปฏิบติั รวมถงึการ ประเมินความเสี่ยง เพื่อก าหนดแนวทางในการควบคมุภายใน โดยต้องก าหนดไว้ใน

แผนการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบภายใน ตรวจติดตามและประเมินผลในแผนการตรวจสอบประจ าปี และรายงานต่อ



กรรมการตรวจสอบ แต่หากกรณีที่เกิดขึน้ เป็นเร่ืองที่มีความส าคญั มีผลกระทบในวงกว้าง ก็สามารถรายงานตรงกบั

กรรมการตรวจสอบ ผ่านประธานกรรมการตรวจสอบได้ 

 

การอบรม และ สือ่สารประชาสมัพนัธ์   ที่เก่ียวข้องกบันโยบายต่อต้านการทจุริต ต้องเป็นไปอย่างสม ่าเสมอ ทัว่ถงึกับ

พนกังาน ในทกุฝ่าย ทกุระดบั โดยก าหนดให้ผู้บังคบับญัชาทกุระดับ มีหน้าที่สือ่สารท าความเข้าใจกบัพนักงาน

ผู้ใต้บงัคบับญัชา เพื่อน าไปใช้ปฏิบติัในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคมุดแูลการปฏิบติัให้เป็นไป

อย่างมีประสทิธิภาพสอดคล้องกบัแนวปฏิบติั   รวมถงึการสือ่สารประชาสมัพนัธ์ ไปยงั ลกูค้า คู่ค้า ผู้ รับเหมา ตวัแทน และ

หน่วยงานภายนอกให้รับทราบ ถงึนโยบาย และความมุ่งมัน่ตัง้ใจของทางบริษัทฯ  

 

นโยบายฉบบันีไ้ม่อนุญาตให้มีการสนบัสนนุทางการเมืองใดๆ ทัง้สิน้ในทกุรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้การสนบัสนุนแก่

พรรคการเมือง หรือให้การสนบัสนนุแก่ผู้สมคัรแข่งขนัเป็นนกัการเมือง ซึง่การให้การสนบัสนุนทางการเมือง หมายถึง การ

ให้การสนบัสนนุในแง่การเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้การช่วยเหลอืทางการเมือง และรวมถึงเงินบริจาคและการ

ให้ยืม ของขวญั หรือเงินกู้ ยืมเพื่ออสงัหาริมทรัพย์, การจัดหาซึง่การบริการ, การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ที่เป็นการให้การ

รับรองพรรคการเมือง, การซือ้ตัว๋เข้ากิจกรรมระดมทนุ และการสนับสนนุองค์กรใดๆ ที่มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัพรรค

การเมือง  

 

ช่องทางในการร้องเรียน, แจ้งเบาะแส และ ปรึกษาปัญหาที่เก่ียวข้องกบัการทจุริต สามารถท าได้โดยผ่านทาง 

 1). ผู้จดัการต้นสงักดั, ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ กรรมการตรวจสอบ  

Email: Audit.Commitee@thaipolyacrylic.com 

2). เลขากรรมการผู้จดัการ Email: masaya.rungrueng@lucite.com  หรือ  

 ไปรษณีย์สง่ 60-61 หมู่ 9 ถนนพทุธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 

3). เว็บไซต์ของทางบริษัท  www.thaipolyacrylic.com  

4). สายด่วน ConcernLine 001-800-11-009-4982   

โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลให้เป็นความลบั, ให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองพนกังาน หรือบคุคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือ

หลกัฐานเร่ืองการทจุริต ที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ 

 

หากมีข้อสงสยัและต้องการสอบถามเพิ่มเติมเพื่อความชดัเจนในประเด็นใดๆ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่ผู้จัดการต้น

สงักัด, ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบคุคลฯ  หรือ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 

 



หมายเหต ุ:  

 นอกเหนือจากนโยบายต่อต้านการทจุริต ฉบบันี ้พนกังานทกุคน หรือ ตวัแทนบริษัทฯ* ในทกุระดบัต้อง ปฏิบติั

ตามนโยบายที่เก่ียวข้องกบัการต่อต้านการทุจริต ของบริษัทในกลุ่มด้วยเช่นกนั 

 ตวัแทนบริษัทฯ*  หมายรวมไปถึง กรรมการผู้จดัการ กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ทกุฝ่าย และทกุระดบั 

 

 

 

 

       ( นายสจุิตร   ศรีเวทย์บดี ) 

            กรรมการผู้จดัการ     

                  ณ วนัที่ 1 เมษายน 2560 

 


