บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
East Coast Furnitech Public Company Limited

นโยบายต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชัน
1. วัตถุประสงค์
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (“บริ ษัทฯ”) ให้ ความสาคัญกับการต่อต้ านการ
ทุจริ ต และคอร์ รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริ มให้ บคุ ลากรทุกระดับมีจิตสานึกในการต่อต้ านการทุจริ ต และคอร์ รัป
ชันในทุกรู ปแบบ บริ ษัทฯ จึงได้ กาหนดนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน และจัดทาแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องในทุก
ด้ าน เพื่อให้ บคุ ลากรทุกระดับ รวมถึงลูกจ้ าง ตัวแทน บริ ษัทในเครื อ หรื อบุคคลใดซึ่งกระทาการเพื่อหรื อในนามของนิติ
บุคคล ไม่ว่าจะมีอานาจหน้ าที่ในการนั ้นหรื อไม่ก็ตาม ยึดถือเป็ นบรรทัดฐานในการปฏิบตั ิงาน บริ ษัทฯ จึงได้ จดั ทา
“นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ ้น เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการดาเนิน
ธุรกิจ
2. คานิยามตามนโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชัน
การทุจริ ตและคอร์ รัปชัน (Corruption) หมายถึง การปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งหน้ าที่ รวมถึง
การติดสินบนไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้ คามัน่ เรี ยกร้ อง หรื อรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรื อ
ประโยชน์อื่นใดซึง่ ไม่เหมาะสม ซึง่ ทาให้ เกิดการใช้ อานาจอย่างไม่ถูกต้ อง กับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
ของเอกชน หรื อผู้มีหน้ าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เพื่อให้ บคุ คลดังกล่าวกระทาหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ อัน
เป็ นการให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซึ่งธุรกิจ หรื อแนะนาธุรกิจให้ กับบริ ษัทฯ โดยเฉพาะ หรื อ เพื่อให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซึ่ง
ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ ตนเอง หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
การคอร์ รัปชัน อาจกระทาได้ หลายรูปแบบ เช่น
1. การให้ ข องขวัญ หรื อ การบริ ก าร ค่ า บริ ก ารต้ อ นรั บ และค่า ใช้ จ่ า ยเลีย้ งรั บ รอง (Gifts and
hospitality)
2. การให้ เงินสดหรื อสิ่งของแทนเงินสด อาทิ การบริ จาคเพื่อการกุศลและการเป็ นผู้ให้ เงินสนับสนุน
(Charitable contributions and sponsorships)
3. การช่วยเหลือทางการเมือง (Political contributions)
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3. นโยบาย
บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ที่จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ต ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ซึง่ ได้ มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา
123/5 กาหนดความรับผิดสาหรับบุคคลที่ให้ สนิ บนเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ดังนี ้
“มาตรา 123/5 ผู้ใดให้ ขอให้ หรื อรับว่าจะให้ ทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใดแก่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
ต่างประเทศ หรื อเจ้ าหน้ าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพื่อจูงใจให้ กระทาการ ไม่กระทาการ หรือประวิงการกระทาอันมิ
ชอบด้ วยหน้ าที่ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้ าปี หรื อปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
ในกรณีที่ผ้ กู ระทาความผิดตามวรรคหนึง่ เป็ นบุคคลทีม่ ีความเกี่ยวข้ องกับนิติบคุ คลใดและกระทาไปเพื่อ
ประโยชน์ของนิติบคุ คลนัน้
โดยนิติบคุ คลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้ มีการกระทา
ความผิดนัน้ นิติบคุ คลนันมี
้ ความผิดตามมาตรานี ้ และต้ องระวางโทษปรับตังแต่
้ หนึง่ เท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหาย
ที่เกิดขึ ้นหรื อประโยชน์ที่ได้ รับ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องกับนิติบคุ คลตามวรรคสอง ให้ หมายความถึง ลูกจ้ าง ตัวแทน บริ ษัทในเครื อ หรื อบุคคล
ใดซึง่ กระทาการเพื่อหรื อในนามของนิติบคุ คล ไม่วา่ จะมีอานาจหน้ าที่ในการนันหรื
้ อไม่ก็ตาม”
โดยบริ ษัทฯ ถือว่าการกระทาใด ๆ ที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายดังกล่าวเป็ นสิง่ ที่ไม่ถกู ต้ องและไม่เป็ นไปตาม
นโยบายการกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน บุคลากรทุกระดับจะต้ องต่อต้ านและละเว้ นการกระทาเช่นว่านัน้
นอกจากนี ้ยังรวมถึงการห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานของบริ ษัทฯ กระทาการอันใดที่เป็ นการเกี่ยวข้ องกับการ
ทุจริ ตและคอร์ รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจ ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง โดยจะปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชันอย่างเคร่งครัด
4. ขอบเขต
นโยบายฉบั บ นี ม้ ี ผ ลบั ง คั บ ใช้ กั บ บุ ค ลากรทุ ก คนในบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง หมายความถึ ง คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทฯ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายโดยไม่มีข้อยกเว้ น และ
ห้ ามผู้บริ หารและพนักงานไม่ให้ เรี ยกร้ อง ดาเนินการ หรื อยอมรับการคอร์ รัปชันเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน
และคนรู้จกั
5. หน้ าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
5.1 คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้พิจารณาและอนุมตั ิให้ มีนโยบายและแนวทางการป้องกันและต่อต้ านคอร์ รัปชัน
ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติ รวมถึงการดาเนินการเพื่อจัดให้ มีการพิจารณาปั ญหาที่เกิดขึ ้นอันเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ หากมีการปรับปรุงหรื อทบทวนนโยบายเพื่อให้ สอดคล้ องเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ที่
เกี่ ย วข้ องใด ๆ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ มอบหมายให้ คณะท างานเป็ นผู้ ด าเนิ น การ และน าเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อทราบนโยบายและผลการ
ประเมินความเสีย่ งต่อไป
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5.2 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้ าที่กากับดูแลการควบคุมภายใน การ
จัดทารายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน
5.3 กรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารระดับ สูงของบริ ษัทฯ มีหน้ าที่และความรั บผิดชอบที่จะต้ องดาเนินการเพื่อให้
ผู้ใต้ บงั คับบัญชารับทราบ เกิดความเข้ าใจนโยบาย รวมถึงสามารถนาไปปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี ้ได้ ภายใน
องค์กร ตลอดจนสนับสนุนให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาได้ รับการอบรมและเรี ยนรู้อย่างสม่าเสมอ
5.4 คณะทางานเพื่อดูแลและติดตามการนามาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชันของบริ ษัทฯ ไปปฏิบตั ิ จะประกอบด้ วย
ตัวแทนจากหน่วยงานตรวจสอบระบบควบคุมภายใน หน่วยงานด้ านบัญชีการเงิน หน่วยงานฝ่ ายผลิต หน่วยงาน
ด้ านการตลาด หน่วยงานฝ่ ายพัฒนาบุคลากร และหน่วยงานเลขานุการบริ ษัทฯ
5.5 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ ต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามแนวทางที่กาหนดไว้ ในนโยบายฉบับนี ้
และในกรณีที่พบเห็นการกระทาอันเป็ นการฝ่ าฝื นนโยบายฉบับ นี ้จะต้ องรี บรายงานต่อผู้บงั คับบัญชา หรื อผ่าน
ช่องทางการรายงานที่กาหนดไว้ ตามนโยบายฉบับนี ้
6. แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชัน
6.1

6.2

6.3

บททัว่ ไป
1) บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีนโยบายของบริ ษัทฯ ว่าด้ วยการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน และให้ ความร่ วมมือกับ
องค์กรภายนอกในการส่งเสริ มและสนับสนุนการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน
2) บริ ษัทฯ ต่อต้ า นและไม่สนับ สนุนการกระทาที่เ ป็ น การคอร์ รัป ชัน ทุก รู ปแบบ อีกทัง้ มุ่งมั่น ที่จะน า
มาตรการเชิงป้องกันมาใช้ ในการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน
3) ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ เข้ าไปมีสว่ นร่วมในการเรี ยกรับผลประโยชน์หรื อสิ่ง
ตอบแทนอื่นใด ที่อาจเข้ าข่ายพิจารณาได้ ว่าเป็ นการคอร์ รัปชัน ไม่ว่าจะอยู่ในรู ปแบบของการรับเงิน
สิ่งของ ผลประโยชน์ ในลักษณะต่าง ๆ ของคู่สญ
ั ญาหรื อบุคคลใดที่มีความสัมพันธ์ หรื อธุ รกิ จกับ
บริ ษัท ฯ เพื่อประโยชน์ตอ่ ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกั
บริ ษัทฯ ได้ จัดทาเอกสารเพื่อกาหนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชันโดยแยก
ออกเป็ นแต่ละหัวข้ อเพื่อให้ เกิดความชัดเจน สร้ างความเข้ าใจ และสามารถนาไปปฏิบตั ิใช้ ได้ อย่างถูกต้ อง
ประกอบด้ วยแนวทางปฏิบตั ิในด้ านต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1) การให้ หรื อรับของขวัญ การเลี ้ยงรับรอง (Gift and Hospitality)
2) การให้ ความสนับสนุน (Sponsorship)
3) การบริ จาค (Donations)
4) การสนับสนุนทางการเมือง (Political Contributions)
5) การขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
6) การจ่ายค่าอานวยความสะดวก (Facilitation Payment)
7) การจ้ างพนักงานรัฐ (Revolving Door)
นโยบายกับบริ ษัทในเครื อ ตัวแทนธุรกิจ และคูค่ ้ า
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6.4

6.5

1) บริ ษัทฯ กาหนดให้ นานโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชันไปถือปฏิบตั ิ ให้ ครอบคลุมถึงบริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม บริ ษัทอื่นที่บริ ษัทมีอานาจในการควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ
2) บริ ษัทฯ กาหนดเป็ นนโยบายและขันตอนที
้
่ชดั เจนในการสื่อสารให้ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทอื่นที่
บริ ษัทมีอานาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ นานโยบายนี ้ไปปฏิบตั ิ โดยจัดให้ มีการสื่อสาร
มาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชันในรู ปแบบต่าง ๆ รวมถึงจัดให้ มีคาอธิบายเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการ
คอร์ รัป ชัน ผ่า นช่ องทาง อาทิ การปิ ด ประกาศ การประชาสัมพัน ธ์ ผ่า นวารสารของกลุ่ม บริ ษั ท ฯ
จดหมายชี แ้ จงนโยบายที่ จัดส่งทางอิเล็คทรอนิคส์ เพื่อสื่อสารและจัดส่ง ให้ กับ ผู้บริ ห ารระดับสูง
พนักงาน ลูกจ้ าง ของบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทอื่นที่บริ ษัทมีอานาจในการควบคุม และตัวแทน
ทางธุรกิจ พร้ อมกับหลักฐานส่งกลับมาที่บริ ษัทฯ ถึงการรับทราบในนโยบายดังกล่าว
การประเมินความเสีย่ ง
1) ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ต้ องมีความเข้ าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการติดสินบนและการคอร์ รัป
ชัน และจะต้ องสือ่ สารไปยังพนักงานในระดับต่าง ๆ ให้ เข้ าใจ และร่วมมือกัน เพื่อจัดการบริ หารความ
เสีย่ งดังกล่าวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2) บริ ษัทฯ จะต้ องจัดทาการประเมินความเสี่ยงจากการทาธุ รกรรมต่าง ๆ ของบริ ษัท ฯ ที่อาจมีขนตอน
ั้
หรื อกระบวนการที่เข้ าข่ายการติดสินบนและการคอร์ รัปชัน โดยทาการทบทวนนโยบายการบริ หาร
ความเสี่ยง โดยภาพรวมของบริ ษัทฯ เป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละครัง้ รวมทังทบทวนมาตรการการ
้
จัดการความเสี่ยงที่ใช้ อยู่ให้ มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยง หรื อลดความเสี่ยงลงให้ อยู่ใน
ระดับที่สามารถยอมรับได้
การควบคุมและตรวจสอบภายใน
1) บริ ษัทฯ กาหนดให้ มีระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการคอร์ รัปชัน โดยครอบคลุมทังด้
้ านการเงิน
และการดาเนินการของกระบวนการทางบัญชี และการเก็บบันทึกข้ อมูล รวมถึงกระบวนการอื่น ๆ ใน
บริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องกับมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน
2) ระบบการควบคุม ภายในเป็ น กระบวนการเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มั่น อย่ า งสมเหตุส มผลว่ า การ
ปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน
ตามที่บริ ษัทฯ กาหนด รวมถึงการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่ประกอบด้ วย
การประเมินสภาพแวดล้ อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk
Assessment) มาตรการควบคุม (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อ สารข้ อ มูล
(Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) และรายงานผล
การประเมินการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3) ขันตอนการควบคุ
้
มภายใน ประกอบด้ วย การกาหนดนโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร กาหนดขั น้ ตอน
ต่าง ๆ ได้ แก่ ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน การบันทึกรายการ การควบคุม การสอบทานและอนุมตั ิโดยผู้มี
อานาจ รวมถึงการติดตามการปฏิ บตั ิงาน เพื่อควบคุมการคอร์ รัปชัน ทังนี
้ ้ฝ่ ายตรวจสอบทาหน้ าที่
ตรวจสอบและสอบทานความน่าเชื่ อถื อของระบบการควบคุมภายใน เพื่อยืนยันประสิทธิ ผลของ
กระบวนการตามการควบคุมภายในดังกล่าว
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4) บริ ษัทฯ กาหนดให้ มีการรายงานอย่างเร่ งด่วนต่อ ประเด็นที่พบจากการตรวจสอบภายใน โดยเมื่อ
หน่วยงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในได้ พบเจอว่า มีข้อตรวจพบในประเด็นที่สาคัญ จากการ
ตรวจสอบภายใน ซึง่ ประเด็นดังกล่าวอาจส่งผลเป็ นความเสีย่ งอย่างร้ ายแรงต่อทรัพย์สนิ ภาพลักษณ์
ชื่ อเสียงของบริ ษั ทฯ หน่ว ยงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในสามารถร้ องขอให้ จัดการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบข้ อตรวจพบดังกล่าวได้ ทนั ที ซึ่งภายหลังจากนันคณะกรรมการ
้
ตรวจสอบจะรายงานให้ ทราบต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ต่อไป
การตรวจสอบทางบัญชี และการจัดเก็บรักษาข้ อมูล
1) บริ ษัท ฯ มีก ระบวนการตรวจสอบรายการทางบัญ ชี และมีการอนุมัติอย่างเหมาะสมก่อนบันทึก
รายการเข้ าระบบบัญชี โดยตรวจสอบตามนโยบายต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ กฎระเบียบต่าง ๆ ของทางการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง สัญญาหรื อข้ อตกลง และต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี และนโยบายการ
บัญชีอย่างถูกต้ องและเหมาะสม
2) ค่าใช้ จ่ายดาเนินงาน และค่าใช้ จ่ายลงทุน ต้ องมีหลักฐานประกอบอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และต้ อง
ได้ รับการอนุมตั ิตามระดับวงเงิน โดยผู้มีอานาจอนุมตั ิที่กาหนดไว้ ในนโยบายค่าใช้ จ่ายดาเนินงาน
หรื อค่าใช้ จ่ายลงทุนนัน้
3) รายงานทางการเงินจะต้ องจัดทาขึ ้นอย่างถูกต้ อง เป็ นจริ ง และเชื่อถือได้ และต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่มี
สาระส าคัญ อย่ า งถูก ต้ องครบถ้ วนเช่ น กั น รวมถึ ง ข้ อมู ล รายการระหว่ า งกัน (Connected
Transaction) และหนี ้สินที่อาจจะเกิดขึ ้น
4) บริ ษั ท ฯ มีก ารควบคุม การจัดเก็ บ เอกสารทางบัญ ชี อ ย่า งเพี ย งพอ และปลอดภัย เพื่ อใช้ ใ นการ
ตรวจสอบได้ ทนั ที มีการควบคุมการเข้ าถึงข้ อมูลทางบัญชี และมีการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลสารอง (Backup file) อย่างปลอดภัย
การบริ หารด้ านทรัพยากรบุคคล
บริ ษัทฯ จะนานโยบายฉบับนี ้มาใช้ เป็ นส่วนหนึง่ ของวินยั ในการบริ หารงานบุคลากรของบริ ษัทฯ และรวมถึงทุก
กระบวนการในด้ านการบริ หารงานบุคคล เช่น การสรรหา การฝึ กอบรม การประเมินผลงาน การให้ คา่ ตอบแทน
และการเลือ่ นตาแหน่ง เป็ นต้ น
การฝึ กอบรมและการสือ่ สาร
1) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
1.1 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนจะได้ รับการอบรมหรื อรับทราบเกี่ยวกับการต่อต้ าน
การคอร์ รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ตระหนักถึงนโยบายฉบับนี ้ โดยเฉพาะรู ปแบบต่าง ๆ
ของการคอร์ รัปชัน ความเสี่ยงจากการเข้ าไปมีสว่ นร่ วมในการคอร์ รัปชัน ตลอดจนวิธีการ
รายงาน กรณีพบเห็นหรื อสงสัยว่ามีการคอร์ รัปชัน
1.2 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนจะได้ รับสาเนานโยบายฉบับนี ้ เพื่อช่วยให้ มนั่ ใจว่า
บุคลากรของบริ ษัทฯ ทุกท่านได้ รับทราบและเข้ าใจถึงนโยบายของบริ ษัทฯ ในการต่อต้ าน
การคอร์ รัปชัน นอกจากนี ้ยังสามารถหาอ่านโยบายรวมทังข้
้ อมูลล่าสุดที่ปรับปรุ งแก้ ไขได้
จากเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.eastcoast.co.th) บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานทราบหากมีการเปลีย่ นแปลงข้ อมูลที่สาคัญ
5
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การอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี ้จะเป็ นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรื อก่อนการ
เข้ ารับตาแหน่งของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานใหม่ทกุ คนของบริ ษัทฯ
2) ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จดั จาหน่ายสินค้ า/ให้ บริ การ และผู้รับเหมา
บริ ษัทฯ จะสื่อสารนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน ให้ แก่ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิ จ ผู้จัดจาหน่าย
สินค้ า/ให้ บริ การ และผู้รับเหมาทราบ ตังเต่
้ เริ่ มต้ นความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ และในภายหลังตามความ
เหมาะสม ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ ตวั แทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จดั จาหน่ายสินค้ า/ให้ บริ การ และ
ผู้รับเหมา ยึดมัน่ ในมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม เช่นเดียวกับบริ ษัทฯ
กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคอร์ รัปชัน
ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานคนใดมีข้อสงสัยว่าการกระทาใด อาจเข้ าลักษณะเป็ นการคอร์ รัปชัน
หรื อในกรณีที่มีคาถามหรื อไม่แน่ใจ ขอให้ ปรึ กษากับผู้บงั คับบัญชาโดยตรง หรื อแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรี ยน
ตามช่องทางที่กาหนดในข้ อ 7

7. การแจ้ งเบาะแสการทุจริต คอร์ รัปชัน และข้ อร้ องเรียน
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ ได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบ / หรื อ คณะกรรมการที่ จัด ตัง้ ขึน้ เพื่ อ การ
พิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยน หรื อคณะกรรมการที่จัดตังขึ
้ ้นโดยเฉพาะ เป็ นผู้พิจารณารับเรื่ องแจ้ งเบาะแส ข้ อร้ องเรี ยน การ
กระทาที่อาจทาให้ เกิดความสงสัยได้ ว่าเป็ นการทุจริ ต คอร์ รัปชัน โดยผู้ร้องเรี ยนจะต้ องระบุรายละเอียดของเรื่ องที่จะแจ้ ง
เบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยน พร้ อมหลักฐาน หรื อข้ อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ โดยบริ ษัทฯ ได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ
ออกมาเป็ นนโยบายและวิธีปฏิบตั ิการแจ้ งเบาะแส (Whistle Blowing) เพื่อให้ เกิดความชัดเจน สร้ างความเข้ าใจ และ
สามารถนาไปปฏิบตั ิใช้ ได้ อย่างถูกต้ อง
8. การเผยแพร่ นโยบายต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชัน
1) บริ ษัทฯ จะติดประกาศนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน ในสถานที่เด่นชัด เพื่อให้ ทกุ คนในองค์กรทราบ
2) บริ ษัทฯ จะเผยแพร่นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน ผ่านช่องทางการสือ่ สารของบริ ษัทฯ เช่น E-Mail
เว็บไซต์บริษัทฯ รายงานประจาปี เป็ นต้ น เพื่อให้ สาธารณชนทราบ
3) บริ ษัทฯ จะรวมนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน เข้ าไว้ เป็ นเอกสารฉบับปฐมนิเทศที่ทางคณะกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานเข้ าใหม่ของบริ ษัทฯ จะต้ องนาไปศึกษาและปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
4) การเผยแพร่นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชันผ่านการจัดอบรมและสัมมนาให้ กบั บุคลากรของบริ ษัทฯ
9. การฝ่ าฝื นนโยบาย
1) บริ ษัทฯ จะดาเนินการลงโทษทางวินยั แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานที่ฝ่าฝื นการปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี ้
รวมถึงผู้บงั คับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทาความผิด หรื อรับทราบว่ามีการกระทาผิดแต่ไม่ดาเนินการ
จัดการให้ ถกู ต้ อง ซึง่ มีบทลงโทษทางวินยั จนถึงขันให้
้ ออกจากงาน และ/หรื อ พ้ นจากตาแหน่ง การไม่ได้ รับรู้ถึง
นโยบายฉบับนี ้และ/หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ไม่สามารถใช้ เป็ นข้ ออ้ างในการไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายฉบับนี ้ได้
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2) ในกรณีที่ปรากฎข้ อเท็จจริ งว่าตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จดั จาหน่ายสินค้ า/ให้ บริ การ หรื อผู้รับเหมาใด ๆ ของ
บริ ษัทฯ มีการปฏิบตั ิไม่สอดคล้ องกับแนวทางตามนโยบายฉบับนี ้ บริ ษัทฯ อาจยุติการทาธุรกรรมกับบุคคล
ดังกล่าวได้ ตามทีเ่ ห็นสมควร
10. การติดตามและทบทวน
1) บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุงนโยบายฉบับนี ้รวมถึงแนวปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้ าน
การคอร์ รัปชันทีเ่ กี่ยวข้ องเป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง (อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ) โดยพิจารณาให้ สอดคล้ องกับ
สถานการณ์และความเสีย่ งทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
และเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาถึงความ
เพียงพอ และประสิทธิผลของมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ น
ประจาทุกปี เพื่อเป็ นการวัดประสิทธิผล ประเมินความเสีย่ ง และข้ อเสนอแนะที่เกี่ยวข้ องสาหรับแนวทางปฏิบตั ิที่
ควรมีเพิ่มเติมเพื่อลดความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ ้น
2) บริ ษัทฯ จะสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตาม
มาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน หากพบว่า การควบคุมภายในไม่เพียงพอและ/หรื อพบเหตุการณ์ที่สง่ ผลกระทบ
ต่อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ บริ ษัทฯจะต้ องมีการทบทวนและพิจารณาแนวทางเพื่อแก้ ไข โดย
รายงานให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบได้ รับทราบเป็ นลาดับต่อไป
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