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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

1. ค าน า 

บริษทั อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ำกัด (มหำชน), บริษทั อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ำกัด (มหำชน), 
บริษทั อินเตอร์ลิ้งค ์เพำเวอร์ แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั และบริษทัในกลุ่มอินเตอร์ลิ้งคฯ์ มุ่งมัน่ท่ีด ำเนินธุรกิจตำม
หลกัธรรมำภิบำลและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีโดยให้ควำมส ำคญัในกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนั รวมทั้งยดึมัน่ใน
หลกัคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณ และธรรมำภิบำล บริหำรงำนดว้ยควำมโปร่งใส และรับผิดชอบ
ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย ทั้งน้ี บริษทัฯ จึงไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบติัท่ีเหมำะสมของกรรมกำร   
ท่ีปรึกษำฯ อนุกรรมกำรผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัฯ ในจริยธรรมทำงธุรกิจและจรรยำบรรณพนกังำน ซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของบรรษทัภิบำลของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำ บริษทัฯ มีนโยบำยก ำหนดแนวปฏิบติั 
ขอ้ก ำหนด และช่องทำงในกำรร้องเรียน เพื่อป้องกันกำรคอร์รัปชัน รวมถึงกำรตดัสินใจและด ำเนินกำรทำง
ธุรกิจท่ีอำจมีควำมเส่ียงดว้ยกำรคอร์รัปชนัได้รับกำรพิจำรณำและปฏิบติัอย่ำงรอบคอบ จึงไดจ้ดัท ำ “นโยบำย
ต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั” เป็นลำยลกัษณ์อกัษรขึ้น เพื่อให้ยึดเป็นแนวปฏิบติัท่ีชัดเจนในกำรด ำเนินธุรกิจ 
และสำมำรถพฒันำองคก์รใหเ้ติบโต ต่อเน่ือง และยัง่ยนื 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ กรรมกำร ท่ีปรึกษำฯ อนุกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ 
ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ กบักำรคอร์รัปชนั 

2.2. เพื่อส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน และผูมี้ส่วนไดเ้สียในกำรป้องกนั และต่อตำ้นกำร
คอร์รัปชนั 

2.3. เพื่อให้ข้อมูล และแนวปฏิบัติส ำหรับกรรมกำร ท่ีปรึกษำฯ อนุกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของ
บริษทัฯ รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียในกรณีพบเห็น หรือเก่ียวขอ้งกบักำรคอร์รัปชนั 

2.4. เพื่อสร้ำควำมเช่ือมัน่แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียว่ำ บริษทัฯ มีนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั และสนบัสนุน
หลกับรรษทัภิบำลอยำ่งแทจ้ริง 

3. ขอบเขต 

นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัฉบบัน้ี มีผลบงัคบัใชก้บักรรมกำร ที ่ปรึกษำฯ อนุกรรมกำร 
ผูบ้ริหำร และพนกังำนในทุกหน่วยงำนของบริษทั อินเตอร์ลิ ้งค ์คอมมิวนิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน), บริษทั 
อินเตอร์ลิ้งค ์ เทเลคอม จ ำกดั (มหำชน), บริษทั อินเตอร์ลิ้งค ์เพำเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกดั และบริษทัใน
กลุ่มอินเตอร์ลิ้งคฯ์ โดยยึดถือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกิจกำร อีกทั้ง บริษทัฯ ยงัสนบัสนุนให้บุคคลหรือ
องคก์รภำยนอก ซ่ึงด ำเนินกำรแทนบริษทัฯ ปฏิบติัตำมนโยบำยดงักล่ำวดว้ย  
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4. ค านิยาม 

กำรคอร์รัปชัน หมำยถึง กำรแสวงหำผลประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำย โดยกำรเสนอให ้
สัญญำ มอบให้ ให้ค  ำมัน่ เรียกร้อง หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงไม่เพื่อกระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรเอ้ือประโยชน์ใหก้บั
ตนเอง เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนเอกชน หรือพวกพอ้ง หรือผูอ่ื้น ให้ได้มำซ่ึงทรัพยสิ์น 
ผลประโยชน์อ่ืนโดยมิชอบ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม รวมถึงกำรกระท ำใดๆ ท่ีขัดหรือแยง้กับหลักกำรของ 
คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณ และธรรมำภิบำลของบริษทัฯ ยกเวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมำยระเบียบ 
ประกำศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจำรีตทำงกำรคำ้ใหก้ระท ำได ้

5. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนักงำน จะไม่กระท ำหรือยอมรับกำรคอร์รัปชนัทุกรูปแบบทั้งทำงตรง
หรือทำงออ้ม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจของบริษทัฯ ในทุกประเภทและทุกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัฯ
ไดก้ ำหนดแนวปฏิบติั มำตรกำรด ำเนินกำร และบทบำทหนำ้ท่ีผูรั้บผิดชอบ ตลอดจนจดัให้มีกำรสอบทำน และ
ทบทวนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันอย่ำงสม ่ ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
เปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

6.1. คณะกรรมกำรบริษทั มีหนำ้ท่ีและรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกบัดูแลให้มีระบบสนับสนุน
ต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนัท่ีมีประสิทธิภำพ เพื่อให้มัน่ใจว่ำฝ่ำยบริหำรและพนกังำนทุกคน ไดต้ระหนกัและ
ใหค้วำมส ำคญัของกำรต่อตำ้นคอร์รัปชนัและปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

6.2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำท่ีและรับผิดชอบในกำรสอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงินและบญัชี 
ระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบกำรตรวจสอบภำยในและระบบบริหำรควำมเส่ียง เพื่อให้มัน่ใจวำ่มีควำม
รัดกุมเหมำะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภำพ ตลอดจนรับเร่ืองกำรแจง้เบำะแสกำรทุจริตคอร์รัปชนัอนั
เกิดจำกคนในองค์กรมีส่วนเก่ียวขอ้ง พิจำรณำตรวจสอบขอ้เท็จจริง และเสนอเร่ืองต่อคณะกรรมกำร
บริษทัร่วมกนัพิจำรณำลงโทษ หรือแกไ้ขปัญหำดงักล่ำว 

6.3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและบรรษทัภิบำล มีหนำ้ท่ีในกำรจดัท ำกำรประเมินควำมควำมเส่ียง และ
ให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรบริหำร
ควำมเส่ียง รวมทั้งติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำร ตลอดจน
จดัท ำมำตรกำรและแนวทำงป้องกันควำมเส่ียง  อีกทั้ งให้ค  ำปรึกษำและติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยกำรก ำกบัดูแลจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ ตลอดจนนโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชนั 

6.4. คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหนำ้ท่ีและรับผิดชอบในกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินและบญัชี ระบบกำร
ควบคุมภำยใน ระบบกำรตรวจสอบภำยในและระบบบริหำรควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
รวมทั้งพิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ หรือมีโอกำสเกิด
กำรทุจริตท่ีอำจมีผลกระทบตอกำรปฏิบติังำนของบริษทัฯ ตลอดจนรับเร่ืองกำรแจง้เบำะแสกำรทุจริต
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คอร์รัปชัน อันเกิดจำกคนในองค์กรมีส่วนเก่ียวข้อง พิจำรณำตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษทัร่วมกนัพิจำรณำลงโทษ หรือแกไ้ขปัญหำดงักล่ำว 

6.5. คณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้ริหำร มีหน้ำท่ีในกำรน ำนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต     
คอร์รัปชนัไปปฏิบติั โดยก ำหนดให้มีระบบสนบัสนุนนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั และส่ือสำร
ไปยงัพนกังำนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย รวมถึงทบทวนควำมเหมำะสมของระบบมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

6.6. กรรมกำรผูจ้ดักำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน มีหน้ำท่ีและรับผิดชอบในกำรก ำหนดให้มีระบบและให้กำร
ส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั เพื่อส่ือสำรไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย รวมทั้ง
ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

6.7. ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน มีหน้ำท่ีและรับผิดชอบในกำรตรวจสอบ และสอบทำนกำรปฏิบติังำนว่ำเป็นไป
อย่ำงถูกตอ้ง ตรงตำมนโยบำย แนวปฏิบติั อ ำนำจด ำเนินกำร ระเบียบปฏิบัติกฎหมำย ข้อก ำหนดของ
หน่วยงำนก ำกบัดูแล เพื่อให้มัน่ใจว่ำมีระบบควบคุมท่ีมีควำมเหมำะสมและเพียงพอต่อควำมเส่ียงดำ้น
คอร์รัปชนัท่ีอำจเกิดขึ้น และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

7. แนวการปฏิบัติ (Code of Conduct) 

คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน ตอ้งปฏิบติัตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชันอย่ำง
เคร่งครัด หำ้มเขำ้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคอร์รัปชนัทุกรูปแบบทั้งทำงตรงและทำงออ้มโดย 
7.1. ไม่ท ำพฤติกรรมใด ท่ีเป็นกำรแสดงถึงเจตนำว่ำเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชัน กำรให้ หรือรับสินบน แก่

เจำ้หนำ้ท่ีรัฐและเอกชน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ เพื่อให้ไดม้ำหรือคงไวซ่ึ้งธุรกิจหรือขอ้
ไดเ้ปรียบทำงกำรแข่งขนั หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

7.2. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นกำรกระท ำท่ีเขำ้ข่ำยกำรทุจริตคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยถือ
เป็นหน้ำท่ี ท่ีต้องแจ้งให้  ผู ้บังคับบัญชำหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำร
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่ำงๆ 

7.3. บริษทัฯ จะให้ควำมเป็นธรรมและคุม้ครองบุคคลท่ีปฏิเสธกำรคอร์รัปชนั หรือแจง้เบำะแสเร่ืองกำรคอร์รัปชนั
ให้กบับริษทัฯ ตำมท่ี ก ำหนดไวใ้นมำตรกำรคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชนั 

7.4. ผูท่ี้กระท ำกำรทุจริตคอร์รัปชนั เป็นกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณ ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บกำรพิจำรณำ บทลงโทษ 
ตำมระเบียบว่ำด้วยวินัย  พนักงำนของบริษทัฯ ท่ีก ำหนดไว ้และอำจได้รับโทษตำมกฎหมำยหำกกำร
กระท ำนั้นผิดกฎหมำย 

7.5. บริษทัฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรเผยแพร่ ให้ควำมรู้ และท ำควำมเขำ้ใจกับบุคคลท่ีตอ้งปฏิบัติ
หน้ำท่ี ท่ีเก่ียวข้องกับบริษทัฯ  หรืออำจเกิดผลกระทบต่อบริษทัฯ ในเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตำม
นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัน้ี 
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7.6. บริษทัฯ จดัให้มีกระบวนกำรตรวจสอบและระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
อยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อ ป้องกนัมิใหมี้กำรคอร์รัปชนั 

7.7. บริษทัฯ จดัให้มีกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ท่ีสะทอ้นถึงควำมมุ่งมัน่ของบริษทัฯ ต่อมำตรกำร
ต่อตำ้นกำร ทุจริต คอร์รัปชนัตั้งแต่กำรคดัเลือก กำรอบรม กำรประเมินผลงำน กำรให้ผลตอบแทนและ
กำรเล่ือนต ำแหน่ง 

7.8. เพื่อให้เกิดควำมชดัเจนในกำรด ำเนินกำรในเร่ืองท่ีมีควำมเส่ียงสูงกบักำรเกิดคอร์รัปชนั กรรมกำรบริษทั 
ผูบ้ริหำรและ พนกังำน ทุกระดบัของบริษทั ตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมระมดัระวงั ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

7.8.1. การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง 

กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเมือง หมำยถึง กำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน ส่ิงของและ/ กำร
เขำ้ร่วมกิจกรรม ตลอดจนกำรส่งเสริมให้พนักงำนเขำ้ร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองในนำมบริษทั เพื่อให้
ไดม้ำซ่ึงควำมไดเ้ปรียบทำงธุรกิจทำงกำรคำ้ ทั้งน้ี บริษทัฯ มีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

1) บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นกลำงทำงกำรเมือง โดยจะไม่ให้กำรสนับสนุนหรือกระท ำ
กำรอนัเป็นกำรฝักใฝ่พรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหน่ึง 

2) บริษทัฯ ไม่สนบัสนุนทำงกำรเงินหรือส่ิงของให้แก่พรรคกำรเมือง นกักำรเมืองหรือผูส้มคัร
รับเลือกตั้งทำงกำรเมืองใดๆ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเอ้ือประโยชน์ทำงธุรกิจใหก้บับริษทั 

3) พนักงำนมีสิทธิเสรีภำพในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองภำยใต้บทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่แอบอ้ำงควำมเป็นพนักงำน หรือน ำทรัพย์สิน อุปกรณ์หรือ
เคร่ืองมือใดๆ ของบริษทัฯไปใชเ้พื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรใดๆ ในทำงเมือง หำกเขำ้
ร่วมจะตอ้งพึงระมดัระวงัไม่ให้กำรด ำเนินกำรใดๆ ท ำให้เกิดควำมเขำ้ใจว่ำบริษทัไดใ้ห้กำร
สนบัสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหน่ึง 

7.8.2. การบริจาคเพ่ือการกุศลและเงินสนับสนุน 

1) กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลทั้งในรูปแบบของกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินหรือรูปแบบ
อ่ืนๆ เช่น กำรใหค้วำมรู้ หรือสละเวลำ เป็นตน้ บริษทัฯ สำมำรถกระท ำไดโ้ดยอำจเป็นส่วน
หน่ึงในกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนกำร ประชำสัมพนัธ์และเสริมสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดี
ใหแ้ก่บริษทั โดยมิไดมุ้่งหวงัผลตอบแทนทำงธุรกิจ 

2) กำรให้เงินสนับสนุนไม่ว่ำจะเป็นเงิน หรือ ทรัพยสิ์น แก่กิจกรรมหรือโครงกำรใด จะตอ้ง
ด ำเนินกำรด้วยควำม โปร่งใสและถูกตอ้งตำมกฎหมำย ตอ้งระบุช่ือผูใ้ห้ในนำมบริษทัฯ 
เท่ำนั้น โดยผ่ำนขั้นตอนกำรอนุมติัตำมระเบียบ ของบริษทัฯท่ีก ำหนดไว ้และมัน่ใจว่ำกำร
ให้เงินสนบัสนุนดงักล่ำวจะไม่ถูกน ำไปใชเ้ป็นวิธีกำรหลีกเล่ียงในกำรให้ สินบน ทั้งน้ีกำร
ให้เงินสนับสนุนนั้นตอ้งมีวตัถุประสงค์ เพื่อเป็นกำรประชำสัมพนัธ์ ส่งเสริมธุรกิจ และ
ภำพลกัษณ์ ท่ีดีของบริษทัฯ โดยอำจกระท ำไดห้ลำยรูปแบบ เช่น กำรสนับสนุนกิจกรรม
ทำงวฒันธรรม กิจกรรมเพื่อสังคมและ ส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมเพื่อกำรศึกษำและกีฬำ เป็นตน้ 
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7.8.3. ของขวัญ และค่าใช้จ่ายเลีย้งรับรอง 

บริษทัฯ ตระหนักดีว่ำกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัพนัธมิตรทำงธุรกิจเป็นส่ิงส ำคญัท่ีจะน ำมำ
ซ่ึงควำมส ำเร็จอยำ่ง ต่อเน่ืองของบริษทั บริษทัจึงไดก้ ำหนดแนวปฏิบติัดงัน้ี 

1) กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน สำมำรถให้ของขวญัและเล้ียงรับรองพนัธมิตรทำงธุรกิจ
ได ้หำกเขำ้เง่ือนไขทุกขอ้ ดงัต่อไปน้ี  
(1) ไม่เป็นกำรกระท ำเพื่อครอบง ำ ชักน ำหรือ ตอบแทนบุคคลใดๆเพื่อได้มำซ่ึงควำม

ไดเ้ปรียบ ผ่ำนกำรกระท ำ ท่ีไม่เหมำะสม หรือแอบแฝงเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงกำรช่วยเหลือ
หรือผลประโยชน์ 

(2) เป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ระเบียบ และหลกัเกณฑข์องบริษทัตำมท่ีก ำหนดไว ้
(3) เป็นกำรให้ในนำมบริษัท ไม่ใช่ในนำมของพนักงำน และกระท ำอย่ำงเปิดเผย         

ไม่ปกปิด 
(4) ประเภท และ มูลค่ำมีควำมเหมำะสม ถูกตอ้งตำมกำลเทศะ เช่น กรณีท่ีอยู่ระหว่ำง

กำรประกวดรำคำ งด กำรให้ของขวญั หรือเล้ียงรับรองกบัเจำ้หนำ้ท่ีรัฐ พนกังำนของ
บริษทัหรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

(5) เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ เช่นกำรให้ของขวญัเล็กๆ นอ้ยๆ ในช่วงเทศกำลส ำคญัซ่ึง
เป็นธรรมเนียมปฏิบติั 

2) กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำนบริษทั สำมำรถรับของขวญั หรือผลประโยชน์ใดๆ 
ตำมเทศกำล หรือ ธรรมเนียมปฏิบติัปกติโดยจะตอ้งมีมูลค่ำไม่เกิน 3,000 บำท(สำมพนับำท) 
ทั้ งน้ีของขวญัท่ีรับได้จะต้องไม่เป็นเงินสด หรือเทียบเท่ำเงินสด เช่น บัตรก ำนัล บัตร
ของขวญั เป็นตน้  

หำกอยู่ในสถำนกำรณ์ท่ีไม่อำจปฏิเสธกำรรับของขวญัหรือผลประโยชน์ดงักล่ำวไดใ้นขณะนั้น 
ผูรั้บตอ้งแจง้ ผูบ้งัคบับญัชำทนัที และจดัท ำรำยงำนกำรรับของขวญั และส่งของขวญัดงักล่ำวให้ส ำนัก
ก ำกับดูแลและเลขำนุกำรบริษัท เพื่อน ำไป เป็นของรำงวลัให้กับพนักงำนในเทศกำลส ำคัญ หรือ           
ขออนุมติัน ำไปบริจำคเพื่อสำธำรณกุศลต่อไปตำมควำมเหมำะสม 

8. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 
หำกพบเห็นกำรกระท ำท่ีเขำ้ข่ำยกำรคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัอินเตอร์ลิ้งคฯ์ โดยทำงตรงหรือ

ทำงออ้ม โปรดแจง้มำท่ีบริษทัฯ เพื่อท ำกำรสืบสวนขอ้เทจ็จริงต่อไป 
8.1. สถานท่ีติดต่อเพ่ือแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 
 เลขำนุกำรบริษทั หรือ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 บริษทั อินเตอร์ลิ้งค ์คอมมิวนิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) คุณชูศกัด์ิ ดิเรกวฒันชยั 
 48 อำคำรอินเตอร์ลิ้งค ์ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดำภิเษก อีเมล ์chusak@interlink.co.th 

mailto:chusak@interlink.co.th
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 แขวงสำมแสนนอก เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
 อีเมล ์ t.thanyarad@interlink.co.th 
 โทรศพัท ์ 0-2666-1111 ต่อ 291 
 โทรสำร 0-2666-1199 ต่อ 260 

8.2. การคุ้มครองสิทธิผู้ร้องเรียนและการรักษาความลบั 
8.2.1. กำรคุม้ครองผูร้้องเรียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

เน่ืองจำกกำรร้องเรียน และกำรให้ขอ้มูลโดยสุจริตใจ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษทัฯ และผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น บริษทัฯ จึงตระหนักถึงควำมส ำคัญให้กำรคุ ้มครอง ผูร้้องเรียน ผูใ้ห้ข้อมูล
ขอ้เทจ็จริง และพยำนอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัฯ จะด ำเนินมำตรกำรปกป้องคุม้ครองผูร้้องเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้งอยำ่ง
เหมำะสม รวมถึงคุม้ครองสัญญำกำรจำ้งงำน ว่ำกำรร้องเรียนจะไม่เป็นเหตุในกำรเลิกจำ้ง ลงโทษ หรือ
ด ำเนินกำรใดท่ีมีผลร้ำยต่อผูร้้องเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

8.2.2. กำรเก็บรักษำควำมลบัและปิดบงัช่ือของผูใ้หข้อ้มูล 
บริษทัฯ ตระหนักถึงควำมปลอดภยัและสิทธิในกำรปิดบงัตวัตนของผูร้้องเรียนและผูเ้ก่ียวของ 

ดงันั้น ผูร้้องเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้ง มีสิทธิไม่เปิดเผยช่ือเม่ือร้องเรียนกำรกระท ำของกรรมกำร ท่ีปรึกษำฯ 
อนุกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวโยงกับกำรคอร์รัปชัน อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯ 
สนับสนุนให้ผูร้้องเรียน ระบุตัวตนของผูร้้องเรียนเพื่อควำมสะดวกในกำรติดต่อและสืบสวน เม่ือผู ้
ร้องเรียนท ำกำร้องเรียนกำรคอร์รัปชนัดว้ยควำมสุจริตใจ บริษทัฯ จะด ำเนินกำรปกป้องคุม้ครองตวัตนผู ้
ร้องเรียนและผู ้ท่ี เก่ียวข้อง โดยจะเก็บรักษำข้อมูลเป็นควำมลับเพื่อให้กำรสืบสวนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และเพื่อป้องกนักำรกลัน่แกลง้หรือ กำรปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรมต่อผูร้้องเรียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

8.3. ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการสืบสวนและลงโทษ 
8.3.1. เม่ือบริษทัฯ ไดรั้บกำรแจง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียน ผูรั้บเร่ืองจะพิจำรณำแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบเร่ือง

ร้องเรียนตำม ควำมเหมำะสม โดยผู ้รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียนจะเป็นผู ้กลั่นกรอง สืบสวน
ขอ้เท็จจริง และพิจำรณำวินิจฉัยควำมผิด ในกรณีผูถู้กกล่ำวหำเป็นกรรมกำรฝ่ำยบริหำรของ
บริษทัฯ ผูรั้บผิดชอบเร่ืองร้องเรียนจะตอ้งยื่นเร่ืองร้องเรียนเพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู ้
พิจำรณำวินิจฉยัควำมผิด  

8.3.2. หำกกำรสืบสวนขอ้เท็จจริงพบว่ำขอ้มูลหรือพยำนหลกัฐำนมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่ำผูถู้กกล่ำวหำ
ไดก้ระท ำกำรคอร์รัปชนัจริง บริษทัฯ จะให้สิทธิผูถู้กกล่ำวหำไดรั้บทรำบขอ้กล่ำวหำ ช้ีแจง และ
พิสูจน์ตนเอง โดยกำรหำขอ้มูลหรือพยำนหลกัฐำนเพิ่มเติมเพื่อแสดงให้เห็นว่ำตนเองไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบักำรกระท ำกำรคอร์รัปชนัตำมท่ีถูกกล่ำวหำ 

8.3.3. หำกผูถู้กกล่ำวหำ ไดก้ระท ำกำรคอร์รัปชนัจริง กำรกระท ำนั้นถือเป็นกำรกระท ำผิดต่อนโยบำย
ต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั ผูก้ระท ำผิดจะตอ้งไดรั้บกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินยัตำมค ำวินิจฉัย
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ของผูรั้บผิดชอบเร่ืองร้องเรียนหรือคณะกรรมกำรตรวจสอบ แลว้แต่กรณี และหำกกำรกระท ำนั้น
ผิดกฎหมำย ผูก้ระท ำผิดอำจตอ้งไดรั้บโทษทำงกฎหมำยเช่นกนั 

8.3.4. เม่ือผู ้รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียนหรือคณะกรรมกำรตรวจสอบ แล้วแต่กรณีได้พิจำรณำเร่ือง
ร้องเรียน ค ำวินิจฉัยถือเป็นท่ีส้ินสุด และบริษทัฯ จะรำยงำนผลกำรวินิจฉัยต่อผูร้้องเรียนตำม
ควำมเหมำะสม 

9. การเผยแพร่และบังคับใช้ 
9.1. บริษทัฯ จะเผยแพร่นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชันให้กรรมกำร ท่ีปรึกษำฯ อนุกรรมกำร ผูบ้ริหำร 

และพนกังำนของบริษทัฯ ทรำบโดยทัว่กนั ผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำรของบริษทัฯ เช่น กระดำนข่ำว รำยงำน
ประจ ำปี เป็นตน้ 

9.2. บริษทัฯ จะจดัให้มีกำรช้ีแจงนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัของบริษทัฯ ให้แก่กรรมกำร ท่ีปรึกษำ
อนุกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนใหม่ 

9.3. บริษทัฯ จะด ำเนินกำรทบทวน และพฒันำนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั อย่ำงต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอ
ทุกปี 

ทั้งน้ีใหมี้ผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 9 พฤศจิกำยน 2560 เป็นตน้ไป 
 

  
 
 

_________________________________ 
(นำยสมบติั  อนนัตรัมพร) 
ประธำนกรรมกำรบริษทั 

 


