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นโยบายต่อต้านการคอรรั์ปชัน 

บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ไดจ้ดัท านโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั (Anti - Corruption Policy) เป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรขึน้ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิในการด าเนินธุรกิจและพฒันาสูอ่งคก์รแห่งความยั่งยืน โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย หา้มด าเนินการหรอืยอมรบัการคอรร์ปัชนัในรูปแบบใดๆ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม เพื่อสรา้ง

ความมั่นใจตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียของบริษัท รวมถึงตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วอย่างเครง่ครดั โดยบริษัทก าหนดใหม้ีการสอบ

ทานการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชันอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตัิและขอ้ก าหนดในการ

ด าเนินการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดทางกฎหมาย โดยไดก้ าหนด

แนวทางปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว ดงันี ้

1. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อใหพ้นักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกระดับและทุกฝ่ายงานรูแ้นวทางปฏิบัติเพื่อที่จะไม่เก่ียวขอ้งกับการ      

คอรร์ปัชนัใด ๆ ทัง้สิน้ 

2. เพื่อสง่เสริมบทบาทและการมีสว่นรว่มของพนกังาน เพื่อป้องกนัและต่อตา้นการคอรร์ปัชันที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของ

บรษัิท 

3. เพื่อสรา้งความเช่ือมั่นแก่บคุคลทั่วไป และผูม้ีสว่นไดเ้สยีในการด าเนินธุรกิจรว่มกนั ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ  

2. ขอบเขต 

บรษัิทก าหนดขอบเขตของผูส้ว่นไดเ้สยีที่เก่ียวขอ้งกบันโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั เป็น 2 กลุม่ดงันี ้

1. ภายใน หมายถึง บคุคลภายในบรษัิท ไดแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยทกุระดบั 

2. ภายนอก หมายถึง บคุคลภายนอกบริษัท ไดแ้ก่ ลกูคา้ ผูข้ายสินคา้หรือบริการ (Supplier) คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หนี ้ลกูหนี ้

หนว่ยงานราชการ หนว่ยงานเอกชน ชมุชน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งตา่ง ๆเป็นตน้ 

3.  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลใหม้ีการฏิบตัิดา้นการต่อตา้น      

คอรร์ปัชนัที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหพ้นกังานทกุคนของบริษัทไดเ้ขา้ใจและตระหนกัถึงความส าคญัของการต่อตา้นคอรร์ปัชัน

และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที่และรบัผิดชอบสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบการควบคุม

ภายใน และระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงใหม้ั่นใจว่าเป็นไปมาตรฐานสากล มีความรดักุม เหมาะสม 

ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรบัเรื่องการแจง้เบาะแสการทุจริตคอรร์ปัชัน อนัเกิดจากคนในองคก์รมีส่วนเก่ียวขอ้ง 



2 

 

พิจารณาตรวจสอบขอ้เท็จจริง และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมกนัพิจารณาลงโทษ หรือแกไ้ขปัญหาดงักลา่ว 

รวมทัง้ใหค้  าปรกึษาและติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั 

3. ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และผูบ้รหิาร มีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการน านโยบายการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัไปปฏิบตัิ และ

ก าหนดใหม้ีระบบการสง่เสรมิและสนบัสนนุนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชัน เพื่อสือ่สารไปยงัพนกังานของบรษัิทและผูเ้ก่ียวขอ้ง

ทกุฝ่ายน าไปปฏิบตัิใช ้รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของ

ธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

4. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหนา้ที่และรบัผิดชอบตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการ                         

คอรร์ปัชนัวา่มีการปฏิบตัิงานถกูตอ้งตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบตัิ และกฎหมาย ขอ้ก าหนด

ของหน่วยงานก ากบัดแูล เพื่อใหม้ั่นใจวา่บริษัทมีระบบควบคมุทีม่ีความเหมาะสมและเพียงพอตอ่ความเสี่ยงดา้นคอรร์ปัชันท่ี

อาจเกิดขึน้ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

4.  แนวปฏิบัติการต่อต้านคอรรั์ปชัน 

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตอ้งปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชันอย่าง

เครง่ครดั โดยตอ้งไมเ่ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการกระท าที่เขา้ขา่ยคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบ ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย ตอ้งไม่ท าพฤติกรรมใดที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็น

การทจุริตคอรร์ปัชนั การให ้หรือรบัสินบน แก่เจา้หนา้ที่ของรฐัและเอกชน หรือผูม้ีสว่นไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิท เพื่อใหไ้ดม้า

หรอืคงไวซ้ึง่ธุรกิจหรอืขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั หรอืเพื่อประโยชนข์องตนเองและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

3.  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทและบรษัิทยอ่ย ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เขา้ขา่ย

การทุจริตคอรร์ปัชันที่เก่ียวขอ้งกบับริษัท โดยถือเป็นหนา้ที่ที่ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือบุคคลที่รบัผิดชอบทราบ และให้

ความรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตา่งๆ หากมีขอ้สงสยัหรอืขอ้ซกัถามใหป้รกึษากบัผูบ้งัคบับญัชาหรอืบคุคลท่ีรบัผิดชอบ

เก่ียวขอ้ง  

4. บริษัทจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองบคุลากรของบริษัทและบริษัทย่อยที่ปฏิเสธการคอรร์ปัชัน หรือแจง้เบาะแส

เรือ่งการคอรร์ปัชนัใหก้บับรษัิท ตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรการคุม้ครองและรกัษาความลบัท่ีบรษัิทไดก้ าหนดขึน้ แมว้า่การกระท า

นัน้จะท าใหบ้รษัิทสญูเสยีโอกาสทางธุรกิจ 

5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่กระท าการทุจริตคอรร์ัปชันถือเป็นการกระท าผิด

จรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาบทลงโทษทางวินยัตามระเบียบวินยัที่บริษัทก าหนดไว ้นอกจากนี ้อาจ

ไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

6. บริษัทยึดถือและใหค้วามส าคญัในการเผยแพรค่วามรู ้และท าความเขา้ใจกบับคุคลอื่นที่มีธุรกรรมกบับริ ษัท หรือมี

ส่วนได้เสียกับบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอรร์ัปชัน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลต่อ

สาธารณชนเก่ียวกบันโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั  
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7. บรษัิทจดัใหม้ีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อ

ปอ้งกนัการเกิดทจุรติคอรร์ปัชนั 

8. บริษัทจดัใหม้ีกระบวนการบริหารทรพัยากรบคุคล ที่สะทอ้นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อตา้นการทจุรติ

คอรร์ปัชนั ตัง้แตก่ารคดัเลอืก การอบรม การประเมินผลงาน การใหผ้ลตอบแทนและการเลือ่นต าแหนง่ 

9. เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสงูที่อาจเกิดการคอรร์ปัชัน กรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความระมดัระวงั โดยยดึถือขอ้ปฏิบตัิในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้ 

 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

1)  ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เรียกรอ้ง รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ในรูปเงินทดแทน 

ของขวญั ของมีค่าใดๆ รวมถึงบริการต่างๆ จากคู่คา้ ตวัแทนซือ้ขาย เจา้หนี ้บคุคลภายนอก หรือ คู่ แข่งของบริษัท ไม่ว่ากรณี

ใดๆทัง้สิน้ ที่ไมส่จุรติ หรอืเป็นการเอือ้ประโยชนต์อ่คูค่า้ หรอื ตวัแทนซือ้ขาย เจา้หนี ้บคุคลภายนอกและตนเอง  

2)  การเลีย้งรบัรอง รบั หรือใหข้องขวญัตามประเพณี ใหด้  าเนินการอย่างเหมาะสม รดักุม โปร่งใส และปราศจาก

วตัถปุระสงคแ์อบแฝง โดยตอ้งเขา้เง่ือนไขทกุขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

2.1)    กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิท สามารถเลีย้งรบัรอง และใหข้องขวญัแก่พนัธมิตรทางธุรกิจได ้

หากเขา้เง่ือนไขทกุขอ้ดงัตอ่ไปนี ้ 

ก)  ไม่เป็นการกระท าเพื่อครอบง า ชกัน า หรือตอบแทนบคุคลใดๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งความไดเ้ปรียบผ่าน

การกระท าที่ไมเ่หมาะสม หรอืแอบแฝงเพื่อใหไ้ดม้าซึง่การช่วยเหลอืหรอืผลประโยชน ์ 

ข) เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ระเบียบ และหลกัเกณฑข์องบรษัิทตามที่ก าหนดไว ้

ค) เป็นการใหใ้นนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของนามของกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษัทและ

บรษัิทยอ่ย และกระท าอยา่งเปิดเผย ไมป่กปิด  

ง) ประเภท และ มลูคา่มีความเหมาะสม ถกูตอ้งตามกาลเทศะ  

จ)  เหมาะสมกบัสถานการณ ์เช่น การใหข้องขวญัเล็กๆ นอ้ยๆ ในช่วงเทศกาลส าคญั ซึ่งถือเป็นธรรม

เนียมปฏิบตัิทั่วไป 

2.2) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยสามารถรบัของขวญัหรอืผลประโยชนใ์ดๆ ตาม

เทศกาล หรือธรรมเนียมปฏิบตัิทั่วไป โดยจะตอ้งมีมลูค่าไม่เกิน 2,000 บาท ทัง้นี ้ของขวญัที่รบัไดจ้ะตอ้งไม่เป็นเงินสด หรือ

เทียบเทา่เงินสด เช่น บตัรก านลั หรอืบตัรของขวญั เป็นตน้  

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณท์ี่ไมส่ามารถปฏิเสธการรบัของขวญัหรอืผลประโยชนด์งักลา่วได ้ผูร้บัของขวญัตอ้งแจง้

ต่อผูบ้งัคบับญัชาทนัที และจดัท ารายงานการรบัของขวญั และสง่ของขวญัดงักลา่ว ใหแ้ก่ฝ่ายทรพัยากรบคุคล เพื่อน าไปเป็น

ของรางวลัใหก้บัพนกังานในเทศกาลตา่งๆ หรอืน าไปบรจิาคเพื่อสาธารณกศุลตอ่ไปตามความเหมาะสม 
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 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมือง 

1) บริษัทวางตวัเป็นกลางทางการเมือง และไม่มีนโยบายใหก้ารสนบัสนุนหรือช่วยเหลือทางการเมืองไม่ว่าโดย

ทางตรงหรอืทางออ้ม 

2) หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย น าเงิน ทรพัยส์นิ สนิคา้ และบรกิารของบรษัิท ไป

รว่มสนบัสนนุทางการเมือง หรือด าเนินการในทางหนึ่งทางใดที่เป็นการใชท้รพัยากรของบริษัท เช่น บคุลากร อาคารสถานท่ี 

ในการสง่เสรมิ หรอืโฆษณา เพื่อประโยชนท์างการเมือง หรอืมีวตัถปุระสงคเ์พื่อเอือ้ประโยชนท์างธุรกิจใหก้บับรษัิท 

3) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย มีสิทธิเสรีภาพในการเขา้รว่มกิจกรรมทางการเมือง

ภายใตบ้ทบญัญตัิแห่งรฐัธรรมนญู ูแต่จะตอ้งไมแ่อบอา้งความเป็นพนกังาน หรือน าทรพัยส์ิน อปุกรณห์รือเครือ่งมือใดๆ ของ

บริษัทไปใช้เพื่อประโยชนใ์นการด าเนินการใดๆ ในทางการเมือง และหากมีการเขา้ร่วมจะตอ้งพึงระมัดระวังไม่ให้การ

ด าเนินการใดๆ  ท าใหเ้กิดความเขา้ใจวา่บรษัิทไดใ้หก้ารสนบัสนนุหรอืฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ 

 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล  

1) ในการบริจาคเพื่อการกุศลทัง้ในรูปแบบของการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินหรือรูปแบบอื่นๆ เช่น การให้

ความรู ้หรือสละเวลา เป็นตน้ บริษัทจะตอ้งด าเนินการอยา่งโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมาย และปราศจากจุดประสงคแ์อบแฝง 

อาทิเช่น การใหส้นิบนเพื่อความไดเ้ปรยีบทางการคา้ เพื่อสนบัสนนุทางการเมือง เป็นตน้   

2) ตอ้งพิสจูนไ์ดว้่าการบริจาคนัน้มีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลจริง และมีการด าเนินการเพื่อสนบัสนนุให้

วตัถปุระสงคข์องโครงการประสบผลส าเรจ็ และก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อสงัคมอยา่งแทจ้รงิ หรอืเพื่อเป็นไปตามวตัถปุระสงคข์อง

การด าเนินงานดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

3) ตอ้งพิสจูนไ์ดว้า่การบรจิาคนัน้ไมม่ีสว่นเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชนต์า่งตอบแทนใหก้บับคุคลใด หรือหน่วยงานใด 

ยกเวน้การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบตัิทั่วไป เช่น การติดตราสญัญลกัษณ ์(Logo) ของบริษัท การประกาศช่ือ

บรษัิท ณ สถานท่ีจดังาน หรอืในสือ่เพื่อการประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้  

4) การบรจิาคสามารถระบช่ืุอไดใ้นนามบรษัิทเทา่นัน้ โดยผา่นขัน้ตอนการอนมุตัิตามระเบียบของบรษัิทท่ีก าหนดไว ้

และมั่นใจไดว้า่การบรจิาคนัน้จะไมถ่กูน าไปใชเ้ป็นวิธีการหลกีเลีย่งการใหส้นิบน   

 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการให้เงนิสนับสนุน  

การใหเ้งินสนบัสนนุเป็นวิธีการประชาสมัพนัธท์างธุรกิจของบริษัททางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการบริจาคเพื่อการกศุล 

โดยอาจกระท าไดโ้ดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อธุรกิจ ตราสนิคา้ หรอืช่ือเสยีงของบรษัิท โดยมีขอ้ปฏิบตัิดงันี ้ 

1) ตอ้งพิสจูนไ์ดว้า่ ผูข้อเงินสนบัสนนุไดท้ ากิจกรรมตามโครงการท่ีขอการสนบัสนนุจรงิ และเป็นการด าเนินการเพื่อ

สนบัสนุนใหว้ตัถุประสงคข์องโครงการประสบผลส าเร็จ หรือก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อสงัคมอย่างแทจ้ริง หรือเพื่อเป็นไปตาม

วตัถปุระสงคข์องการด าเนินงานดว้ยความรบัผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
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2) ตอ้งพิสจูนไ์ดว้่า การใหเ้งินสนบัสนนุหรือประโยชนอ์ื่นใดที่สามารถค านวณเป็นตวัเงินได ้เช่น การใหท้ี่พกัและ

อาหาร เป็นตน้ ไมม่ีสว่นเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชนต์า่งตอบแทนใหก้บับคุคลใด หรอืหนว่ยงานใด ยกเวน้การประกาศเกียรติคุณ

ตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป 

3) ในการเป็นผูใ้หเ้งินสนบัสนุนจะตอ้งจัดท าใบบนัทึกค าขอ ระบุช่ือผูร้บัเงินสนบัสนุนและวตัถุประสงคข์องการ

สนบัสนนุ พรอ้มแนบเอกสารประกอบทัง้หมด เสนอใหผู้ม้ีอ  านาจอนมุตัิของบริษัทพิจารณาอนมุตัิตามระดบัอ านาจอนมุตัิของ

บรษัิท 

5. มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

5.1 ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอรรั์ปชัน  

บรษัิทไดก้ าหนดช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรยีนการทจุรติคอรร์ปัชนัไวด้งันี ้

 ผูแ้จง้หรอืรอ้งเรยีนจากภายใน 

บริษัทก าหนดใหบ้คุคลภายในบริษัททกุคนมีหนา้ที่ตอ้งรายงานเมื่อพบเห็นการทจุริตคอรร์ปัชันที่เก่ียวขอ้งกบั

บรษัิทหรอืกิจกรรมของบรษัิทไปยงับคุคลหรอืหนว่ยงาน ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  หวัหนา้หนว่ยงานท่ีพนกังานสงักดัอยู่ 

(2)  หวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรอืผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

(3) กลอ่งรบัความคิดเห็น 

(4)   จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์hr@interpharma.co.th 

 ผูแ้จง้หรอืรอ้งเรยีนจากภายนอก  

(1) ทางไปรษณีย ์หรอืน าสง่ที่ 

 ประธานกรรมการบรษัิท หรอื ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน) 

 เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร ์ชัน้ 9 ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

(2) จดหมายอิเลก็ทรอนกิส ์comsec@interpharma.co.th 

(3) เว็บไซตบ์รษัิท www.interpharma.co.th 

5.2 มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ 

เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูที่กระท าโดยเจตนาสจุริต บริษัทจะปกปิดช่ือ ที่อยู่ หรือ

ขอ้มลูใดๆ ที่สามารถระบตุวัผูร้อ้งเรยีนหรอืผูใ้หข้อ้มลู และเก็บรกัษาขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั โดยจะ

จ ากดัเฉพาะผูท้ี่มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบในการด าเนินงานตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีนเทา่นัน้ท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มลูได ้ 
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ในกรณีที่มีการรอ้งเรยีนเก่ียวกบัการทจุรติคอรร์ปัชนัของผูบ้รหิารระดบัสงู คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหนา้ที่

ในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียน พยาน และบคุคลที่ใหข้อ้มลูในการสืบสวนขอ้เท็จจริง ไม่ใหไ้ดร้บัความเดือดรอ้น 

อนัตรายใด หรอืความไมช่อบธรรม อนัเกิดมาจากการแจง้เบาะแส การรอ้งเรยีน การเป็นพยาน หรอืการใหข้อ้มลู    

ผูม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกับเรื่องรอ้งเรียน มีหนา้ที่เก็บรกัษาขอ้มูล ขอ้รอ้งเรียน  และ

เอกสารหลกัฐานของผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั หา้มเปิดเผยขอ้มลูแก่บคุคลอื่นท่ีไมม่ีหนา้ที่เก่ียวขอ้ง เวน้แตเ่ป็น

การเปิดเผยหนา้ที่ท่ีกฎหมายก าหนด 

5.3 การด าเนินการสืบสวนและบทลงโทษ 

1) เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน หรือแต่งตัง้

คณะกรรมการสบืสวนขอ้เท็จจรงิ เป็นผูก้ลั่นกรองสบืสวนขอ้เท็จจรงิ และแจง้ผลการตรวจสอบเป็นระยะใหผู้แ้จง้เบาะแสหรือผู้

รอ้งเรยีนไดท้ราบ 

2)  หากการสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบว่าขอ้มูล หรือหลกัฐานที่มี มีเหตุผลอันควรเช่ือไดว้่าผูถู้กกล่าวหาได้

กระท าการทจุริตคอรร์ปัชันจริง บริษัทจะใหส้ิทธิผูถ้กูกลา่วหาไดร้บัทราบขอ้กลา่วหา และพิสจูนต์นเอง โดยการหาขอ้มลูหรือ

หลกัฐานเพิ่มเติม ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ตนเองไมม่ีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอนัทจุรติคอรร์ปัชนันัน้ตามที่ถกูกลา่วหา  

3) หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการทุจริตคอรร์ัปชันนั้นจริง ผู้กระท าการทุจริตคอรร์ัปชันนั้นไม่ว่าจะเป็น

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน ถือว่าเป็นการกระท าผิดนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชัน จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท จะตอ้ง

ไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบที่บริษัทก าหนดไว ้และหากการกระท าทจุริตนัน้เป็นการกระท าที่ผิดต่อกฎหมาย 

ผูก้ระท าผิดนัน้อาจจะตอ้งไดร้บัโทษทางกฎหมาย ทัง้นีโ้ทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท ค าตัดสินของคณะกรรมการ

ตรวจสอบถือเป็นอนัสิน้สดุ  

4)   การรายงานผล ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการอิสระ หรือ เลขานุการบริษัท รายงานต่อ

คณะกรรมการเพื่อทราบและรายงานผลใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สยีซึง่เป็นผูร้อ้งเรยีนทราบ หากผูร้อ้งเรยีนเปิดเผยตนเอง 

ทัง้นี ้ขอ้บงัคบัเก่ียวกับการท างานของบริษัทในหมวดที่ 8 ขอ้ที่ 8.4 “โทษทางวินยักรณีรา้ยแรง” ไดก้ล่าวไวอ้ย่าง

ชัดเจนว่า การทุจริตคอรร์ปัชันถือเป็น “การกระท าความผิดรา้ยแรง” มีบทลงโทษขัน้สงูสดุ คือ เลิกจา้งโดยไม่มีการจ่ายเงิน

ชดเชย  

5.4 การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอรรั์ปชัน 

1) บรษัิทจดัใหม้ีการสือ่สารและเผยแพรน่โยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั รวมถึงช่องทางการแจง้เบาะแสหรอืขอ้

รอ้งเรียนใหบ้คุคลภายในบริษัทรบัทราบ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การปฐมนิเทศกรรมการและพนกังานใหม่ งานอบรม

หรอืสมัมนาประจ าปี การติดประกาศในบอรด์ประชาสมัพนัธ ์เว็บไซตข์องบรษัิท เป็นตน้ เพื่อใหท้กุคนในองคก์ร เขา้ใจ เห็นชอบ 

และปฏิบตัิตามนโยบายและมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนัอยา่งจรงิจงั 
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2) บรษัิทสือ่สารและเผยแพรน่โยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชัน รวมถึงช่องทางการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนไป

ยงัสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทรว่ม คู่คา้ทางธุรกิจ และผูม้ีสว่นไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งกบับริษัท ผ่านช่องทางต่ างๆ เช่น เว็บไซต์

ของบริษัท รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี เป็นต้น เพื่อสรา้งความเขา้ใจและสนับสนุนใหย้ึดมั่นใน

มาตรฐานการรบัผิดชอบตอ่สงัคม ในเรื่องการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัเช่นเดียวกบับรษัิท 

3) บรษัิทจะจดัใหม้ีการทบทวนนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนัอยา่งสม ่าเสมอ 

 

นโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชันฉบบัแกไ้ขนี ้ไดร้บัการอนุมตัิโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเตอร ์ฟารม์า 

จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 7/2564 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 


