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นโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด (EPP) ได้ร ับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์ร ัปช ันของ

ภาคเอกชนไทย เมื่อวนัที ่22 กรกฎาคม 2559 และเพื่อพฒันานโยบายใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทีบ่งัคบัใชใ้นปัจจุบนัและ

แนวทางของแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย จงึเหน็สมควรปรบัปรุงนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ เพื่อใหเ้กดิผล

ในการบงัคบัใชไ้ดจ้รงิ และเกดิประสทิธภิาพในการป้องกนัการคอรร์ปัชัน่กบัทุกกจิกรรมของบรษิทั 

1. วตัถปุระสงค ์

1.1 เพื่อก าหนดแนวปฏบิตั ิและการด าเนินการตามนโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่แก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน

บรษิทัทุกระดบั 

1.2 เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการสื่อสารและสรา้งความเขา้ใจถงึกระบวนการและแนวปฏบิตัใินการควบคุมความเสีย่ง

ดา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ใหก้บัพนกังานทุกระดบั 

1.3 เพื่อป้องกนัและควบคุมความเสีย่งทีเ่กดิจากการทุจรติคอร์รปัชัน่ รวมถงึผลกระทบต่อชื่อเสยีงและบทลงโทษตาม

กฎหมายต่างๆ 
 

2. ค านิยาม 

2.1    “บริษทั” หมายถงึ บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จ ากดั 

2.2 “การคอรร์ปัชัน่” (Corruption) หมายถงึ  

- การใหห้รอืรบัสนิบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ การให้ค ามัน่สญัญาว่าจะให ้การเรยีกรอ้งเงนิ

หรอืทรพัย์สนิหรอืผลประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถงึการให้ของขวญัหรอืการบรกิาร การใหเ้งนิสด

หรอืสิง่ตอบแทนเงนิสด 

- การใชอ้ านาจหน้าทีท่ีไ่ดม้าหรอือาศยัอ านาจทีม่อียู่  การละเวน้การปฏบิตัหิน้าที ่การใชข้อ้มูลของบรษิทัทีไ่ดร้บั

จากการปฏบิตัหิน้าทีใ่นทางทีม่ชิอบ 

- การกระท าใดๆทีผ่ดิกฎหมาย หรอืขดัแยง้ต่อหลกัศลีธรรม จรยิธรรม 

โดยกระท ากบัเจ้าหน้าทีห่รอืหน่วยงานของรฐั หรอืเจา้หน้าทีห่รอืหน่วยงานเอกชน หรอือื่นๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรง

หรอืทางออ้ม เพื่อ:- 

- ใหไ้ดม้าหรอืรกัษาไวซ้ึง่ธุรกจิ หรอื 

- เอือ้ประโยชน์ใหต้นเอง และ/หรอืผูอ้ื่น หรอื 

- ใหไ้ดม้าหรอืรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ม่เหมาะสมทางธุรกจิ 

เวน้แต่กรณีทีก่ฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนมธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิน่ หรอืจารตีทางการคา้ ให้

กระท าได ้โดยการให/้รบัของขวญั ใหเ้ป็นไปตาม “นโยบายการให้/รบัของขวญั การสนับสนุนต่างๆ” ทีบ่รษิทั

ก าหนดไว ้ 
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2.3 “การให้หรือรบัของขวญั การเลี้ยงรบัรอง และการบริการต้อนรบั”  (Gift and Hospitality) หมายถงึ การให ้

การรบัของขวญั สิง่ของ ของที่ระลกึในโอกาสต่างๆ การเลี้ยงรบัรอง การบริการต้อนรบัตามประเพณี เพื่อรกัษา

ความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างบรษิทั และหน่วยงานทีเ่ขา้ไปเกีย่วขอ้ง โดยไม่หวงัทีจ่ะไดร้บัการบรกิาร สิง่ตอบแทน สทิธิ

พเิศษทีไ่ม่ถูกตอ้งตามหลกัจรรยาบรรณธุรกจิ 

2.4 “การให้และรบัการสนับสนุน” (Sponsorship) หมายถึง เงนิหรอืสิง่ของที่ให้หรอืได้รบัจากลูกค้า คู่ค้า อย่าง

สมเหตุสมผล โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสนิค้า หรือชื่อเสยีงของบรษิัท เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความ

น่าเชื่อถอืทางการคา้ ช่วยกระชบัความสมัพนัธท์างธุรกจิและเหมาะสมแก่โอกาส 

2.5 “การบริจาคเพื่อการกศุล” (Donation) หมายถงึ การบรจิาคเงนิหรอืสิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใดใหบุ้คคลหรือนิติ

บุคคลใดทีจ่ดัตัง้ขึน้ เช่น สมาคม มูลนิธ ิองคก์รสาธารณะ วดั โรงพยาบาล สถานศกึษา หรอืองคก์รทีท่ าประโยชน์

เพื่อสงัคม อนัมวีตัถุประสงคเ์พื่อจดัท าสาธารณะประโยชน์ใหส้งัคมโดยไม่ไดห้วงัสิง่ตอบแทน หรอืผลประโยชน์จาก

องคก์รทีเ่ขา้ไปใหก้ารสนบัสนุน 

2.6  “การช่วยเหลือทางการเมือง” (Political Contribution) หมายถงึ การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิ สิง่ของ และ/

หรอืการเขา้ร่วมกจิกรรม ตลอดจนการสง่เสรมิใดๆทางการเมอืงทัง้ทางตรงและทางออ้ม ในนามบรษิทั เพื่อใหไ้ดม้า

เพื่อความไดเ้ปรยีบหรอืเอือ้ประโยชน์อื่นใด 

2.7  “การขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)” หมายถงึ การด าเนินกจิกรรมใดๆ ทีท่ าใหผ้ลประโยชน์

ส่วนตัวของพนักงานขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอาจบัน่ทอนประสิทธิภาพและท า ให้เกิดอคติในการ

ปฏิบตัิงาน ทัง้นี้ผลประโยชน์ส่วนตวัอาจรวมถึงการด าเนินกิจกรรมหรอืธุรกจิภายนอกบรษิัท ผลประโยชน์ทาง

การเงนิ หรอืความสมัพนัธส์ว่นตวั 

- กจิกรรมสว่นตวัพนกังาน 

- กจิกรรมของครอบครวัหรือสมาชิกในครอบครวัที่อาจกระทบถึงการตดัสนิใจเพื่อผลประโยชน์ ทางธุรกจิของ  

บรษิทั 

- กจิกรรมของบุคคลใกลช้ดิ หรอืบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธส์่วนตวัซึง่อาจจะกระทบถงึการตดัสนิใจเพื่อผลประโยชน์  

ทางธุรกจิของบรษิทั 

2.8 “ค่าอ านวยความสะดวก (Facilitation Payments)” หมายถงึ ค่าใชจ้่ายจ านวนเลก็น้อยทีจ่่ายแก่เจา้หน้าทีข่องรฐั

อย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการใหเ้พยีงเพื่อใหม้ัน่ใจว่า เจา้หน้าทีข่องรฐัจะด าเนินการตามกระบวนการ หรอืเป็น

การกระตุน้ใหด้ าเนินการรวดเรว็ขึน้ โดยกระบวนการนัน้ไม่ตอ้งอาศยัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีร่ฐั และเป็นการกระท าอนั

ชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรฐัผู้นัน้ รวมทัง้เป็นสทิธทิี่นิติบุคคลพงึจะไดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ เช่น  การขอ

ใบอนุญาต การขอหนงัสอืรบัรอง และการไดร้บัการบรกิารสาธารณะ เป็นตน้ 
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2.9 “การจ้างพนักงานรฐั” (Revolving Door) หมายถงึ การทีบุ่คคลผูเ้ป็นหรอืเคยเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐั และไดเ้ขา้มา

ท างานให้กบับริษัทเอกชน และอาจอาศยัความสมัพนัธ์หรือข้อมูลภายในไปเอื้อประโยชน์แก่บรษิัทเอกชนหรือ

ก่อใหเ้กดิภาวะความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของการปฏบิตัหิน้าทีข่องหน่วยงานของรฐัหรอืองคก์ร ก ากบัดูแลธุรกจิ

กบับรษิทัทีอ่ยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูล โดยผลของการกระท านัน้มุ่งหวงัใหเ้กดิความไดเ้ปรียบทางธุรกจิทีไ่ม่เป็นธรรม 

หรอืการก าหนดนโยบายเอือ้ประโยชน์เอกชนทีอ่ดตีเจา้หน้าทีข่องรฐันัน้ท างานให้ โดย “เจ้าหน้าท่ีรฐั/พนักงานรฐั” 

(Government Official) หมายถงึ  

- ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง  

- ขา้ราชการหรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่ซึง่มตี าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ า  

- ผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงานภาครฐัหรอืในรฐัวสิาหกจิ  

- ผูบ้รหิารทอ้งถิน่และสมาชกิสภาทอ้งถิน่ขององคป์กครองสว่นทอ้งถิน่  

- เจ้าพนักงานตามกฎหมาย ว่าด้วยลกัษณะปกครองท้องที่ หรอืเจ้าพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบญัญตัิ และให้

หมายความรวมถงึกรรมการ อนุกรรมการ ลกูจา้งของสว่นราชการ หน่วยงานภาครฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ และบุคคล

หรอืคณะบุคคล ซึ่งมกีฎหมายก าหนดให้ใช้อ านาจ หรอืได้รบัมอบให้ใช้อ านาจทางการปกครองของรฐัในการ

ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจดัตัง้ขึน้ในระบบราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืกจิการอื่น

ของรฐั1 
 

3. หน้าท่ีความรบัผิดชอบท่ีเก่ียวกบัการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

3.1 คณะกรรมการบริษทั 

ก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลใหม้รีะบบทีส่นบัสนุนการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อสรา้งความเขา้ใจ
ตระหนักถงึปัญหาทีเ่กดิจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร รวมทัง้ร่วมแกไ้ขปัญหาการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีส่่งผลกระทบต่อบรษิทั ทบทวนนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ และน านโยบายและ
มาตรการทัง้หมดไปปฏบิตัใิชภ้ายในองคก์ร 

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

สอบทานระบบรายงานทางการเงนิและบญัช ี สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน 
และระบบบรหิารความเสีย่งใหเ้หมาะสมและมปีระสทิธผิล รบัเรื่องแจง้เบาะแส ค ารอ้งเรยีนดา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

พจิารณากลัน่กรอง และแจง้ใหก้บัคณะกรรมการบรษิทัทราบ  เพื่อมอบหมายใหม้กีารด าเนินการตามกระบวนการ
สอบสวนต่อไป 

3.3 แผนกตรวจสอบภายใน บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

ปฏบิตัหิน้าที่ตามแผนการตรวจสอบภายในทีก่ าหนดไว้ รวมถงึกจิกรรมการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ เพื่อใหม้ัน่ใจว่า
ระบบการควบคุมบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อหาแนวทางการแกไ้ข ป้องกนัอย่างเหมาะสม และรายงานผลการตรวจสอบให้
คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ 

 

                                                           
1 พระราชบญัญตั ิประกอบรฐัธรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ.2542 
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3.4 กรรมการผูจ้ดัการอาวโุส / กรรมการผูจ้ดัการ   

พิจารณาอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่ พร้อมทัง้มอบหมายให้มีการสื่อสารให้บุคลากรในองค์กร และ
ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบอย่างทัว่ถึง  ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ให้
เหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกจิหรอืขอ้ก าหนดของกฎหมาย และน านโยบายและมาตรการทัง้หมดไปปฏบิตัิ
ใชภ้ายในองคก์ร ตลอดจนใหก้ารสนบัสนุนดา้นต่างๆ เช่น ทรพัยากร บุคลากร ฯลฯ เพื่อตอบสนองนโยบายต่อต้าน
การคอรร์ปัชัน่ ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ก าหนดหรอืมอบหมายบุคคล เขา้ท าการตรวจสอบพฤตกิรรมที่
เสีย่งต่อการคอรร์ปัชัน่ หรอืเขา้ท าการสอบสวน เมื่อพบเบาะแสการคอรร์ปัชัน่เกดิขึน้แล้ว  

3.5 คณะท างานการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะท างาน ตาม “ประกาศแต่งตัง้คณะท างานการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่” เพื่อท าหน้าทีส่ือ่สาร 
ประชาสมัพนัธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่ให้บุคลากรในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทัง้จดัให้มีการ
ประเมนิและการทบทวนความเสีย่งตาม “มาตรการควบคุมการคอรร์ปัชัน่” (QSP-29) และด าเนินงานตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่  จดัใหม้กีารอบรมเพื่อใหค้วามรู้ความเขา้ใจหรอืจดักจิกรรมเพื่อสรา้งจติส านึกของ
บุคลากรในต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ ชีแ้จงตอบขอ้ซกัถามและตคีวามกรณีทีม่ขีอ้สงสยัเกีย่วกบันโยบาย ตลอดจนดูแล
และตดิตามการน ามาตรการควบคุมการคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัไปปฏบิตัิ 

3.6 ผูบ้ริหาร   

ก าหนดใหม้กีระบวนการสง่เสรมิและสนบัสนุนนโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ และใหค้วามรู ้ใหค้ าปรกึษา เพื่อสรา้ง
ความเขา้ใจเกีย่วกบัการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่แก่พนักงาน รวมถงึเป็นแบบอย่างทีด่ใีนเรื่องการมคีวามซื่อสตัย ์จรยิธรรม 
และจรรยาบรรณ  น านโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ไปถือปฏบิตัิอย่างต่อเนื่องทัว่ทัง้องค์กร  

ส่งเสรมิใหพ้นักงานมวีฒันธรรมองคก์รทีป่ราศจากการให้หรอืรบัสนิบนและการคอร์รปัชัน่ รวมถงึสรา้งแรงจูงใจให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความสจุรติ เสยีสละเพื่อประโยชน์สว่นรวม 

3.7 พนักงาน  

ปฏบิตัหิน้าทีต่ามนโยบาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและค าสัง่ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ

คอรร์ปัชัน่ ร่วมสรา้งวฒันธรรมองคก์รใหป้ราศจากการใหห้รอืรบัสนิบนและการคอรร์ปัชัน่ ประพฤตปิฏบิตัิตนตาม

หลกัคุณธรรมและจรยิธรรม เป็นพนักงานที่ดขีองบรษิัท   กรณีมขีอ้สงสยัหรอืพบเหน็การฝ่าฝืนนโยบายต่อต้าน

การคอรร์ปัชัน่จะตอ้งรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา หรอืแจง้ผ่านช่องทางการรอ้งเรยีนต่างๆ ทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายฉบบันี้  

รวมทัง้ใหก้ารสนบัสนุนและใหค้วามร่วมมอืในการปฏบิตัติามนโยบายฉบบันี้อย่างเคร่งครดั 
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4. นโยบายและแนวทางปฏิบติั 

4.1 นโยบายฉบบันี้ต่อตา้นการใหห้รอืรบัสนิบนและการคอรร์ปัชัน่อยา่งสิน้เชงิ (Zero Tolerance Policy) และถอืปฏบิตั ิ

ตามกฎหมายทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อตา้นการใหห้รอืรบัสนิบนและการคอรร์ปัชัน่2 

4.2 กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร พนกังานทุกระดบั ตอ้งปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ จรรยาบรรณธุรกจิ และ

มาตรการควบคุมการคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จ ากดั อย่างเคร่งครดั โดยตอ้งไม่เขา้ไปเกีย่วขอ้งกบั

การคอรร์ปัชัน่ ไมว่่าจะเป็นทางตรงหรอืทางออ้ม และหา้มเรยีกรอ้ง ด าเนินการ หรอืยอมรบัการคอรร์ปัชัน่ เพื่อ

ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครวั เพื่อน และคนรูจ้กั 

4.3 พนกังานทุกระดบั พงึไม่ละเลยหรอืเพกิเฉย เมื่อพบเหน็การกระท าทีเ่ขา้ขา่ยการคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั โดย

แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรอืผูท้ีร่บัผดิชอบทราบ และต้องใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบ สอบสวน ขอ้เทจ็จรงิต่างๆ 

ทัง้นี้หากมขีอ้สงสยั ขอ้ซกัถาม ใหส้อบถามโดยตรงกบัผูบ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายในการตดิตาม

การปฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกจิ หรอืนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ ผ่านช่องทางต่างๆทีก่ าหนดไว ้

4.4 บรษิทัจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงานทีแ่จง้เบาะแส หรอืขอ้มูลการทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้ผูท้ีป่ฏเิสธ

การทุจรติคอรร์ปัชัน่ตามความเหมาะสม และสือ่สารใหพ้นกังานไดท้ราบ 

4.5 ผู้ที่กระท าการทุจริตคอร์รัปชัน่ถือว่าเป็นการกระท าที่ผิดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการ

พจิารณาตามกฎระเบยีบของบรษิทั และหากมกีารกระท าผดิทีข่ดักบั กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั กฎหมายของรฐั จะน าสง่

เรื่องใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัต่อไป และพรอ้มใหข้อ้มลูสนบัสนุน 

4.6 บรษิทัตระหนกัถงึความส าคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจกบับุคลากรในองคก์ร และบุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

หรอืมผีลกระทบต่อบรษิทั ในเรื่องทีต่อ้งปฏบิตัเิกีย่วกบัการปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่นี้ 

4.7 บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะสรา้งและรกัษาไวซ้ึง่วฒันธรรมองคก์ร เรื่องการไม่ยอมรบัการคอรร์ปัชัน่ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะกระท า

ต่อบุคคลใดกต็าม หรอืการท าธุรกรรมกบัภาครฐั หรอืภาคเอกชน 

4.8 การก าหนดมาตรการหรอืนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด ทีพ่งึยดึถอืปฏบิตั ิ

4.9 ก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการ ต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิทัตามรอบวาระการประชุมทีถู่กก าหนดขึน้ 

4.10 กรรมการผู้จ ัดการสามารถรายงานประเด็นการคอร์รัปชัน่ที่พบอย่างเร่งด่วนต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

4.11 ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มสามารถรายงานประเดน็การคอร์รปัชัน่ทีพ่บอย่างเร่งด่วน ในแต่ละช่องทางรบัค ารอ้งเรยีนที่

บรษิทัก าหนดไว ้

4.12 บรษิทัจะตอ้งแจง้และสนบัสนุนใหต้วัแทนธุรกจิ บรษิทัอื่นทีบ่รษิทัมอี านาจในการควบคุม และคู่คา้น านโยบายต่อตา้น

การคอรร์ปัชัน่ไปถอืปฎบิตั ิ
 

 

                                                           
2
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5. ข้อก าหนดในการด าเนินการ 

5.1 การบริหารงานด้านทรพัยากรมนุษย ์ตัง้แต่การสรรหาหรอืคดัเลอืกบุคคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การอบรม 

การประเมนิผลการปฏบิตังิาน การให้ผลตอบแทน ใหใ้ชแ้นวทางจรรยาบรรณธุรกจิ มาตรฐานแรงงาน โดยกระท า

ดว้ยความโปร่งใส สุจรติ ยุตธิรรม ไม่เลอืกปฏบิตัิ โดยก าหนดให้ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัสื่อสาร ท าความเขา้ใจกบั

พนักงานเกี่ยวกบันโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่  เพื่อใช้ในกิจกรรมที่อยู่ในความรบัผิดชอบและ

ควบคุมดแูลการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

5.2 การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ ให้ใช้แนวปฏิบตัิตามที่ก าหนดในคู่มอืจรรยาบรรณ

ธุรกจิ ทีม่ต่ีอผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ รวมทัง้ระเบยีบ คู่มอืการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนแนวทางปฏบิตัอิื่นๆ  

ทีก่ าหนดขึน้ เช่น มาตรการควบคุมการคอรร์ปัชัน่ เป็นตน้ 

5.3 การให้หรือรบัของขวญั การเลี้ยงรบัรอง และการบริการต้อนรบั และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ บรษิัทไม่มนีโยบายให้

หรอืรบัของขวญัหรอืของก านลัใดๆ ในรปูเงนิสด หรอืสิง่ทีเ่ทยีบเท่าเงนิสด เช่น พนัธบตัร หุน้ บตัรของขวญั รวมทัง้

อสงัหารมิทรพัย ์ของขวญั ทรพัยส์นิ ฯลฯ หรอืผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเอือ้ประโยชน์ หรอืละเวน้การปฏบิตังิานตาม

หน้าที ่เวน้ไวเ้สยีแต่ว่าการให ้หรอืรบัของขวญั ของทีร่ะลกึ จะกระท าตามวาระและโอกาสทีถ่อืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัิ

โดยทัว่ไป ตามนโยบายการให/้รบัของขวญั การสนบัสนุนต่างๆ หรอืแผนการตลาดในแต่ละปี  
 

การใช้จ่ายเพื่อการเลี้ยงรบัรองทางธุรกิจ การบริการต้อนรบั และการใช้จ่ายอื่นๆ ตามธรรมเนียมปฏิบตัิทัว่ไป

สามารถกระท าได ้แต่ตอ้งใชจ้่ายอย่างเหมาะสม และสามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด โดยปฏบิตัติาม

ระเบยีบการเบกิจ่ายของบรษิทั และนโยบายการให/้รบั ของขวญั การสนบัสนุนต่างๆ 
 

ไม่เป็นตวักลางในการน าเสนอเงนิ ทรพัยส์นิ สิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใดกบัผูเ้กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ หน่วยงานราชการ 

เอกชน หรอืองคก์รใดๆ เพื่อแลกกบัสทิธพิเิศษ หรอืการละเวน้การปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบั หรอืกฎหมาย 

5.4 การให้การสนับสนุน บริษัทถือว่าการให้เงินสนับสนุนเป็นวิธีการประชาสมัพนัธ์ เพื่อวตัถุประสงค์ทางธุรกิจ 

ภาพลกัษณ์ และชื่อเสยีงของบรษิัท ซึ่งมีความเสีย่งในการสื่อถึงการให้สนิบน หรอืเอื้อประโยชน์ได้ ดงันั ้น ต้อง

พสิูจน์ได้ว่า ผู้รบัการสนับสนุนได้ท ากจิกรรมตามโครงการที่แจ้งมาจรงิ และเป็นการด าเนินการเพื่อสนับสนุนให้

วตัถุประสงคข์องโครงการสมัฤทธิผ์ล ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคมอย่างแทจ้รงิ หรอืเพื่อเป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง

การด าเนินการดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยมแีนวปฏบิตั ิ 

o การใหเ้งนิสนับสนุนต้องด าเนินการตามขัน้ตอนระเบยีบของบรษิทั และนโยบายการให้/รบั ของขวญั การ

สนบัสนุนต่างๆ 

o การใหเ้งนิสนับสนุนแก่องค์กรหรอืกจิกรรมใดๆ ต้องเป็นไปเพื่อการส่งเสรมิธุรกจิ สร้างภาพลกัษณ์ทีด่ขีอง

บรษิทั ตอ้งมกีารระบุชื่อและ/หรอืตราสญัลกัษณ์บรษิทั ทีช่ดัเจนในสือ่การประชาสมัพนัธ ์การประกาศเกยีรติ

คุณ เป็นต้น กระท าการดว้ยความโปร่งใสโดยไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ตอบแทนใหก้บับุคคลหรอื

หน่วยงาน 
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5.5 การบริจาคเพื่อการกศุล เพื่อไม่ให้การบรจิาคไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเงนิ ทรพัย์สนิ ใช้เป็นขอ้อ้างหรอืเสน้ทาง

การคอร์รปัชัน่ และไม่ให้การบริจาคมีวตัถุประสงค์แอบแฝงอื่นใด บริษัทจึงขอก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์

เกีย่วกบัการบรจิาคเพื่อการกุศล ดงันี้ 

o การบริจาคเงิน หรือทรพัย์สนิ ต้องกระท าในนามบริษัทเท่านัน้ ให้กบัมูลนิธิ องค์กร  สาธารณกุศล วดั 

โรงพยาบาล โรงเรยีน องคก์รเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมทีม่ใีบรบัรอง เชื่อถอืได ้ตรวจสอบได ้ทัง้นี้ใหค้รอบคลุม

ถึงการบริจาคเพื่อเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการด าเนินการด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate 

Social Responsibility : CSR) โดยการบรจิาคต้องด าเนินการตามขัน้ตอนระเบยีบของบรษิทั และนโยบาย

การให/้รบั ของขวญั การสนบัสนุนต่างๆ   

o การบรจิาค ต้องสามารถพสิจูน์ไดว้่าเป็นไปเพื่อการกุศล ไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ตอบแทนใหก้บั

บุคคล หรือหน่วยงานใด ยกเว้นการประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทัว่ไป เช่น การติดตรา

สญัลกัษณ์ (Logo) ชื่อบรษิทั ในสือ่เพื่อการประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

5.6 การช่วยเหลือทางการเมือง บรษิทัมนีโยบายเป็นกลางทางการเมอืง ไม่ฝักใฝ่การเมอืง นักการเมอืง หรอืพรรค
การเมอืงใดๆ ไม่มกีารสนับสนุนหรอืส่งเสรมิใหพ้นักงานเขา้ร่วมกจิกรรมทางการเมอืงในนามของบรษิทั ไม่มกีาร
สนับสนุนทางการเงนิ หรอืทรพัยากรอื่นใดแก่พรรคการเมอืง นักการเมอืง ผู้สมคัรเขา้รบัการเลอืกตัง้ทุกระดบั ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งการได้เปรียบทางธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดอนัมิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย หรอืความได้เปรยีบทางธุรกจิการคา้ อย่างไรกต็าม บรษิทัใหค้วามเคารพในดา้นสทิธเิสรภีาพในการใช้
สทิธทิางการเมอืงของบุคลากรทุกคน ในฐานะพลเมอืงทีด่ตีามกฎหมาย และภายใต้ระบอบประชาธปิไตย โดยมี
แนวปฏบิตั ิดงันี้ 
o บรษิทัยดึมัน่ในการเป็นกลางทางการเมอืง ไม่สนับสนุน ไม่มสี่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรคการเมอืงใดๆ หรอื 

ผูม้อี านาจทางการเมอืง 
o บรษิัทไม่มนีโยบายน าทรพัยากรของบรษิัทไปให้การสนับสนุน ช่วยเหลอืทางการเมืองแก่พรรคการเมอืง 

นกัการเมอืง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรอืทางออ้ม เพื่อประโยชน์ทางการเมอืงใดๆ 
o บรษิทัไม่มสี่วนร่วมในการหาเสยีง หรอืโฆษณาใหพ้รรคการเมอืง หรอืนักการเมอืงใดๆ ในพืน้ทีข่องบรษิัท 

รวมถงึไม่ใชท้รพัยากรและทรพัยส์นิของบรษิทัในการนัน้ๆ 
o บรษิทัยดึมัน่ในระบอบประชาธปิไตย และสง่เสรมิใหบุ้คลากรของบรษิทัไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ตามรฐัธรรมนูญ 
o บุคลากรของบรษิัทสามารถใช้สทิธทิางการเมอืงที่พงึม ีผ่านการกระท าในนามของแต่ละบุคคล โดยไม่ใช้

ต าแหน่งในบรษิทั หรอืชื่อหรอืตราบรษิทั ชกัจูงผูอ้ื่นใหจ้่ายเงนิอุดหนุน หรอืใหก้ารสนับสนุนแก่นักการเมอืง
หรอืพรรคการเมอืงใดๆ ทัง้นี้ บุคลากรต้องพงึระมดัระวงัการกระท าใดๆ ทีอ่าจท าให้เกดิความเขา้ใจผดิว่า
บรษิัท ได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่พรรคการเมอืงใดๆ และต้องไม่รบกวนการท างานให้กบับรษิัท หรือ
ก่อใหเ้กดิการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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5.7 การขดัแย้งทางผลประโยชน์ การกระท าใดๆของบรษิทั จะยดึถอืประโยชน์ของบรษิทัเป็นส าคญั และหลกีเลีย่งการ

เขา้ไปเกี่ยวข้องในกจิกรรมที่อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยไม่อนุญาตให้พนักงานของบรษิัท 

กระท าการโดยถอืสทิธพิเิศษสว่นตวั ครอบครวั เพื่อน ผูใ้กลช้ดิ และคนรูจ้กั ในการสรา้งอทิธพิลหรอืหาประโยชน์ใส่

ตน ครอบครวั เพื่อน ผูใ้กลช้ดิ และคนรูจ้กั รวมทัง้การเบยีดบงัเอาผลประโยชน์ของบรษิทัมาเป็นของตน เมื่อมคีวาม

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชา หรอืผูม้สีว่นร่วมในการอนุมตั ิและใหถ้อนตวัจากการมสี่วนร่วมใน

รายการนัน้ๆ และจะต้องไม่น าขอ้มูลที่ไม่พึงเปิดเผยของบริษัท ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสยีหายทางด้านธุรกิจไป

เผยแพร่ใหผู้อ้ื่นหรอืสาธารณชนไดท้ราบ อนัจะน ามาซึง่ผลประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครวั ผูใ้กลช้ดิในรูปแบบต่างๆ 

ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องด าเนินการผ่านขัน้ตอนตามระเบียบวิธีปฏิบัติของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  มีการ

ด าเนินการอย่างเป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ไม่มกีารขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

5.8 การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก บรษิทัไม่มนีโยบายจ่ายค่าอ านวยความสะดวกแก่เจา้หน้าทีข่องรฐัไม่ว่ากรณีใดๆ 

เน่ืองจากการจ่ายค่าอ านวยความสะดวกทีจ่่ายใหก้บัเจา้หน้าทีข่องรฐัมคีวามเสีย่งสงูมากทีจ่ะกลายเป็นการใหส้นิบน 

หรอืเป็นค่าใชจ้่ายทีม่ชิอบดว้ยกฎหมาย 

5.9 การจ้างพนักงานรฐั บรษิทัไม่มนีโยบายจา้งพนกังานรฐัทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
 

6. การเผยแพรน่โยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

เพื่อใหบุ้คคลในบรษิทัและผู้มสี่วนไดเ้สยีทีม่ผีลกระทบต่อธุรกจิ ไดร้บัทราบนโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่อย่างทัว่ถงึ จงึ

ก าหนดการด าเนินการ ดงันี้ 

6.1 เผยแพร่นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ผ่านทางการสือ่สารของบรษิทั เช่น บอรด์ประชาสมัพนัธ,์ อเีมลภายในบรษิทั, 

เวบ็ไซตบ์รษิทั (https://www.eppcup.com/about/) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 

One Report) ของบรษิทั อสีเทริน์ โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เป็นตน้ 

6.2 อบรมนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 

6.3 อบรมทบทวนนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่อย่างสม ่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6.4 ก าหนดใหม้กีารสือ่สารประชาสมัพนัธน์โยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ไปยงัตวัแทน ตวักลางธุรกจิ บรษิทัอื่นทีบ่รษิทัมี

อ านาจในการควบคุม และคู่คา้รบัทราบตัง้แต่เริม่ตน้ความสมัพนัธท์างธุรกจิและในภายหลงัตามความเหมาะสม  

 

7. การประเมินความเส่ียง 

7.1 บรษิทัเลง็เหน็ถงึความส าคญัของกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่งจากการคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนิน

ธุรกจิ จงึไดจ้ดัท ามาตรการควบคุมการคอรร์ปัชัน่ QSP-29 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัใินมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

7.2 การประเมนิความเสีย่งจะพจิารณาทัง้ในดา้นโอกาสเกดิและผลกระทบ เพื่อหามาตรการควบคุมและลดความเสีย่ง

เหล่านัน้ 

7.3 บรษิทัก าหนดใหม้กีารทบทวนการประเมนิความเสีย่งจากการคอรร์ปัชัน่อย่างสม ่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมทัง้

ทบทวนการจดัการความเสีย่งทีใ่ชอ้ยู่ใหม้คีวามเหมาะสมทีจ่ะป้องกนัความสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

https://www.eppcup.com/about/


นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ หน้า 9 
 

8. การรอ้งเรียน แจ้งเบาะแส และช่องทางการรอ้งเรียนการคอรร์ปัชัน่  

8.1 เบาะแส หรอืหวัขอ้การรอ้งเรยีน ไดแ้ก่ 

- การกระท าทุจรติทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ทัง้ทางตรงและทางออ้ม กบัเจา้หน้าทีข่องรฐั หรอืหน่วยงานเอกชน เช่น 

การให ้หรอืรบัสนิบน   

- การกระท าทีผ่ดิขัน้ตอน กฎระเบยีบของบรษิทั ทีท่ าใหส้งสยั หรอืเป็นช่องทางว่าจะกระท าการคอรร์ปัชัน่   

- การกระท าทีก่่อใหเ้กดิการเสยีประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสยีงของบรษิทั 

- การกระท าทีผ่ดิกฎหมาย และจรรยาบรรณธุรกจิทีม่แีนวโน้มการคอรร์ปัชัน่ 

8.2 ผูท้ีส่ามารถแจง้เบาะแส หรอืรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการคอรร์ปัชัน่ได ้คอืผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มของบรษิทั ไม่ว่าจะเป็น

พนกังาน ภาครฐับาล ภาคเอกชน 

8.3 สามารถแจง้เบาะแส หรอืรอ้งเรยีน ผ่านช่องทางต่างๆ ดงันี้ 

- จดหมายถงึกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อสีเทริน์ โพลแีพค จ ากดั ทีอ่ยู่ 50 ซอยบางนา-ตราด 25 บางนา กรุงเทพ 

10260 โดย จ่าหน้าซอง ประทบัตรา หรอืระบุขอ้ความ ทีแ่สดงถงึการเป็น “เอกสารลบัเฉพาะ” 

- จดหมายถงึประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการตรวจสอบ บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ที่

อยู่ 770 หมู่ 6 ต.เทพารกัษ์ อ.เมอืง จ.สมุทรปราการ 10270 โดยจ่าหน้าซอง ประทบัตรา หรอืระบุขอ้ความ ที่

แสดงถงึการเป็น “เอกสารลบัเฉพาะ” 

- อเีมลถงึ กรรมการผูจ้ดัการ  

TeerawatV@eppcup.com (กรรมการผูจ้ดัการอาวุโส) 

หรอื TanawatV@eppcup.com (กรรมการผูจ้ดัการ) 

- อเีมลถงึ คณะกรรมการตรวจสอบ  

Chaiwat@prospectconsult.co.th (ประธานกรรมการตรวจสอบ)  

หรอื thanas.san@gmail.com (กรรมการตรวจสอบ) 

- ตู้รบัค าร้องเรยีนที่ก าหนดไวภ้ายในองค์กร โดย จ่าหน้าซอง ประทบัตรา หรอืระบุขอ้ความที่แสดงถึงการเป็น 

“เอกสารลบัเฉพาะ” เพื่อใหผู้เ้ปิดตูร้บัค ารอ้งเรยีนน าเสนอต่อกรรมการผูจ้ดัการ 

- แจง้เรื่องรอ้งเรยีนบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั https://www.eppcup.com/contact/#detail_3 

8.4 กรณีพนักงานเกดิความไม่มัน่ใจว่าการกระท าใดเป็นการกระท าอนัอาจจะเขา้ลกัษณะเป็นการคอรร์ปัชัน่ พนักงาน

ควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือคณะท างาน ต่อต้านการคอร์รัปชัน่  หรือผ่านทางอีเมล 

BhiradaK@eppcup.com หรอื โทร. 038 637 373 Ext.2200 
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9. มาตรการคุ้มครองสิทธิแก่ผูร้อ้งเรียน หรอืแจ้งเบาะแส 

9.1 เพื่อเป็นการคุม้ครองสทิธขิองผูร้อ้งเรยีน และผูใ้หข้อ้มลูทีก่ระท าโดยเจตนาสจุรติ บรษิทัจะปกปิดชื่อ ทีอ่ยู่ หรอืขอ้มลู

ใดๆ ทีส่ามารถระบุตวัผูร้อ้งเรยีน หรอืผูใ้หข้อ้มลูได ้และเกบ็รกัษาขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั 

โดยจ ากดัเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รบัผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านัน้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล

ดงักล่าวได ้

9.2 ในกรณีทีม่กีารรอ้งเรยีนผูท้ีม่ตี าแหน่งในระดบักรรมการผูจ้ดัการขึน้ไป คณะกรรมการตรวจสอบ จะท าหน้าทีใ่นการ

คุม้ครองผู้แจง้เบาะแส หรอืผูร้้องเรยีน พยาน และบุคคลทีใ่ห้ขอ้มูลในการสบืสวนหาขอ้เทจ็จรงิ ไม่ให้ไดร้บัความ

เดอืดรอ้น อนัตรายใด หรอืความไม่ชอบธรรม อนัเกดิมาจากการแจง้เบาะแส รอ้งเรยีน การเป็นพยาน หรอืการให้

ขอ้มลู โดยขอใหผู้ร้อ้งเรยีนสง่เรื่องรอ้งเรยีนมายงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

9.3 ผูไ้ด้รบัขอ้มูลจากการปฏบิตัิหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องร้องเรยีน มหีน้าที่เกบ็รกัษาขอ้มูล ขอ้ร้องเรยีนและเอกสาร

หลกัฐานของผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั หา้มเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอื่นทีไ่ม่มหีน้าทีเ่กีย่วขอ้ง เวน้แต่

เป็นการเปิดเผยตามหน้าทีท่ีก่ฎมายก าหนด 

9.4 บรษิทัหา้มกระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการขม่ขู ่เลกิจา้ง พกังาน ลงโทษ เลอืกปฏบิตัต่ิางๆ อนัเป็นผลมาจากการรอ้งเรยีน

แจง้เบาะแส การกระท าผดิ ทุจรติ คอรร์ปัชัน่ 

9.5 ผูบ้รหิาร พนักงานทีม่กีารร้องเรยีนและแจ้งเบาะแสการกระท าผดิหรอืทุจรติดว้ยเจตนาทีสุ่จรติ ไม่ไดม้กีารกลัน่แกล้ง 

หากผลการสอบสวน ปรากฏว่า ผูถู้กรอ้งเรยีนเป็นผูบ้รสิทุธิ ์บรษิทัจะไม่มกีารกล่าวโทษ หรอืลงโทษใดๆ หรอืปฏิบัติ

อย่างไม่เป็นธรรมในภายหลังต่อผู้แจ้งเบาะแสนัน้ๆ อย่างไรก็ตาม  หากผลการสอบสวนพบว่ามีการรอ้งเรยีน

ที่เป็นเทจ็ มเีจตนาให้ร้ายผู้อื่น หรอืจงใจกลัน่แกล้งให้ได้รบัความเสื่อมเสยี บรษิัทจะลงโทษตามกฎระเบยีบของ

บรษิทั หรอืด าเนินคดตีามกฎหมาย 

9.6 กรณีบุคคลภายนอกองคก์ร มกีารแจง้เบาะแสการกระท าผดิ ทุจรติของพนกังานในบรษิทั โดยมกีารแจง้เบาะแสดว้ย

เจตนาทีบ่รสิทุธิ ์หากผลการสอบสวนปรากฏว่า ผูถู้กรอ้งเรยีนเป็นผูบ้รสิุทธิ ์บรษิทัจะไม่มกีารกล่าวโทษ หรอืปฏบิตัิ

อย่างไม่เป็นธรรมในภายหลงัต่อผูแ้จง้เบาะแสนัน้ๆ อย่างไรกต็าม หากผลการสอบสวนพบว่ามกีารรอ้งเรยีนทีเ่ป็นเทจ็ 

มเีจตนาให้ร้ายผู้อื่น หรอืจงใจกลัน่แกล้งให้ได้รบัความเสื่อมเสยี บรษิัทจะพจิารณาลงโทษในรูปแบบต่างๆ เช่น  

ยุตกิารด าเนินธุรกจิ ไม่ใหค้วามช่วยเหลอื สนบัสนุนต่างๆ หรอืด าเนินคดตีามกฎหมาย เป็นตน้ 
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10. ขัน้ตอนการสอบสวน และการลงโทษ 

10.1 เมื่อไดร้บัค ารอ้งเรยีน หรอืแจง้เบาะแสการกระท าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคอรร์ปัชัน่ จากแต่ละช่องทางจะถูกน าเสนอต่อ

กรรมการผูจ้ดัการ หรอืคณะกรรมการตรวจสอบแลว้แต่กรณี เพื่อพจิารณากลัน่กรอง และมอบหมายใหม้กีารจดัใหม้ี

บุคคลหรอืแต่งตัง้คณะสอบสวน เพื่อด าเนินการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ 

10.2 กรณีผลการสอบสวนพบว่ามหีลกัฐาน หรอืมเีหตุผลอนัควรสรุปว่าผู้ที่ถูกกล่าวหากระท าผดิจรงิ บรษิัทจะให้สทิธิ ์

ผูถู้กกล่าวหาพสิจูน์ตนเอง หาขอ้มลู พยาน หรอืหลกัฐาน เพื่อแสดงว่ามไิดก้ระท าผดิตามทีถู่กกล่าวหา 

10.3 กรณีผลการสอบสวนสรุปถงึทีสุ่ดแลว้ว่า ผูถู้กกล่าวหากระท าผดิจรงิ ผูถู้กกล่าวหานัน้จะได้รบัการพจิารณาลงโทษ

ทางวนิยัตามกฎระเบยีบของบรษิทั และไดร้บัการลงโทษตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง หากไดก้ระท าการ

คอรร์ปัชัน่ทีผ่ดิต่อกฎหมาย   

10.4 การรอ้งเรยีน หรอืชีเ้บาะแสทีเ่ป็นความเทจ็ หากเป็นเจ้าหน้าที ่หรอืพนกังานของบรษิทัจะไดร้บัการลงโทษทางวนิัย

ตามกฎระเบยีบของบรษิทั หรอืด าเนินคดตีามกฎหมาย แต่หากเป็นบุคคลภายนอก ทีท่ าใหเ้กดิความเสยีหาย 

เสื่อมเสยีต่อบรษิทั จะมกีารพจิารณาด าเนินคดตีามความเหมาะสม 

10.5 ระยะเวลาด าเนินการตัง้แต่ไดร้บัค ารอ้งเรยีนจนสามารถสรุปและแจง้ผลการสอบสวนได ้คอื ภายใน 30 วนัท าการ 

โดยผลการสอบสวนจะถูกส่งให้กรรมการผู้จดัการ หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นผูม้อบหมายให้

สอบสวน ทัง้นี้หากไม่สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั ผูท้ีด่ าเนินการสอบสวนตอ้งชีแ้จงเหตุผล แจง้ต่อ

กรรมการผูจ้ดัการ หรอืประธานคณะกรรมการตรวจสอบทีเ่ป็นผูม้อบหมายการสอบสวน เพื่อแจง้ผูเ้กีย่วขอ้งใหท้ราบ 

10.6 บริษัทจะแจ้งความคืบหน้าและผลการสอบสวนให้ผู้ร้องเรียนได้ทราบตามช่องทางที่ ผู้ร้องเรียนได้แจ้งชื่อ ที่อยู่ 

หมายเลขโทรศพัท ์อเีมลของผูร้อ้งเรยีน หรอืกรณีไม่เปิดเผยตวัตน บรษิทัจะสือ่สารดว้ยช่องทางอื่นๆทีส่ามารถจะสง่

ขอ้มลูใหท้ราบได ้
 

บทลงโทษนี้ครอบคลุมพนกังานทุกคนตัง้แต่ระดบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน โดยไม่มกีารเลอืกปฏบิตั ิตัง้แต่

ขัน้ตอนการสอบสวนจนถงึบทลงโทษ 
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11. การก ากบัติดตามและทบทวน 

11.1 กรณีวาระเร่งด่วน 

o คณะท างานต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่พบประเดน็ทีเ่ป็นวาระเร่งด่วน ใหด้ าเนินการดงันี้ 

- ประธานคณะท างานต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่รายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการเพื่อพจิารณา และใหก้รรมการ

ผูจ้ดัการน าวาระเร่งด่วนเขา้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทนัท ี

- กรรมการผู้จดัการรายงานประเด็นที่พบปัญหาที่พบ / วาระเร่งด่วนต่อคณะกรรมการบรษิัททราบ 

จากนัน้ประธานคณะท างานต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่แจง้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

o หน่วยงานตรวจสอบภายในพบประเดน็ทีเ่ป็นวาระเร่งด่วน ใหด้ าเนินการตามคู่มอืปฏบิตังิานการตรวจสอบ

ภายใน 

11.2 หน่วยงานตรวจสอบภายในจะด าเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆอย่างสม ่าเสมอ 

เพื่อใหม้ัน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในมปีระสทิธผิลตามนโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ ทัง้นี้หน่วยงานตรวจสอบ

ภายในจะหารอืผลการตรวจสอบร่วมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งเพื่อหาแนวทางการแก้ไข ป้องกนัอย่างเหมาะสม และ

รายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบต่อไป  

11.3 คณะท างานต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ ตอ้งทบทวน ตรวจสอบ และปรบัปรุงนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่

เป็นประจ าทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพจิารณาอนุมตัิหากมีการ

เปลีย่นแปลง รวมทัง้ก ากบัและตดิตามการน านโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่นี้ไปปฏบิตั ิและใหค้ าแนะน าต่างๆอย่าง

ต่อเนื่อง ทัง้นี้หากตอ้งการมกีารปรบัปรุงใดๆ ตอ้งด าเนินการโดยเรว็ทีส่ดุ 

 
 
 
 

ประกาศ ณ วนัที ่11 พฤศจกิายน 2564 
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