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นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ให้ความส าคญักบัการต่อต้านการ
ทจุริต และคอร์รัปชนั ตลอดจนสนบัสนนุและสง่เสริมให้บคุลากรทกุระดบัมีจิตส านึกในการต่อต้านการทจุริต และคอร์รัป
ชนัในทกุรูปแบบ บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั และจดัท าแนวปฏิบตัิที่เกี่ยวข้องในทกุ
ด้าน เพื่อให้บคุลากรทกุระดบั รวมถึงลกูจ้าง ตวัแทน บริษัทในเครือ หรือบคุคลใดซึ่งกระท าการเพื่อหรือในนามของนิติ
บคุคล ไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าที่ในการนัน้หรือไม่ก็ตาม ยึดถือเป็นบรรทดัฐานในการปฏิบตัิงาน บริษัทฯ จึงได้จดัท า 
“นโยบายต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั” เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบตัิที่ชดัเจนในการด าเนิน
ธุรกิจ  
 
2. ค านิยามตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 
 

การทจุริตและคอร์รัปชนั (Corruption) หมายถึง การปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิงานตามต าแหนง่หน้าที่ รวมถึง
การติดสนิบนไมว่า่จะอยูใ่นรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สญัญา มอบให้ ให้ค ามัน่ เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดซึง่ไมเ่หมาะสม ซึง่ท าให้เกิดการใช้อ านาจอยา่งไมถู่กต้อง กบัเจ้าหน้าที่ของรัฐ หนว่ยงานของรัฐ หน่วยงาน
ของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บคุคลดงักลา่วกระท าหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่ อนั
เป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจให้กับบริษัทฯ โดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์อื่นใดที่ไมเ่หมาะสมทางธุรกิจกบับริษัทฯ ตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

การคอร์รัปชนั อาจกระท าได้หลายรูปแบบ เช่น 
1. การให้ของขวัญหรือการบริการ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายเลีย้งรับรอง (Gifts and 

hospitality) 
2. การให้เงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด อาทิ การบริจาคเพื่อการกุศลและการเป็นผู้ ให้เงินสนบัสนุน 

(Charitable contributions and sponsorships) 
3. การช่วยเหลอืทางการเมือง (Political contributions) 
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3. นโยบาย 
 

บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยการปอ้งกนัและตอ่ต้านการทจุริต ตามพระราชบญัญตัิประกอบ
รัฐธรรมนญูวา่ด้วยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2558 ซึง่ได้มีการเพิ่มเติมบทบญัญตัิมาตรา 
123/5 ก าหนดความรับผิดส าหรับบคุคลที่ให้สนิบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดงันี ้

“มาตรา 123/5 ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับวา่จะให้ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใดแกเ่จ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตา่งประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหวา่งประเทศ เพื่อจงูใจให้กระท าการ ไมก่ระท าการ หรือประวิงการกระท าอนัมิ
ชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กินห้าปี หรือปรับไมเ่กินหนึง่แสนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึง่เป็นบคุคลทีม่ีความเก่ียวข้องกบันิติบคุคลใดและกระท าไปเพื่อ
ประโยชน์ของนิติบคุคลนัน้ โดยนิติบคุคลดงักลา่วไมม่ีมาตรการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมเพื่อปอ้งกนัมใิห้มีการกระท า
ความผิดนัน้ นิติบคุคลนัน้มีความผิดตามมาตรานี ้ และต้องระวางโทษปรับตัง้แตห่นึง่เทา่แตไ่มเ่กินสองเทา่ของคา่เสยีหาย
ที่เกิดขึน้หรือประโยชน์ที่ได้รับ 

บคุคลที่มีความเก่ียวข้องกบันิติบคุคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึง ลกูจ้าง ตวัแทน บริษัทในเครือ หรือบคุคล
ใดซึง่กระท าการเพื่อหรือในนามของนิติบคุคล ไมว่า่จะมีอ านาจหน้าที่ในการนัน้หรือไมก็่ตาม” 

โดยบริษัทฯ ถือวา่การกระท าใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดงักลา่วเป็นสิง่ที่ไมถ่กูต้องและไมเ่ป็นไปตาม
นโยบายการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน บคุลากรทกุระดบัจะต้องตอ่ต้านและละเว้นการกระท าเช่นวา่นัน้ 
 

นอกจากนีย้งัรวมถึงการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานของบริษัทฯ กระท าการอนัใดที่เป็นการเก่ียวข้องกบัการ
ทจุริตและคอร์รัปชนัทกุรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลมุถึงธุรกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
และทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยจะปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนัอยา่งเคร่งครัด 
 
4. ขอบเขต 

 
นโยบายฉบับนีม้ีผลบังคับใช้กับบุคลากรทุกคนในบริษัทฯ ซึ่งหมายความถึง คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ โดยจะต้องปฏิบตัิตามนโยบายโดยไม่มีข้อยกเว้น และ
ห้ามผู้บริหารและพนกังานไม่ให้เรียกร้อง ด าเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชนัเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน 
และคนรู้จกั 
 
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 
5.1 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาและอนุมตัิให้มีนโยบายและแนวทางการป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชัน

ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติ รวมถึงการด าเนินการเพื่อจัดให้มีการพิจารณาปัญหาที่เกิดขึน้อันเก่ียวกับการ
ปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันี ้ทัง้นี ้หากมีการปรับปรุงหรือทบทวนนโยบายเพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่
เ ก่ียวข้องใด ๆ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะท างานเป็นผู้ ด าเนินการ และน าเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบนโยบายและผลการ
ประเมินความเสีย่งตอ่ไป 
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5.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ก ากับดูแลการควบคุมภายใน การ
จดัท ารายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 

5.3 กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องด าเนินการเพื่อให้
ผู้ ใต้บงัคบับญัชารับทราบ เกิดความเข้าใจนโยบาย รวมถึงสามารถน าไปปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันีไ้ด้ภายใน
องค์กร ตลอดจนสนบัสนนุให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาได้รับการอบรมและเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ 

5.4 คณะท างานเพื่อดแูลและติดตามการน ามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชนัของบริษัทฯ ไปปฏิบตัิ จะประกอบด้วย
ตวัแทนจากหนว่ยงานตรวจสอบระบบควบคมุภายใน หนว่ยงานด้านบญัชีการเงิน หนว่ยงานฝ่ายผลติ หนว่ยงาน
ด้านการตลาด หนว่ยงานฝ่ายพฒันาบคุลากร และหนว่ยงานเลขานกุารบริษัทฯ  

5.5 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในนโยบายฉบบันี ้
และในกรณีที่พบเห็นการกระท าอนัเป็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบบันีจ้ะต้องรีบรายงานต่อผู้บงัคบับญัชา หรือผ่าน
ช่องทางการรายงานท่ีก าหนดไว้ตามนโยบายฉบบันี ้

 
6. แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 

 
6.1 บททัว่ไป 

1) บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายของบริษัทฯ ว่าด้วยการต่อต้านการคอร์รัปชัน และให้ความร่วมมือกับ
องค์กรภายนอกในการสง่เสริมและสนบัสนนุการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 

2) บริษัทฯ ต่อต้านและไม่สนับสนุนการกระท าที่เป็นการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ อีกทัง้มุ่งมั่นที่จะน า
มาตรการเชิงปอ้งกนัมาใช้ในการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 

3) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ เข้าไปมีสว่นร่วมในการเรียกรับผลประโยชน์หรือสิ่ง
ตอบแทนอื่นใด ท่ีอาจเข้าข่ายพิจารณาได้ว่าเป็นการคอร์รัปชนั ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการรับเงิน 
สิ่งของ ผลประโยชน์ในลกัษณะต่าง ๆ ของคู่สญัญาหรือบุคคลใดที่มีความสมัพนัธ์หรือธุรกิจกับ
บริษัท ฯ เพื่อประโยชน์ตอ่ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกั 

6.2 บริษัทฯ ได้จัดท าเอกสารเพื่อก าหนดเป็นแนวทางปฏิบตัิ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยแยก
ออกเป็นแต่ละหวัข้อเพื่อให้เกิดความชัดเจน สร้างความเข้าใจ และสามารถน าไปปฏิบตัิใช้ ได้อย่างถูกต้อง 
ประกอบด้วยแนวทางปฏิบตัิในด้านตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1) การให้หรือรับของขวญั การเลีย้งรับรอง (Gift and Hospitality) 
2) การให้ความสนบัสนนุ (Sponsorship) 
3) การบริจาค (Donations) 
4) การสนบัสนนุทางการเมือง (Political Contributions) 
5) การขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
6) การจ่ายคา่อ านวยความสะดวก (Facilitation Payment) 
7) การจ้างพนกังานรัฐ (Revolving Door) 

6.3 นโยบายกบับริษัทในเครือ ตวัแทนธุรกิจ และคูค้่า 
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1) บริษัทฯ ก าหนดให้น านโยบายต่อต้านการคอร์รัปชนัไปถือปฏิบตัิ ให้ครอบคลมุถึงบริษัทย่อย บริษัท
ร่วม บริษัทอื่นท่ีบริษัทมีอ านาจในการควบคมุ รวมถึงตวัแทนทางธุรกิจ 

2) บริษัทฯ ก าหนดเป็นนโยบายและขัน้ตอนที่ชดัเจนในการสื่อสารให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่
บริษัทมีอ านาจในการควบคมุ และตวัแทนทางธุรกิจ น านโยบายนีไ้ปปฏิบตัิ โดยจดัให้มีการสื่อสาร
มาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชนัในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงจดัให้มีค าอธิบายเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปชันผ่านช่องทาง อาทิ การปิดประกาศ การประชาสัมพันธ์ผ่านวารสารของกลุ่มบริษัทฯ 
จดหมายชีแ้จงนโยบายที่จัดส่งทางอิเล็คทรอนิคส์ เพื่อสื่อสารและจัดส่งให้กับผู้บริหารระดับสูง 
พนกังาน ลกูจ้าง ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอ านาจในการควบคุม และตวัแทน
ทางธุรกิจ พร้อมกบัหลกัฐานสง่กลบัมาที่บริษัทฯ ถึงการรับทราบในนโยบายดงักลา่ว  

6.4 การประเมินความเสีย่ง 
1) ผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องมีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการติดสินบนและการคอร์รัป

ชนั และจะต้องสือ่สารไปยงัพนกังานในระดบัตา่ง ๆ ให้เข้าใจ และร่วมมือกนั เพื่อจดัการบริหารความ
เสีย่งดงักลา่วได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

2) บริษัทฯ จะต้องจดัท าการประเมินความเสี่ยงจากการท าธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ฯ ที่อาจมีขัน้ตอน
หรือกระบวนการที่เข้าข่ายการติดสินบนและการคอร์รัปชนั โดยท าการทบทวนนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง โดยภาพรวมของบริษัทฯ เป็นประจ าอย่างน้อยปีละครัง้ รวมทัง้ทบทวนมาตรการการ
จดัการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกนัความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยงลงให้อยู่ใน
ระดบัท่ีสามารถยอมรับได้ 

6.5 การควบคมุและตรวจสอบภายใน 
1) บริษัทฯ ก าหนดให้มีระบบการควบคมุภายในเพื่อจัดการคอร์รัปชัน โดยครอบคลมุทัง้ด้านการเงิน 

และการด าเนินการของกระบวนการทางบญัชี และการเก็บบนัทกึข้อมลู รวมถึงกระบวนการอื่น ๆ ใน
บริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกบัมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชนั 

2) ระบบการควบคุมภายในเป็นกระบวนการเพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ปฏิบตัิงานมีประสทิธิภาพ มีความนา่เช่ือถือ และปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชนั
ตามที่บริษัทฯ ก าหนด รวมถึงการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ที่ประกอบด้วย
การประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk 
Assessment) มาตรการควบคุม (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
(Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) และรายงานผล
การประเมินการควบคมุภายในตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

3) ขัน้ตอนการควบคมุภายใน ประกอบด้วย การก าหนดนโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ก าหนดขัน้ตอน
ตา่ง ๆ ได้แก่ ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน การบนัทึกรายการ การควบคมุ การสอบทานและอนมุตัิโดยผู้มี
อ านาจ รวมถึงการติดตามการปฏิบตัิงาน เพื่อควบคุมการคอร์รัปชัน ทัง้นีฝ่้ายตรวจสอบท าหน้าที่
ตรวจสอบและสอบทานความน่าเช่ือถือของระบบการควบคุมภายใน เพื่อยืนยันประสิทธิผลของ
กระบวนการตามการควบคมุภายในดงักลา่ว 
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4) บริษัทฯ ก าหนดให้มีการรายงานอย่างเร่งด่วนต่อประเด็นที่พบจากการตรวจสอบภายใน โดยเมื่อ
หน่วยงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในได้พบเจอว่า มีข้อตรวจพบในประเด็นที่ส าคัญจากการ
ตรวจสอบภายใน ซึง่ประเด็นดงักลา่วอาจสง่ผลเป็นความเสีย่งอยา่งร้ายแรงตอ่ทรัพย์สนิ ภาพลกัษณ์ 
ช่ือเสียงของบริษัทฯ หน่วยงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในสามารถร้องขอให้จัดการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบข้อตรวจพบดงักลา่วได้ทนัที ซึ่งภายหลงัจากนัน้คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานให้ทราบตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ตอ่ไป    

6.6 การตรวจสอบทางบญัชี และการจดัเก็บรักษาข้อมลู 
1) บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบรายการทางบัญชี และมีการอนุมัติอย่างเหมาะสมก่อนบันทึก

รายการเข้าระบบบญัชี โดยตรวจสอบตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ กฎระเบียบตา่ง ๆ ของทางการ 
กฎหมายที่เก่ียวข้อง สญัญาหรือข้อตกลง และต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี และนโยบายการ
บญัชีอยา่งถกูต้องและเหมาะสม 

2) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน และค่าใช้จ่ายลงทนุ ต้องมีหลกัฐานประกอบอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และต้อง
ได้รับการอนมุตัิตามระดบัวงเงิน โดยผู้มีอ านาจอนุมตัิที่ก าหนดไว้ในนโยบายค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
หรือคา่ใช้จ่ายลงทนุนัน้  

3) รายงานทางการเงินจะต้องจดัท าขึน้อย่างถกูต้อง เป็นจริง และเช่ือถือได้ และต้องเปิดเผยข้อมลูที่มี
สาระส าคัญอย่างถูกต้องครบถ้วนเช่นกัน รวมถึงข้อมูลรายการระหว่างกัน  (Connected 
Transaction) และหนีส้นิท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

4) บริษัทฯ มีการควบคุมการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีอย่างเพียงพอ และปลอดภัย เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบได้ทนัที มีการควบคมุการเข้าถึงข้อมลูทางบญัชี และมีการจดัเก็บไฟล์ข้อมลูส ารอง (Back-
up file) อยา่งปลอดภยั 

6.7 การบริหารด้านทรัพยากรบคุคล 
บริษัทฯ จะน านโยบายฉบบันีม้าใช้เป็นสว่นหนึง่ของวินยัในการบริหารงานบคุลากรของบริษัทฯ และรวมถึงทกุ
กระบวนการในด้านการบริหารงานบคุคล เช่น การสรรหา การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้คา่ตอบแทน 
และการเลือ่นต าแหนง่ เป็นต้น 

6.8 การฝึกอบรมและการสือ่สาร 
1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 

1.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนจะได้รับการอบรมหรือรับทราบเก่ียวกบัการต่อต้าน
การคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตระหนกัถึงนโยบายฉบับนี ้โดยเฉพาะรูปแบบต่าง ๆ 
ของการคอร์รัปชัน ความเสี่ยงจากการเข้าไปมีสว่นร่วมในการคอร์รัปชัน ตลอดจนวิธีการ
รายงาน กรณีพบเห็นหรือสงสยัวา่มีการคอร์รัปชนั 

1.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนจะได้รับส าเนานโยบายฉบบันี ้ เพื่อช่วยให้มัน่ใจว่า
บคุลากรของบริษัทฯ ทกุท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายของบริษัทฯ ในการต่อต้าน
การคอร์รัปชัน นอกจากนีย้งัสามารถหาอ่านโยบายรวมทัง้ข้อมูลลา่สดุที่ปรับปรุงแก้ไขได้
จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.eastcoast.co.th) บริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทราบหากมีการเปลีย่นแปลงข้อมลูที่ส าคญั 

http://www.eastcoast.co.th/
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1.3 การอบรมให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายฉบบันีจ้ะเป็นสว่นหนึ่งของการปฐมนิเทศหรือก่อนการ
เข้ารับต าแหนง่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใหมท่กุคนของบริษัทฯ 

2) ตวัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผู้จดัจ าหนา่ยสนิค้า/ให้บริการ และผู้ รับเหมา 
บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้ จัดจ าหน่าย
สนิค้า/ให้บริการ และผู้ รับเหมาทราบ ตัง้เตเ่ร่ิมต้นความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ และในภายหลงัตามความ
เหมาะสม ทัง้นีบ้ริษัทฯ สนบัสนุนให้ตวัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผู้จดัจ าหน่ายสินค้า/ให้บริการ และ
ผู้ รับเหมา ยดึมัน่ในมาตรฐานความรับผิดชอบตอ่สงัคม เช่นเดียวกบับริษัทฯ 

6.9 กรณีมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการคอร์รัปชนั 
ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานคนใดมีข้อสงสยัวา่การกระท าใด อาจเข้าลกัษณะเป็นการคอร์รัปชนั 
หรือในกรณีที่มีค าถามหรือไม่แน่ใจ ขอให้ปรึกษากบัผู้บงัคบับญัชาโดยตรง หรือแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
ตามช่องทางที่ก าหนดในข้อ 7 

 
7. การแจ้งเบาะแสการทุจริต คอร์รัปชัน และข้อร้องเรียน 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ / หรือคณะกรรมการที่จัดตัง้ขึน้เพื่อการ
พิจารณาเร่ืองร้องเรียน หรือคณะกรรมการที่จัดตัง้ขึน้โดยเฉพาะ เป็นผู้พิจารณารับเร่ืองแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน การ
กระท าที่อาจท าให้เกิดความสงสยัได้ว่าเป็นการทจุริตคอร์รัปชนั โดยผู้ ร้องเรียนจะต้องระบรุายละเอียดของเร่ืองที่จะแจ้ง
เบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลกัฐาน หรือข้อมลูที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิ
ออกมาเป็นนโยบายและวิธีปฏิบตัิการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) เพื่อให้เกิดความชัดเจน สร้างความเข้าใจ และ
สามารถน าไปปฏิบตัิใช้ได้อยา่งถกูต้อง 
 
8. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชนั 
 

1) บริษัทฯ จะติดประกาศนโยบายตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั ในสถานท่ีเดน่ชดั เพื่อให้ทกุคนในองค์กรทราบ 
2) บริษัทฯ จะเผยแพร่นโยบายตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั ผา่นช่องทางการสือ่สารของบริษัทฯ เช่น E-Mail 

เว็บไซต์บริษัทฯ รายงานประจ าปี เป็นต้น เพื่อให้สาธารณชนทราบ 
3) บริษัทฯ จะรวมนโยบายตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั เข้าไว้เป็นเอกสารฉบบัปฐมนเิทศที่ทางคณะกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังานเข้าใหมข่องบริษัทฯ จะต้องน าไปศกึษาและปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว 
4) การเผยแพร่นโยบายตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชนัผา่นการจดัอบรมและสมัมนาให้กบับคุลากรของบริษัทฯ  

 
9. การฝ่าฝืนนโยบาย 

 

1) บริษัทฯ จะด าเนินการลงโทษทางวินยัแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานท่ีฝ่าฝืนการปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันี ้
รวมถงึผู้บงัคบับญัชาโดยตรงที่เพิกเฉยตอ่การกระท าความผิด หรือรับทราบวา่มีการกระท าผิดแตไ่มด่ าเนินการ
จดัการให้ถกูต้อง ซึง่มีบทลงโทษทางวินยัจนถงึขัน้ให้ออกจากงาน และ/หรือ พ้นจากต าแหนง่ การไมไ่ด้รับรู้ถึง
นโยบายฉบบันีแ้ละ/หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง ไมส่ามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบตัติามนโยบายฉบบันีไ้ด้ 
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2) ในกรณีที่ปรากฎข้อเท็จจริงวา่ตวัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผู้จดัจ าหนา่ยสนิค้า/ให้บริการ หรือผู้ รับเหมาใด ๆ ของ
บริษัทฯ มีการปฏิบตัิไมส่อดคล้องกบัแนวทางตามนโยบายฉบบันี ้ บริษัทฯ อาจยตุิการท าธุรกรรมกบับคุคล
ดงักลา่วได้ตามทีเ่ห็นสมควร 

 

10. การติดตามและทบทวน 
1) บริษัทฯ จะจดัให้มีการทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุงนโยบายฉบบันีร้วมถงึแนวปฏิบตัิตามมาตรการตอ่ต้าน

การคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวข้องเป็นประจ าอยา่งตอ่เนื่อง (อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้) โดยพิจารณาให้สอดคล้องกบั
สถานการณ์และความเสีย่งทีเ่ปลีย่นแปลงไป และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาถงึความ
เพียงพอ และประสทิธิผลของมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั และรายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็น
ประจ าทกุปี เพื่อเป็นการวดัประสทิธิผล ประเมินความเสีย่ง และข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวข้องส าหรับแนวทางปฏิบตัิที่
ควรมเีพิ่มเติมเพื่อลดความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้ 

2) บริษัทฯ จะสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน เพื่อยืนยนัประสทิธิผลของกระบวนการตาม
มาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั หากพบวา่ การควบคมุภายในไมเ่พียงพอและ/หรือพบเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบ
ตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั บริษัทฯจะต้องมกีารทบทวนและพิจารณาแนวทางเพื่อแก้ไข โดย
รายงานให้ผู้บริหารระดบัสงู และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบเป็นล าดบัตอ่ไป  

 

 


