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นโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 
 
1. วตัถปุระสงค ์
 

บรษิทั อสีต์โคสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (“บรษิทัฯ”) ใหค้วามส าคญักบัการต่อต้านการ
ทุจริต และคอร์รปัชัน่ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดบัมีจติส านึกในการต่อต้านการทุจริต และ
คอรร์ปัชัน่ในทุกรปูแบบ บรษิทัฯ จงึไดก้ าหนดนโยบายการป้องกนัและการต่อต้านการทุจรติ การใหห้รอืรบัสนิบน และ
แนวปฏบิตั ิเพื่อใหบุ้คลากรทุกระดบั รวมถงึลกูจา้ง ตวัแทน บรษิทัในเครอื หรอืบุคคลใดซึง่กระท าการเพื่อหรอืในนาม
ของนิติบุคคล ไม่ว่าจะมอี านาจหน้าทีใ่นการนัน้หรอืไม่กต็าม ยดึถอืเป็นบรรทดัฐานในการปฏบิตังิาน บรษิทัฯ จงึได้
จดัท า “นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้ เพื่อเป็นแนวทางการปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการด าเนินธุรกจิ  
 
2. ค านิยามตามนโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 
 

การทุจรติและคอร์รปัชัน่ (Corruption) หมายถึง การปฏบิตัิหรอืละเวน้การปฏบิตังิานตามต าแหน่งหน้าที ่
รวมถงึการตดิสนิบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สญัญา มอบให ้ ใหค้ ามัน่ เรยีกรอ้ง หรอืรบั ซึง่เงนิ 
ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใดซึง่ไม่เหมาะสม กบัเจา้หน้าทีข่องรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชน หรอืผูม้ี
หน้าทีไ่ม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวกระท าหรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าที่ อนัเป็นการใหไ้ดม้า
หรอืรกัษาไวซ้ึง่ธุรกจิ หรอืแนะน าธุรกจิใหก้บับรษิทัฯ โดยเฉพาะ หรอื เพื่อใหไ้ดม้าหรอืรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์อื่นใดที่
ไม่เหมาะสมทางธุรกจิกบับรษิทัฯ ตนเอง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

การคอรร์ปัชัน่ อาจกระท าไดห้ลายรปูแบบ เช่น 
1. การช่วยเหลอืทางการเมอืง (Political contributions) 
2. การบริจาคเพื่อการกุศลและการเป็นผู้ให้เงินสนับสนุน (Charitable contributions and 

sponsorships) 
3. การจ่ายและรบัเงนิที่เกี่ยวกบัค่าของขวญั ค่าบรกิารต้อนรบั และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรบัรอง (Gifts 

and hospitality) 
ทัง้นี้การใช้ความช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การสนับสนุนทัง้ที่เป็นตัวเงินหรอืมิใช่ตัวเงินแก่พรรค

การเมอืง นกัการเมอืง หรอืผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ทางการเมอืง ทัง้นี้ การสนับสนุนทีม่ใิช่ตวัเงนิจะรวมถงึการใหย้มืหรอื
บรจิาคอุปกรณ์ การใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยโีดยไมค่ดิค่าบรกิาร รวมทัง้การใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานลาหยุด
โดยไม่รบัค่าจา้ง เพื่อร่วมกจิกรรมทางการเมอืง 
 
3. นโยบาย 
 

บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติ ตามพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ (ฉบบัที ่ 3) พ.ศ.2558 ซึง่ไดม้กีารเพิม่เตมิบทบญัญตัมิาตรา 
123/5 ก าหนดความรบัผดิส าหรบับุคคลทีใ่หส้นิบนเจา้หน้าทีข่องรฐั ดงันี้ 

 
บริษทั อีสตโ์คสท์เฟอรนิ์เทค จ ากดั (มหาชน) 
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“มาตรา 123/5 ผูใ้ดให ้ ขอให ้หรอืรบัว่าจะใหท้รพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดแก่เจา้หน้าทีข่องรฐั เจา้หน้าทีข่อง
รฐัต่างประเทศ หรอืเจา้หน้าทีข่ององคก์ารระหว่างประเทศ เพื่อจงูใจใหก้ระท าการ ไม่กระท าการ หรอืประวงิการกระท า
อนัมชิอบดว้ยหน้าที ่ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหา้ปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

ในกรณีทีผู่ก้ระท าความผดิตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบันติบิุคคลใดและกระท าไปเพื่อ
ประโยชน์ของนติบิุคคลนัน้ โดยนิตบิุคคลดงักล่าวไมม่มีาตรการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมเพื่อป้องกนัมใิห้มกีารกระท า
ความผดินัน้ นิตบิุคคลนัน้มคีวามผดิตามมาตรานี้ และตอ้งระวางโทษปรบัตัง้แต่หนึ่งเทา่แต่ไม่เกนิสองเท่าของ
ค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้หรอืประโยชน์ทีไ่ดร้บั 

บุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบันิตบิุคคลตามวรรคสอง ใหห้มายความถงึ ลกูจา้ง ตวัแทน บรษิทัในเครอื หรอื
บุคคลใดซึง่กระท าการเพื่อหรอืในนามของนิตบิุคคล ไมว่่าจะมอี านาจหน้าทีใ่นการนัน้หรอืไม่กต็าม” 

โดยบรษิทัฯ ถอืว่าการกระท าใด ๆ ทีเ่ป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดงักล่าวเป็นสิง่ทีไ่ม่ถูกตอ้งและไม่เป็นไปตาม
นโยบายการก ากบัดแูลการปฏบิตังิาน บุคลากรทุกระดบัจะตอ้งต่อตา้นและละเวน้การกระท าเช่นว่านัน้ 
 

นอกจากนี้ยงัรวมถงึการหา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานของบรษิทัฯ กระท าการอนัใดทีเ่ป็นการเกีย่วขอ้งกบั
การทุจรติและคอรร์ปัชัน่ทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรอืทางออ้ม โดยครอบคลุมถงึธุรกจิในทุกประเทศและทุก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจะปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่อย่างเคร่งครดั 
 
4. ขอบเขต 

 
นโยบายฉบบันี้มผีลบงัคบัใช้กบับุคลากรของบรษิัทฯ ซึ่งหมายความถึง คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 

ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิทัฯ 
 
5. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

 
5.1 คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูพ้จิารณาและอนุมตัใิหม้นีโยบายและแนวทางการป้องกนัและต่อต้านคอรร์ปัชัน่

ตลอดจนแนวทางการปฏบิตั ิรวมถึงการด าเนินการเพื่อจดัใหม้กีารพจิารณาปัญหาทีเ่กดิขึน้อนัเกีย่วกบัการ
ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ทัง้นี้ หากมีการปรับปรุงหรือทบทวนนโยบายเพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตาม
กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งใด ๆ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะท างานเป็นผูด้ าเนินการ และน าเสนอ
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณาและรายงานผลต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อทราบนโยบายและผล
การประเมนิความเสีย่งต่อไป 

5.2 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าทีก่ ากบัดูแลการควบคุมภายใน การ
จดัท ารายงานทางการเงนิ และกระบวนการอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

5.3 ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ตอ้งด าเนินการเพื่อใหผู้ใ้ต้บงัคบับญัชารบัทราบและเขา้ใจนโยบายฉบบันี้ เพื่อใหท้ราบ
และปฏบิตัิตามนโยบายฉบบันี้ได้ ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาได้รบัการอบรมและเรียนรู้อย่าง
สม ่าเสมอ 

5.4 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดบั ต้องปฏบิตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทางทีก่ าหนดไว้ในนโยบาย
ฉบบันี้ และในกรณีทีพ่บเหน็การกระท าอนัเป็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบบันี้จะต้องรบีรายงานต่อผู้บงัคบับญัชา 
หรอืผ่านช่องทางการรายงานทีก่ าหนดไวต้ามนโยบายฉบบันี้ 

 
6. แนวทางการปฏิบติังานตามนโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

 
6.1 บททัว่ไป 
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1) บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้นีโยบายของบรษิทัฯ ว่าดว้ยการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ และใหค้วามร่วมมอืกบั
องคก์รภายนอกในการสง่เสรมิและสนบัสนุนการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

2) บริษัทฯ ต่อต้านและไม่สนับสนุนการกระท าที่เป็นคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ อีกทัง้มุ่งมัน่ที่จะน า
มาตรการเชงิป้องกนัมาใชใ้นการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ 

3) หา้มกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทฯ เขา้ไปมสี่วนร่วมในการเรยีกรบัผลประโยชน์
หรอืสิง่ตอบแทนอื่นใด ที่อาจเขา้ข่ายพจิารณาได้ว่าเป็นการคอรร์ปัชัน่ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของ
การรบัเงนิ สิง่ของ ผลประโยชน์ในลกัษณะต่าง ๆ ของคู่สญัญาหรอืบุคคลใดทีม่คีวามสมัพนัธห์รอื
ธรุกจิกบับรษิทั ฯ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครวั เพื่อน และคนรูจ้กั 

6.2 การช่วยเหลอืทางการเมอืง 
1) บรษิทัฯ มคีวามเป็นกลางทางการเมอืง มอิสิระทางความคดิ การตดัสนิใจและการกระท าโดยไม่องิ

กบัการเมอืง 
2) บรษิทัฯ ไม่มนีโยบายใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิ ทรพัยากร หรอืทรพัยส์นิใด ๆ ของบรษิทัฯ ไม่

ว่าทางตรง หรอืทางอ้อมแก่นักการเมือง พรรคการเมือง หรือกลุ่มพลงัทางการเมืองใด ๆ เพื่อ
ผลประโยชน์ของแก่กลุ่มบุคคลดงักล่าว 

3) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานบรษิทัฯ มสีทิธเิขา้ร่วมกจิกรรมทางการเมอืงไดภ้ายใต้บทบญัญตัิ
ตามรฐัธรรมนูญ กฎหมาย และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

6.3 การบรจิาคเพื่อการกุศลและการใหเ้งนิสนบัสนุน 
1) แนวทางในการบรจิาคเพื่อการกุศล หรอืการใหเ้งนิสนบัสนุนของบรษิทัฯ อยู่ภายใต้การด าเนินการ

ของฝ่ายจดัการ โดยการบริจาคหรือการให้เงนิสนับสนุนจะพจิารณาตามอ านาจอนุมตัิในแต่ละ
ระดบัชัน้ของผู้มอี านาจที่บรษิัทฯ ก าหนด โดยรูปแบบการบรจิาคอาจให้ในรูปแบบของเงนิหรอื
สิง่ของอื่นใดทีไ่ม่ใช่เงนิ เช่น การใหทุ้นการศกึษาแก่นิสติ นักศกึษา ของมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ทัว่
ประเทศ การรบันักศกึษาเขา้ฝึกงาน โดยจ่ายค่าตอบแทน การบรจิาคอุปกรณ์คอมพวิเตอรใ์หแ้ก่
โรงเรยีนหรอืวดั การบรจิาคเงนิกรณีที่เกดิภยัพบิตัิทางธรรมชาติ เช่น น ้าท่วม ภยัแล้ง เป็นต้น 
โดยการบรจิาคหรอืการใหเ้งนิสนบัสนุนดงักล่าว บรษิทัฯ มไิดก้ระท าเพื่อใชเ้ป็นขอ้อา้งหรอืเสน้ทาง
ส าหรบัการคอรร์ปัชัน่  

2) บรษิัทฯ ก าหนดใหม้กีารก ากบัดูแลเรื่องการบรจิาคหรอืการให้เงนิสนับสนุน โดยก าหนดให้ต้อง
จัดท าเป็นบันทึก (memo) ระบุชื่อหน่วยงานหรือบุคคลผู้ร ับการบริจาคหรือรับเงินสนับสนุน 
วตัถุประสงคใ์นการบรจิาคหรอืการใหเ้งนิสนบัสนุน พรอ้มเอกสารหลกัฐาน เพื่อเสนอต่อผูม้อี านาจ
อนุมตัติามระดบัชัน้ในการอนุมตั ิ

6.4 การจ่ายและรบัเงนิทีเ่กีย่วกบัค่าของขวญั ค่าบรกิารตอ้นรบั และค่าใชจ้่ายเลีย้งรบัรอง 
1) บรษิทัฯ ก าหนดใหส้ามารถจ่ายและรบัเงนิเกีย่วทีเ่กีย่วเน่ืองกบัค่าของขวญั ค่าบรกิารต้อนรบั และ

ค่าใช้จ่ายเลีย้งรบัรอง ทีม่คีวามชดัเจน และเขา้ข่ายลกัษณะเป็นการให้บรกิารลูกคา้โดยปกตขิอง
การประกอบธุรกจิของบรษิัทฯ หรอืตามธรรมเนียมปฏบิตัิ หรอืตามเทศกาลสากล โดยที่ไม่ได้มี
ผลกระทบต่อการด าเนินการของบริษัทฯ หรืออาจเป็นช่องทางที่เข้าข่ายความเสี่ยงต่อการ
คอรร์ปัชัน่ 

2) บรษิทัฯ ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานสามารถใหห้รอืรบัของขวญั ค่าบรกิารต้อนรบั 
และค่าใชจ้่ายเลีย้งรบัรองแก่หรอืจากบุคคลใด ๆ ได ้แต่ทัง้นี้ ต้องปฏบิตัใิห้สอดคลอ้งและเป็นไป
ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดดงัต่อไปนี้ 

2.1 เป็นไปตามระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนด และไม่เป็นการขดัหรือแย้งตามที่กฎหมายที่
เกีย่วขอ้งประกาศก าหนด 
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2.2 ไม่เป็นการกระท าเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ความไดเ้ปรยีบใด ๆ ผ่านการกระท าทีไ่ม่เหมาะสม หรอื
เป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝง เพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือ
ผลประโยชน์ 

2.3 เป็นใหใ้นนามบรษิทัฯ 
2.4 ประเภทและมลูค่ามคีวามเหมาะสม สมเหตุสมผล ถูกตอ้งตามกาลเทศะ หรอืช่วงเทศกาล

สากล 
3) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานสามารถรบัของขวญั ทีม่มีูลค่าไดไ้ม่เกนิ 3,000 บาทจากคู่คา้ได ้

เว้นแต่ กรณีที่ไม่สามารถปฏเิสธและจะต้องรบัของขวญัที่มมีูลค่าเกนิกว่า 3,000 บาทจากคู่ค้า 
จะต้องแจง้ใหผู้บ้งัคับบญัชาและคณะท างานรบัทราบ และใหน้ าส่งของขวญัดงักล่าวแก่ส่วนกลาง 
เพื่อน าไปเป็นของรางวลั และ/หรอื บรจิาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสมต่อไป 

6.5 บรษิทัฯ และบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งทางธุรกจิ 
1) บริษัทฯ สนับสนุนและให้ความส าคญัเพื่อให้บริษัทย่อยที่บรษิัทฯ มีอ านาจในการควบคุม และ

บุคคลทีอ่าจถอืไดว้่าเป็นตวัแทนของบรษิทัฯ เขา้ร่วมปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ทุก
รปูแบบ 

2) บรษิทัฯ ก าหนดห้ามกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานว่าจ้างตวัแทนหรอืตวักลางทางธุรกจิใด ๆ 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อกระท าการคอรร์ปัชัน่ 

3) บรษิทัฯ จะแจง้ใหบ้รษิทัยอ่ยทีบ่รษิทัฯ มอี านาจในการควบคุมและบุคคลทีอ่าจถอืไดว้่าเป็นตวัแทน
ของบรษิทัฯ รบัทราบนโยบายและน าไปปฏบิตั ิเพื่อป้องกนัและต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ทีอ่าจเกดิขึน้
ไดจ้ากการมคีวามเกีย่วขอ้งร่วมกนัทางธุรกจิ 

6.6 การประเมนิความเสีย่ง 
1) ผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องมีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการติดสินบนและการ

คอรร์ปัชัน่ และจะต้องสื่อสารไปยงัพนักงานในระดบัต่าง ๆ ใหเ้ขา้ใจ และร่วมมอืกนั เพื่อจดัการ
บรหิารความเสีย่งดงักล่าวไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

2) บริษัทฯ จะต้องจดัท าการประเมินความเสี่ยงจากการท าธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ฯ ที่อาจมี
ข ัน้ตอนหรอืกระบวนการที่เขา้ข่ายการติดสนิบนและการคอร์รปัชัน่ โดนท าการทบทวนนโยบาย
การบรหิารความเสีย่ง โดยภาพรวมของบริษัทฯ เป็นประจ าอย่างน้อยปีละครัง้ รวมทัง้ทบทวน
มาตรการการจดัการความเสีย่งที่ใช้อยู่ให้มคีวามเหมาะสมทีจ่ะป้องกนัความเสีย่ง หรอืลดความ
เสีย่งลงใหอ้ยู่ในระดบัทีส่ามารถยอมรบัได ้

6.7 การควบคุมและตรวจสอบภายใน 
1) บรษิทัฯ ก าหนดใหม้รีะบบการควบคุมภายในเพื่อจดัการคอรร์ปัชัน่ โดยครอบคลุมทัง้ดา้นการเงนิ 

และการด าเนินการของกระบวนการทางบญัช ีและการเกบ็บนัทกึขอ้มูล รวมถงึกระบวนการอื่น ๆ 
ในบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ 

2) ระบบการควบคุมภายในเป็นกระบวนการเพื่อให้เกิดความเชื่ อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และนโยบายต่อต้าน
คอรร์ปัชัน่ตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนด รวมถงึการประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่
ประกอบดว้ยการประเมนิสภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment) การประเมนิความ
เสีย่ง (Risk Assessment) มาตรการควบคุม (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอ้มูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) และ
รายงานผลการประเมนิการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

3) ขัน้ตอนการควบคุมภายใน ประกอบด้วย การก าหนดนโยบายเป็นลายลกัษณ์อักษร ก าหนด
ขัน้ตอนต่าง ๆ ได้แก่ ขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน การบนัทกึรายการ การควบคุม การสอบทานและ
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อนุมตัิโดยผู้มีอ านาจ รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อควยคุมการคอร์รัปชัน่ ทัง้นี้ฝ่าย
ตรวจสอบท าหน้าทีต่รวจสอบและสอบทานความน่าเชื่อถอืของระบบการควบคุมภายใน เพื่อยนืยนั
ประสทิธผิลของกระบวนการตามการควบคุมภายในดงักล่าว 

6.8 การตรวจสอบทางบญัช ีและการจดัเกบ็รกัษาขอ้มลู 
1) บรษิัทฯ มกีระบวนการตรวจสอบรายการทางบญัชี และมกีารอนุมตัิอย่างเหมาะสมก่อนบนัทึก

รายการเขา้ระบบบญัช ีโดยตรวจสอบตามนโยบายต่าง ๆ ของบรษิัทฯ กฎระเบยีบต่าง ๆ ของ
ทางการ กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง สญัญาหรอืขอ้ตกลง และต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบญัช ีและ
นโยบายการบญัชอีย่างเหมาะสม 

2) ค่าใชจ้่ายด าเนินงาน และค่าใชจ้่ายลงทุน ต้องมหีลกัฐานประกอบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และต้อง
ไดร้บัการอนุมตัติามระดบัวงเงนิ โดยผูม้อี านาจอนุมตัทิีก่ าหนดไวใ้นนโยบายค่าใชจ้่ายด าเนินงาน
หรอืค่าใชจ้่ายลงทุนนัน้  

3) รายงานทางการเงนิจะตอ้งจดัท าขึน้อย่างถูกตอ้ง เป็นจรงิ และเชื่อถอืได ้และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูทีม่ี
สาระส าคัญอย่างถูกต้องครบถ้วนเช่นกัน รวมถึงข้อมูลรายการระหว่างกัน  (Connected 
Transaction) และหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

4) บริษัทฯ มีการควบคุมการจดัเก็บเอกสารทางบญัชีอย่างเพยีงพอ และปลอดภัย เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบได้ทนัที มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลทางบญัชี และมีการจดัเก็บไฟล์ข้อมูลส ารอง 
(Back-up file) อย่างปลอดภยั 

6.9 การบรหิารดา้นทรพัยากรบุคคล 
บรษิทัฯ จะน านโยบายฉบบันี้มาใชเ้ป็นสว่นหนึ่งของวนิยัในการบรหิารงานบุคลากรของบรษิทัฯ และรวมถงึ
ทุกกระบวนการในด้านการบรหิารงานบุคคล เช่น การสรรหา การฝึกอบรม การประเมนิผลงาน การให้
ค่าตอบแทน และการเลื่อนต าแหน่ง เป็นตน้ 

6.10 การฝึกอบรมและการสือ่สาร 
1) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

1.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะได้รับการอบรมหรือรบัทราบเกี่ยวกับการ
ต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหต้ระหนกัถงึนโยบายฉบบันี้ โดยเฉพาะรปูแบบ
ต่าง ๆ ของการคอรร์ปัชัน่ ความเสีย่งจากการเขา้ไปมสีว่นร่วมในการคอรร์ปัชัน่ ตลอดจน
วธิกีารรายงาน กรณีพบเหน็หรอืสงสยัว่ามกีารคอรร์ปัชัน่ 

1.2 กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนจะไดร้บัส าเนานโยบายฉบบันี้ เพื่อช่วยใหม้ัน่ใจ
ว่าพนักงานทุกท่านได้รบัทราบและเข้าใจถึงนโยบายของบริษัทฯ ในการต่อต้านการ
คอรร์ปัชัน่ นอกจากน้ียงัสามารถหาอ่านโยบายรวมทัง้ขอ้มลูล่าสุดทีป่รบัปรุงแกไ้ขไดจ้าก
เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ (www.eastcoast.co.th) บรษิทัฯ จะแจง้ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนกังานทราบหากมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูทีส่ าคญั 

1.3 การอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบันโยบายฉบบันี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรอืก่อน
การเขา้รบัต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใหม่ทุกคนของบรษิทัฯ 

2) ตวัแทน ตวักลางทางธุรกจิ ผูจ้ดัจ าหน่ายสนิคา้/ใหบ้รกิาร และผูร้บัเหมา 
บรษิัทฯ จะสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่ให้แก่ตวัแทน ตวักลางทางธุรกจิ ผู้จดัจ าหน่าย
สนิค้า/ให้บริการ และผู้รบัเหมาทราบ ตัง้เต่เริม่ต้นความสมัพนัธ์ทางธุรกจิ และในภายหลงัตาม
ความเหมาะสม ทัง้นี้บรษิทัฯ สนบัสนุนใหต้วัแทน ตวักลางทางธุรกจิ ผูจ้ดัจ าหน่ายสนิคา้/ใหบ้รกิาร 
และผูร้บัเหมา ยดึมัน่ในมาตรฐานความรบัผดิชอบต่อสงัคม เช่นเดยีวกบับรษิทัฯ 

 
6.11 กรณีมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการคอรร์ปัชัน่ 

http://www.eastcoast.co.th/
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ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานคนใดมีข้อสงสยัว่าการกระท าใด อาจเข้าลักษณะเป็นการ
คอรร์ปัชัน่ หรอืในกรณีทีม่คี าถามหรอืไม่แน่ใจ ควรปรกึษากบัผู้บงัคบับญัชาโดยตรง หรอืแจง้เบาะแสและ
ขอ้รอ้งเรยีนตามช่องทางทีก่ าหนดในขอ้ 7 

 
 

7. การแจ้งเบาะแสการทุจริต คอรร์ปัชัน่ และข้อรอ้งเรียน 
 

คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ / หรือคณะกรรมการที่จดัตัง้ขึน้เพื่อการ
พจิารณาเรื่องรอ้งเรยีน หรอืคณะกรรมการทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยเฉพาะ เป็นผูพ้จิารณารบัเรื่องแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรยีน การ
กระท าทีอ่าจท าใหเ้กดิความสงสยัไดว้่าเป็นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยผูร้อ้งเรยีนจะตอ้งระบุรายละเอยีดของเรื่องทีจ่ะแจง้
เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน พรอ้มหลกัฐาน หรอืขอ้มูลทีเ่พยีงพอต่อการตรวจสอบ รวมทัง้แจง้ชื่อ ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศพัทท์ี่
สามารถตดิต่อไดม้ายงัช่องทาง ดงัต่อไปนี้ 

1. จดหมายถงึ 
รศ.ดร.มนตร ีโสคตยิานุรกัษ์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ หรอื  
 
นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์ 
กรรมการผูจ้ดัการ หรอื 
 
ส านกังานเลขานุการบรษิทั 
บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่25/28 หมู่ 12 ต าบลบงึค าพรอ้ย อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 

 
2. E-mail ส่งถึงส านักงานเลขานุการบริษัท : cg@eastcoast.co.th หรือ ฝ่ายทรพัยากรบุคคล : 

hrrayong@eastcoast.co.th   
 

บุคคลทีส่ามารถแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ คอื ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มของ
บรษิทัฯ ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คู่แขง่ทางการคา้ เจา้หน้าที ่ภาครฐับาล ชุมชน สงัคม กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน
ของบรษิทัฯ 

 
8. มาตรการคุ้มครองและรกัษาความลบั  
 

เพื่อเป็นการคุม้ครองสทิธขิองผูเ้รยีกรอ้งและผูใ้หข้อ้มลูทีก่ระท าโดยเจตนาสจุรติ บริษทัฯ จะปกปิด ชื่อ ทีอ่ยู ่
หรอืขอ้มลูใดๆ ทีส่ามารถระบตุวัผูร้อ้งเรยีนหรอืผูใ้หข้อ้มลูได ้ และเกบ็รกัษาขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็น
ความลบั โดยจ ากดัเฉพาะผูท้ีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีนเท่านัน้ทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลู
ดงักล่าวได ้

1. บรษิทัฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังาน หรอืบุคคลอื่นใดทีแ่จง้เบาะแสหรอืหลกัฐานเรื่องการทุจรติ
และคอรร์ปัชัน่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ รวมถงึพนกังานทีป่ฏเิสธต่อการกระท า โดยใชม้าตรการคุม้ครองผู้
รอ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในรายงานการทจุรติคอรร์ปัชัน่ ตามทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายการรบัขอ้
รอ้งเรยีนทีก่ าหนดไว ้(Whistle blower Policy) 

mailto:cg@eastcoast.co.th
mailto:hrrayong@eastcoast.co.th
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2. ผูท้ีไ่ดร้บัขอ้มลูจากการปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรยีน มหีน้าทีเ่กบ็รกัษาขอ้มลู ขอ้รอ้งเรยีน และ
เอกสารหลกัฐานของผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั หา้มเปิดเผยขอ้มลูแก่บคุคลอื่นทีไ่ม่มหีน้าที่
เกีย่วขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าทีท่ีก่ฎหมายก าหนด 
 

9. ขัน้ตอนการด าเนินการ 

ภายหลงัจากทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัแจง้ขอ้มลูการกระท าผดิและการทจุรติแลว้ บรษิทัฯ มกีระบวนการด าเนินการเมื่อ
ไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน ดงันี้ 

1. รวบรวมขอ้เทจ็จรงิ พจิารณาในรายละเอยีดของขอ้เทจ็จรงิ  
เมื่อไดร้บัขอ้รอ้งเรยีนผ่านช่องทางต่าง ๆ แลว้ทางบรษิทัฯ จะด าเนินการรวบรวมขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วกบั

การกระท าผดิและทจุรติ โดยจะด าเนินการจดัตัง้คณะท างานตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิการทจุรติซึง่จะพจิารณาจากผูท้ี่
เกีย่วขอ้ง อาท ิ ผูบ้งัคบับญัชา / หวัหน้างานสงูสดุในหน่วยงานทีไ่ดร้บัการรอ้งเรยีน และผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคล 
และ/หรอืบุคคลอื่นทีพ่จิารณาเหน็สมควร โดยทมีคณะท างานตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิการทจุรติจะเริม่ด าเนินการรวบรวม
ขอ้มลู หลกัฐานและตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิในรายละเอยีด 

2. หาขอ้สรุปมาตรการด าเนินการ 
ทางคณะท างานตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิการทุจรติจะหาขอ้สรุปเกีย่วกบัมาตรการด าเนินการ เพื่อบรรเทา

ความเสยีหายใหก้บัผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ โดยจะไม่ด าเนินการลงโทษใด ๆ กบัพนกังานทีใ่หข้อ้มลูดว้ยเจตนาสจุรติ 
3. รายงานผล 

ส านกัเลขานุการบรษิทัมหีน้าทีร่ายงานผลใหพ้นักงานทราบ หากพนกังานผูร้อ้งเรยีนเปิดเผยตนเอง ทัง้นี้ 
ในกรณีทีเ่ป็นเรื่องส าคญัจะตอ้งรายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรอืผูบ้รหิารในระดบัสงูสดุของหน่วยงานทีไ่ดร้บัขอ้
รอ้งเรยีนนัน้ดว้ย (ในกรณีทีผู่บ้รหิารระดบัสงูสดุของหน่วยงานไม่ไดเ้ขา้ร่วมเป็นคณะท างานตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิการ
ทุจรติ) ซึง่จะขึน้อยู่กบัระดบัความส าคญั และความรา้ยแรงของเรื่องทีไ่ดร้บัการรอ้งเรยีน 
 
10. การดแูลและปกป้องพนักงานท่ีแจ้งขอรอ้งเรียน 
 

หากบุคคลฯ ใดในบรษิทัฯ มพีฤตกิรรมทีก่ลัน่แกลง้ ขม่ขู ่ เลอืกปฏบิตั ิ หรอืลงโทษทางวนิยั ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่
เหมาะสม หรอืไมยุ่ตธิรรม ซึง่เกีย่วเน่ืองมาจากการรอ้งเรยีนของผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีน รวมถงึบุคคลอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิการทจุรติจากเรื่องรอ้งเรยีนนัน้ ๆ จะถอืว่าบุคคลนัน้กระท าผดิวนิยั และตอ้งรบัผดิชดใชค้วาม
เสยีหายต่อบรษิทัฯ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการกระท าดงักล่าว หรอือาจมคีวามผดิในทางกฎหมายต่อไปดว้ย 
 
11. การเผยแพรน่โยบายต่อต้านทุจริตและคอรร์ปัชัน่ 
 

1. บรษิทัฯ จะตดิประกาศนโยบายการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ ในสถานทีเ่ด่นชดั เพื่อใหทุ้กคนในองคก์ร
ทราบ 

2. บรษิทัฯ จะเผยแพร่นโยบายการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ ผ่านช่องทางการสือ่สารของบรษิทัฯ เช่น E-
Mail เวบ็ไซตบ์รษิทัฯ รายงานประจ าปี เป็นตน้ เพื่อใหส้าธารณชนทราบ 

 
12. การฝ่าฝืนนโยบาย 

1) บรษิทัฯ จะด าเนินการลงโทษทางวนิยัแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทีฝ่่าฝืนการปฏบิตัติาม
นโยบายฉบบันี้ รวมถงึผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงทีเ่พกิเฉยต่อการกระท าความผดิ หรอืรบัทราบว่ามกีาร
กระท าผดิแต่ไม่ด าเนินการจดัการใหถู้กตอ้ง ซึง่มบีทลงโทษทางวนิยัจนถงึขัน้ใหอ้อกจากงาน และ/หรอื 
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พน้จากต าแหน่ง การไมไ่ดร้บัรูถ้งึนโยบายฉบบันี้และ/หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่สามารถใชเ้ป็นขอ้อา้ง
ในการไม่ปฏบิตัติามนโยบายฉบบันี้ได ้

2) ในกรณีทีป่รากฎขอ้เทจ็จรงิว่าตวัแทน ตวักลางทางธุรกจิ ผูจ้ดัจ าหน่ายสนิคา้/ใหบ้รกิาร หรอืผูร้บัเหมาใด 
ๆ ของบรษิทัฯที ่ปฏบิตัไิม่สอดคลอ้งกบัแนวทางตามนโยบายฉบบันี้ บรษิทัฯ อาจยุตกิารท าธุรกรรมกบั
บุคคลดงักล่าวไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

 
13. การติดตามและทบทวน 

1) บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารทบทวนนโยบายฉบบันี้เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง (อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้) โดย
พจิารณาถงึสถานการณ์และความเสีย่งทีเ่ปลีย่นแปลงไป และเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พจิารณาถงึความเพยีงพอ และประสทิธผิลของมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ และรานงานผลต่อ
คณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อทราบผลการประเมนิความเสีย่ง และขอ้เสนอแนะทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัทิีค่วรมี
เพื่อลดความเสีย่ง 

2) บรษิทัฯ จะสอบทานความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน เพื่อยนืยนัประสทิธผิลของกระบวนการ
ตามมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ หากพบว่า การควบคุมภายในไม่เพยีงพอและ/หรอืพบเหตุการณ์ทีส่ง่ผล
กระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ อย่างมนีัยส าคญั บรษิทัฯจะตอ้งมกีารทบทวนและพจิารณา
แนวทางเพื่อแกไ้ข โดยรายงานใหผู้บ้รหิารระดบัสงู และคณะกรรมการตรวสอบไดร้บัทราบ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที ่9 มกราคม 2560  
(ฉบบัแกไ้ขปรบัปรุง วนัที ่7 มกราคม 2563) 

 
 

 (นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ)์ 
กรรมการผูจ้ดัการ 


