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บทนํา 

“ทโีคเทคนา 
ความซอืสตัยแ์ละจรยิธรรมทางธรุกจิเป็นพนืฐานของการดําเนนิธรุกจิและเป็นองคป์ระก
อบสําคญัของวธิกีารสรา้งบรษัิทของเรา” 

- Sébastien Dannaud ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร 

เราไดนํ้าโครงการหลกัจรยิธรรมทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบมาใชท้ัวทังเครอืขา่ยของเรา 
หวัใจสําคญัของโครงการก็คอืประมวลหลกัจรยิธรรมทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
หลกัการและระเบยีบขนัตอนทเีกยีวขอ้งของประมวลฯ 
นใีชก้บักจิกรรมของกลุม่ทังหมดและรวมถงึมาตรฐานสําหรับการดําเนนิงานทางเทคนคิและวชิาชพีในดา้นตอ่ไปน ี

 ความซอืสตัย ์

 ผลประโยชนท์บัซอ้น 

 การเก็บรกัษาไวเ้ป็นความลบัและการคุม้ครองขอ้มลู 

 การป้องกนัการตดิสนิบน 

 การตลาดทมีจีรยิธรรมและการแขง่ขนัทเีป็นธรรม 

 ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม - สขุภาพและความปลอดภยั แรงงานทเีป็นธรรม 

พนักงานทกุคนจะตอ้งปฏบิตัติามประมวลหลกัจรยิธรรมทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและเขา้รับการฝึกอบรมเพอื
รับรองวา่ไดม้กีารปฏบิตัติาม 
เราสนับสนุนใหเ้กดิความโปรง่ใสและสง่เสรมิสภาพแวดลอ้มในการทํางานทสีามารถหยบิยกประเด็นทางจรยิธรรมและแนะแ
นวทางทเีหมาะสมตามนัน 
ฝ่ายกํากบัดแูลการปฏบิตัติามโดยเฉพาะของเราสนับสนุนพนักงานและฝ่ายบรหิารทัวทังองคก์รของเราเพอืรับรองวา่มกีารป
ฏบิตัติามมาตรฐานความซอืสตัยแ์ละจรยิธรรมอยา่งเครง่ครัด 

ทสํีาคญัทสีดุคอืบรษัิทฯ ยดึถอืหลกัเกณฑก์ารปฏบิตั ิและจรยิธรรมทางธรุกจิ เหนอืกวา่ผลประโยชนท์างการคา้ใด ๆ ทังสนิ  

ประมวลหลกัจรยิธรรมทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของโคเทคนา (ฉบบัทสีาม) 
นสีะทอ้นใหเ้ห็นถงึขอ้กําหนดของหลกัเกณฑก์ารปฏบิตัขิอง TIC Council (ฉบับทหีนงึ) ลงวนัท ี13 ธนัวาคม 2561 
ทเีผยแพรโ่ดย TIC Council (“TICC”)[1] 

เพอืรับรองวา่การดําเนนิการตามประมวลหลกัจรยิธรรมทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทัวทังองคก์รของเรา 
เราอยูภ่ายใตโ้ครงการหลกัจรยิธรรมทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบเพอืการตรวจสอบโดยอสิระประจําปีทดํีาเนนิกา
รโดยผูต้รวจสอบภายนอกของบรษัิท ซงึผลจะถกูรายงานไปยัง TICC 

วนัทมีผีลบงัคบัใช ้

ประมวลหลกัจรยิธรรมทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของโคเทคนา (ฉบบัทสีาม) มผีลบงัคบัใชใ้นวนัท ี1 มนีาคม 
2562 

 



ประมวลหลกัจรยิธรรมทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
ฉบบัทสีาม - มนีาคม 2562 

 

 4 / 18 

 

 [1] TICC กอ่ตงัขนึในเดอืนธนัวาคม 2561 หลงัจากการรวมตวักนัของ International Federation of Inspection 
Agencies (IFIA) และ CEOC International และเป็นตวัแทนบรษัิทและองคก์รระหวา่งประเทศชนันําตา่ง ๆ 
ในอตุสาหกรรมการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรอง (TIC) 

ขอบเขตและการบงัคบัใช ้

ประมวลหลกัจรยิธรรมทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของโคเทคนานใีชก้บักจิกรรมทังหมดของโคเทคนาทดํีาเนนิ
การทัวเครอืขา่ยสํานักงานทัวโลก ดงันันจงึใชก้บัพนักงานทกุคนของบรษัิทในเครอืและสํานักงานสาขาของโคเทคนาดว้ย 

พนักงานทกุคนของโคเทคนาจะตอ้งอา่นทําความเขา้ใจและรับทราบถงึการรับประมวลฯ 
ตามเงอืนไขการจา้งงานทโีคเทคนา เพอืวตัถปุระสงคข์องโครงการหลกัจรยิธรรมทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
พนักงานเป็นบคุคลทมีสีว่นรว่มโดย โคเทคนาภายใตส้ญัญาการจา้งงานไมว่า่จะเป็นระยะเวลาทแีน่นอนหรอืไมแ่น่นอน 
และพนักงานชวัคราวทจัีดหาโดยบรษัิทจัดหางาน 

 

หุน้สว่นทางธรุกจิ 
ทมีสีว่นรว่มของโคเทคนายังจะตอ้งปฏบิตัติามหลกัการของประมวลหลกัจรยิธรรมทางธรุกจิและหลกัการปฏบิตัติามกฎระเบี
ยบอกีดว้ย หุน้สว่นทางธรุกจิ หมายถงึ ผูรั้บเหมาชว่ง ตวัแทน ผูแ้ทน ทปีรกึษา คนกลาง หุน้สว่นในกจิการรว่มคา้ 
และบคุคลอนืใดทมีสีว่นรว่มในการเป็นตวัแทนหรอืสง่เสรมิโคเทคนาหรอืใหบ้รกิารจากภายนอกเพอืตรวจสอบ ทดสอบ 
รับรองทางเทคนคิ และบรกิารทางวชิาชพีทเีกยีงขอ้ง  

หุน้สว่นทางธรุกจิทังหมดจะตอ้งใหคํ้ามันสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรทจีะปฏบิตัติามประมวลหลกัจรยิธรรมทางธรุกจิและก
ารปฏบิตัติามกฎระเบยีบและอนุญาตใหโ้คเทคนาตรวจสอบการปฏบิตัติามหลกัการเหลา่นเีป็นระยะ 

 

หากตอ้งการขอ้มลูเพมิเตมิ? 

ในกรณีทคีณุประสงคข์อรับขอ้มลูเพมิเตมิเกยีวกบัประมวลหลกัจรยิธรรมทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ การนํา 
ประมวลฯ มาปรับใช ้ขนัตอนภายในเฉพาะ 
หรอืดา้นอนืใดของโครงการหลกัจรยิธรรมทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของ โคเทคนา 
โปรดอยา่ลงัเลทจีะตดิตอ่ฝ่ายกํากบัดแูลการปฏบิตัติาม: 

อเีมล: compliance@cotecna.com 

โทรศพัท:์ +41 (0)22 849 7814 
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หลกัการ 

ความซอืสตัย ์
ในกจิกรรมทังหมดของเรา: 

 เราดําเนนิงานในลกัษณะทเีป็นมอือาชพี เป็นอสิระ และเป็นกลาง 
 เราปฏบิตังิานดว้ยความซอืสตัยแ์ละจะไมย่นิยอมใหม้กีารกระทําการใด ๆ ทเีบยีงเบนไปจากวธิกีารและระเบยีบขนัตอนทไีดอ้นุมัตไิว ้
 เรารับรองวา่วธิกีารทดสอบทไีดรั้บการอนุมัตเิป็นขอ้กําหนดสําหรับการยอมรับในผลลพัธ ์

การยอมรับดงักลา่วไมถ่กูนําไปใชใ้นทางทผีดิ เพอืแกไ้ขขอ้คน้พบจากการทดสอบตามความเป็นจรงิ 
 เราจะรายงานขอ้มลู ผลการทดสอบ และขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัอนื ๆ โดยสจุรติและมไิดทํ้าการเปลยีนแปลงใด ๆ 

อนัไมเ่หมาะสม และเราจะออกรายงานและหนังสอืรับรองทนํีาเสนอขอ้คน้พบทแีทจ้รงิอยา่งถกูตอ้ง 
ความคดิเห็นของผูเ้ชยีวชาญหรอืผลลพัธท์ไีด ้

ผลประโยชนท์บัซอ้น 
เราหลกีเลยีงผลประโยชนทั์บซอ้น: 

 กบัหน่วยงานทเีกยีวขอ้งใด ๆ ทเีรามผีลประโยชนท์างการเงนิหรอืการคา้ และเราจําเป็นตอ้งใหบ้รกิาร 
 ระหวา่งบรษัิทและ/หรอืแผนกตา่ง ๆ ของโคเทคนาทเีกยีวขอ้งในแตล่ะกจิกรรมของบรษัิทฯ ซงึอาจใหบ้รกิารตา่ง ๆ 

แกล่กูคา้รายเดยีวกนั หรอืใหบ้รกิารตอ่กนั 
 ระหวา่งผลประโยชนข์องพนักงานของเรากบัของโคเทคนา 

การเก็บรกัษาไวเ้ป็นความลบัและการคุม้ครองขอ้มลู 
โคเทคนาเคารพในการรักษาไวเ้ป็นความลบัและความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูของลกูคา้และรับรองวา่กระบวนการตา่ง ๆ 
นันมอียูเ่พอืคุม้ครองขอ้มลูดงักลา่วอยา่งเพยีงพอ 

เราปฏบิตัติอ่ขอ้มลูทังหมดในระหวา่งการใหบ้รกิารเสมอืนเป็นความลบัของธรุกจิ ตามขอบเขตทวีา่ขอ้มลูดงักลา่วจะไมไ่ดรั้บการเผยแพร ่
โดยทัวไปแลว้จะไมเ่ปิดเผยใหบ้คุคลทสีามหรอืบคุคลในโดเมนหลกัของสาธารณะ 

การตอ่ตา้นการตดิสนิบน 
เราหา้มมใิหเ้สนอหรอืรับสนิบน ไมว่า่ในรปูแบบใด ๆ ก็ตาม ซงึรวมทังเงนิตดิสนิบนในสว่นหนงึสว่นใดของการชําระเงนิตามสญัญา 

เราหา้มมใิหใ้ชเ้สน้ทางหรอืชอ่งทางอนื ๆ เพอืใหผ้ลประโยชนอ์นัไมเ่หมาะสมแก ่(หรอืรับผลประโยชน์อนัไมเ่หมาะสมจาก) ลกูคา้ 
ตวัแทน ผูรั้บเหมา ผูจั้ดหาหรอืพนักงานของฝ่ายใด ๆ หรอืเจา้หนา้ทขีองรัฐ คนใดดงักลา่ว 

การดาํเนนิธรุกจิทเีป็นธรรม 
โคเทคนาดําเนนิการดว้ยมาตรฐานดา้นจรยิธรรมทางธรุกจิและความซอืสตัยส์งูสดุและจะไมก่ระทําการใด ๆ 
ทจีะนําชอืเสยีงของตนหรอืชอืเสยีงของ TIC Council หรอือตุสาหกรรม TIC ใหเ้สอืมเสยี 

เรานําเสนอโคเทคนาและดําเนนิการดา้นการตลาด ซงึรวมถงึการเปรยีบเทยีบกับคูแ่ขง่หรอืบรกิารของบคุคลเหลา่นันในลกัษณะท:ี 

 เป็นความจรงิ 

 ไมห่ลอกลวง 

 ไมทํ่าใหเ้ขา้ใจผดิหรอืมแีนวโนม้ทจีะทําใหเ้ขา้ใจผดิ 
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ความรบัผดิชอบขององคก์รทมีตีอ่สงัคม 

สขุภาพและความปลอดภยั 

โคเทคนามกีารดําเนนิการฝึกอบรมและกระบวนการตา่ง ๆ ทเีพยีงพอเพอืปกป้องสขุภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลกูคา้ 
และบคุคลทสีาม และเฝ้าตดิตามเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ทเีกดิขนึเพอืลดความเสยีงในการดําเนนิธรุกจิ  

แรงงานทเีป็นธรรม 

โคเทคนาตระหนักถงึความรับผดิชอบตอ่สงัคมของพนักงานและผูค้น ชมุชน และสภาพแวดลอ้มทตีนทํางาน 
และเคารพสทิธมินุษยชน 
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การประยกุตใ์ชห้ลกัการของเรา 
เราใชห้ลกัการของเราผา่นการปฏบิตัติามกฎทกํีาหนดไวด้งัตอ่ไปน ี
สงิเหลา่นไีดรั้บการสนับสนุนโดยขนัตอนอยา่งละเอยีดและคําแนะนําการทํางานทเีผยแพรใ่นคูม่อืการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของกลุม่ 
ซงึมไีวใ้หสํ้าหรับพนักงานทกุคนผา่นเว็บไซตอ์นิทราเน็ตขององคก์ร  

1.1 ความซอืสตัย ์

1.1.1 โคเทคนาใหแ้นวทางกบัพนักงานทกุคน ในการตดิตอ่และใหบ้รกิารแกล่กูคา้ซงึคาดหวังวา่บรษัิทฯ 
จะใชค้วามพยายามอยา่งเต็มทเีพอืใหไ้ดผ้ลลพัธท์ยีอมรับได ้

1.1.2 โดยคํานงึถงึภาคธรุกจิทโีคเทคนามสีว่นเกยีวขอ้ง โคเทคนาไดป้ฏบิัตติามหลกัคณุธรรมทเีฉพาะเจาะจงของภาคธรุกจิ 
ซงึไดจั้ดพมิพข์นึโดยคณะกรรมการของ TICC 

1.2 ผลประโยชนท์บัซอ้น  
1.2.1 เพอืหลกีเลยีงผลประโยชนท์ขีดักันหรอืโอกาสทจีะเกดิผลประโยชนท์ขีดักนัในการดําเนนิธรุกจิและบรกิารของโคเทคนา 

บรษัิทฯ จงึยดึถอืนโยบายเกยีวกบัผลประโยชนท์ขีัดกนั  

1.2.2 นโยบายของโคเทคนาไดกํ้าหนดแนวทางสําหรับพนักงาน เพอืหลกีเลยีงผลประโยชนท์ขีดักนัระหวา่ง:  

(ก) โคเทคนาและองคก์รใด ๆ ทบีรษัิทฯ มผีลประโยชนท์างการเงนิหรอืทางการคา้เกยีวขอ้งและหน่วยงานทบีรษัิทฯ 
จะตอ้งใหบ้รกิารตา่ง ๆ และ 

(ข) บรษัิทและ/หรอืแผนกตา่ง ๆ ของโคเทคนาทเีกยีวขอ้งในแตล่ะกจิกรรมของบรษัิทฯ ซงึอาจใหบ้รกิารตา่ง ๆ 
แกล่กูคา้รายเดยีวกนั หรอืใหบ้รกิารตอ่กนั 

1.2.3 นโยบายของโคเทคนาไดกํ้าหนดขอ้หา้มขนัตําซงึพนักงานของบรษัิทจะไม:่  

(ก) มสีว่นไดเ้สยีกบัผูจั้ดหา ลกูคา้ หรอืคูแ่ขง่ของบรษัิทฯ ไมว่า่จะโดยตรงหรอืโดยผา่นญาตพินีอ้ง เพอืนหรอืคนกลาง 
ยกเวน้การซอืหุน้ของลกูคา้ ผูจั้ดหา หรอืคูแ่ขง่ ทเีสนอขายในตลาดหลกัทรัพยทั์วไป 
และเพยีงเทา่ทจีะไมก่อ่ใหเ้กดิอทิธพิลอนัสําคญัตอ่กจิการของลกูคา้ ผูจั้ดหา หรอืคูแ่ขง่ 
และไมทํ่าใหพ้นักงานตอ้งพงึพาทรัพยส์นิเงนิทองดงักลา่วอยา่งไมเ่หมาะสม 

(ข) ดํารงตําแหน่งใด ๆ ในบรษัิทคูแ่ขง่ หรอืกจิการของลกูคา้ 

(ค) ดําเนนิธรุกจิในรปูของบรษัิทกบัสมาชกิในครอบครัว หรอืกบัปัจเจกบคุคล หรอืองคก์รใด ๆ 
ทพีนักงานผูนั้นหรอืสมาชกิในครอบครัวมสีว่นเกยีวขอ้ง 

(ง) วา่จา้งสมาชกิในครอบครัวเขา้มาทํางาน โดยมไิดรั้บความเห็นชอบจากฝ่ายบรหิารของโคเทคนา 

1.3 การเก็บรกัษาไวเ้ป็นความลบัและการคุม้ครองขอ้มลู 

1.3.1 ภายใตเ้งอืนไขของการวา่จา้งพนักงานของโคเทคนา จะตอ้งลงนามในสญัญาไมเ่ปิดเผยความลบั 
ซงึหา้มมใิหพ้นักงานเปิดเผยขอ้มลูลบัทางธรุกจิใด ๆ ทไีดรั้บในระหวา่งการวา่จา้งแกบ่คุคลอนื  

1.3.2 โคเทคนารับประกนัวา่หุน้สว่นทางธรุกจิทังหมด (ตามทกํีาหนดไวใ้นขอ้ 2.10) 
ไดต้ระหนักถงึภาระหนา้ทขีองตนในการเก็บรักษาขอ้มลูทางธรุกจิทอีาจอยูใ่นมอืของตน 
โดยผา่นการตดิตอ่ธรุกจิกบัโคเทคนาไวเ้ป็นความลบั และจะตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลูลับดงักลา่วใหแ้กบ่คุคลอนื 

1.3.3        โคเทคนาจะรักษานโยบายและขนัตอนเกยีวกบัความปลอดภัยของขอ้มลูลกูคา้ซงึระบถุงึความปลอดภัยทางกายภาพของสํา
นักงานและสถานทอีนื ๆ ของโคเทคนา 
และใหคํ้าแนะนําแกพ่นักงานเกยีวกบัวธิกีารปกป้องขอ้มลูลกูคา้และวธิป้ีองกนัการเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วไปยังบคุคลทไีมม่ี
อํานาจ 
นโยบายผูใ้ชป้ลายทางเทคโนโลยสีารสนเทศของโคเทคนาไดกํ้าหนดนโยบายและกฎระเบยีบทพีนักงานทกุคนซงึเขา้ถงึฮา
รด์แวรแ์ละระบบไอทขีองโคเทคนาไดจ้ะตอ้งปฏบิัตติาม 
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1.3.4      ขอ้มลูสว่นบคุคล หมายถงึ ขอ้มลูทเีกยีวขอ้งหรอือาจเกยีวขอ้งกบับคุคล ลกูคา้ หรอืพนักงาน ซงึรวมถงึชอื ทอียู ่อเีมล 
หรอืพฤตกิรรมของผูใ้ชท้เีฝ้าตดิตามเมอืใชเ้ว็บไซตข์องโคเทคนา ซงึโคเทคนาอาจไดรั้บจากการดําเนนิธรุกจิ 
โดยจะใชต้ามนโยบายสว่นบคุคลทโีคเทคนาไดป้ระกาศไวเ้ทา่นัน  

1.4 การตอ่ตา้นการตดิสนิบน 

1.4.1 การปฏบิตัติามกฎหมาย 

โคเทคนารับประกนัวา่หลกัการและกฎระเบยีบของโครงการของบรษัิทฯ เป็นไปตามขอ้กําหนดของหลกัเกณฑก์ารปฏบิตัขิอง 
TICC และกฎหมายทอ้งถนิทเีกยีวขอ้งกบัการตอ่ตา้นการตดิสนิบนในเขตอํานาจศาลทกุแหง่ท ีโคเทคนา ประกอบกจิการ  

ในกรณีทกีฎหมายทอ้งถนิระบขุอ้กําหนดเพมิเตมิหรอืขอ้กําหนดเป็นอยา่งอนื ซงึไมค่รอบคลมุถงึแผนงานดงักลา่ว โคเทคนา 
จะปรับเปลยีนแผนงานของบรษัิทฯ ตามโครงการของประเทศตา่งๆ ทเีกยีวขอ้ง 
บนัทกึจะถกูเก็บไวใ้นประเทศทโีครงการมกีารปรับเปลยีน 

1.4.2 การวเิคราะหค์วามเสยีง 

คณะกรรมการกํากบัดแูลการปฏบิัตติามของโคเทคนา และ/หรอืผูบ้รหิารอาวโุส หรอืตวัแทนในแตล่ะประเทศทบีรษัิทฯ 
ประกอบกจิการ จะจัดใหม้กีารทบทวนเป็นครังคราวไปเพอืประเมนิความเสยีงตอ่การตดิสนิบน 
และจะกําหนดมาตรการควบคมุทเีหมาะสม การทบทวนดงักลา่วจะดําเนนิการอยา่งเป็นระบบ: 

(ก) กอ่นทจีะเรมิใหบ้รกิารใหม ่หรอืเรมิดําเนนิกจิการใหมใ่นประเทศใดประเทศหนงึ และ  

(ข) เมอืใดก็ตามทมีกีารละเมดิโครงการการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของโคเทคนาเกดิขนึ 
ซงึจะตอ้งรับประกนัการทบทวนมาตรการควบคมุทมีอียู ่

1.4.3 หลกัการทางธรุกจิเพอืตอ่ตา้นการตดิสนิบน 

โคเทคนาใชห้ลักปฏบิตัทิางธรุกจิทดีแีละกลยทุธก์ารบรหิารความเสยีงตามหลกัการทางธรุกจิเพอืตอ่ตา้นการตดิสนิบนทเีผย
แพรโ่ดย Transparency International และ Social Accountability International (ด ู www.transparency.org) 
ซงึกลา่วถงึดา้นตา่ง ๆ ตอ่ไปน:ี 

1.4.3.1 การมสีว่นรว่มทางการเมอืง 

โคเทคนา พนักงาน หรอืตวัแทนของบรษัิทฯ จะไมเ่ขา้มสีว่นรว่มในพรรคการเมอืง องคก์ร หรอืปัจเจกบคุคล 
ทมีสีว่นเกยีวขอ้งในทางการเมอืง ไมว่า่จะโดยตรงหรอืโดยทางออ้มเพอืใหม้คีวามไดเ้ปรยีบในการตดิตอ่ธรุกจิ 

หลกัเกณฑแ์ละขอ้กําหนดการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะสําหรับการมสีว่นรว่มทางการเมอืงดงักลา่วมกีารอธบิายไวใ้นคูม่อืกา
รปฏบิัตติามกฎระเบยีบกลุม่ การมสีว่นรว่มทางการเมอืงทไีดเ้สนอไว ้จะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารทบทวนและอนุมัตลิว่งหนา้ 
จากคณะกรรมการกํากบัดแูลการปฏบิตัติาม และจะตอ้งคํานงึถงึกฎหมายทใีชบ้งัคับในประเทศทเีกยีวขอ้ง 

การมสีว่นรว่มทางการเมอืงทังหมดโดยโคเทคนาถอืเป็นบญัชแียกประเภททัวไปในบันทกึทางการบญัชแียกตา่งหากของบริ
ษัทฯ โคเทคนาถอืวา่การชําระเงนิดงักลา่วทังหมดโดยกจิการใด ๆ ของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นสว่นหนงึขององคก์รของบรษัิทฯ  

1.4.3.2 การบรจิาคเพอืการกศุลและการใหก้ารสนับสนุน 

โคเทคนารับรองวา่การบรจิาคเพอืการกศุลและการใหก้ารสนับสนุนตา่ง ๆ มไิดถ้กูใชเ้ป็นกลเม็ดในการตดิสนิบน 

หลกัเกณฑแ์ละขอ้กําหนดการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะสําหรับการบรจิาคเพอืการกศุลและการใหก้ารสนับสนุนมกีารอธบิาย
ไวใ้นคูม่อืการปฏบิตัติามกฎระเบยีบกลุม่พรอ้มดว้ยระดบัการอนุมัตทิกํีาหนดไว ้

กอ่นทจีะอนุมัต ิขอ้เสนอแตล่ะขอ้จะตอ้งไดรั้บการทบทวนการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะเพอืรับรองวา่: 

 องคก์รทไีดรั้บการบรจิาคหรอืการสนับสนุนมชีอืเสยีงในการดําเนนิการตามวัตถปุระสงคท์ชีดัเจนเพอืสาธารณประโยชนแ์
ละมทีรัพยากรทางการเงนิและบคุลากรทจํีาเป็นในการบรรลวุัตถปุระสงคข์องตน 
ควรใชค้วามระมัดระวังเพอืใหแ้น่ใจวา่องคก์รไมไ่ดเ้ป็น “ฉากหนา้” สําหรับวัตถปุระสงคอ์นื 
จะตอ้งหลกีเลยีงการบรจิาคใหก้บับคุคล 
เวน้แตไ่ดรั้บอนุมัตแิละตรวจสอบโดยคณะกรรมการกํากบัการปฏบิัตติามของโคเทคนาแลว้ 

 จะตอ้งไมม่ผีลประโยชนทั์บซอ้นกัน 
 ขอ้ตกลงการสนับสนุนจะตอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรและระบคุา่ตอบแทนทโีคเทคนาไดเ้สนอ หากมกีารเสนอกองทนุ 

จะตอ้งระบกุารใชก้องทนุเหลา่นอียา่งละเอยีดและมโีอกาสทจีะตรวจสอบการใชเ้งนิได ้
 จะตอ้งเก็บรักษาบนัทกึเกยีวกบัการบรจิาคเพอืการกศุลและการใหก้ารสนับสนุนทังหมดไวใ้นทอ้งถนิ 

และตดิตามความคบืหนา้เพอืใหแ้น่ใจวา่ไดม้กีารใชเ้งนิบรจิาคดงักลา่วเพอืวัตถปุระสงคท์กํีาหนดไว ้
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การบรจิาคเพอืการกศุลและการใหก้ารสนับสนุนทังหมดทจัีดทําโดยโคเทคนาจะถกูบนัทกึในบญัชแียกประเภททัวไปในบนัทึ
กทางการบญัชแียกตา่งหากของบรษัิทฯ โคเทคนาถอืวา่การชําระเงนิดงักลา่วทังหมดโดยกจิการใด ๆ ของบรษัิทฯ 
ใหเ้ป็นสว่นหนงึขององคก์รของบรษัิทฯ  

1.4.3.3 การจา่ยเงนิเพอืใหค้วามสะดวกแกก่จิการ  

การจา่ยเงนิเพอืใหค้วามสะดวกแกก่จิการนันหมายถงึการจา่ยเงนิเล็กนอ้ยเพอืรักษาหรอืเรง่รัดการปฏบิัตงิานตามปกตหิรอืกา
รดําเนนิการทจํีาเป็นซงึผูจ้า่ยเงนิอํานวยความสะดวกมสีทิธทิางกฎหมายหรอืสทิธอินื ๆ 
โคเทคนาหา้มมใิหจ้า่ยเงนิดงักลา่วในกรณีทไีมถ่กูตอ้งตามกฎหมายสําหรับผูชํ้าระเงนิหรอืผูรั้บเงนิ 

โคเทคนาตระหนักดวีา่กาารจา่ยเงนิเพอืใหค้วามสะดวกแกก่จิการเป็นรปูแบบหนงึของการตดิสนิบนและไดต้งัใจทจีะระบแุละ
กําจัดการกระทําดงักลา่ว 

1.4.3.4 ของกํานัล การเลยีงรับรอง และคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ  

โคเทคนาหา้มมใิหม้กีารเสนอหรอืรับของกํานัล การเลยีงรับรอง หรอืคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ 
เมอืใดก็ตามทกีารกระทําดงักลา่วอาจสง่ผลตอ่ผลลพัธข์องการทําธรุกจิและไมส่มเหตสุมผลและมกีารใชจ้า่ยอยา่งไมส่จุรติ 
ของกํานัล การเลยีงรับรอง และคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ททํีาโดย 
โคเทคนาจะถกูบันทกึในบญัชแียกประเภททัวไปในบนัทกึทางการบญัชแียกตา่งหากของบรษัิทฯ 
โคเทคนาถอืวา่การชําระเงนิดงักลา่วทังหมดโดยกจิการใด ๆ ของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นสว่นหนงึขององคก์รของบรษัิทฯ 

หลกัเกณฑแ์ละขอ้กําหนดตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะสําหรับของกํานัล การเลยีงรับรอง และคา่ใชจ้า่ยอนื ๆ 
มกีารอธบิายไวใ้นคูม่อืการปฏบิตัติามกฎระเบยีบกลุม่พรอ้มดว้ยระดับการอนุมัตทิกํีาหนดไว ้

ตวัอยา่งของหลักเกณฑด์งักลา่วคอืคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วควรเป็น: 

 จัดทําขนึโดยมเีหตผุลอนัสมควร: 
ของกํานัลหรอืการเลยีงรับรองควรถกูมอบใหอ้ยา่งชดัเจนเพอืเป็นการขอบคณุหรอืตามเจตนาทางธรุกจิทแีทจ้รงิ 

 ปราศจากขอ้ผกูพันใด ๆ: การใหข้องกํานัล การเลยีงรับรอง หรอืคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ จะตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิขอ้ผกูพันใด ๆ 
ตอ่ผูรั้บ 

 โดยไมม่คีวามคาดหวัง: 
จะไมเ่กดิความคาดหวังขนึในผูใ้หห้รอืเชอืมโยงกบัผูใ้หห้รอืทจีะทําใหก้ารทําธรุกรรมดงักลา่วมกีารแนบความสําคญัของ
ผูใ้หท้สีงูขนึกวา่ผูรั้บ 

 จัดทําขนึโดยเปิดเผย: ถา้จัดทําแนวทางดงักลา่วเป็นความลบั จะเกดิความสงสยัเกยีวกบัวัตถปุระสงคใ์นการจัดทํา  
 เป็นไปตามการรับรูข้องผูม้สีว่นไดเ้สยี: การดําเนนิการดงักลา่วจะตอ้งไมส่รา้งความลําบากใจใหแ้กผู่ม้สีว่นไดเ้สยี 

(หากทราบเรอืง) 
 มกีารจัดทําเป็นรายงาน: ควรมกีารจัดทําบนัทกึและรายงานใหฝ่้ายบรหิารทราบถงึการใหข้องกํานัลหรอืคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ 
 มมีลูคา่ทเีหมาะสม: ของกํานัลควรมขีนาดเล็ก หรอืมลูคา่ของคา่เลยีงรับรอง 

จะตอ้งสอดคลอ้งกบัหลักปฏบิตัโิดยทัวไปในการดําเนนิธรุกจิ 
 ถกูตอ้งตามกฎหมาย: การดําเนนิการดงักลา่ว จะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายของประเทศนัน ๆ  
 เป็นไปตามกฎระเบยีบของผูรั้บ: 

การใหข้องกํานัลหรอืการเลยีงรับรองจะตอ้งเป็นไปตามกฎระเบยีบหรอืหลกัเกณฑก์ารปฏบิัตขิององคก์รผูรั้บ 
 ไมเ่กดิขนึบอ่ยครังนัก: การใหห้รอืรับของกํานัลจะตอ้งไมเ่กดิขนึบอ่ยครังนัก ระหวา่งผูใ้หแ้ละผูรั้บของกํานัลดงักลา่ว 

1.5 การดาํเนนิธรุกจิทเีป็นธรรม 

1.5.1 โคเทคนาจะตอ้งจัดทําแนวทางใหแ้กพ่นักงาน ตวัแทน และคนกลาง 
เพอืรับรองวา่เขา้ใจและยดึถอืตามประมวลหลกัจรยิธรรมทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบเกยีวกบัการดําเนนิธรุกจิทเีป็
นธรรม 

1.5.2 นโยบายการดําเนนิธรุกจิทเีป็นธรรมของโคเทคนาหา้มมใิห:้ 

(ก) สรา้งแถลงการณ์ทไีมเ่ป็นจรงิเกยีวกบัคูแ่ขง่ การปฏบิตังิาน บรกิาร หรอืขอ้เสนอบรกิารของฝ่ายนัน 

(ข) กจิกรรมทขีดัตอ่กฎระเบยีบสําหรับการแขง่ขนัทเีป็นธรรม การตอ่ตา้นทรัสต ์หรอืการประมลู 

(ค) ยยุง กระตุน้ หรอืสนับสนุนใหบ้คุคลใด ๆ ละเมดิขอ้ผกูพันตามสญัญา (ซงึรวมถงึขอ้ผกูพันในการรักษาไวเ้ป็นความลบั) 

(ง) การจารกรรมเชงิพาณชิยแ์ละ/หรอืการโจรกรรมขอ้มลู 
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1.5.3 การนําเสนอและการตพีมิพเ์ผยแพรข่อ้มลูของ 
โคเทคนาควรสอดคลอ้งตรงกนัและสะทอ้นใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนถงึเครอืขา่ยและบรษัิทในเครอื ทรัพยากร / ขดีความสามารถ 
ประสบการณ์ และบรกิารทมีอบใหข้องโคเทคนา  

1.6 สขุภาพและความปลอดภยั 

1.6.1        นโยบายดา้นสขุภาพและความปลอดภัยของโคเทคนาเป็นการจัดเตรยีมสภาพแวดลอ้มและเงอืนไขการทํางานทปีลอดภัยให ้
กบัพนักงานดว้ยเครอืงมอืและอปุกรณ์ทเีหมาะสมและการฝึกอบรมทจํีาเป็นในการปฏบิตังิานอยา่งปลอดภัย 
เพอืป้องกนัการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทํางาน และเป็นไปตามขอ้กําหนดทางกฎหมายทเีกยีวขอ้งทังหมด 

1.6.2 โคเทคนาใหก้ารฝึกอบรมแกพ่นักงานทเีหมาะสมสําหรับกจิกรรมทพีวกเขามสีว่นรว่ม ซงึรวมถงึอยา่งนอ้ย:  

(ก)  ขอ้กําหนดของโคเทคนาสําหรับบคุคลทจํีาเป็นตอ้งทํางานในทสีงู ในทอีบัอากาศ 
ใกลก้ับอปุกรณ์และเครอืงจักรทกํีาลงัเคลอืนท ีและอนัตรายอนื ๆ 
ทอีาจเกดิขนึทสีถานท/ีทตีงัของลกูคา้และบคุคลทสีาม 

(ข)  ขอ้กําหนดของโคเทคนาสําหรับผูท้ทํีางานในหอ้งปฏบิตักิาร  

(ข)  การใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัภัยสว่นบคุคลทไีดรั้บการอนุมัตแิลว้ตลอดเวลาตามนโยบายของโคเทคนา 

(ค)   การปฏบิัตติามขอ้ควรระวังดา้นสขุภาพและความปลอดภัยเพมิเตมิตามคําแนะนําของลกูคา้และสถานทตีรวจสอบโดยที
คําแนะนําเหลา่นไีมส่ง่ผลใหเ้กดิภัยหรอือนัตรายเพมิขนึ  

(ง)  การรายงานเหตกุารณ์ทังหมดตอ่เจา้หนา้ทดีา้นสขุภาพและความปลอดภัยในทอ้งท ี 

1.6.3  โคเทคนานํากฎระเบยีบทเีขม้งวดมาใชสํ้าหรับการรายงานและการแจง้เตอืนเกยีวกบัอบุัตเิหตใุนสถานททํีางาน การบาดเจ็บ 
หรอืเหตกุารณ์ทเีกดิขนึ พนักงานทกุคนมหีนา้ทรีายงานเรอืงดงักลา่วตามขนัตอนการปฏบิตังิานของบรษัิทฯ 
โคเทคนาจะดําเนนิการตรวจสอบการปฏบิตังิานและสภาพแวดลอ้มในการทํางานเป็นระยะเพอืระบคุวามเสยีงและโอกาสในก
ารปรับปรงุขนัตอนดา้นสขุภาพและความปลอดภัยตอ่ไป 

1.6.4         ผูจั้ดการอาวโุสของสถานประกอบการถาวรแตล่ะแหง่ของโคเทคนามหีนา้ทรัีบผดิชอบในการตรวจสอบเพอืรับรองวา่สถานที
ทํางานเป็นไปตามขอ้กําหนดทางกฎหมายและมสีภาพแวดลอ้มทปีลอดภัยในการทํางาน  

1.7 แรงงานทเีป็นธรรม 

1.7.1 นโยบายดา้นแรงงานทเีป็นธรรมของโคเทคนากําหนดขอ้ผกูมัดของเราทมีตีอ่พนักงานของเรา 
และชมุชนและสภาพแวดลอ้มทเีราทํางาน 

1.7.2 นโยบายแรงงานทเีป็นธรรมของโคเทคนามดีงัตอ่ไปน:ี 

 โคเทคนาไดป้ฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคับในทอ้งถนิ ระดบัประเทศ และอนื ๆ 
ทเีกยีวขอ้งในทกุเรอืงทเีกยีวขอ้งกบัการจา้งงานและการจัดการพนักงานของตนในททํีางาน 
ทัวเครอืขา่ยของบรษัิททัวโลก 

 โคเทคนาเคารพและสง่เสรมิโอกาสทเีทา่เทยีมกนัในสถานททํีางาน  
 โคเทคนาจะไมย่อมใหม้กีารละเมดิ ขม่ขู ่หรอืคกุคามในรปูแบบใด ๆ ในททํีางาน 
 โคเทคนาจะไมว่า่จา้งเด็กทอีายตํุากวา่เกณฑจ์บการศกึษาภาคบงัคับ (อายไุมน่อ้ยกวา่ 18 ปีในทกุกรณี) 

เราจะไมว่า่จา้งพนักงานทอีายตํุากวา่ 18 ปีเพอืทํากจิกรรมทเีป็นอนัตราย  
 โคเทคนาหา้มไมใ่หม้กีารบงัคบัใชแ้รงงานหรอืการบงัคบัใด ๆ ไมว่า่จะเป็นในรปูแบบของการใชแ้รงงานนักโทษ 

แรงงานตามสญัญา แรงงานทถีกูบงัคบั แรงงานทาส หรอืแรงงานทไีมส่มัครใจใด ๆ  
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โครงสรา้งของโครงการ 
ในสว่นนจีะไดกํ้าหนดแงม่มุขององคก์รถงึวธิกีารนําโครงการหลักจรยิธรรมทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ (ซงึตอ่ไปนจีะเรยีกวา่ 
“โครงการฯ”) ไปปฏบิตั ิซงึจะครอบคลมุองคป์ระกอบอนื ๆ ความมุง่มันและบทบาทของคณะกรรมการ ฝ่ายบรหิารระดับสงู 
และพนักงานทกุคนในการปฏบิตักิารตามโครงการ 

ขนัตอนและคําแนะนําในการทํางานโดยละเอยีดจะไดรั้บการเผยแพรใ่นคูม่อืการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของกลุม่ซงึมไีวใ้หสํ้าหรับพนักงาน
ทกุคนผา่นอนิทราเน็ตขององคก์ร (Cotecnet) 

สําหรับวัตถปุระสงคข์องโครงการฯ คําวา่ ผูจั้ดการอาวโุส 
หมายถงึผูบ้รหิารของโคเทคนาทมีหีนา้ทรัีบผดิชอบอยา่งนอ้ยหนงึอยา่งดงัตอ่ไปน:ี ภมูภิาคทางภมูศิาสตร ์ประเทศ สญัญา กระแสธรุกจิ 
หรอืบรกิารขององคก์ร (เชน่ ฝ่ายการเงนิ ทรัพยากรบคุคล เทคโนโลยสีารสนเทศ กฎหมาย) คําจํากัดความนรีวมถงึผูจั้ดการ กรรมการ 
ผูจั้ดการพนืท ีรองประธาน รองประธานอาวโุส และประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร และระดับอนื ๆ 
ทมีคีวามรับผดิชอบเทยีบเทา่กับทรีะบไุวก้อ่นหนา้ 

2.1 การนําไปปฏบิตั ิ

โคเทคนาจะนําโครงการหลกัจรยิธรรมทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ (ซงึตอ่ไปนจีะเรยีกวา่ “โครงการฯ”) 
โดยวางอยูบ่นพนืฐานของประมวลฯ น ีไปปฏบิตัทัิวทังองคก์รของตน 

2.2 หลกัการและกฎระเบยีบสําหรับการปฏบิัตติาม 

คณะกรรมการของบรษัิทโคเทคนา อนิสเปคชนั เอสเอ 
ยนืยันถงึขอ้ผกูมดัของตนทจีะปฏบิตัติามประมวลหลกัจรยิธรรมทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบน ี
โดยไดต้พีมิพแ์ละปรับใชห้ลกัจรยิธรรมทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของโคเทคนาและองคป์ระกอบสําคญัของการ
ปฎบิตัติามซงึอยา่งนอ้ยสะทอ้นถงึหลกัการและขอ้กาํหนดสาํหรบัการปฏบิตัติามของ TICC  

การปรับปรงุใด ๆ 
ทตีามมาในประมวลและโครงการหลกัจรยิธรรมทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบนันจะถกูสง่ไปยังเลขาธกิารของ 
TICC ภายในหนงึเดอืนเพอืตรวจสอบการปฏบิัตติามประมวลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของ TICC 

2.3 การแตง่ตงัเจา้หนา้ทกํีากบัดแูลการปฏบิัตติาม 

คณะกรรมการของบรษัิทโคเทคนา อนิสเปคชนั เอสเอ 
ซงึมคีวามรับผดิชอบอยา่งเต็มทสํีาหรับโครงการไดแ้ตง่ตงัผูบ้รหิารอาวโุส เป็นเจา้หนา้ทกํีากบัดแูลการปฏบิตัติาม 
ซงึนอกจากความรับผดิชอบดา้นอนื ๆ ของตนแลว้ จะมอํีานาจและความรับผดิชอบในการประสานงานเพอืนําเอาโครงการฯ 
ไปปฏบิัตทัิวทังกลุม่บรษัิทโคเทคนา เจา้หนา้ทกํีากบัดแูลการปฏบิัตติาม จะตอ้งรายงานตอ่ผูบ้รหิารสงูสดุ นอกจากนี 
ผูจั้ดการอาวโุสของแผนกตา่ง ๆ ทัวทังองคก์รของโคเทคนาจะตอ้งนําเอาโครงการฯ ไปปฏบิัตใินฝ่ายทตีนรับผดิชอบ 

2.4 การตงัคณะกรรมการกํากบัดแูลการปฏบิัตติาม 

คณะกรรมการของบรษัิทโคเทคนา อนิสเปคชนั เอสเอ 
ไดต้งัคณะกรรมการกํากบัดแูลการปฏบิตัติามเพอืดําเนนิการทบทวนความคบืหนา้ของโครงการฯ 
เป็นระยะและใหคํ้าแนะนําดา้นนโยบาย 
คณะกรรมการกํากบัดแูลการปฏบิัตติามอยา่งนอ้ยทสีดุจะประกอบดว้ยประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร 
ตวัแทนของคณะกรรมการของบรษัิทโคเทคนา อนิสเปคชนั เอสเอ และเจา้หนา้ทกํีากบัดแูลการปฏบิตัติาม สมาชกิอนื ๆ 
ของฝ่ายบรหิารอาวโุสซงึเป็นตวัแทนฝ่ายปฏบิตักิาร ทรัพยากรบคุคล และกฎหมายอาจเขา้รว่มในคณะกรรมการไดเ้ชน่กนั 
คณะกรรมการกํากบัดแูลการปฏบิัตติามตอ้งประชมุอยา่งนอ้ยสคีรังตอ่ปี 

2.5 ทรัพยากรบคุคล 

2.5.1 การสรรหาบคุลากร  

กอ่นทจีะมกีารเสนองาน 
วา่ทพีนักงานของโคเทคนาจะไดรั้บแจง้เกยีวกบัโครงการหลกัจรยิธรรมทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของโคเทคน
า  

2.5.2 ความมุง่มันของพนักงาน  
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โคเทคนาจะรับประกนัวา่: 

(ก) พนักงานแตล่ะคน จะไดรั้บสําเนาของหลกัเกณฑก์ารปฏบิัตแิละจรรยาบรรณทางธรุกจิ 
และจะตอ้งลงนามในคําแถลงวา่ไดรั้บสําเนา ไดอ้า่นและเขา้ใจหลักเกณฑด์งักลา่วโดยละเอยีดแลว้ 
โดยจะมกีารเก็บรักษาบนัทกึเขา้แฟ้มขอ้มลูของพนักงาน 

(ข) ผูจั้ดการอาวโุสแตล่ะคน จะตอ้งลงนามในคําแถลงประจําปี (ดสูว่นท ี3.1) วา่ไดนํ้าเอาโครงการฯ 
ของโคเทคนาไปปฏบิตัใินฝ่ายทตีนรับผดิชอบ 

(ค) พนักงานแตล่ะคนจะตอ้งลงนามในสญัญาไมเ่ปิดเผยความลบั ซงึมเีงอืนไขของการวา่จา้งวา่ 
หา้มมใิหพ้นักงานเปิดเผยขอ้มลูลับทางธรุกจิใด ๆ ทไีดรั้บในระหวา่งการวา่จา้งของตน ใหแ้กบ่คุคลอนื  

พนักงานจะตอ้งไมถ่กูปลดออกจากตําแหน่ง ถกูลงโทษ หรอืไดรั้บผลกระทบอนืใดในทางลบ 
จากการนําเอาโครงการไปปฏบิตัโิดยเครง่ครัด ถงึแมว้า่จะสง่ผลใหเ้กดิการสญูเสยีธรุกจิ  

2.5.3 การฝึกอบรม 

พนักงานทกุคน ซงึรวมทังผูจั้ดการแผนกตา่ง ๆ 
ของโคเทคนาจะตอ้งผา่นการฝึกอบรมดา้นการปฏบิัตติามกฎระเบยีบเป็นระยะเพอืรับรองวา่ตนมคีวามเขา้ใจในโครงการฯ 
อยา่งตอ่เนอืง โดยจะตอ้งเก็บประวัตกิารผา่นหลกัสตูรดงักลา่วเขา้แฟ้มขอ้มลูของพนักงานแตล่ะคน 

2.5.4 การใหคํ้าปรกึษาเกยีวกบัการพัฒนาหลกัเกณฑก์ารปฏบิัต ิ

พนักงานทกุคนของโคเทคนามโีอกาสทจีะใหข้อ้มลูป้อนเขา้ เพอืพัฒนาโครงการฯ ในระหวา่งการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
การฝึกอบรมพนักงาน หรอืการประชมุเพอืทบทวน (ไมว่า่จะโดยตรง หรอืผา่นผูบ้งัคบับญัชา หรอืผา่นตวัแทนของพนักงาน) 
หรอืรายงานโดยตรงตอ่เจา้หนา้ทกํีากบัดแูลการปฏบิตัติาม 

2.5.5 “สายดว่นใหค้วามชว่ยเหลอื” ของพนักงาน 

โคเทคนาไดต้งั “สายดว่นใหค้วามชว่ยเหลอื” 
ซงึพนักงานของโคเทคนาสามารถขอรับคําแนะนําเกยีวกบัขอ้สงสยัหรอืประเด็นทเีกยีวขอ้งกบัการปฏบิตัติามหรอืตคีวามโคร
งการฯ เมอืมกีารรอ้งขอของพนักงาน 
ขอ้สงสยัดงักลา่วจะไดรั้บการจัดการอยา่งเป็นความลบัและการไมใ่หเ้ปิดเผยชอืของพนักงานจะไดรั้บการคุม้ครองตามสมควร  

 สายดว่นใหค้วามชว่ยเหลอื: +41 (0) 22 849 7814 
 ทอียูอ่เีมลสําหรับความชว่ยเหลอื: compliance@cotecna.com 

2.6 มาตรการดา้นความปลอดภัย 

โคเทคนาจะนําเอามาตรการดา้นความปลอดภัยทเีพยีงพอไปปฏบิัต ิในทัวทกุพนืทขีององคก์ร ทมีขีอ้มลูลบัทางธรุกจิ 
เพอืรับรองวา่: 

(ก) เฉพาะเจา้หนา้ทผีูไ้ดรั้บอนุญาตเทา่นัน ทสีามารถเขา้ถงึขอ้มลูดงักลา่วได ้และ 

(ข) เอกสาร / ขอ้มลูจะตอ้งถกูจัดเก็บไวใ้นพนืททีปีลอดภัย และจะตอ้งถกูทําลายในลกัษณะทปีลอดภัย 

2.7  การตดิตอ่สอืสารกบัภายนอก 

โคเทคนา รับประกนัถงึการตดิตอ่สอืสารกับภายนอกทมีปีระสทิธภิาพ โดย: 

2.7.1 เผยแพรป่ระมวลหลกัจรยิธรรมทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของโคเทคนา ทางเว็บไซต ์
www.cotecna.com และแจกจา่ยสําเนาประมวลฯ ดงักลา่ว ไปตามสํานักงานตา่ง ๆ ของโคเทคนา 

2.7.2 ผูม้สีว่นไดเ้สยีฝ่ายตา่ง ๆ ทเีกยีวขอ้งสามารถสอบถาม ยนืคํารอ้งทกุข ์
หรอืใหข้อ้มลูป้อนกลบัไดโ้ดยผา่นทางเว็บไซต ์อเีมล (compliance@cotecna.com) 
หรอืสง่ไปยังผูจั้ดการทัวไปของสํานักงานใด ๆ ของโคเทคนา 

2.8. การรายงานเกยีวกบัการฝ่าฝืนกฎระเบยีบ  

2.8.1 
 พนักงานของโคเทคนาจะไดรั้บการสนับสนุนใหร้ายงานรายละเอยีดของการฝ่าฝืนหรอืสงสยัวา่จะมกีารฝ่าฝืนกฎระเบี
ยบให ้ (ก) เจา้หนา้ทกํีากบัดแูลการปฏบิัตติาม หรอืตวัแทนทไีดรั้บการแตง่ตงั หรอื (ข) ผูบ้งัคบับญัชาของพนักงาน 
หรอืคณะผูบ้รหิารอาวโุสหรอืผูต้รวจสอบภายในทราบเพอืรายงานใหเ้จา้หนา้ทกํีากับดแูลการปฏบิัตติามหรอืตวัแทน
ทไีดรั้บการแตง่ตังทราบ 
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พนักงานททํีาการรายงานจะไดรั้บการคุม้ครองอยา่งเต็มทตีอ่รปูแบบของการตอบโตใ้ด ๆ 
เวน้แตว่า่ตนทําหนา้ทอียา่งเป็นอนัตรายหรอืดว้ยวัตถปุระสงคท์ไีมส่จุรติ 
หากมกีารรอ้งขอไมใ่หเ้ปิดเผยชอืของพนักงาน ก็จะไดรั้บการคุม้ครองตามสมควร 

2.8.2  พนักงานของโคเทคนา จะตอ้งรายงานใหท้ราบถงึการชชีวน การเสนอใหจ้า่ยเงนิทไีมเ่หมาะสม 
หรอืขอ้ไดเ้ปรยีบทพีนักงานทราบ ในลกัษณะเดยีวกนักบัทไีดกํ้าหนดไวใ้นสว่นท ี2.8.1 

 

 

2.9. การสบืสวนและการลงโทษ 

2.9.1. เจา้หนา้ทกํีากบัดแูลการปฏบิตัติาม หรอืตวัแทนทไีดรั้บการแตง่ตงัจะตอ้งรเิรมิทําการสบืสวนถงึการฝ่าฝืนโครงการ 
(ถา้ม)ี ทตีนไดรั้บแจง้หรอืทราบ 

2.9.2. เจา้หนา้ทกํีากบัดแูลการปฏบิตัติาม 
จะตอ้งบํารงุรักษาเอกสารขนัตอนการปฏบิตัซิงึไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากบัดแูลการปฏบิตัติาม 
เพอืจัดการกบัการสบืสวนและการลงโทษ ซงึไดแ้กข่อ้กําหนดสําหรับ: 

(ก) การบํารงุรักษาบันทกึเกยีวกบัการฝ่าฝืนทังหมดทไีดร้ายงานไว ้และการดําเนนิการตอ่ไปในภายหลงั 

(ข) ผูถ้กูกลา่วหาวา่กระทําการฝ่าฝืนดงักลา่ว มสีทิธทิจีะไดรั้บการพจิารณาตดัสนิขอ้กลา่วหา 

(ค) ฝ่ายบรหิารของโคเทคนาหรอืคณะกรรมการกํากบัดแูลการปฏบิตัติาม 
จะตอ้งกําหนดมาตรการทางวนัิยและการแกไ้ขทเีหมาะสมตอ่การนําไปปฏบิัตหิากมกีารฝ่าฝืนดงักลา่วเกดิขนึ 
มาตรการเหลา่นีอาจรวมถงึ การวา่กลา่วตกัเตอืน การปลดออกจากตําแหน่ง การพักงาน หรอืการไลอ่อก 

(ง) เจา้หนา้ทกํีากบัดแูลการปฏบิัตติามจะตอ้งรับรายงานความคบืหนา้จากตวัแทนทไีดรั้บการแตง่ตงัและ/หรอืฝ่ายบรหิ
ารในพนืททีเีกยีวขอ้ง 
และจัดทํารายงานสรปุเป็นระยะใหแ้กค่ณะกรรมการกํากบัดแูลการปฏบิตัติามเกยีวกบัการสบืสวน 
การฝ่าฝืนทเีกดิขนึ และการนําเอามาตรการทางวนัิยและมาตรการแกไ้ขตา่ง ๆ ไปสูก่ารปฏบิัต ิ 

2.10. ความสมัพันธท์างธรุกจิ 

เพอืรับรองวา่โครงการหลกัจรยิธรรมทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบถกูนําไปใชใ้นขอบเขตทเีหมาะสมในความสมัพัน
ธท์างธรุกจิกับบคุคลภายนอกของโคเทคนา และการชําระเงนิทไีมเ่หมาะสมจะไมผ่า่นชอ่งทางเหลา่นัน 
โคเทคนาจะรับรองวา่บคุคลดงักลา่วไดป้ฏบิตัติามโครงการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของโคเทคนาในขอบเขตทเีหมาะสม 
บคุคลดงักลา่ว (ซงึจะเรยีกวา่ “หุน้สว่นทางธรุกจิ”) รวมถงึ:  

 คนกลาง (หน่วยงานหรอืบคุคลภายนอกของโคเทคนาทจํีาเป็นเพอืสง่เสรมิการบรกิารของ 
โคเทคนาในสว่นทเีป็นความรับผดิชอบของฝ่ายนัน ซงึรวมถงึผูใ้หคํ้าปรกึษาและทปีรกึษา) 

 หุน้สว่นในกจิการรว่มคา้ 
 ตวัแทน (หน่วยงานหรอืบคุคลภายนอกของโคเทคนาทจํีาเป็นเพอืใหบ้รกิารดําเนนิงานในนามของโคเทคนา) 
 ผูรั้บเหมาชว่ง (หน่วยงานหรอืบคุคลททํีากจิกรรมภายนอกภายใตส้ญัญากบัโคเทคนา) 

คณะกรรมการกํากบัดแูลการปฏบิัตติามไดพั้ฒนาและแจกจา่ยขนัตอน / คําแนะนําการทํางานทเีหมาะสม 
ซงึขนัตอนเหลา่นรีวมขอ้กําหนดตอ่ไปน:ี 

 ดําเนนิการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะกอ่นทจีะเขา้หรอืตอ่อายสุญัญาใด ๆ กบัฝ่ายดงักลา่ว 
 ใหรั้บทราบถงึหลักการของหลกัจรยิธรรมทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของโคเทคนาแกฝ่่ายนันและขอการรับร

องวา่ฝ่ายนันจะปฏบิตัติามหลกัการเหลา่นใีนกรณีทมีผีลบงัคบัใชก้บักจิกรรมทกีระทําในนามของโคเทคนา 
 ขอรับขอ้ผกูพันทางสญัญาของฝ่ายนันเพอืปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรมทางธรุกจิและการปฏบิัตติามกฎระเบยีบของโคเทคน

าและอนุญาตใหโ้คเทคนาตรวจสอบเรอืงนเีป็นระยะ 
 เฝ้าตดิตามการปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรมทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของโคเทคนาของฝ่ายนัน ๆ 

อยา่งตอ่เนอืง (และในกรณีทพีบวา่มกีารละเมดิใหดํ้าเนนิการแกไ้ข) 
 ไมต่ดิตอ่กบัฝ่ายใด ๆ ททีราบวา่เกยีวขอ้งกบัการตดิสนิบน 

การตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะจะประกอบดว้ยขอ้กําหนดดงัตอ่ไปน:ี 

 การวเิคราะหค์วามเสยีง 
 การสมัภาษณ์ฝ่ายนัน 
 การสบืประวัตภิมูหิลงัของฝ่ายนัน ซงึคนกลางไดรั้บการทบทวนและอนุมัตโิดยคณะกรรมการกํากับดแูลการปฏบิตัติาม 
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 การตรวจสอบผา่นการวเิคราะหค์า่ตอบแทนซงึไดรั้บการทบทวนและอนุมัตโิดยคณะกรรมการกํากบัดแูลการปฏบิตัติามข
อง 
โคเทคนาวา่คา่ตอบแทนทจีา่ยใหก้บัคนกลางแตล่ะรายนันเหมาะสมและสมเหตสุมผลสําหรับบรกิารทจัีดใหอ้ยา่งถกูกฎห
มาย และไมอํ่านวยความสะดวกในการชําระเงนิทไีมเ่หมาะสมโดยคนกลาง 

หลกัเกณฑแ์ละขอ้กําหนดการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะสําหรับหุน้สว่นทางธรุกจิดงักลา่วมกีารอธบิายไวใ้นคูม่อืการปฏบิตัติา
มกฎระเบยีบกลุม่พรอ้มดว้ยระดับการอนุมัตทิกํีาหนดไว ้
คนกลางทตีอ้งตดิตอ่กับเจา้หนา้ทขีองรัฐและหุน้สว่นในกจิการรว่มคา้ทกุรายจะตอ้งไดรั้บการทบทวนและอนุมัตจิากคณะกรร
มการกํากบัดแูลการปฏบิตัติามกอ่น 

นอกจากน ีสําหรับคนกลางและฝ่ายอนื ๆ โคเทคนาใหก้ารฝึกอบรมและการสนับสนุนตามความเหมาะสม 

โคเทคนาจะชแีจงเหตผุลเกยีวกบัคา่ตอบแทนของคนกลางไวใ้นบญัชแียกประเภททัวไปในบนัทกึทางการบญัชแียกตา่งหาก
ของบรษัิทฯ โคเทคนาถอืวา่การชําระเงนิดงักลา่วทังหมดโดยกจิการใด ๆ ของบรษัิทฯ เป็นสว่นหนงึขององคก์รของบรษัิทฯ 
และจัดทํางบการจัดการรวมประจําปีของคา่ตอบแทนของคนกลางทังหมด  

2.11 การรอ้งเรยีนและขนัตอนการลงโทษทางวนัิยทเีกยีวกบัสมาชกิ TICC 

ตามขอ้กําหนดของประมวลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของ TICC ขอ้รอ้งเรยีนใด ๆ 
ทเีกยีวกบัการกลา่วหาวา่ไมป่ฏบิตัติามประมวลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของ TICC โดยสมาชกิ รายอนื ๆ ของ TICC 
จะถกูยนืกบั TICC ตามขนัตอนการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของ TIC Council 

โคเทคนาจะตอ้งไมย่นืขอ้รอ้งเรยีนดงักลา่วแกบ่คุคลฝ่ายอนื ๆ เวน้แตม่คีวามจําเป็นทตีอ้งทําเชน่นัน 
เพอืปกป้องชอืเสยีงของ โคเทคนา 

การฝ่าฝืนประมวลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของ TICC อาจนําไปสูก่ารลงโทษทกํีาหนดโดย TICC ภายใตก้ฎ 
ซงึรวมถงึสทิธใินการอทุธรณ์ทกํีาหนดไวใ้นขนัตอนการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของ TIC Council 

2.12 การบญัชแีละการเก็บบนัทกึทางบัญช ี 

โคเทคนาจะเก็บรักษาบนัทกึทางบญัชแีละบนัทกึตา่ง ๆ ทถีกูตอ้งแมน่ยํา ซงึสอดคลอ้งกบัธรุกรรมทางการเงนิทังหมด 
หา้มมใิหจั้ดทําบัญชทีนีอกเหนอืจากในสมดุบนัทกึ  

2.13 สขุภาพและความปลอดภัย  

โคเทคนาบนัทกึและตรวจสอบเหตกุารณ์ดา้นสขุภาพและความปลอดภัยทรีายงานทังหมดและดําเนนิมาตรการแกไ้ขตามควา
มเหมาะสม 

2.14 รายงานสรปุการปฏบิตัติาม  

เจา้หนา้ทกํีากบัดแูลการปฏบิตัติามของโคเทคนาจะจัดทํารายงานสรปุทคีรอบคลมุถงึสถติหิรอืการยนืยันเป็นประจําทกุปีเพอื
แสดงการปฏบิตัติามขนัตอนและนโยบายของโคเทคนาในดา้นตา่ง ๆ ตอ่ไปน:ี 

ก) การละเมดิ - จํานวนการละเมดิ / รายงานการละเมดิทตีอ้งสงสยั จํานวนการละเมดิทยีนืยัน 
และการยนืยันวา่มกีารกําหนดมาตรการแกไ้ข และดําเนนิการ / อยูร่ะหวา่งดําเนนิการสําหรับการละเมดิ / 
ไมป่ฏบิตัติามทเีป็นรปูธรรม 

ข) คนกลางและหุน้สว่นในกจิการรว่มคา้รายใหมห่รอืทตีอ่อายแุลว้ 

(ก) จํานวนของคนกลางและหุน้สว่นในกจิการรว่มคา้รายใหมห่รอืทตีอ่อายแุลว้ในปีงบการเงนิ 

(ข) การยนืยันวา่แตล่ะรายไดผ้า่นขนัตอนการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะของโคเทคนาตามทกํีาหนด 

(ค) การยนืยันวา่มกีารทําสญัญา / เงอืนไขทางธรุกจิทเีหมาะสม 

ค) คา่ใชจ้า่ย - 
การยนืยันคา่ใชจ้า่ยใหส้อดคลอ้งกบัโครงการปฏบิัตติามกฎระเบยีบของโคเทคนาและนโยบายทเีกยีวขอ้งสําหรับ: 

 การมสีว่นรว่มทางการเมอืง 
 การบรจิาคเพอืการกศุลและการใหก้ารสนับสนุน 
 คา่ใชจ้า่ยพเิศษทเีกยีวกบัการใหข้องกํานัล การเลยีงรับรอง และคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ 
 คา่ตอบแทนของคนกลาง 

ง) สขุภาพ & ความปลอดภัย - จํานวนเหตกุารณ์ดา้นสขุภาพและความปลอดภัยทรีายงาน 
และการยนืยันวา่มกีารกําหนดมาตรการแกไ้ขและดําเนนิการ / อยูใ่นระหวา่งดําเนนิการสําหรับแตล่ะเหตกุารณ์ 
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การตรวจสอบ 
สว่นนกํีาหนดวธิกีารทโีคเทคนาจะตรวจสอบประสทิธผิลของการใชง้านโครงการหลักจรยิธรรมทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทัว
ทังองคก์ร 

ขนัตอนและคําแนะนําในการทํางานโดยละเอยีดจะไดรั้บการเผยแพรใ่นคูม่อืการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของกลุม่ซงึมไีวใ้หสํ้าหรับพนักงาน
ทกุคนผา่นอนิทราเน็ตขององคก์ร 

3.1. คําแถลงของฝ่ายบรหิาร 

โคเทคนากําหนดใหผู้จั้ดการอาวโุสทัวทังองคก์รของบรษัิทฯ 
จะตอ้งจัดเตรยีมและลงนามในคําแถลงประจําปีสําหรับการปฏบิตัติาม ซงึมตีวัอยา่งแสดงไวใ้น ภาคผนวก ก. 
ในแนวทางปฏบิตัเิกยีวกบัการดาํเนนิการของ TICC 
โดยเจา้หนา้ทกํีากบัดแูลการปฏบิัตติามจะตอ้งไดรั้บคําแถลงประจําปีสําหรับการปฏบิตัติามน ี
โดยคํานงึถงึสถานทตีงัและ/หรอืกจิกรรมตา่ง ๆ ทังหมดทใีชบ้งัคบั ภายในวันท ี31 มกราคมของทกุปี 
เจา้หนา้ทกํีากบัดแูลการปฏบิตัติามจะตอ้งสง่มอบรายงานสรปุประจําปีใหแ้กค่ณะกรรมการกํากบัดแูลการปฏบิตัติาม 

3.2. การตรวจสอบภายใน 

ผูต้รวจสอบภายในของโคเทคนา จะตอ้งตรวจสอบ (ในฐานะเป็นสว่นหนงึของโครงการตรวจสอบภายในของตน) 
วา่ไดม้กีารนําเอาโครงการหลกัจรยิธรรมทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของโคเทคนาไปปฏบิตัภิายในองคก์รและคํา
แถลงของฝ่ายบรหิาร ตามสว่นท ี2.5.2 (ข) 

(ก) ไดก้รอกใหส้อดคลอ้งกับคูม่อืการปฏบิัตติามขอ้กําหนดของกลุม่บรษัิทโคเทคนา  

(ข) สะทอ้นถงึการปฏบิตัติามโครงการหลกัจรยิธรรมทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ และ  

(ค) โดยคํานงึถงึสถานทตีงัเหลา่นันทถีกูคดัเลอืกเพอืการตรวจสอบสถานทตีงั 
จะตอ้งสะทอ้นถงึสถานการณ์จรงิอยา่งถกูตอ้ง 
การตรวจสอบสถานทตีงัดงักลา่วจะตอ้งทบทวนกระบวนการทมีอียูแ่ละรวมถงึการทดสอบบนพนืฐานการสุม่ตวัอยา่
งเพอืรับรองวา่การใชง้านและการดําเนนิการตามโครงการฯเป็นไป อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
รายการตรวจสอบคาํแนะนําของ TICC สาํหรบัการตรวจสอบภายในของสมาชกิ 
ใชสํ้าหรับเป็นคําแนะนําหรอืการอา้งองิตามความเหมาะสม 

ขอ้คน้พบในการปฏบิตัติาม ซงึเป็นผลมาจากการตรวจสอบดงักลา่ว 
จะตอ้งถกูรายงานไปยังเจา้หนา้ทกํีากบัดแูลการปฏบิตัติาม 
ซงึจะสง่มอบรายงานสรปุใหแ้กค่ณะกรรมการกํากับดแูลการปฏบิัตติาม 
เจา้หนา้ทกํีากบัดแูลการปฏบิตัติามและ/หรอืคณะกรรมการกํากบัดแูลการปฏบิตัติาม 
จะตอ้งดําเนนิการตดิตามผลตามทเีห็นวา่เหมาะสม 

3.3.  การตรวจสอบภายนอก  

การดําเนนิการโครงการจะไดรั้บการตรวจสอบผา่นการสง่เอกสารและโดยกระบวนการทตีกลงกนัโดยบรษัิทตรวจสอบภายนอ
กอสิระทเีป็นทยีอมรับของโคเทคนา 

3.3.1 ความถใีนการตรวจสอบ 

การตรวจสอบภายนอกจะดําเนนิการเป็นประจําทกุปี 

3.3.2. บรษัิทตรวจสอบอสิระจากภายนอก 

บรษัิทตรวจสอบอสิระจากภายนอกทไีดรั้บการแตง่ตงัจาก 
โคเทคนาเพอืทําการตรวจสอบนันเป็นบรษัิทททํีาหนา้ทตีรวจสอบงบการเงนิ (รวม) ของโคเทคนา 
บรษัิททมีสีว่นรว่มเป็นบรษัิทตรวจสอบบญัชรีะหวา่งประเทศทมีชีอืเสยีงซงึเป็นสมาชกิขององคก์รวชิาชพีทางการบญัชซีงึเป็
นทยีอมรับในระดับชาต ิ

3.3.3. การแจง้ถงึ TIC Council เกยีวกบับรษัิทตรวจสอบจากภายนอกทไีดรั้บการแตง่ตงัจากโคเทคนา 

กอ่นทจีะแตง่ตงับรษัิทตรวจสอบจากภายนอก หรอืมกีารเปลยีนแปลงใด ๆ ในบรษัิทดงักลา่วในภายหลงั 
โคเทคนาจะตอ้งสง่มอบรายละเอยีดตา่ง ๆ ใหแ้กเ่ลขาธกิารของ TICC เพอืยนืยันถงึการปฏบิตัติามขอ้กําหนดของ TICC 
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3.3.4. ขอบเขตการตรวจสอบความถกูตอ้ง 

โคเทคนาจะดําเนนิการดงัตอ่ไปนี: 

3.3.4.1 การยนืสง่เอกสารเพอืตรวจสอบความถกูตอ้งแก ่TICC 

โคเทคนาจะยนืสง่เอกสารตอ่ไปนี: 
1) โครงการหลกัจรยิธรรมทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ รวมถงึนโยบายทเีกยีวขอ้งกบัแตล่ะหลกัการ 

(หากแยกตา่งหาก) 
2) ขอ้กําหนดการอา้งองิสําหรับคณะกรรมการกํากบัดแูลการปฏบิตัติาม 

รวมถงึขอ้กําหนดทคีณะกรรมการกํากบัดแูลการปฏบิตัติามมหีนา้ทรัีบผดิชอบในการกํากบัดแูลโครงการปฏบิัตติาม
กฎระเบยีบ 

3) รายชอืสมาชกิของคณะกรรมการกํากบัดแูลการปฏบิตัติาม (ซงึรวมถงึตําแหน่งงาน) 
4) เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการหลกัจรยิธรรมทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
5) เอกสารเพมิการตระหนักรูข้องสายดว่นใหค้วามชว่ยเหลอืแกพ่นักงาน 
6)     เอกสารสนับสนุนใหพ้นักงานรายงานรายละเอยีดของการละเมดิหรอืการละเมดิทตีอ้งสงสยัและผูท้ตีนสามารถราย

งานได ้
7) ภาพพมิพห์นา้จอของเว็บไซตโ์คเทคนาท:ี 
 - มกีารอธบิายหลกัการของหลกัจรยิธรรมทางธรุกจิและการปฏบิัตติามกฎระเบยีบ 
 - ผูม้สีว่นไดเ้สยีสามารถสอบถาม รอ้งเรยีน หรอืขอ้เสนอแนะ 
8) เอกสารขนัตอนสําหรับการจัดการการสอบสวนและการลงโทษ 
9) นโยบายทเีกยีวขอ้งกบัขอ้มลูทางธรุกจิทเีป็นความลบั (นโยบายความปลอดภัยของขอ้มลู 

นโยบายการเก็บไวเ้ป็นความลบั) 
10) ขนัตอนการรายงานและการตรวจสอบเหตกุารณ์ดา้นสขุภาพและความปลอดภัย 
11)   ขนัตอนการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะเนอืงจากการเรมิตน้หรอืตอ่อายคุวามสมัพันธก์บัคนกลางและหุน้สว่นในกจิก

ารรว่มคา้ 
12) ขนัตอนการทําสญัญากบัคนกลางและหุน้สว่นในกจิการรว่มคา้และแมแ่บบทเีกยีวขอ้งของสญัญา / 

ขอ้กําหนดและเงอืนไขกบัคนกลางหรอืหุน้สว่นในกจิการรว่มคา้รายใหม ่/ ทตีอ่อาย ุ
13) แบบของการประกาศของฝ่ายบรหิารประจําปีตามตัวอยา่งแสดงไวใ้น ภาคผนวก ก. 

ในแนวทางปฏบิตัเิกยีวกบัการดาํเนนิการของ TICC 
14)   ขอบเขตของแผนการตรวจสอบภายในซงึรวมถงึการทบทวนการปฏบิตัติามประมวลหลกัจรยิธรรมทางธรุกจิและกา

รปฏบิัตติามกฎระเบยีบ 
15)   รายงานสรปุประจําปีทจัีดทําโดยเจา้หนา้ทกํีากบัดแูลการปฏบิตัติามทคีรอบคลมุสถติหิรอืการยนืยันเพอืแสดงการป

ฏบิตัติามขนัตอนและนโยบายของโคเทคนาตามทรีะบไุวใ้นภาคผนวก ข. 
ของแนวทางปฏบิตัเิกยีวกบัการดาํเนนิการของ TICC 

16) รายงานประจําปีของผลลพัธข์องกระบวนการทตีกลงกนั 

เมอืยนืสง่เอกสาร 
โคเทคนาจะประเมนิวา่หลกัฐานทสีง่นันตรงตามขอ้กําหนดหลักฐานทังหมดหรอืไมต่ามรายละเอยีดในภาคผนวก ข. 
ของแนวทางปฏบิตัเิกยีวกบัการดาํเนนิการของ TICC ความแตกตา่งออกไปใด ๆ จะอธบิายไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เวน้แตจ่ะระบไุวเ้ป็นอยา่งอนื เอกสารจะถกูสง่อกีครังหากมกีารปรับปรงุแกไ้ข 
เอกสารทังหมดไดรั้บการทบทวนและปรับปรงุอยา่งนอ้ยทกุสามปีหรอืเมอืใดก็ตามทมีกีารปรับปรงุประมวลและโครงการหลกั
จรยิธรรมทางธรุกจิและการปฏบิัตติามกฎระเบยีบ และ/หรอืแนวทางทอีอกโดย TICC 

3.3.4.2 การรอ้งขอใหสํ้านักงานสอบบญัชดํีาเนนิการตามขนัตอนทตีกลงกนัไว ้

โคเทคนาจะกําหนดใหบ้รษัิทตรวจสอบบญัชอีสิระตอ้งดําเนนิการตามขนัตอนทไีดต้กลงกนัไวเ้ป็นประจําทกุปีสําหรับเรอืงตอ่
ไปน:ี 

I) ทําความเขา้ใจเกยีวกบัประมวลการปฏบิัตติามโดยพนักงานใหมแ่ตล่ะราย 
II) การเขา้รว่มหลกัสตูรการฝึกอบรมของพนักงานในโครงการหลกัจรยิธรรมทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎร

ะเบยีบ 
III) สายดว่นความชว่ยเหลอืของพนักงาน (หรอืเทยีบเทา่ - เชน่ อเีมลทกํีาหนด) เพอืยกขอ้สอบถามและ / 

หรอืปัญหาทเีกยีวขอ้งกบัโครงการหลักจรยิธรรมทางธรุกจิและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
IV) การทบทวนและดําเนนิการกบัการตามขอ้สอบถาม ขอ้รอ้งเรยีน และขอ้เสนอแนะจากผูม้สีว่นไดเ้สยี 
V) ทําความเขา้ใจกบัขอ้กําหนดการรักษาความลบัของพนักงานใหมแ่ตล่ะราย 
VI) กําหนดการทเีตรยีมไวสํ้าหรับการมสีว่นรว่มทางการเมอืง การบรจิาคเพอืการกศุลและการใหก้ารสนับสนุน 

คา่ใชจ้า่ยพเิศษทเีกยีวกบัการใหข้องกํานัล การเลยีงรับรอง และคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ 
และคา่ตอบแทนของคนกลาง 
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VII) การตรวจสอบการยนืแถลงการณ์การปฏบิตัติามประจําปีโดยผูจั้ดการอาวโุส 

รายละเอยีดเฉพาะของกระบวนการทตีกลงกนัไวนั้นมรีายละเอยีดตามภาคผนวก ค. 
ของเอกสารแนวทางปฏบิตัเิกยีวกบัการดาํเนนิการของ TICC 

3.3.5 รายงานของบรษัิทตรวจสอบบญัช ี

โคเทคนากําหนดใหบ้รษัิทตรวจสอบบญัชตีอ้งจัดทํารายงานทแีสดงผลลพัธข์องกระบวนการทตีกลงกนัไวโ้ดยใชต้วัอยา่งทมีี
อยูใ่นภาคผนวก ค. ของแนวทางปฏบิตัเิกยีวกบัการดาํเนนิการของ TICC 

โคเทคนาจะยนืสง่รายงานของบรษัิทตรวจสอบบัญชใีหก้บั TICC ภายในหกเดอืนนับจากสนิปีงบการเงนิของโคเทคนา 

 

 


