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นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
บริษัท อีส เทิร์น โพลีแ พค จากัด (EPP) ได้ร ับ การรับ รองเป็ น สมาชิก ของแนวร่ ว มต่ อ ต้า นคอร์ร ัป ชัน ของ
ภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 และเพื่อพัฒนานโยบายให้สอดคล้องกับกฎหมายทีบ่ งั คับใช้ในปั จจุบนั และ
แนวทางของแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย จึงเห็นสมควรปรับปรุงนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ เพื่อให้เกิดผล
ในการบังคับใช้ได้จริง และเกิดประสิทธิภาพในการป้ องกันการคอร์รปั ชันกั
่ บทุกกิจกรรมของบริษทั
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดแนวปฏิบตั ิ และการดาเนินการตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันแก่
่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
บริษทั ทุกระดับ
1.2 เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการและแนวปฏิบตั ใิ นการควบคุมความเสีย่ ง
ด้านการทุจริตคอร์รปั ชันให้
่ กบั พนักงานทุกระดับ
1.3 เพื่อป้ องกันและควบคุมความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมถึงผลกระทบต่อชื่อเสียงและบทลงโทษตาม
กฎหมายต่างๆ
2. คานิ ยาม
2.1 “บริษทั ” หมายถึง บริษทั อีสเทิรน์ โพลีแพค จากัด
2.2 “การคอร์รปั ชัน”
่ (Corruption) หมายถึง
- การให้หรือรับสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ การให้คามันสั
่ ญญาว่าจะให้ การเรียกร้องเงิน
หรือทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่นื ใดซึ่งไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการให้ของขวัญหรือการบริการ การให้เงินสด
หรือสิง่ ตอบแทนเงินสด
- การใช้อานาจหน้าทีท่ ไ่ี ด้มาหรืออาศัยอานาจทีม่ อี ยู่ การละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่ การใช้ขอ้ มูลของบริษทั ทีไ่ ด้รบั
จากการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นทางทีม่ ชิ อบ
- การกระทาใดๆทีผ่ ดิ กฎหมาย หรือขัดแย้งต่อหลักศีลธรรม จริยธรรม
โดยกระทากับเจ้าหน้าทีห่ รือหน่ วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าทีห่ รือหน่ วยงานเอกชน หรืออื่นๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรือทางอ้อม เพื่อ:- ให้ได้มาหรือรักษาไว้ซง่ึ ธุรกิจ หรือ
- เอือ้ ประโยชน์ให้ตนเอง และ/หรือผูอ้ ่นื หรือ
- ให้ได้มาหรือรักษาไว้ซง่ึ ผลประโยชน์อ่นื ใดทีไ่ ม่เหมาะสมทางธุรกิจ
เว้นแต่กรณีทก่ี ฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนมธรรมเนียมประเพณีของท้องถิน่ หรือจารีตทางการค้า ให้
กระทาได้ โดยการให้/รับของขวัญ ให้เป็ นไปตาม “นโยบายการให้/รับของขวัญ การสนับสนุนต่างๆ” ทีบ่ ริษทั
กาหนดไว้
นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
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2.3 “การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และการบริ การต้อนรับ” (Gift and Hospitality) หมายถึง การให้
การรับของขวัญ สิง่ ของ ของที่ระลึกในโอกาสต่างๆ การเลี้ยงรับรอง การบริการต้อนรับตามประเพณี เพื่อรักษา
ความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างบริษทั และหน่วยงานทีเ่ ข้าไปเกีย่ วข้อง โดยไม่หวังทีจ่ ะได้รบั การบริการ สิง่ ตอบแทน สิทธิ
พิเศษทีไ่ ม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ
2.4 “การให้และรับการสนับสนุน” (Sponsorship) หมายถึง เงินหรือสิง่ ของที่ให้หรือได้รบั จากลูกค้า คู่ค้า อย่าง
สมเหตุ สมผล โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท เป็ นประโยชน์ต่อการสร้างความ
น่าเชื่อถือทางการค้า ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจและเหมาะสมแก่โอกาส
2.5 “การบริจาคเพื่อการกุศล” (Donation) หมายถึง การบริจาคเงินหรือสิง่ ของ หรือประโยชน์อ่นื ใดให้บุคคลหรือนิติ
บุคคลใดทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เช่น สมาคม มูลนิธิ องค์กรสาธารณะ วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือองค์กรทีท่ าประโยชน์
เพื่อสังคม อันมีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดทาสาธารณะประโยชน์ให้สงั คมโดยไม่ได้หวังสิง่ ตอบแทน หรือผลประโยชน์จาก
องค์กรทีเ่ ข้าไปให้การสนับสนุน
2.6 “การช่วยเหลือทางการเมือง” (Political Contribution) หมายถึง การให้การสนับสนุ นทางการเงิน สิง่ ของ และ/
หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมใดๆทางการเมืองทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ในนามบริษทั เพื่อให้ได้มา
เพื่อความได้เปรียบหรือเอือ้ ประโยชน์อ่นื ใด
2.7 “การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)” หมายถึง การดาเนินกิจกรรมใดๆ ทีท่ าให้ผลประโยชน์
ส่วนตัวของพนักงานขัดแย้งกับผลประโยชน์ ของบริษัท ซึ่งอาจบันทอนประสิ
่
ทธิภาพและทา ให้เกิด อคติในการ
ปฏิบตั ิงาน ทัง้ นี้ผลประโยชน์ส่วนตัวอาจรวมถึงการดาเนินกิจกรรมหรือธุรกิจภายนอกบริษัท ผลประโยชน์ ทาง
การเงิน หรือความสัมพันธ์สว่ นตัว
- กิจกรรมส่วนตัวพนักงาน
- กิจกรรมของครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวที่อาจกระทบถึงการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ ทางธุรกิจของ
บริษทั
- กิจกรรมของบุคคลใกล้ชดิ หรือบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ส่วนตัวซึง่ อาจจะกระทบถึงการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์
ทางธุรกิจของบริษทั
2.8 “ค่าอานวยความสะดวก (Facilitation Payments)” หมายถึง ค่าใช้จ่ายจานวนเล็กน้อยทีจ่ ่ายแก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
อย่างไม่เป็ นทางการ และเป็ นการให้เพียงเพื่อให้มนใจว่
ั ่ า เจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะดาเนินการตามกระบวนการ หรือเป็ น
การกระตุน้ ให้ดาเนินการรวดเร็วขึน้ โดยกระบวนการนัน้ ไม่ตอ้ งอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าทีร่ ฐั และเป็ นการกระทาอัน
ชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นนั ้ รวมทัง้ เป็ นสิทธิท่นี ิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอ
ใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการได้รบั การบริการสาธารณะ เป็ นต้น
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2.9 “การจ้างพนักงานรัฐ” (Revolving Door) หมายถึง การทีบ่ ุคคลผูเ้ ป็ นหรือเคยเป็ นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ และได้เข้ามา
ทางานให้กบั บริษัทเอกชน และอาจอาศัยความสัมพันธ์หรือข้อมูลภายในไปเอื้อประโยชน์ แก่บริษัทเอกชนหรือ
ก่อให้เกิดภาวะความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องหน่วยงานของรัฐหรือองค์กร กากับดูแลธุรกิจ
กับบริษทั ทีอ่ ยู่ภายใต้การกากับดูแล โดยผลของการกระทานัน้ มุ่งหวังให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจทีไ่ ม่เป็ นธรรม
หรือการกาหนดนโยบายเอือ้ ประโยชน์เอกชนทีอ่ ดีตเจ้าหน้าทีข่ องรัฐนัน้ ทางานให้ โดย “เจ้าหน้ าที่รฐั /พนักงานรัฐ”
(Government Official) หมายถึง
- ผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
- ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ ซึง่ มีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
- ผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่วยงานภาครัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ
- ผูบ้ ริหารท้องถิน่ และสมาชิกสภาท้องถิน่ ขององค์ปกครองส่วนท้องถิน่
- เจ้าพนักงานตามกฎหมาย ว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ หรือเจ้าพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ และให้
หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคล
หรือคณะบุคคล ซึ่งมีกฎหมายกาหนดให้ใช้อานาจ หรือได้รบั มอบให้ใช้อานาจทางการปกครองของรัฐในการ
ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็ นการจัดตัง้ ขึน้ ในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่น
ของรัฐ1
3. หน้ าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
3.1 คณะกรรมการบริษทั
กาหนดนโยบายและกากับดูแลให้มรี ะบบทีส่ นับสนุนการต่อต้านการคอร์รปั ชันที
่ ม่ ปี ระสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ตระหนักถึงปั ญหาทีเ่ กิดจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และปลูกฝั งจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร รวมทัง้ ร่วมแก้ไขปั ญหาการ
ทุจริตคอร์รปั ชันที
่ ส่ ่งผลกระทบต่อ บริษทั ทบทวนนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ และนานโยบายและ
มาตรการทัง้ หมดไปปฏิบตั ใิ ช้ภายในองค์กร
3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั อีสเทิ รน์ โพลีเมอร์ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน
และระบบบริหารความเสีย่ งให้เหมาะสมและมีประสิทธิผล รับเรื่องแจ้งเบาะแส คาร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
พิจารณากลันกรอง
่
และแจ้งให้กบั คณะกรรมการบริษทั ทราบ เพื่อ มอบหมายให้มกี ารดาเนินการตามกระบวนการ
สอบสวนต่อไป
3.3 แผนกตรวจสอบภายใน บริษทั อีสเทิ รน์ โพลีเมอร์ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
ปฏิบตั หิ น้าที่ตามแผนการตรวจสอบภายในทีก่ าหนดไว้ รวมถึงกิจกรรมการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ เพื่อให้มนใจว่
ั่ า
ระบบการควบคุมบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไข ป้ องกันอย่างเหมาะสม และรายงานผลการตรวจสอบให้
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
1
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3.4 กรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส / กรรมการผูจ้ ดั การ
พิจ ารณาอนุ ม ัติน โยบายต่ อ ต้า นการคอร์รปั ชัน่ พร้อ มทัง้ มอบหมายให้มีก ารสื่อ สารให้บุ ค ลากรในองค์กร และ
ผู้เ กี่ย วข้องได้ทราบอย่ างทัว่ ถึง ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่ อ ต้า นการคอร์ร ัปชัน่ ให้
เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจหรือข้อกาหนดของกฎหมาย และนานโยบายและมาตรการทัง้ หมดไปปฏิบตั ิ
ใช้ภายในองค์กร ตลอดจนให้การสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น ทรัพยากร บุคลากร ฯลฯ เพื่อตอบสนองนโยบายต่อต้าน
การคอร์รปั ชัน่ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ กาหนดหรือมอบหมายบุคคล เข้าทาการตรวจสอบพฤติกรรมที่
เสีย่ งต่อการคอร์รปั ชัน่ หรือเข้าทาการสอบสวน เมื่อพบเบาะแสการคอร์รปั ชันเกิ
่ ดขึน้ แล้ว
3.5 คณะทางานการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
บริษทั ได้แต่งตัง้ คณะทางาน ตาม “ประกาศแต่งตัง้ คณะทางานการต่อต้านการคอร์รปั ชัน”
่ เพื่อทาหน้าทีส่ อ่ื สาร
ประชาสัมพัน ธ์นโยบายต่ อต้านการคอร์รปั ชันให้
่ บุ คลากรในองค์กร และผู้ท่เี กี่ยวข้องทราบ รวมทัง้ จัดให้มีการ
ประเมินและการทบทวนความเสีย่ งตาม “มาตรการควบคุมการคอร์รปั ชัน”
่ (QSP-29) และดาเนินงานตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ จัดให้มกี ารอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจหรือจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสานึกของ
บุคลากรในต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ชีแ้ จงตอบข้อซักถามและตีความกรณีทม่ี ขี อ้ สงสัย เกีย่ วกับนโยบาย ตลอดจนดูแล
และติดตามการนามาตรการควบคุมการคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั ไปปฏิบตั ิ
3.6 ผูบ้ ริหาร
กาหนดให้มกี ระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ และให้ความรู้ ให้คาปรึกษา เพื่อสร้าง
ความเข้าใจเกีย่ วกับการต่อต้านการคอร์รปั ชันแก่
่ พนักงาน รวมถึงเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรม
และจรรยาบรรณ นานโยบายและมาตรการต่อ ต้า นการคอร์ร ปั ชั ่นไปถือ ปฏิบ ตั ิอ ย่า งต่อ เนื่ อ งทัวทั
่ ง้ องค์กร
ส่งเสริมให้พนักงานมีวฒ
ั นธรรมองค์กรทีป่ ราศจากการให้หรือรับสินบนและการคอร์รปั ชัน่ รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความสุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์สว่ นรวม
3.7 พนักงาน
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคาสังต่
่ างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ปราศจากการให้หรือรับสินบนและการคอร์รปั ชัน่ ประพฤติปฏิบตั ิตนตาม
หลักคุณธรรมและจริยธรรม เป็ นพนักงานที่ดขี องบริษัท กรณีมขี อ้ สงสัยหรือพบเห็นการฝ่ าฝื นนโยบายต่อต้าน
การคอร์รปั ชันจะต้
่ องรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรือแจ้งผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ทีก่ าหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้
รวมทัง้ ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด
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4. นโยบายและแนวทางปฏิ บตั ิ
4.1 นโยบายฉบับนี้ต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รปั ชันอย่
่ างสิน้ เชิง (Zero Tolerance Policy) และถือปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รปั ชัน่ 2
4.2 กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ จรรยาบรรณธุรกิจ และ
มาตรการควบคุมการคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั อีสเทิรน์ โพลีแพค จากัด อย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับ
การคอร์รปั ชัน่ ไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรือทางอ้อม และห้ามเรียกร้อง ดาเนินการ หรือยอมรับการคอร์รปั ชัน่ เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรูจ้ กั
4.3 พนักงานทุกระดับ พึงไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาทีเ่ ข้าข่ายการคอร์รปั ชันที
่ เ่ กีย่ วข้องกับบริษทั โดย
แจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชา หรือผูท้ ร่ี บั ผิดชอบทราบ และต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ สอบสวน ข้อเท็จจริงต่างๆ
ทัง้ นี้หากมีขอ้ สงสัย ข้อซักถาม ให้สอบถามโดยตรงกับผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายในการติดตาม
การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจ หรือนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ผ่านช่องทางต่างๆทีก่ าหนดไว้
4.4 บริษทั จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานทีแ่ จ้งเบาะแส หรือข้อมูลการทุจริตคอร์รปั ชั ่น รวมทัง้ ผูท้ ปี่ ฏิเสธ
การทุจริตคอร์รปั ชันตามความเหมาะสม
่
และสือ่ สารให้พนักงานได้ทราบ
4.5 ผู้ท่ีกระท าการทุจ ริต คอร์ร ัปชัน่ ถือว่ า เป็ นการกระท าที่ผิด ต่ อ จรรยาบรรณธุร กิจ ของบริษัท ซึ่ง จะต้อ งได้ร ับการ
พิจารณาตามกฎระเบียบของบริษทั และหากมีการกระทาผิดทีข่ ดั กับ กฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายของรัฐ จะนาส่ง
เรื่องให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐต่อไป และพร้อมให้ขอ้ มูลสนับสนุน
4.6 บริษทั ตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร และบุคคลอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือมีผลกระทบต่อบริษทั ในเรื่องทีต่ อ้ งปฏิบตั เิ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันนี
่ ้
4.7 บริษทั มุ่งมันที
่ จ่ ะสร้างและรักษาไว้ซง่ึ วัฒนธรรมองค์กร เรื่องการไม่ยอมรับการคอร์รปั ชันทุ
่ กรูปแบบ ไม่ว่าจะกระทา
ต่อบุคคลใดก็ตาม หรือการทาธุรกรรมกับภาครัฐ หรือภาคเอกชน
4.8 การกาหนดมาตรการหรือนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันเป็
่ นไปตามกฎหมาย ข้อกาหนด ทีพ่ งึ ยึดถือปฏิบตั ิ
4.9 ก าหนดให้ผู้บ ริห ารระดับ สูง รายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่ อ ต้า นการคอร์ร ัป ชัน่ ต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั ตามรอบวาระการประชุมทีถ่ ูกกาหนดขึน้
4.10 กรรมการผู้จ ัด การสามารถรายงานประเด็น การคอร์ร ัป ชัน่ ที่พ บอย่ า งเร่ ง ด่ ว นต่ อ คณะกรรมการบริษั ท หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ
4.11 ผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานประเด็นการคอร์รปั ชันที
่ พ่ บอย่างเร่งด่วน ในแต่ละช่องทางรับคาร้องเรียนที่
บริษทั กาหนดไว้
4.12 บริษทั จะต้องแจ้งและสนับสนุนให้ตวั แทนธุรกิจ บริษทั อื่นทีบ่ ริษทั มีอานาจในการควบคุม และคู่คา้ นานโยบายต่อต้าน
การคอร์รปั ชันไปถื
่
อปฎิบตั ิ
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5. ข้อกาหนดในการดาเนิ นการ
5.1 การบริ หารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ตัง้ แต่การสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตาแหน่ ง การอบรม
การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การให้ผลตอบแทน ให้ใช้แนวทางจรรยาบรรณธุรกิจ มาตรฐานแรงงาน โดยกระทา
ด้วยความโปร่งใส สุจริต ยุตธิ รรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยกาหนดให้ผบู้ งั คับบัญชาทุกระดับสื่อสาร ทาความเข้าใจกับ
พนัก งานเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่ อ ต้านการคอร์ร ัปชัน่ เพื่อใช้ใ นกิจ กรรมที่อยู่ในความรับ ผิด ชอบและ
ควบคุมดูแลการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 การดาเนิ นการใดๆ ตามนโยบายต่ อต้านการคอร์รปั ชัน่ ให้ใช้แนวปฏิบตั ิตามที่กาหนดในคู่มอื จรรยาบรรณ
ธุรกิจ ทีม่ ตี ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทัง้ ระเบียบ คู่มอื การปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตั อิ ่นื ๆ
ทีก่ าหนดขึน้ เช่น มาตรการควบคุมการคอร์รปั ชัน่ เป็ นต้น
5.3 การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และการบริ การต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ บริษัทไม่มนี โยบายให้
หรือรับของขวัญหรือของกานัลใดๆ ในรูปเงินสด หรือสิง่ ทีเ่ ทียบเท่าเงินสด เช่น พันธบัตร หุน้ บัตรของขวัญ รวมทัง้
อสังหาริมทรัพย์ ของขวัญ ทรัพย์สนิ ฯลฯ หรือผลประโยชน์อ่นื ใด เพื่อเอือ้ ประโยชน์ หรือละเว้นการปฏิบตั งิ านตาม
หน้าที่ เว้นไว้เสียแต่ว่าการให้ หรือรับของขวัญ ของทีร่ ะลึก จะกระทาตามวาระและโอกาสทีถ่ อื เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิ
โดยทัวไป
่ ตามนโยบายการให้/รับของขวัญ การสนับสนุนต่างๆ หรือแผนการตลาดในแต่ละปี
การใช้จ่ายเพื่อการเลี้ยงรับ รองทางธุรกิจ การบริการต้อนรับ และการใช้จ่ายอื่นๆ ตามธรรมเนียมปฏิบตั ิทวไป
ั่
สามารถกระทาได้ แต่ตอ้ งใช้จ่ายอย่างเหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด โดยปฏิบตั ติ าม
ระเบียบการเบิกจ่ายของบริษทั และนโยบายการให้/รับ ของขวัญ การสนับสนุนต่างๆ
ไม่เป็ นตัวกลางในการนาเสนอเงิน ทรัพย์สนิ สิง่ ของ หรือประโยชน์อ่นื ใดกับผูเ้ กีย่ วข้องกับธุรกิจ หน่ วยงานราชการ
เอกชน หรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพเิ ศษ หรือการละเว้นการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อบังคับ หรือกฎหมาย
5.4 การให้ ก ารสนั บ สนุ น บริษัทถือ ว่า การให้เ งิน สนับ สนุ น เป็ นวิธีการประชาสัม พัน ธ์ เพื่อ วัตถุ ประสงค์ท างธุ รกิจ
ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งมีความเสีย่ งในการสื่อถึงการให้สนิ บน หรือเอื้อประโยชน์ได้ ดังนั ้น ต้อง
พิสูจน์ได้ว่า ผู้รบั การสนับสนุ นได้ทากิจกรรมตามโครงการที่แจ้งมาจริง และเป็ นการดาเนินการเพื่อสนับสนุ นให้
วัตถุประสงค์ของโครงการสัมฤทธิผล
์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง หรือเพื่อเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยมีแนวปฏิบตั ิ
o การให้เงินสนับสนุ นต้องดาเนินการตามขัน้ ตอนระเบียบของบริษทั และนโยบายการให้/รับ ของขวัญ การ
สนับสนุนต่างๆ
o การให้เงินสนับสนุ นแก่องค์กรหรือกิจกรรมใดๆ ต้องเป็ นไปเพื่อการส่งเสริมธุรกิจ สร้างภาพลักษณ์ทด่ี ขี อง
บริษทั ต้องมีการระบุช่อื และ/หรือตราสัญลักษณ์บริษทั ทีช่ ดั เจนในสือ่ การประชาสัมพันธ์ การประกาศเกียรติ
คุณ เป็ นต้น กระทาการด้วยความโปร่งใสโดยไม่มสี ่วนเกีย่ วข้องกับผลประโยชน์ตอบแทนให้กบั บุคคลหรือ
หน่วยงาน
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5.5 การบริ จาคเพื่อการกุศล เพื่อไม่ให้การบริจาคไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเงิน ทรัพย์สนิ ใช้เป็ นข้ออ้างหรือเส้นทาง
การคอร์รปั ชัน่ และไม่ให้ก ารบริจาคมีวตั ถุ ประสงค์แอบแฝงอื่นใด บริษัท จึงขอกาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์
เกีย่ วกับการบริจาคเพื่อการกุศล ดังนี้
o การบริจาคเงิน หรือทรัพย์สนิ ต้องกระทาในนามบริษัทเท่านัน้ ให้กบั มูลนิธิ องค์กร สาธารณกุศล วัด
โรงพยาบาล โรงเรียน องค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคมทีม่ ใี บรับรอง เชื่อถือได้ ตรวจสอบได้ ทัง้ นี้ให้ครอบคลุม
ถึงการบริจาคเพื่อเป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ของการดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่ อสังคม (Corporate
Social Responsibility : CSR) โดยการบริจาคต้องดาเนินการตามขัน้ ตอนระเบียบของบริษทั และนโยบาย
การให้/รับ ของขวัญ การสนับสนุนต่างๆ
o การบริจาค ต้องสามารถพิสจู น์ได้ว่าเป็ นไปเพื่อการกุศล ไม่มสี ่วนเกีย่ วข้องกับผลประโยชน์ ตอบแทนให้กบั
บุ ค คล หรือ หน่ ว ยงานใด ยกเว้น การประกาศเกีย รติคุ ณ ตามธรรมเนี ย มปฏิบ ัติท วั ่ ไป เช่ น การติ ด ตรา
สัญลักษณ์ (Logo) ชื่อบริษทั ในสือ่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
5.6 การช่วยเหลือทางการเมือง บริษทั มีนโยบายเป็ นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่ การเมือง นักการเมือ ง หรือพรรค
การเมืองใดๆ ไม่มกี ารสนับสนุ นหรือส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษทั ไม่มกี าร
สนับสนุ นทางการเงิน หรือทรัพยากรอื่นใดแก่ พรรคการเมือง นักการเมือง ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตัง้ ทุกระดับ ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม เพื่อ ให้ไ ด้ม าซึ่งการได้เปรีย บทางธุ รกิจหรือ ผลประโยชน์ อ่ืนใดอัน มิค วรได้โดยชอบด้ว ย
กฎหมาย หรือความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า อย่างไรก็ตาม บริษทั ให้ความเคารพในด้านสิทธิเสรีภาพในการใช้
สิทธิทางการเมืองของบุคลากรทุกคน ในฐานะพลเมืองทีด่ ตี ามกฎหมาย และภายใต้ระบอบประชาธิปไตย โดยมี
แนวปฏิบตั ิ ดังนี้
o บริษทั ยึดมันในการเป็
่
นกลางทางการเมือง ไม่สนับสนุ น ไม่มสี ่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่ พรรคการเมืองใดๆ หรือ
ผูม้ อี านาจทางการเมือง
o บริษัทไม่มนี โยบายนาทรัพยากรของบริษัทไปให้การสนับสนุ น ช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมือง
นักการเมือง ไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ทางการเมืองใดๆ
o บริษทั ไม่มสี ่วนร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมือง หรือนักการเมืองใดๆ ในพืน้ ทีข่ องบริษัท
รวมถึงไม่ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สนิ ของบริษทั ในการนัน้ ๆ
o บริษทั ยึดมันในระบอบประชาธิ
่
ปไตย และส่งเสริมให้บุคลากรของบริษทั ไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ ตามรัฐธรรมนูญ
o บุคลากรของบริษัทสามารถใช้สทิ ธิทางการเมืองที่พงึ มี ผ่านการกระทาในนามของแต่ละบุคคล โ ดยไม่ใช้
ตาแหน่งในบริษทั หรือชื่อหรือตราบริษทั ชักจูงผูอ้ ่นื ให้จ่ายเงินอุดหนุ น หรือให้การสนับสนุ นแก่นักการเมือง
หรือพรรคการเมืองใดๆ ทัง้ นี้ บุคลากรต้องพึงระมัดระวังการกระทาใดๆ ทีอ่ าจทาให้เกิดความเข้าใจผิดว่า
บริษัท ได้ให้การสนับสนุ นหรือฝั กใฝ่ พรรคการเมืองใดๆ และต้องไม่รบกวนการทางานให้กบั บริษัท หรือ
ก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์
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5.7 การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การกระทาใดๆของบริษทั จะยึดถือประโยชน์ของบริษทั เป็ นสาคัญ และหลีกเลีย่ งการ
เข้าไปเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยไม่อนุ ญาตให้พนักงานของบริษัท
กระทาการโดยถือสิทธิพเิ ศษส่วนตัว ครอบครัว เพื่อน ผูใ้ กล้ชดิ และคนรูจ้ กั ในการสร้างอิทธิพลหรือหาประโยชน์ใส่
ตน ครอบครัว เพื่อน ผูใ้ กล้ชดิ และคนรูจ้ กั รวมทัง้ การเบียดบังเอาผลประโยชน์ของบริษทั มาเป็ นของตน เมื่อมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชา หรือผูม้ สี ว่ นร่วมในการอนุมตั ิ และให้ถอนตัวจากการมีส่วนร่วมใน
รายการนัน้ ๆ และจะต้องไม่นาข้อมูลที่ไม่พึงเปิ ดเผยของบริษัท ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหา ยทางด้านธุรกิจไป
เผยแพร่ให้ผอู้ ่นื หรือสาธารณชนได้ทราบ อันจะนามาซึง่ ผลประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว ผูใ้ กล้ชดิ ในรูปแบบต่างๆ
ในการจัด ซื้อ จัด จ้า ง ต้อ งดาเนิ น การผ่ า นขัน้ ตอนตามระเบีย บวิธีป ฏิบ ัติข องกระบวนการจัด ซื้อ จัด จ้า ง มีก าร
ดาเนินการอย่างเป็ นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ไม่มกี ารขัดแย้งทางผลประโยชน์
5.8 การจ่ายค่าอานวยความสะดวก บริษทั ไม่มนี โยบายจ่ายค่าอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐไม่ว่ากรณีใดๆ
เนื่องจากการจ่ายค่าอานวยความสะดวกทีจ่ ่ายให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องรัฐมีความเสีย่ งสูงมากทีจ่ ะกลายเป็ นการให้สนิ บน
หรือเป็ นค่าใช้จ่ายทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมาย
5.9 การจ้างพนักงานรัฐ บริษทั ไม่มนี โยบายจ้างพนักงานรัฐทีก่ ่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
เพื่อให้บุคคลในบริษทั และผู้มสี ่วนได้เสียทีม่ ผี ลกระทบต่อธุรกิจ ได้รบั ทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันอย่
่ างทัวถึ
่ ง จึง
กาหนดการดาเนินการ ดังนี้
6.1 เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันผ่
่ านทางการสือ่ สารของบริษทั เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์, อีเมลภายในบริษทั ,
เว็บไซต์บริษทั (https://www.eppcup.com/about/) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี (แบบ 56-1
One Report) ของบริษทั อีสเทิรน์ โพลีเมอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เป็ นต้น
6.2 อบรมนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันในการปฐมนิ
่
เทศพนักงานใหม่
6.3 อบรมทบทวนนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันอย่
่ างสม่าเสมออย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
6.4 กาหนดให้มกี ารสือ่ สารประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันไปยั
่
งตัวแทน ตัวกลางธุรกิจ บริษทั อื่นทีบ่ ริษทั มี
อานาจในการควบคุม และคู่คา้ รับทราบตัง้ แต่เริม่ ต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม
7. การประเมิ นความเสี่ยง
7.1 บริษทั เล็งเห็นถึงความสาคัญของกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ งจากการคอร์รปั ชันที
่ เ่ กีย่ วข้องในการดาเนิน
ธุรกิจ จึงได้จดั ทามาตรการควบคุมการคอร์รปั ชัน่ QSP-29 เพื่อใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ใิ นมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
7.2 การประเมินความเสีย่ งจะพิจารณาทัง้ ในด้านโอกาสเกิดและผลกระทบ เพื่อหามาตรการควบคุมและลดความเสีย่ ง
เหล่านัน้
7.3 บริษทั กาหนดให้มกี ารทบทวนการประเมินความเสีย่ งจากการคอร์รปั ชันอย่
่ างสม่าเสมออย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ รวมทัง้
ทบทวนการจัดการความเสีย่ งทีใ่ ช้อยู่ให้มคี วามเหมาะสมทีจ่ ะป้ องกันความสีย่ งให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
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8. การร้องเรียน แจ้งเบาะแส และช่องทางการร้องเรียนการคอร์รปั ชัน่
8.1 เบาะแส หรือหัวข้อการร้องเรียน ได้แก่
- การกระทาทุจริตทีเ่ กีย่ วข้องกับ บริษทั ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม กับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือหน่ วยงานเอกชน เช่น
การให้ หรือรับสินบน
- การกระทาทีผ่ ดิ ขัน้ ตอน กฎระเบียบของบริษทั ทีท่ าให้สงสัย หรือเป็ นช่องทางว่าจะกระทาการคอร์รปั ชัน่
- การกระทาทีก่ ่อให้เกิดการเสียประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษทั
- การกระทาทีผ่ ดิ กฎหมาย และจรรยาบรรณธุรกิจทีม่ แี นวโน้มการคอร์รปั ชัน่
8.2 ผูท้ ส่ี ามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนเกีย่ วกับการคอร์รปั ชันได้
่ คือผูท้ ม่ี สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษทั ไม่ว่าจะเป็ น
พนักงาน ภาครัฐบาล ภาคเอกชน
8.3 สามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
- จดหมายถึงกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อีสเทิรน์ โพลีแพค จากัด ทีอ่ ยู่ 50 ซอยบางนา-ตราด 25 บางนา กรุงเทพ
10260 โดย จ่าหน้าซอง ประทับตรา หรือระบุขอ้ ความ ทีแ่ สดงถึงการเป็ น “เอกสารลับเฉพาะ”
- จดหมายถึงประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั อีสเทิรน์ โพลีเมอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ที่
อยู่ 770 หมู่ 6 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โดยจ่าหน้าซอง ประทับตรา หรือระบุขอ้ ความ ที่
แสดงถึงการเป็ น “เอกสารลับเฉพาะ”
- อีเมลถึง กรรมการผูจ้ ดั การ
TeerawatV@eppcup.com (กรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส)
หรือ TanawatV@eppcup.com (กรรมการผูจ้ ดั การ)
- อีเมลถึง คณะกรรมการตรวจสอบ
Chaiwat@prospectconsult.co.th (ประธานกรรมการตรวจสอบ)
หรือ thanas.san@gmail.com (กรรมการตรวจสอบ)
- ตู้รบั คาร้องเรียนที่กาหนดไว้ภายในองค์กร โดย จ่าหน้าซอง ประทับตรา หรือระบุขอ้ ความที่แสดงถึงการเป็ น
“เอกสารลับเฉพาะ” เพื่อให้ผเู้ ปิ ดตูร้ บั คาร้องเรียนนาเสนอต่อกรรมการผูจ้ ดั การ
- แจ้งเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ของบริษทั https://www.eppcup.com/contact/#detail_3
8.4
กรณีพนักงานเกิดความไม่มนใจว่
ั ่ าการกระทาใดเป็ นการกระทาอันอาจจะเข้าลักษณะเป็ นการคอร์รปั ชัน่ พนักงาน
ควรปรึ ก ษาผู้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาโดยตรง หรื อ คณะท างาน ต่ อ ต้ า นการคอร์ ร ั ป ชั น่
หรื อ ผ่ า นทางอี เ มล
BhiradaK@eppcup.com หรือ โทร. 038 637 373 Ext.2200
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9. มาตรการคุ้มครองสิ ทธิ แก่ผรู้ อ้ งเรียน หรือแจ้งเบาะแส
9.1 เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิทธิของผูร้ อ้ งเรียน และผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีก่ ระทาโดยเจตนาสุจริต บริษทั จะปกปิ ดชื่อ ทีอ่ ยู่ หรือข้อมูล
ใดๆ ทีส่ ามารถระบุตวั ผูร้ อ้ งเรียน หรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ
โดยจากัดเฉพาะผู้ท่มี ีหน้ าที่รบั ผิดชอบในการดาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านัน้ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ดังกล่าวได้
9.2 ในกรณีทม่ี กี ารร้องเรียนผูท้ ม่ี ตี าแหน่งในระดับกรรมการผูจ้ ดั การขึน้ ไป คณะกรรมการตรวจสอบ จะทาหน้าทีใ่ นการ
คุม้ ครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผูร้ ้องเรียน พยาน และบุคคลทีใ่ ห้ขอ้ มูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รบั ความ
เดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็ นพยาน หรือการให้
ข้อมูล โดยขอให้ผรู้ อ้ งเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
9.3 ผูไ้ ด้รบั ข้อมูลจากการปฏิบตั ิหน้าที่ท่เี กี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสาร
หลักฐานของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง เว้นแต่
เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าทีท่ ก่ี ฎมายกาหนด
9.4 บริษทั ห้ามกระทาการใดๆ ทีเ่ ป็ นการข่มขู่ เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษ เลือกปฏิบตั ติ ่างๆ อันเป็ นผลมาจากการร้องเรียน
แจ้งเบาะแส การกระทาผิด ทุจริต คอร์รปั ชัน่
9.5 ผูบ้ ริหาร พนักงานทีม่ กี ารร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือทุจริตด้วยเจตนาทีส่ ุจริต ไม่ได้มกี ารกลันแกล้
่
ง
หากผลการสอบสวน ปรากฏว่า ผูถ้ ูกร้องเรียนเป็ นผูบ้ ริสทุ ธิ ์ บริษทั จะไม่มกี ารกล่าวโทษ หรือลงโทษใดๆ หรือปฏิบ ัติ
อย่ า งไม่ เ ป็ น ธรรมในภายหลัง ต่ อ ผู้แ จ้ง เบาะแสนัน้ ๆ อย่ า งไรก็ต าม หากผลการสอบสวนพบว่ า มีการร้องเรียน
ที่เป็ นเท็จ มีเจตนาให้ร้ายผู้อ่นื หรือจงใจกลันแกล้
่
งให้ได้รบั ความเสื่อมเสีย บริษัทจะลงโทษตามกฎระเบียบของ
บริษทั หรือดาเนินคดีตามกฎหมาย
9.6 กรณีบุคคลภายนอกองค์กร มีการแจ้งเบาะแสการกระทาผิด ทุจริตของพนักงานในบริษทั โดยมีการแจ้งเบาะแสด้วย
เจตนาทีบ่ ริสทุ ธิ ์ หากผลการสอบสวนปรากฏว่า ผูถ้ ูกร้องเรียนเป็ นผูบ้ ริสุทธิ ์ บริษทั จะไม่มกี ารกล่าวโทษ หรือปฏิบตั ิ
อย่างไม่เป็ นธรรมในภายหลังต่อผูแ้ จ้งเบาะแสนัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่ามีการร้องเรียนทีเ่ ป็ นเท็จ
มีเจตนาให้ร้ายผู้อ่นื หรือจงใจกลันแกล้
่
งให้ได้รบั ความเสื่อมเสีย บริษัทจะพิจารณาลงโทษในรูปแบบต่างๆ เช่น
ยุตกิ ารดาเนินธุรกิจ ไม่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนต่างๆ หรือดาเนินคดีตามกฎหมาย เป็ นต้น
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10. ขัน้ ตอนการสอบสวน และการลงโทษ
10.1 เมื่อได้รบั คาร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทาทีเ่ กีย่ วข้องกับการคอร์รปั ชัน่ จากแต่ละช่องทางจะถูกนาเสนอต่อ
กรรมการผูจ้ ดั การ หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณากลันกรอง
่
และมอบหมายให้มกี ารจัดให้มี
บุคคลหรือแต่งตัง้ คณะสอบสวน เพื่อดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
10.2 กรณีผลการสอบสวนพบว่ามีหลักฐาน หรือมีเหตุผลอันควรสรุปว่าผู้ท่ถี ูกกล่าวหากระทาผิดจริง บริษัทจะให้สทิ ธิ ์
ผูถ้ ูกกล่าวหาพิสจู น์ตนเอง หาข้อมูล พยาน หรือหลักฐาน เพื่อแสดงว่ามิได้กระทาผิดตามทีถ่ ูกกล่าวหา
10.3 กรณีผลการสอบสวนสรุปถึงทีส่ ุดแล้วว่า ผูถ้ ูกกล่าวหากระทาผิดจริง ผูถ้ ูกกล่าวหานัน้ จะได้รบั การพิจารณาลงโทษ
ทางวินยั ตามกฎระเบียบของบริษทั และได้รบั การลงโทษตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง หากได้กระทาการ
คอร์รปั ชันที
่ ผ่ ดิ ต่อกฎหมาย
10.4 การร้องเรียน หรือชีเ้ บาะแสทีเ่ ป็ นความเท็จ หากเป็ นเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของบริษทั จะได้รบั การลงโทษทางวินัย
ตามกฎระเบียบของบริษทั หรือดาเนินคดีตามกฎหมาย แต่หากเป็ นบุคคลภายนอก ทีท่ าให้เกิด ความเสียหาย
เสื่อมเสียต่อบริษทั จะมีการพิจารณาดาเนินคดีตามความเหมาะสม
10.5 ระยะเวลาดาเนินการตัง้ แต่ได้รบั คาร้องเรียนจนสามารถสรุปและแจ้งผลการสอบสวนได้ คือ ภายใน 30 วันทาการ
โดยผลการสอบสวนจะถูกส่งให้กรรมการผู้จดั การ หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่เ ป็ น ผูม้ อบหมายให้
สอบสวน ทัง้ นี้หากไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ผูท้ ด่ี าเนินการสอบสวนต้องชีแ้ จงเหตุผล แจ้งต่อ
กรรมการผูจ้ ดั การ หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบทีเ่ ป็ นผูม้ อบหมายการสอบสวน เพื่อแจ้งผูเ้ กีย่ วข้องให้ทราบ
10.6 บริษัทจะแจ้งความคืบหน้ าและผลการสอบสวนให้ผู้ร้องเรียนได้ทราบตามช่องทางที่ ผู้ร้องเรียนได้แจ้งชื่อ ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลของผูร้ อ้ งเรียน หรือกรณีไม่เปิ ดเผยตัวตน บริษทั จะสือ่ สารด้วยช่องทางอื่นๆทีส่ ามารถจะส่ง
ข้อมูลให้ทราบได้
บทลงโทษนี้ครอบคลุมพนักงานทุกคนตัง้ แต่ระดับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน โดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ ตัง้ แต่
ขัน้ ตอนการสอบสวนจนถึงบทลงโทษ
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11. การกากับติ ดตามและทบทวน
11.1 กรณีวาระเร่งด่วน
o
คณะทางานต่อต้านการคอร์รปั ชันพบประเด็
่
นทีเ่ ป็ นวาระเร่งด่วน ให้ดาเนินการดังนี้
- ประธานคณะทางานต่อต้านการคอร์รปั ชันรายงานต่
่
อกรรมการผูจ้ ดั การเพื่อพิจารณา และให้กรรมการ
ผูจ้ ดั การนาวาระเร่งด่วนเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทันที
- กรรมการผู้จดั การรายงานประเด็นที่พบปั ญหาที่พบ / วาระเร่งด่วนต่ อคณะกรรมการบริษัททราบ
จากนัน้ ประธานคณะทางานต่อต้านการคอร์รปั ชันแจ้
่ งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
o
หน่วยงานตรวจสอบภายในพบประเด็นทีเ่ ป็ นวาระเร่งด่วน ให้ดาเนินการตามคู่มอื ปฏิบตั งิ านการตรวจสอบ
ภายใน
11.2 หน่ วยงานตรวจสอบภายในจะดาเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ทัง้ นี้หน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในจะหารือผลการตรวจสอบร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไข ป้ องกันอย่างเหมาะสม และ
รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบต่อไป
11.3 คณะทางานต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ต้องทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุงนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
เป็ นประจาทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ และเสนอให้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุ มตั ิหากมีการ
เปลีย่ นแปลง รวมทัง้ กากับและติดตามการนานโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันนี
่ ้ไปปฏิบตั ิ และให้คาแนะนาต่างๆอย่าง
ต่อเนื่อง ทัง้ นี้หากต้องการมีการปรับปรุงใดๆ ต้องดาเนินการโดยเร็วทีส่ ดุ

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
----ลงนาม---(นายธนาวัฒน์ วิทรู ปกรณ์)
กรรมการผูจ้ ดั การ

นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่

หน้า 12

