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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

(Anti-corruption Policy) 

บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจเีนียริง จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน)  (IEC) ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และดว้ยความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม โดยยดึถือการปฏิบติัตามหลกับรรษทัภิบาลและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดีของ IEC ดว้ยเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ IEC จึงได้ลงนามในค าประกาศ
เจตนารมณ์เขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ดงันั้นเพ่ือให้
มัน่ใจว่า IEC มีการก าหนดถึงแนวทางปฏิบติัและความรับผิดชอบของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุก
รูปแบบในกิจกรรมทางธุรกิจของ IEC จึงไดก้ าหนดเป็นนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ไวด้งัต่อไปน้ี 
 

นิยามของ “คอร์รัปช่ัน” 
คอร์รัปชนั (Corruption) หมายถึง การแสวงหาอ านาจ ประโยชน์ หรือการติดสินบนโดยวธีิการท่ีผิดท านองคลองธรรมไม่วา่จะอยูใ่น
รูปแบบใดๆ รวมถึงการกระท าทุกอยา่งท่ีเป็นไปโดยมิชอบ หรือเป็นการกระท าเพ่ือประโยชน์ส่วนตวั โดยใชอ้ านาจและอิทธิพลท่ีมี
อยูใ่นต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีตนมีอยู ่รวมทั้งการเสนอให ้สญัญาวา่จะให ้หรือมอบให ้ซ่ึงทรัพยสิ์นเงินทอง หรือประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึงไม่
เหมาะสม แก่เจา้หนา้ท่ีรัฐ หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือผูมี้หนา้ท่ี ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม โดยมุ่งหวงัให้
เจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี อนัเป็นการให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์ในธุรกิจของ
ตนเอง ยกเวน้ในกรณีท่ีกฎหมายหรือกฎระเบียบ อนุญาตให้กระท าได ้หรือเป็นแนวปฏิบติัอนัควรท่ีจารีตประเพณีทางการคา้
ทัว่ไปยอมรับวา่กระท าได ้
 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
พนกังาน ผูบ้ริหาร และกรรมการบริษทั ตอ้งยึดมัน่ในการปฏิบติัตามหลกับรรษทัภิบาลและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ 
IEC อยา่งเคร่งครัดและไม่ยอมให้ผูใ้ดละเมิดต่อนโยบายต่อตา้นการคอร์ปรัปชัน่หรือยอมรับการคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบทั้ง
ทางตรงหรือทางออ้ม โดยครอบคลุมทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และให้มีการสอบทานและทบทวนแนวทางการปฏิบติัตาม
นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ อยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ กฏหมาย ขอ้บงัคบั สังคม วฒันธรรม
และเศรษฐกิจ โดยกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน จะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความตระหนกัและส านึกถึงความรับผิดชอบ
ตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี โดยเฉพาะในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. ความส านึกในการปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างเต็มความสามารถ (Responsibility) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไวข้องคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ โดยคณะกรรมการ
บริษทัฯจดัให้มีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ( Internal Control and 
Internal Audit) โดยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่และผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการใหมี้มาตรการ
ป้องกนัการคอร์รัปชัน่และทบทวนความเหมาะสมของมาตรการต่างๆ  รวมทั้งใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุน
นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน และส่ือสารไปยงัพนักงานรวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ให้ยึดถือปฏิบติัตาม
นโยบายฯอยา่งเคร่งครัดและตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคอร์รัปชนั ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม  
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2. ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ี (Accountability) การด าเนินงานหรือการตดัสินใจปฏิบติัหรือละเวน้

การปฏิบติัใดๆของ กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ทุกคนตอ้งตระหนกัในผลท่ีจะเกิดข้ึนดว้ยความ

รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม การเขา้ไปยุ่งเก่ียวหรือสนบัสนุน

การกระท าใหเ้กิดการคอร์รัปชัน่ หรือละเลย เพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชัน่ อนัอาจส่งผล

กระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ถือเป็นการละเมิดต่อนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ จะตอ้งไดรั้บการพิจารณา

ลงโทษทางวินยัตามระเบียบ และอาจจะได้รับโทษตามกฎหมายของประเทศไทย หากการละเมิดนั้นเป็นการ

กระท าท่ีผิดกฎหมายของประเทศไทย 

3. การด าเนินงานดว้ยความความโปร่งใสตรวจสอบได ้ ( Transparency) โดยยึดมัน่ในการปฏิบติังานตามแนว
ทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การบริหารจดัการความเส่ียง และกระบวนการตรวจสอบทุกขั้นตอนรอบดา้น
อยา่งโปร่งใส และยุติธรรม หากผูป้ฏิบติังานท่านใดพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบั IEC 
ตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูรั้บผิดชอบทราบ หรืออาจแจง้ผ่านช่องทางสายตรงคณะกรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีบนหนา้ web site ของ IEC และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ โดยบริษทัฯจะให้
ความเป็นธรรมและความคุ้มครองแก่ผูใ้ห้ความร่วมมือในการรายงานหรือให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการ
คอร์รัปชัน่อยา่งเตม็ท่ี  

4. มีการเปิดเผยขอ้มูลรวมทั้งการส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Communication) ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ 

IEC จะเปิดเผยขอ้มูลใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บทราบและรับฟังความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทั้งทาง

ช่องทางท่ีกฎหมายก าหนดและช่องทางอ่ืนท่ีเหมาะสมตามขอบเขตกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ย

ขอ้มูลท่ีถูกต้อง ทนัต่อเวลา เพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มสามารถตรวจสอบการด าเนินงาน แนะน า 

เสนอแนะ สอบถามและติดตามความคืบหน้าของการด าเนินธุรกิจของ IEC ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ทัว่ถึง โปร่งใส ยุติธรรม และมัน่ใจไดว้่า IEC มีความมุ่งมัน่อย่างแน่วแน่ในการด าเนินธุรกิจโดย

ยึดหลกัหลกับรรษทัภิบาลและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีการเคารพในสิทธิและการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้

เสียอยา่งสุจริตและเท่าเทียมกนั รวมถึงการใหโ้อกาสผูมี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรม ซ่ึงกระบวนการ

เปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนเป็นไปตามอ านาจด าเนินการของบริษทัฯ 

นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่น้ีครอบคลุมการไม่ให้การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) ยกเวน้การสนบัสนุน
ทางการเมืองท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยเหลือดา้นภยัพิบติัท่ีมีผลกระทบต่อสาธารณะอยา่งเร่งด่วน  การบริจาคเพื่อการกุศล การให้
เงินสนบัสนุน ค่าของขวญัและค่าบริการตอ้นรับและรายการอ่ืนๆท่ีอาจน ามาซ่ึงความเส่ียงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดย IEC ได้
ก าหนดแนวปฎิบติัดา้นการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ไวเ้พ่ือให้ผูเ้ก่ียวขอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการปฎิบติั  แนวการปฎิบติัดา้นการ
ต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ครอบคลุมทุกกระบวนการของธุรกิจและทุกหน่วยงานใน IEC  ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร
และพนกังานของ IEC ในทุกระดบัมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ในการปฏิบติัตามโดยยึดหลกันโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่
อยา่งเคร่งครัดและถือวา่เร่ืองคอร์รัปชัน่เป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ไดใ้นวฒันธรรมองคก์รของ IEC 
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โครงสร้างการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 

 

การก าหนดความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบตอ่การน าแนวปฏิบตัิด้านการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่นีไ้ปปฏิบตัิ มีหน้าที่ก ากบัดแูล
การปฏิบตัิตามแนวปฎิบตัิฯ ผ่านคณะกรรมการชุดย่อย และมอบอ านาจให้กรรมการผู้อ านวยการใหญ่น าแนวปฏิบตัิฯ นีไ้ป
บงัคบัใช้ภายในบริษัทฯ 

2. คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นตาม
นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีได้ก าหนดไว้ 

3. พนกังาน จะต้องปฏิบตัิงานด้วยความรอบคอบและระมดัระวงัไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน่ทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดย
ยดึถือแนวปฏิบตัิด้านการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัด 
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การสื่อสารและการอบรม 

 1. การปฐมนิเทศ 

 การปฐมนิเทศกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานครอบคลมุการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่และแนว
ปฏิบตัิด้านการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยการปฐมนิเทศแยกออกเป็น 2 สว่น คือ 

- การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและ
แนวปฏิบตัิด้านการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ 

- การปฐมนิเทศผู้บริหารและพนกังานใหม่ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่และแนวปฏิบตัิด้านการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 

2. การอบรมด้านการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ 

บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจ าทุกปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงาน 
กรรมการ และผู้บริหาร และเพื่อให้ตระหนกัถึงความส าคญัในการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่  

3. การสือ่สารภายในองค์กร 

บริษัทฯ มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่และแนวปฏิบตัิด้านการทจุริตคอร์รัปชัน่นีผ้่านอีเมลล์ ทุก
ครัง้ที่มีการปรับปรุงนโยบายหรือแนวปฏิบตัิฯ อีกทัง้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานสามารถศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัการ
ตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ได้จากเวบไซด์ของบริษัทฯ 

4. การสือ่สารกบับคุคล/หนว่ยงานภายนอก 

 การสื่อสารกบับุคคลหรือหน่วยงานภายนอก รวมถึง คู่ค้า คู่ธุรกิจ เจ้าหนี ้ลกูหนี ้และ ตวัแทนทางธุรกิจบริษัทฯจะ
สือ่สารผา่นช่องทางตา่งๆ เช่น การประชมุประจ าปี เวปไซด์ของบริษัท หนงัสอืชีแ้จง และรายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน เป็นต้น 
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แนวปฏบิัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 

บริษัทฯ  ด าเนนิธุรกิจด้วยความโปร่งใส ไมแ่สวงหาผลประโยชน์หรือผลก าไรใดๆ ท่ีน าไปสูก่ารทจุริตคอร์รัปชัน่ และปฏิบตัิตาม
กฎหมายอยา่งเคร่งครัดเพื่อความชดัเจนและสามารถควบคมุการปฏิบตัิงานทีอ่าจมีความเสีย่งตอ่การทจุริตคอร์รัปชัน่  บริษัทฯ 
ได้ก าหนดแนวปฏิบตัิด้านการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

1. การสนับสนุนทางการเมือง 

ค านิยาม 

การสนบัสนนุทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลอืหรือสนบัสนนุพรรคการเมืองหรือบคุคลที่มีอ านาจทางการเมือง ทัง้ที่เป็นตวั
เงินและมิใช่ รวมถึงการให้บริการในด้านตา่งๆ โดยไมค่ิดคา่ใช้จ่าย  

บริษัทฯ วางตวัเป็นกลางทางการเมอืง ไมก่ระท าการหรือสนบัสนนุพรรคการเมืองหรือบคุคลที่มีอ านาจทางการเมือง ทัง้ทางตรง
และทางอ้อม โดยบริษัทฯ ค านงึถึงการเคารพสทิธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย ยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ ยกเว้นการสนบัสนนุทางการเมืองที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านภยัพิบตัิที่มีผลกระทบต่อ
สาธารณะอยา่งเร่งดว่น   

แนวปฏิบตั ิ

คณะกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนกังาน มีหน้าที่ปฏิบตัิตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัดและปฏิบตัติามแนวปฎิบตัิดงันี ้

1. ใช้สทิธิทางการเมืองของตนตามกฎหมายรัฐธรรมนญู เช่น การใช้สทิธิลงคะแนนเลอืกตัง้ เป็นต้น  
2. ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุม่การเมือง หรือนกัการเมืองคนใด 

เพื่อน าไปสูก่ารได้รับสทิธิพิเศษที่ไมค่วรได้ หรือจดัท าสญัญาร่วมกนั  ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  หากมีการร้องขอให้รายงานตอ่
ผู้บงัคบับญัชา 

3. หลกีเลีย่งการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเมืองภายในบริษัทฯ  ซึง่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งภายในบริษัทฯ ได้ 
 

2. การรับ/ให้ของขวัญ  

แนวปฏิบัติ 

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน เรียกร้องหรือรับของขวญั ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ รับเหมา ผู้ รับเหมาช่วง 
ลกูค้า ผู้ ค้า/ผู้ขาย ผู้ ร่วมทนุ หรือผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ ในทกุกรณีที่อาจสง่ผลกระทบต่อการตดัสินใจใน
การปฏิบตัิงานด้วยความเที่ยงตรง หรือก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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2. ของขวญัที่มอบให้แก่บริษัทฯ และมีคณุคา่แก่การระลกึถึงเหตกุารณ์ที่ส าคญั ๆ  ของบริษัท เช่น ของขวญัจากการลงนามใน
สญัญาร่วมทนุ  บริษัทฯ อนญุาตให้ตวัแทนพนกังานรับแทนบริษัทฯ ได้ 

3. ห้ามรับของขวญัจากผู้ ใต้บงัคบับญัชา หรือให้ของขวญัแก่ผู้บงัคบับญัชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บงัคบับญัชา ที่
สามารถพิสจูน์ได้วา่เป็นการกระท าเพื่อหวงัผลต่อการเลื่อนชัน้  เลื่อนต าแหน่ง  พิจารณาความดีความชอบประจ าปี หรือ
หวงัผลประโยชน์อื่นใด 

4. การรับ /ให้ของขวัญตามประเพณีนิยมสามารถรับและให้ได้ไม่เกิน 3,000 บาท   หากรับของขวัญมาให้น าไปรวมที่
สว่นกลางเพื่อจะได้จดัสรรให้พนกังานตอ่ไป 
 

3. การเลีย้งรับรอง หรือได้รับการเลีย้งรับรอง   

แนวปฏิบตั ิ

1.  ห้ามเลีย้งรับรอง หรือรับการเลีย้งรับรองจากลกูค้า หรือคูค้่าในกรณีตอ่ไปนี ้

1.1 เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายของบริษัทฯ รวมทัง้เข้าขา่ยการติดสนิบน 
1.2 มีเจตนาเพื่อสร้างอิทธิพลในการตดัสนิใจทางธุรกิจ และจะต้องเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบตัิของบริษัทฯ 
1.3 การเลีย้งรับรองทีส่ิน้เปลอืงเกินความจ าเป็น  
1.4 การเลีย้งรับรองที่ก่อให้เกิดความเสือ่มเสยีตอ่ช่ือเสยีงของบริษัทฯ 
1.5 เพื่อสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมือง  

2.   ตวัแทนของลกูค้าที่เป็นผู้ เลีย้งรับรอง หรือผู้ รับเลีย้ง จะต้องอยูร่่วมการเลีย้งรับรองด้วย  

3.  การเลีย้งรับรองควรมีขึน้ภายหลงัที่มีการท าธุรกิจ หากมีเกิดขึน้ก่อน จะท าได้เฉพาะเพื่อสง่เสริมผลติภณัฑ์ตา่งๆ ของบริษัทฯ 

4. การเลีย้งรับรองให้มีการขออนมุตัิที่ถกูต้องตามอ านาจด าเนินการ 

 

4. สินบน/เงินทุจริต 

แนวปฏิบตั ิ

ห้ามเสนอสนิบน เงินทจุริต หรือการจ่ายเงินท่ีเป็นการคอร์รัปชัน่อื่นๆ หรือสิง่ใดก็ตามทัง้ทางตรงและทางอ้อมกบับคุคล หรือ

องค์กรใดๆ รวมถึงหนว่ยงานภาครัฐ เจ้าหน้าทีภ่าครัฐ และเอกชน 
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5. การให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพ่ือการกุศล 

บริษัทฯ มุง่มัน่ด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือผลก าไรใด ๆ ที่น าไปสูก่ารทจุริตคอร์รัปชัน่ ได้มีการ
ก าหนดแนวทางการให้เงินสนบัสนนุและการบริจาคเพื่อการกศุลโดยมีการสอบทานการอนมุตัิของผู้ที่มีอ านาจของบริษัทฯ และ
การติดตาม เพื่อให้เกิดความมัน่ใจของการให้เงินสนบัสนนุและการบริจาคเพื่อการกศุล ที่ไมน่ าไปสูก่ารทจุริตคอร์รัปชัน่  
 

แนวปฏิบตัิและการควบคุม 

1. การให้เงินสนบัสนนุและการบริจาคเพื่อการกศุลจะต้องได้รับอนมุตัิจากผู้มีอ านาจอนมุตัิ โดยสอดคล้องกบันโยบาย
บริษัทฯ 

2. มีการก าหนดวตัถปุระสงค์ ระยะเวลา ช่ือหนว่ยงานและผู้ รับผิดชอบ อยา่งชดัเจนเพื่อง่ายตอ่การพิจารณาและ
ตรวจสอบ 

3. สอดคล้องกบัอ านาจด าเนินการของบริษัทฯ 
4. ได้รับการอนมุตัิและสอดคล้องกบักระบวนการจดัซือ้ทัว่ไป 

 คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ไม่กระท าการหรือสนบัสนนุการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพื่อเอือ้ต่อการปฏิบตัิงาน การ
ด าเนินการทางธุรกิจ หรือประโยชน์ส่วนตวั ของหน่วยงานภายในบริษัทฯ ด้วยกัน กรณีที่ท่านเกิดความล าบากใจในการ
ปฏิบตัิงานกรุณาติดตอ่ผู้บงัคบับญัชา 

 

6. การบริหารงานทรัพยากรบุคคล  

การบริหารงานทรัพยากรบคุคลของบริษัทฯ  ได้ค านึงถึงนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ในทกุกระบวนการ โดยเร่ิมตัง้แต่
การสรรหา คดัเลอืก อบรม ประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน ตลอดจนการเลือ่นต าแหนง่พนกังาน เพื่อให้การด าเนินงานด้าน
ทรัพยากรบคุคลเป็นไปอยา่งโปร่งใส ยตุิธรรม และมิให้การด าเนินงานเป็นไปเพื่อการทจุริตคอร์รัปชัน่  
 

7. กระบวนการตรวจสอบและการควบคุมภายใน  

บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมภายในอย่างเพียงพอ เพื่อให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานในด้านต่างๆของบริษัทฯ  
มิได้เป็นไปเพื่อการทจุริตคอร์รัปชั่น โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ครอบคลมุทัง้ด้านการเงิน การบญัชี  การเก็บ
บนัทึกข้อมลู และการด าเนินงานโครงการต่างๆ  รวมถึงกระบวนทางธุรกิจอื่นๆ ในบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกับนโยบายและแนว
ปฏิบตัิด้านการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยมีคณะกรรมการตรวบสอบก ากบัดแูลการควบคมุภายใน การจดัท ารายงานทางการ
เงิน การด าเนินงานโครงการต่างๆ และกระบวนทางธุรกิจอื่นๆ ในบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกับนโยบายและแนวปฏิบตัิด้านการ
ตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่นี ้
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8. การบันทกึและการเกบ็รักษาข้อมูล 

 บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามมาตรฐาน และกฎหมายที่เก่ียวข้องในการจดัท าและรายงานข้อมลูทางการเงิน โดยบริษัทฯ จะ
ไมบ่นัทกึข้อมลูอนัเป็นเท็จหรือไมส่ามารถอธิบายได้ รวมถึงไมม่ีการจดัท าบญัชีนอกงบการเงินเพื่อการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
 บริษัทฯ มีการเก็บรักษาข้อมลูอยา่งเป็นระบบ โดยจ ากดัสทิธ์ิในการเข้าถงึข้อมลูเฉพาะพนกังานท่ีเก่ียวข้อง โดยพร้อม
ให้ท าการตรวจสอบได้ทกุเมื่อ  

 

9. แจ้งเบาะแสการกระท าผดิ (Whistle Blowing) 

บริษัทฯ จดัให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน การกระท าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิด
การทจุริตคอร์รัปชัน่หรือประพฤติมิชอบ ของบคุคลากรในบริษัทฯ ทัง้จากพนกังาน บคุคลที่เก่ียวข้อง และผู้มีสว่นได้เสีย โดยมี
ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อเสนอแนะ ผ่านทาง ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ รับการแจ้ง
เบาะแส และข้อเสนอแนะ ดงัตอ่ไปนี ้

เบาะแสที่ควรรายงาน 

1. การกระท าที่ทจุริตคอร์รัปชัน่และ/ หรือฉ้อโกง 
2. การใช้อ านาจในทางไมช่อบ 
3. การใช้เงิน ทรัพย์สนิและ/หรือสิง่อ านวยความสะดวกของบริษัทฯ โดยไมไ่ด้รับการอนมุตัิ 
4. มีความเก่ียวข้องกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ ต าแหนง่โอกาสทางธุรกิจ 
5. การไมป่ฏิบตัิตามกฎระเบยีบ ข้อบงัคบั และ/หรือ หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 
6. การละเลยและ/หรือการทจุริตคอร์รัปชัน่ตอ่หน้าที่ 
7. การกระท าที่ผิดกฎหมาย 
8. การเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ โดยไมไ่ด้รับอนญุาต 
9. การกระท าที่เสีย่งตอ่ความปลอดภยั และการรักษาความปลอดภยัในทรัพย์สนิ สิง่อ านวยความสะดวกและ/หรือตอ่

พนกังานของบริษัทฯ 

ในกรณีที่พนกังานต้องการค าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบตัติามแนวปฏิบตัิด้านการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่สามารถติดตอ่ขอรับ

ค าแนะน าจากผู้บงัคบับญัชาหรือฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
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เบาะแสที่ไม่ควรรายงาน 

1. ข้อมลูที่เป็นเท็จและไมม่ีเหตอุนัเป็นสมควร 
2. ข้อมลูที่เป็นการใสร้่ายปา้ยส ี
3. ข้อมลูที่ไมม่ีหลกัเกณฑ์และหลกัฐานเพยีงพอ 

ช่องทางการแจ้งเบาะแส 

แจ้งเบาะแสถงึ ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  โดยวิธีการดงันี ้
1. Email : cgcommittee.iec@gmail.com  
2. สายตรง : 089 5849868  
3. ไลน์ไอดี : pairote94  
4.  สง่จดหมายมาที่ : 
    ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
     บริษัท อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนยีริง จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 408/37 อาคารพหลโยธิน เพลส                                     

              ชัน้ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
5.  กลอ่งแจ้งเบาะแสที่ส านกังานใหญ่ชัน้ 9 

 

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส  (Whistle blowing protection) 

1. ผู้แจ้งเบาะแสสามารถเลอืกที่จะไมเ่ปิดเผยตนเองได้หากเห็นวา่การเปิดเผยอาจท าให้เกิดความเสยีหายกบัตนเอง  
2. ข้อมลูที่เก่ียวข้อง บริษัทฯ ถือเป็นความลบั และจะเปิดเผยเทา่ที่จ าเป็น โดยค านงึถึงความปลอดภยั และความเสยีหายของ

ผู้แจ้ง บริษัทฯ จะมุง่แสวงหาข้อเท็จจริงมากกวา่ค้นหาวา่ใครเป็นผู้แจ้ง 
3. กรณีที่ผู้แจ้งเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้แจ้งสามารถร้องขอให้บริษัทฯ 

ก าหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ 
4. ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการแจ้งเบาะแสจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความ

เหมาะสมและเป็นธรรม 
5. ห้ามคุกคามผู้ แจ้งเบาะแส  หากฝ่าฝืนจะถูกด าเนินการลงโทษทางวินัย อาจถึงขัน้เลิกจ้าง รวมทัง้ถูกด าเนินคดีตาม

กฎหมาย 
6. ผู้แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจะไม่ถูกลดต าแหน่งหรือมีผลทางลบต่อตวัผู้แจ้ง แม้ว่าการกระท านัน้จะท าให้ 

บริษัทฯ สญูเสยีโอกาสทางธุรกิจก็ตาม 
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กระบวนการสอบสวนการกระท าผิด 

1. ประธานรับเร่ืองร้องเรียน 
2. กลัน่กรองข้อมลู 
3. แตง่ตัง้กรรมการสอบสอน 
4. สอบสวนและรวบรวมพยานหลกัฐาน 
5. สรุปผลการสอบสวน 
6. แจ้งผลการสอบสวนให้ให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบ 

 

10. บทลงโทษ 

คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด  ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะต้องปฏิบตัิตามแนวปฏิบัติด้านการ
ตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่นี ้หากบริษัทฯ พบวา่ฝ่าฝืนหรือละเลยตอ่แนวปฏิบตัินี ้จะถกูด าเนินการตามระเบียบข้อบงัคบั ซึง่รวมไป
ถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงโทษทางวินยั และอาจรวมถึงการด าเนินคดีตามกฎหมาย 
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บริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ  ากดั (มหาชน) 
408/37 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 9 ถ. พหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท:์ 02-6190199 
โทรสาร:   02-6190019 

 


