
 

ประกาศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
เร่ือง นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
---------------------------------------  

 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันและขจัดการกระท าที่ส่อไป 

ทางทุจริต โดยถือเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว และเด็ดขาด เพื่อสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดี
ของ ทอท. และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนายกระดับการก ากับดูแลกิจการไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศในระดับ
สากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดย ทอท. ได้เข้าร่วม
ในค าประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” (Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้าน
การคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และก าหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ทอท. น านโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ ทอท.ไปปฏิบัติโดยทั่วกัน  

ค ำนิยำม 
“คอร์รัปชั่น” (Corruption) หมายถึง การติดสินบนในรูปแบบใดๆที่ก่อให้เกิดการใช้อ านาจอย่าง

ไม่ถูกต้อง โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ค ามั่นว่าจะให้ การรับหรือเรียกร้อง ซึ่งเงินทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่ง
ธุรกิจหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระท าได้  

 “กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล” (Charitable Contributions) หมายถึง การบริจาคเงินหรือสิ่งของหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดให้แก่องค์กรภายนอก 

“เงินสนับสนุน” (Sponsorships) หมายถึง เงินสนับสนุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท าธุรกิจตราสินค้า
หรือชื่อเสียงของผู้ให้เงินสนับสนุน 

 “ค่ำของขวัญ ค่ำบริกำรต้อนรับ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ” (Gifts, Hospitality and Expenses) หมายถึง 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ่ายเพื่อเป็นค่าสิ่งของใดๆ ที่มีมูลค่าทางการเงินรวมถึงสิ่งที่ใช้แทนเงินสดและสิ่งที่สามารถ
แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการ 

 “บุคลำกรของ ทอท.” หมายถึง กรรมการ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่/ผู้อ านวยการใหญ่ ผู้บริหาร  
พนักงานและลูกจ้างทุกคนของ ทอท.  
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หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
1. คณะกรรมกำร ทอท.  

• ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นและ
ปลูกฝังจนเป็นค่านิยมขององค์กร  

• ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และมีบทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตาม 
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

• ก ากับดูแลและตรวจสอบนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชั่นว่ามี   
ความเหมาะสมและเพียงพอ 

• ก ากับดูแลการควบคุมภายใน การจัดท ารายงานทางการเงิน และกระบวนการอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมทั้งก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น  

• สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบ
ภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพ  

• สอบทานการประเมินความเสี่ยงและให้ค าแนะน าต่อคณะกรรมการ ทอท. เกี่ยวกับ 
การปฏิบัติที่ควรมีเพื่อลดความเสี่ยงนั้น โดยผู้บริหารต้องน าค าแนะน าไปปฏิบัติ  

• รายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ ทอท. ต่อ
คณะกรรมการ ทอท. อย่างสม่ าเสมอ และให้ค าแนะน าข้อควรปฏิบัติแก่คณะกรรมการ ทอท.และผู้บริหาร 

3. คณะกรรมกำรธรรมำภิบำล 
• วางกรอบแนวทางการก ากับดูแลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการ

คอร์รัปชั่นของ ทอท.  
• ก าหนดและทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

4.   คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
• ก ากับดูแล และสนับสนุนให้มีการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้าน 

การคอร์รัปชั่น โดยการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นและทบทวนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้
เพียงพอเหมาะสม  

5.   กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่/ผู้อ ำนวยกำรใหญ่และผู้บริหำร 
• ก ากับดูแลและมอบหมายใหพ้นักงานและลูกจ้างของ ทอท.ทุกคน ปฏิบัติตามนโยบาย 

ต่อต้านการคอร์รัปชั่นโดยเคร่งครัดอย่างต่อเนื่อง 
• ก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจ

ก่อให้เกิดการคอร์รัปชั่น  
• ก าหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและ

สื่อสารไปยังบุคลากรของ ทอท. และผู้มีส่วนได้เสีย  
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• ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมาย  

แนวปฏิบัติ 
บุคลากรของ ทอท. ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัตทิี่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น ใน
ทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

2. ห้ามมิให้ บุคลากรของ ทอท. เรียกร้อง ด าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในรูปแบบต่างๆ 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  

3.  การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนของ ทอท. มีขั้นตอนการตรวจสอบ 
อนุมัติ และสอบทานโดยต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของ ทอท. รวมทั้งมีการ
ติดตามให้ผู้รับเงินรายงานผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับเงินจาก ทอท. ด้วย  

4. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด รวมถึงค่าบริการต้อนรับและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือตามประเพณีนิยมเท่านั้น โดยมีราคาหรือมูลค่า  
ไม่เกิน 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน)  

ทั้งนี ้ห้ามมิให้บุคลากรของ ทอท. รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ตามวรรคแรก  
หากพิจารณาเห็นว่า การกระท าดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือ ส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานของบริษัท 

5. ทอท. จัดให้มีกระบวนการในการตรวจสอบระบบและขั้นตอนงานขายและการตลาด 
รวมทั้งจัดหาพัสดุและท าสัญญาอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชั่น และจัดให้มี
วิธีการแก้ไขที่เหมาะสม  

6. ทอท.มีกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมตั้งแต่การสรรหาหรือ
การคัดเลือกพนักงาน การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ 
ผลตอบแทนของพนักงานที่สะท้อนความมุ่งมั่นของ ทอท. ต่อนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

7. ทอท. จะไม่ด าเนินการลดต าแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธ         
การคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระท านั้นจะท าให้ ทอท. สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดย ทอท. ได้จัดให้มี
กระบวนการสื่อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวด้วย  

8. ทอท.จัดให้มีกระบวนการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ รวมถึงกระบวนการสื่อสารและ
ฝึกอบรมแก่บุคลากรของ ทอท. อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง เกี่ยวกับนโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชั่นและรู้ถึงบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้  

9. ทอท. มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อ
ยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของรายงานทางเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มี
รายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึก หรือไม่สามารถอธิบายได้หรือรายการที่เป็นเท็จ  
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10. ทอท. มีขั้นตอนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการท าบัญชีและ
การเก็บรักษาข้อมูล ได้รับการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตามนโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบันทึกรายการทางการเงินมีหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อใช้ใน
การตรวจสอบ  

11. ทอท.จะจดัให้มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้แก่บริษัทย่อย บริษัทร่วม
และตัวแทนทางธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลภายนอก และสาธารณชนผ่านช่องทางการสื่อสารของ ทอท. 
เพื่อทราบและเข้าใจ อันสามารถน านโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง  

12. ทอท.จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส และก าหนดกระบวนการสอบสวนลงโทษส าหรับ
การกระท าของพนักงาน ทอท. ที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น และทอท.จะด าเนินการสอบสวนลงโทษตาม
ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด  

13. ทอท. จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอ่ืนใดที่แจ้งเบาะแสหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการติดต่อเพื่อให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมั่นใจ 
เมื่อพนักงานต้องการค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายนี้  

14. กรรมการผู้อ านวยการใหญ่/ผู้อ านวยการใหญ่ มีหน้าที่รายงานผลการด าเนินงานตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการ 
ทอท.โดยสม่ าเสมออย่างน้อยปีละคร้ัง 

15. หากพบว่ามีเหตุอันควรสงสัยหรือมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการคอร์รัปชั่นของบุคลากร ทอท. 
เกิดขึ้น ให้ส านักตรวจสอบรายงานประเด็นดังกล่าวโดยทันทีต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่/ผู้อ านวยการใหญ่ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ ทอท.ต่อไป  

16. ทอท. จะจัดให้มีการสอบทานและทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและแนวปฏิบัติ
เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการด าเนินธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและ
บทบัญญัติของกฎหมาย   

บทลงโทษ 
 การกระท าใดๆที่ฝ่าฝืนตามนโยบายนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณา  

ทางวินัยตามระเบียบที่ ทอท. ก าหนดไว้ รวมถึงได้รับโทษทางกฎหมาย หากเป็นการกระท าที่ผิด
กฎหมายด้วย 
 
 ประกาศ ณ วันที่                 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
 
            
                                 (นายประสงค์  พูนธเนศ) 
   ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

 


