
นโยบายตอ่ต้านคอรรั์ปชั่น 

บรษิัท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็นเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย มคีวามมุง่มั่นในการต่อตา้นการทจุรติ
คอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ โดยไม่ยินยอมรบัการทจุรติคอรร์ปัชั่นใดๆ ทัง้นี ้บรษิัทและบรษิัทย่อยไดม้ีการส่ือสารเพื่อสรา้งความ
เขา้ใจกบัผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับรษิัทและบรษิัทย่อย ไม่ใหม้ีการเรียกรอ้ง ยอมรบัผลประโยชนอ์ื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจในการปฏิบตัิหนา้ที่ อาจท าใหบ้รษิัทและบรษิัทย่อยเสียประโยชนใ์นท่ีสดุ นอกจากนีบ้รษิัทและบริษัทย่อยมี
นโยบายไม่สนบัสนนุการใหสิ้นบนอย่างเด็ดขาด ทัง้นี ้บรษิัทและบรษิัทย่อยไดท้ าการประเมินความเส่ียงดา้นการทจุรติ
คอรร์ปัชั่นท่ีอาจจะเกิดขึน้ในแต่ละกระบวนการอยา่งสม ่าเสมอ หากมีการฝ่าฝืนตอ้งไดร้บับทลงโทษทางวินยั ตามระเบียบ
ของบรษิัท 

บรษิัทฯ ไดล้งนามประกาศเจตนารมณเ์ป็นแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ (Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เมื่อวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558 และไดร้บัการรบัรองจาก
คณะกรรมการพิจารณาใหเ้ขา้เป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุริต เมื่อวนัท่ี 16 ตลุาคม 
2558 

ค านิยามตามนโยบายต่อต้านคอรรั์ปชั่น 

คอรร์ปัชั่น (Corruption) หมายถงึ การตดิสินบน ไม่ว่าจะอยูใ่นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอใหส้ญัญา มอบให ้ใหค้  ามั่น 

เรียกรอ้ง หรือ รบั ซึ่งเงิน ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใดซึง่ไม่เหมาะสมกบัเจา้หนา้ที่ของรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของ

เอกชน หรือผูม้ีหนา้ที่ ไมว่่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อใหบ้คุคลดงักลา่วกระท าหรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่อนัเป็น

การใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งธุรกิจ หรือเเนะน าธุรกจิใหก้บับรษิัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อใหไ้ดม้า หรือรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชน์อื่น

ใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เวน้แต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนยีม ประเพณีทอ้งถิ่น หรือ

จารีตทางการคา้ ใหก้ระท าได ้

นโยบายการตอ่ต้านคอรรั์ปชั่น 

หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็นเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) และบรษิัท

ย่อยด าเนินการ หรือยอมรบัการคอรร์ปัชั่นในทกุรูปแบบไมว่่าทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม โดยครอบคลมุถึงธุรกจิในทกุประเทศ 

บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม และทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษิัท และใหม้ีการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้น

คอรร์ปัชั่นนีอ้ย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนและมุง่มั่นท่ีจะพฒันาแนวทางปฏิบตัิ และขอ้ก าหนดในการด าเนินการเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบรษิัท มีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลใหม้ีระบบที่สนบัสนนุการ
ต่อตา้นคอรร์ปัชั่นท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหม้ั่นใจว่าฝ่ายบรหิารไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้น
คอรร์ปัชั่น และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 



2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบ
ควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบรหิารความเส่ียงใหม้ั่นใจวา่เป็นไปตามมาตรฐานสากล มี
ความรดักมุ เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ 

3. ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร คณะจดัการและผูบ้รหิาร มีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการก าหนดใหม้ีระบบและใหก้าร
ส่งเสรมิและสนบัสนนุนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น เพื่อส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทกุภาคส่วน รวมทัง้
ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตา่งๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของ ธุรกิจ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

4. ผูต้รวจสอบภายใน มีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตังิานว่าเป็นไปอย่างถกูตอ้ง 
ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบตัิ และกฎหมายขอ้ก าหนด เพื่อใหม้ั่นใจวา่มีระบบ
ควบคมุที่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชั่นท่ีอาจเกิดขึน้ และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

แนวการปฏิบัต ิ

1. กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร พนกังาน ของบรษิัท อินเตอร ์ฟารอ์ีสท ์เอ็นเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ทกุ 
ระดบั รวมทัง้บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทอื่นที่มีอ  านาจในการควบคมุ และตวัแทนทางธุรกิจของบรษิัท อินเตอร ์
ฟารอ์ีสท ์เอ็นเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่นและ จรรยาบรรณ
ของบรษิัท โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเรื่องคอรร์ปัชั่น ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม ปฏิบตัิ หนา้ที่ตาม
ขอบเขตความรบัผิดชอบต่อองคก์รและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติบนพืน้ฐานของ การมี
จรรยาบรรณ ตลอดจนธ ารงไวซ้ึง่แนวทางการด าเนินธุรกิจที่โปรง่ใส สจุรติและเป็นธรรม โดยบรษิัทมี ช่องทางการ
ส่ือสารนโยบาย เช่น ประกาศ อีเมลล ์เว็บไซตข์องบรษิัทและอื่นๆ นอกจากนีไ้ดจ้ดัใหม้กีาร ประเมนิความรูค้วาม
เขา้ใจเก่ียวกบันโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่นดงักลา่วดว้ย เพื่อน าผลการประเมินมาปรบัปรุง พฒันาตอ่ไป 

2. ในการด าเนินธุรกิจ มกีารแบ่งแยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบกระบวนการท างาน สายบงัคบับญัชาที่ชดัเจน ในแต่ละ
หน่วยงาน เพื่อใหม้ีการถ่วงดลุอ านาจระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม เพื่อป้องกนัหรือลดโอกาสในการ ทจุรติ
คอรร์ปัชั่น และเพื่อใหธุ้รกิจมกีารเติบโตอยา่งยั่งยืน 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบตังิาน มกีารด าเนินการโดยใชห้ลกัการตรวจสอบ และ
สอบทาน ใหบ้รษิัทมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งเพยีงพอสอดคลอ้งกบันโยบาย และขอ้ก าหนดที่ เก่ียวขอ้ง 
โดยในการด าเนินการจะเนน้ท่ีความเส่ียงซึง่รวมถึงความเส่ียงจากการทจุรติ และการหา ผลประโยชนใ์นหนา้ที่
โดยมิชอบ โดยมีการประเมินและตรวจสอบอยา่งเหมาะสม 

4. พนกังานบรษิัท ไม่ละเลย หรือเพกิเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เขา้ข่ายคอรร์ปัชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษิัท อินเตอร ์
ฟารอ์ีสท ์เอ็นเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือบคุคลท่ีรบัผิดชอบ ทราบ และ
ใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตา่งๆ หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามใหป้รกึษากบั ผูบ้งัคบับญัชา หรือ
บคุคลที่ก าหนดใหท้ าหนา้ที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการติดตามจรรยาบรรณบรษิัทผ่าน ช่องทางตา่งๆ ที่ก าหนดไว ้

5. บรษิัทไดก้ าหนดนโยบายการรบัแจง้ขอ้มลูหรือขอ้รอ้งเรียนไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร กรณีพบเหตกุารณก์าร 
กระท าที่ส่อถึงการทจุรติหรือประพฤติมิชอบของบคุคลรวมถึงบรษิทั ผูแ้จง้เบาะแสสามารถแจง้เบาะแสหรือ ขอ้
รอ้งเรียนมาไดท้าง อีเมลล ์ifecgroup99@gmail.com หรือทางโทรศพัทเ์บอรโ์ทร 02-1681378-86 หรือ ทาง

mailto:ifecgroup99@gmail.com


ไปรษณียม์ายงัคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัท อินเตอร ์ฟารอ์สีท ์เอ็นเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน ์ทาวเวอร ์ชัน้ 29 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
ทัง้นี ้เพื่อป้องกนัผลกระทบที่อาจจะเกดิขึน้กบัผูแ้จง้เบาะแส บรษิทัมีกลไกในการคุม้ครอง ผูแ้จง้เบาะแส โดยให้
ถือเป็นนโยบายในการเก็บความลบัขอ้มลูของผูแ้จง้เบาะแส  

6. บรษิัทและบรษิัทย่อย ใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธหรือเเจง้เรื่องคอรร์ปัชั่น โดยใช ้มาตรการ
คุม้ครองผูร้อ้งเรียน ตามที่ก าหนดไวใ้น Whistleblower Policy บรษิัทและบรษิัทย่อยมีนโยบายที่ จะไม่ลด
ต าแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อพนกังานท่ีปฏิเสธการคอรร์ปัชั่น แมว้า่การกระท านัน้จะท าให ้บรษิัทและ
บรษิัทย่อยสญูเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม 

7. บรษิัทและบรษิัทย่อย ปฏิบตัิตามกฎหมายของประเทศไทย ในการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นและไดม้ีการส่ือสาร 
นโยบายนีต้่อบคุคลภายนอกผา่นทางช่องทางตา่งๆ เช่น ประกาศ อีเมลล ์เว็บไซตข์องบรษิัทและอื่นๆ 

8. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ที่กระท าการคอรร์ปัชั่น เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณบรษิัทและบรษิัทย่อย ซึง่
ตอ้งไดร้บัการพิจารณาทางวินยัตามระเบยีบที่ไดก้ าหนดไว ้นอกจากนี ้อาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย หาก การ
กระท านัน้ผิดกฎหมาย 

9. บรษิัทตระหนกัถงึความส าคญัในการเผยแพร ่ใหค้วามรู ้และท าความเขา้ใจกบับคุคลอื่นท่ีตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ที่ 
เก่ียวขอ้งกบับรษิัทและบรษิัทย่อย หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบรษิทั ในเรื่องที่ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตาม นโยบาย
ต่อตา้นคอรร์ปัชั่นนี ้

10. บรษิัทและบรษิัทย่อย มุ่งมั่นท่ีจะสรา้งรกัษาวฒันธรรมองคก์รที่ยดึมั่นว่า คอรร์ปัชั่นเป็นส่ิงที่ยอมรบัไม่ได้ทัง้การ
ท าธุรกรรมกบัภาครฐัและเอกชน 

ข้อก าหนดในการด าเนินการ 

1. นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่น ตอ้งครอบคลมุไปถึงกระบวนการบรหิารงานบคุคล ตัง้เเต่การสรรหาหรือ
การคดัเลือกบคุลากร การเล่ือนต าเเหน่ง การฝึกอบรม การประเมนิผลการปฏิบตัิงานพนกังาน และการ
ใหผ้ลตอบแทน โดยก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทกุระดบัส่ือสารท าความเขา้ใจกบัพนกังาน เพื่อใชใ้น
กิจกรรมทางธุรกิจ ท่ีอยูใ่นความรบัผิดชอบและควบคมุดแูลการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่น ใหใ้ชแ้นวปฏิบตัิตามที่ก าหนดใวใ้นคู่มือ
จรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบตัใินการท างานของบรษิัท การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี นโยบาย
และเเนวปฏิบตัติ่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มตา่งๆ รวมทัง้ระเบียบ และคู่มือปฏิบตัิงานของบรษิัทท่ี
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทางปฏิบตัิอื่นใดที่จะก าหนดขึน้ต่อไป 

3. มีการจดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน เรื่องการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ รวมถงึการส่ือสารอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมส่งเสรมิการก ากบัดแูล
กิจการเป็นประจ าทกุปี โดยมุง่เนน้การรกัษามาตรฐานและพฒันาการก ากบัดแูลกจิการท่ีดี และสรา้ง
ใหก้ารก ากบัดแูลกิจการท่ีดเีป็นวฒันธรรมองคก์ร ตลอดจนก าหนดแนวการติดตามและประเมินผล
อย่างเป็นรูปธรรม 

4. คณะกรรมการบรษิัท ไดก้ าหนดนโยบายดา้นการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่น รวมถึงก าหนดบทลงโทษ
กรณีที่ฝ่าฝืนไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร ในคูม่ือจรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบตัิในการท างานของบรษิทั 



เช่น แนวปฏิบตัใินการรบัของขวญัหรือผลประโยชนข์องพนกังาน ระเบียบปฏิบตัิในการซือ้ขาย
หลกัทรพัย ์ระเบียบการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ระเบียบ
การก ากบัดแูลการใชข้อ้มลูภายใน เป็นตน้ 
 
เพื่อความชดัเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเส่ียงสงูกบัการเกิดคอรร์ปัชั่น กรรมการบรษิัท 
ผูบ้รหิาร และพนกังานบรษิัททกุระดบัจะตอ้งปฏิบตัิดว้ยความระมดัระวงั ในเรื่องดงัต่อไปนี ้

o ของก านลั การเลีย้งรบัรองและคา่ใชจ้่าย 
การให ้มอบ หรือรบัของก านลั การเลีย้งรบัรอง ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดในจรรยาบรรณของ
บรษิัท 

o เงินบรจิาคเพื่อการกศุล หรือเงินสนบัสนนุ 
การใหห้รือรบัเงินบรจิาค หรือเงินสนบัสนนุตอ้งเป็นไปอย่างโปรง่ใส และถกูตอ้งตามกฎหมาย 
โดยตอ้งมั่นใจวา่เงินบรจิาค หรือเงินสนบัสนนุไม่ไดถ้กูน าไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการติด
สินบน 

o ความสมัพนัธท์างธุรกจิและการจดัซือ้จดัจา้งกบัภาครฐั 
หา้มใหห้รือรบัสินบนในการด าเนนิธุรกิจทกุชนดิ ในการด าเนินงานของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
และการติดต่องานกบัภาครฐั ตอ้งเป็นไปอย่างโปรง่ใส ซื่อสตัย ์และตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

การทบทวนและปรับปรุงนโยบายต่อต้านคอรรั์ปชั่น (ANTI CORRUPTION) 

คณะกรรมการบรษิัทจะท าการทบทวนนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น (ANTI CORRUPTION) เป็นประจ าทกุปี และจะ
เสนอแนะการแกไ้ขเปล่ียนแปลงตามที่เห็นสมควร 

 


