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นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
(อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 
วันที่ 11 สิงหาคม 2559)

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม  มีนโยบายให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

(Anti-Corruption Policy) ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ

ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม มีจิตส�านึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 

คณะกรรมการบรษิทัจงึเหน็ควรอนมุตั ิ“นโยบายการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่”  (Anti-Corruption Policy) 

ฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการด�าเนินธุรกิจ ปลูกฝังการต่อต้านการทุจริต

และคอร์รปัชัน่ให้เป็นหนึง่ในวฒันธรรมองค์กร เพือ่การพฒันาองค์กรสูก่ารเตบิโตภายใต้การก�ากบัดแูลทีด่ี   

และให้ถือนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

ของบริษัทฯ และถูกบรรจุในคู่มือพนักงานบริษัทฯ

1. ค�านิยาม

•  “ทจุรติ” หมายความว่า การปฏบิตัหิรอืละเว้นการปฏบิตัหิน้าที ่หรอืปฏบิตัหิรอืละเว้นการปฏบิตัิ

ในพฤติการณ์ที่อาจท�าให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีหน้าที่ หรือใช้อ�านาจในหน้าที่ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้

โดยชอบส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

• “คอร์รัปชั่น” หมายความว่า การใช้อ�านาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ได้มาผลประโยชน์ที่มิควรได้ 

การติดสินบน  การเสนอ การรับ หรือเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยทางตรงและ

ทางอ้อมเพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันมิชอบ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย 

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจารีตประเพณีของท้องถิ่นหรือทางการค้า ให้กระท�าได้

2. นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ทุกคน ด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง  

มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และ

จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

ต้องไม่รับหรือเรียกร้องสินบน  ไม่ด�าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือคอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ 

ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกรรม ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจะปฏิบัติตาม

นโยบายการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่อย่างเคร่งครดั และให้มกีารสอบทานการปฏบิตัติามนโยบาย

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างสม�่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อก�าหนด

ในการด�าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�าหนด

ของกฎหมาย  
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ทัง้นี ้หากมกีารฝ่าฝืนกระท�าการใด ๆ  อนัเป็นการสนบัสนนุช่วยเหลอื หรอืให้ความร่วมกบัการทจุรติ 

หรือคอร์รัปชั่น  ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ผู้กระท�าการดังกล่าว และผู้เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จะได้รับ

โทษระดับสูงสุดตามระเบียบของบริษัทฯ

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

3.1 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหน้าที่พิจารณาก�าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและ

คอร์รัปชั่น เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงก�ากับดูแลติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย

และรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการต่อต้าน การทุจริตและคอร์รัปช่ันต่อคณะกรรมการบริษัท

อย่างสม�่าเสมอ

3.2 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการอนุมัตินโยบาย และก�ากับดูแล 

ให้มีการสนบัสนนุการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่ให้มัน่ใจว่าฝ่ายบรหิารได้ตระหนกัถงึ 

ความส�าคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และน�าไปสื่อสารให้กับพนักงานเพื่อถือปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัด 

3.3 คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการ

เงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงาน

ให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

3.4 คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการ มีหน้าที่พิจารณาข้อร้องเรียนเรื่อง

เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น  พิจารณาและก�าหนดแนวทางป้องกันความเส่ียงด้านคอร์รัปช่ัน 

ที่อาจจะเกิดขึ้น และหาทางแก้ไขปัญหา และพิจารณาน�าเสนอเร่ืองท่ีมีนัยส�าคัญต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  

3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าท่ีก�ากับดูแลและสนับสนุนให้มีการด�าเนินงาน

ด้านการบริหารความเสี่ยงด้าน การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างเหมาะสม เป็นไปตามนโยบาย  

3.6 ผูบ้รหิาร ก�าหนดให้มกีารประเมนิความเสีย่งด้านการคอร์รปัชัน่ในกระบวนการปฏบิตังิาน และ

ให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยการส่ือสารไปยังพนักงาน 

และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบ และมาตรการต่าง ๆ  เพื่อให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�าหนดของกฎหมาย
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4. แนวปฏิบัติ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ  ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

4.1 ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน การให้/รับสินบนทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรอืทางอ้อม ปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่ นโยบายการก�ากบั

ดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งกฎ ระเบียบ และ

ข้อก�าหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.2 ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท�าที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เก่ียวข้องกับ 

บริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู ้บังคับบัญชา หรือตามช่องทางการร้องเรียน

ของบริษัทฯ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

4.3 ในการด�าเนนิการใด ๆ  ทีอ่าจมคีวามเสีย่งต่อการเกดิการทจุรติคอร์รปัชัน่ กรรมการ ผูบ้รหิาร 

และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในเรื่องต่อไปนี้ 

- การให้หรือรับของขวัญ ของก�านัล การเล้ียงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเก่ียวข้อง  

ให้เป็นไปด้วยความระมัดระวัง เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือตามประเพณี

นยิม ด้วยมลูค่าทีเ่หมาะสม และมกีารอนมตุทิีเ่ป็นไปตามระเบยีบข้อบงัคบัของบรษิทัฯ   

- การให้หรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุ

หรือทรัพย์สิน ต้องกระท�าการในนามบริษัทฯ และมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม

ธุรกิจ และภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ  และต้องด�าเนินการด้วยความโปร่งใส 

ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ ที่ก�าหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจน

มีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกน�าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้าง

ในการติดสินบน

- การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการจัดซ้ือ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน 

รวมถึงการติดต่องานกับภาครัฐหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคล

ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ  

จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้ 

มีการให้หรือรับสินบนในการด�าเนินธุรกิจทุกชนิด 

5. มาตรการ

- บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานทุกคน ทุกระดับ 

เห็นความส�าคัญและมีจิตส�านึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

- หากมีเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกกรณีจะถูกน�าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบรหิารเพือ่พจิารณาเป็นการเร่งด่วน และหากพจิารณาแล้วเป็นเรือ่งทีม่นียั

ส�าคัญจะถูกน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 
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- บรษิทัฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานทีแ่จ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนทีเ่กีย่วข้อง

กบัการทจุรติและคอร์รปัชัน่ ตลอดจนพนกังานทีป่ฏเิสธเรือ่งการคอร์รปัชัน่ ทกุข้อร้องเรยีนจะ

ถูกเก็บเป็นความลับที่จะรับรู้ในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

- ผู้ที่กระท�าการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงผู้ท่ีเก่ียวข้อง ถือเป็นการกระท�าผิดตามข้อบังคับ 

ในการท�างาน จะต้องได้รบัการพจิารณาโทษด้วยบทลงโทษระดบัสงูสดุ รวมถงึอาจได้รบัโทษ

ตามกฎหมาย หากการกระท�านั้นผิดกฎหมาย

- จดัให้มกีารฝึกอบรม เพือ่ให้ความรูเ้กีย่วกบัการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ในการด�าเนนิงาน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ทุกคน

6. ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระท�าความผิด ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด หรือข้อร้องเรียน หรือการกระท�าอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ

การทจุรติและคอร์รปัชัน่ เป็นไปตามทีร่ะบใุนนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ในหมวด “บทบาท

ของผู้มีส่วนได้เสีย” หัวข้อ “ช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน” ดังนี้ 

1. ติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง

  ทางอีเมล์ (E-mail Address) : chairman.auditcom@trc-con.com หรือเข้า

    เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.trc-con.com) และ 

    Click ที่ Icon “ส่ง Email ถึงประธานกรรมการ

    ตรวจสอบ”

  ทางโทรสาร :  +66 2022 7788

  ทางไปรษณีย์  :  ประธานกรรมการตรวจสอบ

    บรษิทั ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัช่ัน จ�ากดั (มหาชน) (TRC)

        เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง 

    เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

 2. ติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท 

  ทางอีเมล์ (E-mail Address) : ounruen@trc-con.com

  โทรศัพท์ :  +66 2022 7777

  ทางโทรสาร :  +66 2022 7788
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  ทางไปรษณีย์  :  เลขานุการบริษัท

      บรษิทั ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัช่ัน จ�ากดั (มหาชน) (TRC)

      เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง

    เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

 3. ตดิต่อผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ทีห่วัข้อ “ตดิต่อเรา” เพือ่เขยีน E-mail มายงับรษิทัฯ

ส�าหรับช่องทางที่ 2 และ 3 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับรายงานหรือข้อร้องเรียน และน�าเสนอ

ทุกข้อร้องเรียนต่อประธานกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะรับเรื่องร้องเรียน 

เพื่อสอบสวน รวบรวมข้อมูล เอกสาร และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป  บริษัทฯ ให้ความส�าคัญ

กับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ และได้ก�าหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนซึ่งเรื่องร้อง

เรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น 

ส�าหรับพนักงาน บริษัทฯ พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น เสนอแนะ ร้องเรียน โดยบริษัทฯ 

ได้มกีระบวนการในการจดัการกบัเรือ่งทีพ่นกังานร้องเรยีน เพือ่พจิารณาว่าเรือ่งทีพ่นกังานร้องเรยีนเข้าข่าย

เป็นเรื่องที่อาจะเป็นการกระท�าผิดหรือไม่ และอยู่ในความรับผิดระดับไหน เพื่อที่จะได้ก�าหนดบทลงโทษ

ส�าหรับการกระท�าผิดนั้นๆ ได้อย่างเป็นธรรม และถูกต้อง 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงาน สามารถส่งข้อร้องเรียน เบาะแส หรือเสนอข้อคิดเห็น 

โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1. กล่องรับฟังความคิดเห็น เปิดโดยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เดือนละ 1 ครั้ง

2. การร้องทุกข์ ผ่านหัวหน้างานตามล�าดับชั้น ซึ่งระบุในกฏระเบียบข้อบังคับการท�างาน

โดยบริษัทฯ จะมีการรวบรวม น�าเสนอเร่ืองร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ ที่พิจารณาแล้ว  

ว่ามีความส�าคัญหรือต้องมีการด�าเนินการใดๆ ต่อคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการ และช่องทางการร้องเรียนในเว็บไซต์และรายงานประจ�าปี

ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ ผู ้ร้องเรียนหรือผู ้ท่ีแจ้งเบาะแส บริษัทฯ ให้ความส�าคัญ 

กับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ และได้ก�าหนดข้ันตอนการรับเรื่องและการสอบสวนซึ่งเรื่องร้อง

เรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น โดยฝ่ายจัดการจะเป็นผู้รวบรวมข้อร้อง

เรียน และน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป


