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นโยบายต่อต้านการทุจริต 
 

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จ ำกัด ยึดมั่นกำรด ำเนินธุรกิจตำมหลักบรรษัทภิบำลที่ดี ซึ่ง
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทตระหนักดีว่ำ กำรทุจริตเป็นกำรกระท ำที่ไม่ถูกต้องและไม่
เป็นธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจอันจะส่งผลเสียหำยต่อบริษัทและสังคม ดังนั้นเพ่ือให้มั่นใจว่ำบริษัทมีเจตนำรมณ์ที่
จะป้องกันและลดโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริต บริษัทจึงจัดท ำนโยบำยฉบับนี้เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมบุคลำกรและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นหลักปฏิบัติ ในกำรป้องกันกำรทุจริต โดยกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนต้องปฏิบัติ
ตำมนโยบำย ดังต่อไปนี้ 

 
1. ค านิยาม  

“กำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่น” (Corruption) หมำยถึง กำรติดสินบนไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดย

กำรเสนอหรือสัญญำว่ำจะให้ กำรรับหรือเรียกร้องซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด กับ

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนของเอกชน หรือผู้ที่มีหน้ำที่ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม 

เพ่ือให้บุคคลดังกล่ำวกระท ำหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่  หรือเพ่ือให้ ได้มำหรือรักษำซึ่ ง

ผลประโยชน์ทำงธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง 

 

2. นโยบายต่อต้านการทุจริต 
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท ต้องไม่กระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรเรียกร้อง หรือยอมรับ

กำรทุจริตในทุกรูปแบบไม่ว่ำทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม เพ่ือผลประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หรือ

คนรู้จัก หรือเพ่ือประโยชน์ต่อธุรกิจ และให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต

ฉบับนี้อย่ำงสม่ ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทำงปฏิบัติ และข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้

สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก ำหนดของกฎหมำย 

 

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
3.1  คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรก ำหนดและอนุมัตินโยบำยต่อต้ำนกำร

ทุจริต และก ำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตที่มีประสิทธิภำพ เพ่ือให้

มั่นใจว่ำฝ่ำยจัดกำรตระหนักถึงควำมส ำคัญและน ำนโยบำยไปปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรม

ขององค์กร 
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3.2  คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรสอบทำนให้บริษัท มีกำรควบคุม

ภำยในอย่ำงเพียงพอ และสอบทำนกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต 

3.3  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรก ำหนดให้มีระบบ ให้กำรส่งเสริม 

สนับสนุน และควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ำพนักงำนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีกำรปฏิบัติตำม

นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต รวมทั้งมีกำรทบทวนควำมเหมำะสมของมำตรกำรต่ำง ๆ อย่ำง

สม่ ำเสมอว่ำมีควำมเหมำะสมและเป็นปัจจุบัน 

3.4  ฝ่ำยตรวจสอบมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบัติว่ำเป็นไปตำม

นโยบำย แนวทำงปฏิบัติที่บริษัทได้ก ำหนดไว้ และสอดคล้องกับระเบียบข้อกฎหมำยที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มั่นใจว่ำระบบต่อต้ำนกำรทุจริตของบริษัทมีควำมเหมำะสมเพียงพอและ

รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

4. แนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
4.1  บริษัท ก ำหนดให้ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน ต้องปฏิบัติอย่ำงระมัดระวังต่อ

รูปแบบของกำรทุจริต ดังนี้ 

4.1.1 กำรให้หรือรับสินบน 

ห้ำมให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบไม่ว่ำจะด้วยตนเองหรือมอบหมำยให้ผู้อ่ืนกระท ำ

แทนตน 

4.1.2 กำรให้หรือรับของขวัญ กำรเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อ่ืน ๆ  

กำรให้หรือรับของขวัญ กำรเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่น ๆ จำกลูกค้ำ คู่ค้ำ 

หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ให้ปฏิบัติตำมคู่มือก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

4.1.3 กำรบริจำคเพ่ือกำรกุศล กำรสำธำรณะประโยชน์ และเงินสนับสนุน 

บริษัทก ำหนดให้กำรบริจำคเพ่ือกำรกุศล กำรสำธำรณประโยชน์ และเงินสนับสนุน 

ดังนี้ 

1) ต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำมกฎหมำย ไม่ขัดต่อศีลธรรม และไม่

เกิดผลเสียหำยต่อส่วนรวม 

2) ให้ปฏิบัติตำมข้ันตอนอนุมัติรำยกำรเพ่ือกำรบริจำค ที่บริษัทได้ก ำหนดไว้ 

 

 

 



บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จ ำกัด  

คู่มือนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ       หน้ำ  3  ของ  6 

4.2  บริษัท มุ่งมั่นที่จะสร้ำงและรักษำวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่ำ กำรทุจริตเป็นสิ่งที่ยอมรับ

ไม่ได้ ทั้งกำรกระท ำธุรกรรมกับภำครัฐและภำคเอกชน 

4.3  บริษัท ให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงำนที่ปฏิเสธกำรทุจริต หรือแจ้งเบำะแสเรื่องกำร

ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยจะไม่มีกำรลงโทษหรือให้ผลในทำงลบต่อพนักงำนที่ปฏิเสธ

กำรทุจริต แม้ว่ำกำรกระท ำนั้นอำจท ำให้บริษัทสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจก็ตำม 

4.4  นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตนี้ครอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล ตั้งแต่กำร

คัดเลือกบุคลำกร กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม และกำรประเมินผลปฏิบัติงำนของ

พนักงำน โดยก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจกับพนักงำนเพ่ือให้

สำมำรถปฏิบัติตำมนโยบำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

5. เรื่องท่ีรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน 
5.1 กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่

เข้ำข่ำยกำรทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลที่รับผิดชอบให้

ทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำง ๆ 

5.2 พบเห็นกำรกระท ำที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เช่น พบเห็น

บุคคลในองค์กรติดสินบนหรือรับสินบน เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนรัฐบำลหรือหน่วยงำน

เอกชน 

5.3 พบเห็นกำรกระท ำที่ผิดขั้นตอนตำมระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือมีผลต่อระบบกำรควบคุม

ภำยในของบริษัทจนท ำให้สงสัยได้ว่ำอำจจะเป็นช่องทำงในกำรทุจริต 

5.4 พบเห็นกำรกระท ำที่ท ำให้บริษัทเสียผลประโยชน์กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท 

5.5 พบเห็นกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย ผิดศีลธรรม จรรยำบรรณทำงธุรกิจ 

 

6. ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต 
คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำรับเรื่องแจ้ง

เบำะแสข้อร้องเรียนกำรกระท ำที่อำจท ำให้เกิดควำมสงสัยได้ว่ำเป็นกำรทุจริตที่เกิดขึ้นกับบริษัท

โดยทำงตรง หรือทำงอ้อม โดยผ่ำนช่องทำงกำรรับเรื่องท่ีได้ก ำหนดไว้ในนโยบำยฉบับนี้ 
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โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรำยละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ 

ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ และส่งมำยังช่องทำงรับเรื่อง ดังนี้ 

6.1 แจ้งผ่ำนช่องทำง  E-mail ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ auditcom@index.co.th  หรือ   

6.2 แจ้งผ่ำนช่องทำง  โทรศัพท์ เบอร์ (02) 532-3637 - 8 (เลขำฯ บริษัท) หรือ 

6.3 แจ้งผ่ำนช่องทำง  กล่องรับแจ้งเบำะแส ตั้งอยู่ที ่ ห้องเลขำฯ บริษัท 

ทั้งนี้หำกผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้ร้องเรียนมีข้อร้องเรียนประธำนเจ้ำหน้ำบริหำร ขอให้ท่ำนส่ง

เรื่องร้องเรียนมำยังคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง 

บุคคลที่สำมำรถแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริต คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ของบริษัทได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่แข่งทำงกำรค้ำ เจ้ำหนี้ ภำครัฐบำล ชุมชน สังคม ผู้บริหำรและ

พนักงำนของบริษัท ทั้งนี้ไม่ว่ำท่ำนจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่ำงข้ำงต้น ทำงบริษัทจะรักษำควำมลับของ

ท่ำน 

 

7. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ 
เพ่ือเป็นกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูล

ใด ๆ ที่สำมำรถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษำข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้

ข้อมูลไว้เป็นควำมลับ โดยจ ำกัดเฉพำะผู้ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเรื่อง

ร้องเรียนเท่ำนั้นที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวได้ 

ในกรณีที่มีกำรร้องเรียนประธำนเจ้ำหน้ำบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบจะท ำหน้ำที่ในกำร

คุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้ร้องเรียน พยำน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในกำรสืบสวนหำข้อเท็จจริง 

ไม่ให้ได้รับควำมเดือดร้อน อันตรำยใด ๆ หรือควำมไม่ชอบธรรม อันเกิดจำกกำรแจ้งเบำะแส 

ร้องเรียน กำรเป็นพยำนหรือกำรให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมำยังคณะกรรมกำร

ตรวจสอบโดยตรง 

ประธำนเจ้ำหน้ำบริหำร มีหน้ำที่ในกำรใช้ดุลยพินิจสั่งกำรตำมที่เห็นสมควร เพ่ือคุ้มครอง 

ผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้ร้องเรียน พยำน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในกำรสืบสวนหำข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับ

ควำมเดือดร้อน อันตรำยใด ๆ หรือควำมไม่ชอบธรรม อันเกิดจำกกำรแจ้งเบำะแส ร้องเรียน กำร

เป็นพยำนหรือกำรให้ข้อมูล 
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ประธำนเจ้ำหน้ำบริหำร สำมำรถมอบหมำยงำนให้กับผู้บริหำรคนใดคนหนึ่งท ำหน้ำที่แทนใน

กำรใช้ดุลยพินิจ สั่งกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยของผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้ร้องเรียน พยำน และ

บุคคลที่ให้ข้อมูลได้ โดยผู้บริหำรที่ได้รับหมำยมอบต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้รับแจ้งเบำะแส หรือ

ร้องเรียน ทั้งโดยทำงตรง หรือทำงอ้อม (เช่น ผู้ถูกกล่ำวหำเป็นผู้ใต้บังคับบัญชำของตนโดยตรง) 

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่เก่ียวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้ำที่เก็บรักษำข้อมูล 

ข้อร้องเรียนและเอกสำรหลักฐำนของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นควำมลับ ห้ำมเปิดเผยข้อมูล

แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำที่ที่กฎหมำยก ำหนด 

 

8. ขั้นตอนการด าเนินการสืบสวน และบทลงโทษ 
8.1 เมื่อได้รับกำรแจ้งเบำะแส ประธำนเจ้ำหน้ำบริหำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ จะเป็น 

ผู้กลั่นกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง 

8.2 ระหว่ำงกำรสืบสวนข้อเท็จจริง ประธำนเจ้ำหน้ำบริหำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

อำจจะมอบหมำยให้ตัวแทน (ผู้บริหำร) แจ้งผลควำมคืบหน้ำเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบำะแส หรือ

ร้องเรียนได้ทรำบ 

8.3 หำกกำรสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่ำ ข้อมูลหรือหลักฐำนที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำผู้ที่ถูก

กล่ำวหำได้กระท ำกำรทุจริตจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่ำวได้รับทรำบข้อกล่ำวหำ และให้

สิทธิผู้ถูกกล่ำวหำพิสูจน์ตนเอง โดยกำรหำข้อมูลหรือหลักฐำนเพ่ิมเติมที่แสดงให้เห็นว่ำ

ตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำอันทุจริตตำมที่ได้ถูกกล่ำวหำ 

8.4 หำกผู้ถูกกล่ำวหำได้กระท ำกำรทุจริต กำรทุจริตนั้นถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดนโยบำยต่อต้ำน

กำรทุจริต จรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินัยตำม

ระเบียบที่บริษัทได้ก ำหนดไว้ใน “ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำน” และหำกกำรกระท ำทุจริต

นั้นผิดกฎหมำย ผู้กระท ำผิดอำจจะต้องได้รับโทษทำงกฎหมำย ทั้งนี้โทษทำงวินัยตำม

ระเบียบของบริษัท ค ำตัดสินของกรรมกำรถือเป็นอันสิ้นสุด 

ในกรณีที่มีกำรร้องเรียนประธำนเจ้ำหน้ำบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่ในกำรรับ

เรื่อง หำข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงตำมที่ได้รับแจ้ง เพ่ือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท ให้

ร่วมกันพิจำรณำและก ำหนดโทษตำมท่ีเห็นสมควร 
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9. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต 
เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรได้รับทรำบนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต บริษัทจะด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

9.1 บริษัทจะติดประกำศนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตในสถำนที่เด่นชัด ทุกคนในองค์กรสำมำรถ

อ่ำนได ้

9.2 บริษัทจะเผยแพร่นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรของบริษัท เช่น 

จดหมำยอิเล็คทรอนิกส์ (E-mail) เว็บไซต์บริษัท รำยงำนกำรเปิดเผยข้อมูลประจ ำปี (56-1) 

และรำยงำนประจ ำปี (56-2) 

9.3 บริษัทจะจัดให้มีกำรอบรมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตให้แก่พนักงำนใหม่ 

9.4 บริษัทจะทบทวนนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงสม่ ำเสมอทุกปี 

 

................................................................ 

 

 


