
 

 
 
 

นโยบายต่อต้านการคอรรั์ปช่ัน 
 
1. วัตถุประสงค ์

(1)   เพื่อใหพ้นกังานของบรษัิททกุระดบัและทกุฝ่ายงานรูแ้นวทางปฎิบตัิเพื่อที่จะไม่เก่ียวขอ้งกบัการคอรร์ปัชั่นใดๆ 
ทัง้สิน้  

(2) เพื่อสง่เสรมิบทบาทและการมีสว่นรว่มของพนกังาน เพื่อป้องกนัและต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ
ของบรษัิท  

(3) เพื่อสรา้งความเช่ือมั่นแก่บคุคลทั่วไป และผูมี้สว่นไดเ้สยีในการด าเนนิธุรกิจรว่มกนั ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ  
 

2.  ขอบเขต 
บรษัิทก าหนดขอบเขตของผูมี้สว่นไดเ้สยีที่เก่ียวขอ้งกบันโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น เป็น 2 กลุม่ ดงันี ้
1.  ภายใน หมายถึง บคุคลภายในบรษัิท ไดแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิททกุระดบั 
2.  ภายนอก หมายถึง บคุคลภายนอกบรษัิท ไดแ้ก่ ลกูคา้ ผูข้ายสินคา้หรอืบรกิาร (Supplier) คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หนี ้

ลกูหนี ้หน่วยงานราชการ หนว่ยงานเอกชน ชมุชน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งต่างๆ เป็นตน้  
 

3. ค านิยาม 
คอรรั์ปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให ้สญัญา มอบให ้ให้

ค ามั่น เรยีกรอ้ง หรอืรบั ซึ่งเงิน ทรพัยส์ิน หรอืประโยชนอ์ื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กบัเจา้หนา้ที่ของรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงาน
ของเอกชน หรอืผูม้ีหนา้ที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เพื่อใหบ้คุคลดงักล่าว กระท า หรอืละเวน้ การปฏิบตัิหนา้ที่ อนัเป็น
การใหไ้ดม้าหรอืรกัษาไวซ้ึ่งธุรกิจ หรอืแนะน าธุรกิจใหก้บับรษัิทโดยเฉพาะ หรอื เพื่อใหไ้ดม้าหรอืรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนอ์ื่นใดที่
ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เวน้แต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรอืจารตี
ทางการคา้ ใหก้ระท าได ้

 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

(1)  คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับดแูลใหม้ีระบบที่สนบัสนนุการ
ต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหพ้นกังานทกุคนในบริษัทไดเ้ขา้ใจและตระหนกัถึงความส าคัญของการต่อตา้น
คอรร์ปัชั่นและปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร  

(2)  คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหนา้ที่สอบทานระบบรายงานทางการเงนิและบญัชี ระบบควบคมุภายใน ระบบ

ตรวจสอบภายในและระบบบรหิารความเสี่ยง ใหม้ั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรดักมุ เหมาะสม ทนัสมยั และมี

ประสทิธิภาพ ตลอดจนรบัเรือ่งการแจง้เบาะแสการทจุรติคอรร์ปัชั่น อนัเกิดจากคนในองคก์รมีสว่นเก่ียวขอ้ง พจิารณา

ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และเสนอเรือ่งตอ่คณะกรรมการบรษัิทรว่มกันพิจารณา ลงโทษ หรอืแกไ้ขปัญหาดงักลา่ว 

(3) หน่วยงานตรวจสอบภายใน  (outsource) มีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตังิาน 
ว่าเป็นไปอย่างถกูตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏบิตัิ อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏบิตัิ และกฎหมาย ขอ้ก าหนดของหนว่ยงาน



 

 
 
 

ก ากับดูแล เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงดา้นคอรร์ปัชั่นที่อาจเกิดขึน้ และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

(4) ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และผูบ้รหิาร มีหนา้ที่ในการน านโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นไปปฏิบตัิ โดยก าหนดให้
มีระบบสนับสนุนนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมถึงทบทวนความ
เหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของสถานการณต์่างๆ ไดแ้ก่ สภาพธุรกิจ ระเบียบ 
และขอ้ก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวขอ้งต่างๆ  

 
5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอรรั์ปชั่น 

(1) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบริษัท ตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นอย่างเครง่ครดั โดย
ตอ้งไมเ่ขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าที่เขา้ข่ายคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ ทัง้เพื่อประโยชนต์่อบรษัิท ตนเอง ครอบครวั เพื่อน คนรูจ้กั 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

(2) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิท ตอ้งไม่ท าพฤติกรรมใดที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทจุรติ
คอรร์ปัชั่น การให ้หรอืรบัสินบน แก่เจา้หนา้ที่ของรฐัและเอกชน หรอืผูมี้ส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งกับบรษัิท เพื่อใหไ้ดม้าหรอืคงไว้
ซึ่งธุรกิจหรอืขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั หรอืเพื่อประโยชนข์องตนเองและผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 

(3)  กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิท ไม่พึงละเลยหรอืเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าที่เขา้ข่ายการทจุรติ
คอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิท โดยถือเป็นหนา้ที่ที่ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืบคุคลที่รบัผิดชอบทราบ และใหค้วามรว่มมือ
ในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตา่งๆ หากมขีอ้สงสยัหรอืขอ้ซกัถาม ใหป้รกึษากบัผูบ้งัคบับญัชาหรอืบคุคลที่รบัผดิชอบ  

(4) บรษัิทจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองบคุคลที่ปฏิเสธการกระท าที่เขา้ข่ายคอรร์ปัชั่น หรอืแจง้เบาะแสเรือ่งการ
คอรร์ปัชั่นใหก้บับรษัิท ตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรการคุม้ครองและรกัษาความลบัที่บรษัิทไดก้  าหนดขึน้ แมว้่าการกระท านัน้จะท า
ใหบ้รษัิทสญูเสยีโอกาสทางธุรกิจ 

(5) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่กระท าการทุจริตคอรร์ปัชั่นเป็นการกระท าผิด
จรรยาบรรณ ซึ่งจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาบทลงโทษทางวินยัตามระเบยีบวินยัที่บรษัิทก าหนดไว ้นอกจากนี ้อาจไดร้บัโทษตาม
กฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

(6) บรษัิทยดึถือและใหค้วามส าคญัในการเผยแพรค่วามรู ้และท าความเขา้ใจกบับคุคลอื่นท่ีมีธรุกรรมกบับรษัิท หรอื
มีส่วนไดเ้สียกับบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลต่อ
สาธารณชนเกี่ยวกบันโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น  

(7) บรษัิทจดัใหมี้กระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคมภุายในที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพอยา่งสม ่าเสมอ 
เพื่อปอ้งกนัมใิหมี้การคอรร์ปัชั่น 

(8) บรษัิทจัดใหมี้กระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคล ที่สะทอ้นถึงความมุ่งมั่นของบรษัิทต่อมาตรการต่อตา้นการ
ทจุรติคอรร์ปัชั่น ตัง้แต่การคดัเลอืก การอบรม การประเมินผลงาน การใหผ้ลตอบแทนและการเลือ่นต าแหน่ง 

(9) เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสงูที่อาจเกิดการคอรร์ปัชั่น กรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนกังานของบรษัิทและบรษัิทย่อย ตอ้งปฏบิตัิหนา้ที่ดว้ยความระมดัระวงั โดยยดึถือขอ้ปฏบิตัิในเรือ่งดงัต่อไปนี ้ 

 



 

 
 
 

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
1)  ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เรียกรอ้ง รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ในรูปเงินทดแทน 

ของขวญั ของมีค่าใดๆ รวมถึงบรกิารต่างๆ จากคู่คา้ ตวัแทนซือ้ขาย เจา้หนี ้บคุคลภายนอก หรอื คู่ แข่งของบรษัิท ไม่ว่ากรณี
ใดๆทัง้สิน้ ที่ไม่สจุรติ หรอืเป็นการเอือ้ประโยชนต์่อคู่คา้ หรอื ตวัแทนซือ้ขาย เจา้หนี ้บคุคลภายนอกและตนเอง  

2)  การเลีย้งรบัรอง รบั หรอืใหข้องขวัญตามประเพณี ใหด้  าเนินการอย่างเหมาะสม รดักุม โปรง่ใส และปราศจาก
วตัถปุระสงคแ์อบแฝง โดยตอ้งเขา้เงื่อนไขทกุขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

2.1)   กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิท สามารถเลีย้งรบัรอง และใหข้องขวญัแก่พนัธมิตรทางธุรกิจได ้
หากเขา้เงื่อนไขทกุขอ้ดงัต่อไปนี ้ 

ก)  ไม่เป็นการกระท าเพื่อครอบง า ชักน า หรอืตอบแทนบคุคลใดๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งความไดเ้ปรยีบผ่านการ
กระท าที่ไม่เหมาะสม หรอืแอบแฝงเพื่อใหไ้ดม้าซึง่การช่วยเหลอืหรอืผลประโยชน ์  

ข) เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ระเบียบ และหลกัเกณฑข์องบรษัิทตามที่ก าหนดไว ้
ค) เป็นการใหใ้นนามบรษัิท ไม่ใช่ในนามของนามของกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานของบรษัิท และ

กระท าอย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด  
ง) ประเภท และ มลูค่ามคีวามเหมาะสม ถกูตอ้งตามกาลเทศะ  
จ)  เหมาะสมกบัสถานการณ ์เช่น การใหข้องขวญัเลก็ๆ นอ้ยๆ ในช่วงเทศกาลส าคญั ซึ่งถือเป็นธรรมเนียม

ปฏบิตัิทั่วไป 
2.2) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิท สามารถรบัของขวญัหรอืผลประโยชนใ์ดๆ ตามเทศกาล หรอื

ธรรมเนียมปฏบิตัิทั่วไป โดยจะตอ้งมีมลูคา่ไม่เกิน 2,000 บาท (สองพนับาท) ทัง้นี ้ของขวญัที่รบัไดจ้ะตอ้งไมเ่ป็นเงนิสด หรอื 
เทียบเทา่เงินสด เช่น บตัรก านลั หรอืบตัรของขวญั เป็นตน้  

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณท์ี่ไม่สามารถปฏิเสธการรบัของขวญัหรอืผลประโยชนด์งักล่าวได ้ผูร้บัของขวญัตอ้ง
แจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาทนัที และจัดท ารายงานการรบัของขวญั และส่งของขวญัดงักล่าว ใหแ้ก่ฝ่ายทรพัยากรบคุคล เพื่อน าไป
เป็นของรางวลัใหก้บัพนกังานในเทศกาลตา่งๆ หรอืน าไปบรจิาคเพื่อสาธารณกศุลต่อไปตามความเหมาะสม 

 
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมือง 
1) บรษัิทวางตวัเป็นกลางทางการเมือง และไม่มีนโยบายใหก้ารสนับสนุนหรือช่วยเหลือทางการเมืองไม่ว่าโดย

ทางตรงหรอืทางออ้ม 
2) หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิท น าเงิน ทรพัยส์ิน สนิคา้ และบรกิารของบรษัิท ไปรว่มสนบัสนนุ

ทางการเมือง หรอืด าเนินการในทางหนึ่งทางใดที่เป็นการใชท้รพัยากรของบรษัิท เช่น บคุลากร อาคารสถานที่ ในการส่งเสรมิ 
หรอืโฆษณา เพื่อประโยชนท์างการเมอืง หรอืมีวตัถปุระสงคเ์พื่อเอือ้ประโยชนท์างธุรกิจใหก้บับรษัิท 

3) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิท มีสทิธิเสรภีาพในการเขา้รว่มกิจกรรมทางการเมืองภายใตบ้ทบญัญตัิ
แห่งรฐัธรรมนญ ูแต่จะตอ้งไม่แอบอา้งความเป็นพนักงาน หรือน าทรพัยส์ิน อุปกรณห์รอืเครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อ
ประโยชนใ์นการด าเนนิการใดๆ ในทางการเมือง และหากมีการเขา้รว่มจะตอ้งพงึระมดัระวงัไม่ใหก้ารด าเนนิการใดๆ  ท าใหเ้กิด
ความเขา้ใจว่าบรษัิทไดใ้หก้ารสนบัสนนุหรอืฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมอืงหนึ่ง 



 

 
 
 

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล  
1) ในการบริจาคเพื่อการกุศลทัง้ในรูปแบบของการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินหรือรูปแบบอื่นๆ เช่น การให้

ความรู ้หรอืสละเวลา เป็นตน้ บรษัิทจะตอ้งด าเนินการอย่างโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมาย และปราศจากจุดประสงคแ์อบแฝง 
อาท ิเพื่อการใหส้นิบนเพื่อความไดเ้ปรยีบทางการคา้ เพื่อสนบัสนนุทางการเมือง เป็นตน้   

2) ตอ้งพิสจูนไ์ดว้่าการบริจาคนัน้มีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลจรงิ และมีการด าเนินการเพื่อสนบัสนนุให้
วตัถปุระสงคข์องโครงการประสบผลส าเรจ็ และก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อสงัคมอยา่งแทจ้รงิ หรอืเพื่อเป็นไปตามวตัถปุระสงคข์อง
การด าเนนิงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

3) ตอ้งพิสจูนไ์ดว้่าการบรจิาคนัน้ไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งกับผลประโยชนต์่างตอบแทนใหก้ับบคุคลใด หรอืหน่วยงานใด 
ยกเวน้การประกาศเกียรติคณุตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เช่น การติดตราสญัญลกัษณ ์(Logo) ของบรษัิท การประกาศชื่อ
บรษัิท ณ สถานท่ีจดังาน หรอืในสือ่เพื่อการประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้  

4) การบรจิาคสามารถระบช่ืุอไดใ้นนามบรษัิทเท่านัน้ โดยผ่านขัน้ตอนการอนมุตัิตามระเบียบของบรษัิทท่ีก าหนดไว ้
และมั่นใจไดว้่าการบรจิาคนัน้จะไม่ถกูน าไปใชเ้ป็นวิธีการหลกีเลีย่งการใหส้นิบน   

 
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการให้เงนิสนับสนุน  
การใหเ้งินสนบัสนนุเป็นวิธีการประชาสมัพนัธท์างธุรกิจของบรษัิททางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการบรจิาคเพื่อการกุศล 

โดยอาจกระท าไดโ้ดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อธุรกิจ ตราสนิคา้ หรอืชื่อเสยีงของบรษัิท โดยมขีอ้ปฏบิตัดิงันี ้ 
1) ตอ้งพสิจูนไ์ดว้่า ผูข้อเงนิสนบัสนนุไดท้ ากิจกรรมตามโครงการที่ขอการสนบัสนนุจรงิ และเป็นการด าเนินการเพื่อ

สนบัสนนุใหว้ัตถปุระสงคข์องโครงการประสบผลส าเรจ็ หรอืก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อสังคมอย่างแทจ้ริง หรอืเพื่อเป็นไปตาม
วตัถปุระสงคข์องการด าเนนิงานดว้ยความรบัผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

2) ตอ้งพิสจูนไ์ดว้่า การใหเ้งินสนบัสนุนหรือประโยชนอ์ื่นใดที่สามารถค านวณเป็นตวัเงินได ้เช่น การใหท้ี่พกัและ
อาหาร เป็นตน้ ไม่มีสว่นเกี่ยวขอ้งกบัผลประโยชนต์่างตอบแทนใหก้ับบคุคลใด หรอืหนว่ยงานใด ยกเวน้การประกาศเกียรติคณุ
ตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป 

3) ในการเป็นผูใ้หเ้งินสนบัสนนุจะตอ้งจัดท าใบบันทึกค าขอ ระบุช่ือผูร้บัเงินสนบัสนนุและวัตถุประสงคข์องการ
สนบัสนนุ พรอ้มแนบเอกสารประกอบทัง้หมด เสนอใหผู้มี้อ  านาจอนมุตัิของบรษัิทพิจารณาอนมุตัิตามระดบัอ านาจอนมุตัิของ
บรษัิท 

 
6. มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

6.1 ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอรรั์ปชั่น  
บรษัิทไดก้ าหนดช่องทางการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนการทจุรติคอรร์ปัชั่นไวด้งันี ้

 ผู้แจ้งหรือร้องเรียนจากภายใน 
บรษัิทก าหนดใหบ้คุคลภายในบรษัิททุกคนมีหนา้ที่ตอ้งรายงานเมื่อพบเห็นการทจุรติคอรร์ปัชั่ นที่เก่ียวขอ้งกับ

บรษัิทหรอืกิจกรรมของบรษัิทไปยงับคุคลหรอืหนว่ยงาน ดงัตอ่ไปนี ้
(1)  หวัหนา้หน่วยงานท่ีพนกังานสงักดัอยู่ 



 

 
 
 

(2)  หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอื ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคล 
 (4)  จดหมายอิเลคทรอนิคส ์hr@interpharma.co.th 

 ผู้แจ้งหรือร้องเรียนจากภายนอก  
(1) ทางไปรษณีย ์หรอืน าสง่ที่ 

ประธานกรรมการบรษัิท หรอื ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 140/9 อาคารไอทเีอฟ ทาวเวอร ์ชัน้ 9 ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

(2) จดหมายอิเลคทรอนคิส ์comsec@interpharma.co.th 
(3) เว็บไชตบ์รษัิท www.interpharma.co.th 

6.2 มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ 
เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มลูที่กระท าโดยเจตนาสจุรติ บรษัิทจะปกปิดช่ือ ที่อยู่ หรอืขอ้มลู

ใดๆ ที่สามารถระบตุวัผูร้อ้งเรยีนหรอืผูใ้หข้อ้มลู และเก็บรกัษาขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั โดยจะจ ากดั
เฉพาะผูท้ี่มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบในการด าเนนิงานตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีนเทา่นัน้ท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มลูได ้  

ในกรณีที่มีการรอ้งเรยีนเก่ียวกับการทจุรติคอรร์ปัชั่นของผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารระดับสงู คณะกรรมการตรวจสอบจะท า
หนา้ที่ในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรยีน พยาน และบุคคลที่ ใหข้อ้มลูในการสืบสวนขอ้เท็จจริง ไม่ใหไ้ดร้บัความ
เดือดรอ้น อนัตรายใด หรอื ความไม่ชอบธรรม อนัเกิดมาจากการแจง้เบาะแส การรอ้งเรยีน การเป็นพยานหรอืการใหข้อ้มลู    

ผูม้หีนา้ที่รบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้งกบัเรือ่งรอ้งเรยีน มหีนา้ที่เก็บรกัษาขอ้มลู ข้อรอ้งเรยีน และเอกสาร
หลกัฐานของผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั หา้มเปิดเผยขอ้มลูแก่บคุคลอื่นที่ไม่มีหนา้ที่เกี่ยวขอ้ง เวน้แต่เป็นการ
เปิดเผยหนา้ที่ที่กฎหมายก าหนด 

6.3 การด าเนินการสืบสวนและบทลงโทษ 
(1) เม่ือได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน หรือแต่งตั้ง

คณะกรรมการสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ เป็นผูก้ลั่นกรองสบืสวนขอ้เท็จจรงิ และแจง้ผลการตรวจสอบเป็นระยะใหผู้แ้จง้เบาะแสหรอืผู้
รอ้งเรยีนไดท้ราบ 

(2)  หากการสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบว่าขอ้มลู หรอืหลกัฐานที่มี มีเหตผุลอันควรเช่ือไดว้่าผูถ้กูกลา่วหาไดก้ระท า
การทจุรติคอรร์ปัชั่นจรงิ บรษัิทจะใหส้ทิธิผูถ้กูกลา่วหาไดร้บัทราบขอ้กลา่วหา และพิสจูนต์นเอง โดยการหาขอ้มลูหรอืหลกัฐาน
เพิ่มเติม ที่แสดงใหเ้ห็นว่าตนเองไม่มสีว่นเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอนัทจุรติคอรร์ปัชั่นนัน้ตามที่ถกูกลา่วหา  

(3) หากผูถู้กกล่าวหาไดก้ระท าการทุจรติคอรร์ปัชั่นนัน้จริง ผูก้ระท าการทุจรติคอรร์ปัชั่นนัน้ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรอืพนกังาน ถือว่าเป็นการกระท าผิดนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น จรรยาบรรณธุรกิจของบรษัิท จะตอ้งไดร้บัการ
พิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบท่ีบรษัิทก าหนดไว ้และหากการกระท าทจุรตินัน้เป็นการกระท าที่ผิดต่อกฎหมาย ผูก้ระท าผดิ
นัน้อาจจะตอ้งไดร้บัโทษทางกฎหมาย ทัง้นีโ้ทษทางวินยัตามระเบียบของบรษัิท ค าตดัสินของคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็น
อนัสิน้สดุ  

ทัง้นี ้บรษัิทไม่มีนโยบายลดต าแหน่ง ลงโทษ หรอืใหผ้ลทางลบต่อพนกังานที่ปฏิเสธการคอรร์ปัชั่น แมว้่าการกระท า
นัน้จะท าใหบ้รษัิทสญูเสยีโอกาสทางธุรกิจก็ตาม 

http://www.interpharma.co.th/


 

 
 
 

6.4 การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอรรั์ปชั่น 
(1) บรษัิทจัดใหมี้การสื่อสารและเผยแพร่นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น รวมถึงช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้

รอ้งเรยีนใหบ้คุคลภายในบริษัทรบัทราบ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การปฐมนิเทศกรรมการและพนกังานใหม่ งานอบรม
หรอืสมัมนาประจ าปี การติดประกาศในบอรด์ประชาสมัพนัธ ์เว็บไซตข์องบรษัิท เป็นตน้ เพื่อใหท้กุคนในองคก์ร เขา้ใจ เหน็ชอบ 
และปฏิบตัิตามนโยบายและมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นอย่างจรงิจงั 

(2) บรษัิทสื่อสารและเผยแพรน่โยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น รวมถึงช่องทางการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนไปยัง
สาธารณชน บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม คู่คา้ทางธุรกิจ และผูมี้ส่วนไดเ้สยีที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิท ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซตข์อง
บรษัิท รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี เป็นตน้ เพื่อสรา้งความเขา้ใจและสนบัสนนุใหย้ึดมั่นในมาตรฐาน
การรบัผิดชอบต่อสงัคม ในเรือ่งการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นเช่นเดยีวกบับรษัิท 

(3) บรษัิทจะจดัใหมี้การทบทวนนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นอยา่งสม ่าเสมอ 
 

7. มาตรการการป้องกันและการแก้ไข 
7.1 การจัดซื้อจัดจ้างและขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวข้อง – บริษัทได้จัดให้มีการจัดซือ้จัดจ้าง และขั้นตอน

กระบวนการที่เกี่ยวขอ้ง  โดยการเปรยีบเทียบราคาอย่างนอ้ย 2-3 ราย เพื่อควบคุมการจัดซือ้และการสั่งซือ้ เพื่อใหร้าคาที่
เหมาะสม โดยทกุๆ ขัน้ตอนของการจดัซือ้จดัจา้ง 

7.2 ระบบการบันทึกบัญชี – งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษัิท ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการของ
ไทย และไดร้บัการอนุมัติโดยสภาวิชาชีพบัญชี  นอกจากนัน้ การจัดท างบการเงิน ยังไดย้ึดตามขอ้บังคับของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยอ์ีกดว้ย 

7.3 การประเมินและการป้องกันความเสี่ยงด้านการคอรรั์ปชั่นในการท าธุรกิจ 
บรษัิทฯ ไดบ้รหิารจัดการความเสี่ยง  ซึ่งครอบคลมุความเสี่ยงดา้นกลยทุธ ์ความเสี่ยงดา้นการเงิน เป็นตน้  บรษัิทมี

การประเมินความเสี่ยงในดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นในทกุสว่น โดยมีประธานเจา้หนา้ที่บริหารเป็นผูพ้ิจารณาและน าเสนอตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและตดัสนิใจ 

7.4 การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต – ประเด็น หรือ สถานการณท์ี่น่าสงสยัใดๆ ที่ไดร้บัผ่านช่องทางการรบัขอ้
รอ้งเรียน หรือ รายงานการตรวจสอบภายใน จะถูกน าเขา้สู่กระบวนการจัดการเรื่องการทุจริต ในองคก์ร  โดยมีประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารเป็นผูพ้จิารณาและน าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณาและตดัสนิใจ 

7.5 การติดตามและรายงานผล 
ขอ้รอ้งเรยีนในเรือ่งบรรษัทภิบาล  ทัง้ที่ผา่นช่องทางรบัขอ้รอ้งเรยีนและที่ผ่านกระบวนการจดัการเรือ่งทจุรติในองคก์ร 

จะถกูรวบรวมเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทกุ 6 เดือน และน าเสนอรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทกุๆ 6 เดอืน  
 
8. การบังคับและบทลงโทษ 

ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบรษัิทในหมวดที่ 8 ขอ้ที่ 8.4  “โทษทางวินยักรณีรา้ยแรง” ไดก้ลา่วไวอ้ย่างชดัเจนว่า การ
คอรร์ปัชั่นถือเป็น “การกระท าความผิดรา้ยแรง” มีบทลงโทษขัน้สงูสดุ คือ ใหส้ิน้สภาพการเป็นพนกังาน หรอื ไลอ่อก 
 


