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นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
บริษทั อีสเทิรน์ โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) “บริษทั ” หรือ “EPG” ดำเนินธุรกิจในลักษณะกำรลงทุน
ในบริษทั อื่น หรือ Holding Company ปจั จุบนั บริษทั ลงทุนในธุรกิจแปรรูปโพลีเมอร์และพลำสติกทีม่ นี วัตกรรม
ทีส่ ร้ำงควำมแตกต่ำง ได้แก่
1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยฉนวนยำงกันควำมร้อน/เย็น
2. ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยอุปกรณ์ชน้ิ ส่วนและตกแต่งยำนยนต์
3. ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยบรรจุภณ
ั ฑ์พลำสติก
4. ธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ
5. ธุรกิจเพื่อกำรวิจยั และพัฒนำ
6. ธุรกิจร่วมทุน
บริษทั มีปณิธำนในกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรมต่อผูท้ ม่ี สี ่วน
ได้เ สีย ทุ ก กลุ่ ม ตำมหลัก กำรที่ร ะบุ ใ นนโยบำยกำรก ำกับ ดู แ ลกิจ กำรที่ดี และจรรยำบรรณธุ ร กิจ มีค วำม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
บริษทั มีเจตนำรมณ์และควำมมุง่ มันในกำรต่
่
อต้ำนกำรคอร์รปั ชันทุ
่ กรูปแบบ จึงได้จดั ทำนโยบำยต่อต้ำน
กำรคอร์รปั ชัน่ โดยกำหนดควำมรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ ข้อกำหนดในกำรดำเนินกำรทีเ่ หมำะสม เพื่อป้องกันกำร
คอร์รปั ชันกั
่ บทุกกระบวนกำรในทุกธุรกิจของบริษทั รวมทัง้ ให้มกี ำรพิจำรณำและปฏิบตั อิ ย่ำงรอบคอบ สำหรับ
ธุรกิจทีอ่ ำจมีควำมเสีย่ งด้ำนกำรคอร์รปั ชัน่ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อกำหนดแนวปฏิบตั ิ กำรดำเนินกำรเพื่อกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันแก่
่ กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำนบริษทั ทุกระดับ
1.2 เพื่อใช้เป็นเครือ่ งมือในกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมเข้ำใจถึงกระบวนกำรและแนวปฏิบตั ใิ นกำรควบคุม
ควำมเสีย่ งด้ำนกำรคอร์รปั ชันให้
่ กบั พนักงำนทุกระดับ
1.3 เพื่อป้องกันและควบคุมควำมเสีย่ งทีเ่ กิดจำกกำรคอร์รปั ชัน่ รวมถึงผลกระทบต่อธุรกิจ ชื่อเสียงและ
บทลงโทษตำมบทบัญญัตขิ องกฎหมำยต่ำงๆ
1.4 เพื่อสื่อสำรให้ผมู้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มทรำบถึงเจตนำรมณ์ แนวปฏิบตั แิ ห่งนโยบำยต่อต้ำนกำร
คอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั และสร้ำงควำมร่วมมือในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน่

นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน-EPG
่
แก้ไขครัง้ ที่ 01

หน้ำ 1

2. คานิ ยาม หรือคาจากัดความ

2.1 “บริ ษทั ” หมำยถึง บริษทั อีสเทิรน์ โพลีเมอร์ กรุป๊ จำกัด (มหำชน) หรือ “EPG”
2.2 “บริ ษัท ย่ อ ย” หมำยถึง บริษ ัท หรือ นิ ต ิบุ ค คใดๆ ที่บ ริษ ัท ถือ หุ้น เกิน กว่ ำ ร้อ ยละ 50 ของทุ น
จดทะเบียนหรือจำนวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั หรือนิตบิ ุคคลนัน้ ไม่ว่ำบริษทั หรือ
นิตบิ ุคคลนัน้ จะจดทะเบียนภำยใต้กฎหมำยไทยหรือกฎหมำยอื่นใด
2.3 “การทุจริ ต” (Fraud) หมำยถึง กำรแสวงหำประโยชน์ท่มี คิ วรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยสำหรับ
ตนเองหรือผูอ้ ่นื หรือกำรใช้อำนำจทีไ่ ด้มำหรือกำรใช้ทรัพย์สนิ ทีม่ อี ยู่ในทำงมิชอบ เพื่อประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครัว บุคคลอื่นๆ หรือกำรได้รบั ประโยชน์อ่นื ใดที่มคิ วรได้ อันก่อให้เกิดควำมเสียหำย
ต่อประโยชน์ของผูอ้ ่นื เช่น กำรติดสินบน ผลประโยชน์ทบั ซ้อน กำรยักยอก กำรฟอกเงิน กำรปกปิด
ข้อเท็จจริง กำรขัดขวำงกระบวนกำรยุตธิ รรม เป็นต้น รูปแบบกำรทุจริต ได้แก่
- การยักยอกทรัพย์ (Asset Misappropriation) หมำยถึง กำรครอบครองทรัพย์ซง่ึ เป็ นของผูอ้ ่นื
หรือซึง่ ผูอ้ ่นื เป็ นเจ้ำของรวมอยู่ดว้ ย เพื่อเบียดบังเอำทรัพย์นนั ้ มำเป็ นของตน หรือบุคคลทีส่ ำม
โดยทุจริต
- การตกแต่ งบัญชี (Falsifying Financial Statements) หมำยถึง คือกำรปรับแต่งตัวเลข
ทำงกำรบัญชี โดยอำศัยควำมได้เปรียบของช่องโหว่ของหลักกำรบัญชีและทำงเลือกต่ำงๆ ใน
กำรวัดมูลค่ำและกำรเปิ ดเผยข้อมูลทำงกำรบัญชีเพื่อที่จะเปลี่ยนข้อมู ลในงบกำรเงินจำกสิง่ ที่
ควรจะเป็นไปสู่สงิ่ ทีต่ อ้ งกำรทีจ่ ะให้เป็นในรำยงำนงบกำรเงิน
- การคอร์รปั ชัน่ มีกำรระบุควำมหมำยตำมข้อ 2.4
2.4 “การคอร์รปั ชัน”
่ (Corruption) หมำยถึง
- กำรให้ รับสินบนไม่ว่ำจะอยูใ่ นรูปแบบใดๆ โดยกำรเสนอให้ กำรให้คำมันว่
่ ำจะให้ สัญญำว่ำจะให้
มอบให้ เรียกร้อง หรือรับซึง่ เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดซึง่ ไม่เหมำะสม รวมถึงของขวัญ
กำรบริกำร เงินสด สิง่ ทีแ่ ทนเงินสด
- กำรใช้อำนำจทีไ่ ด้มำโดยหน้ำที่ หรืออำศัยตำแหน่ งหน้ำที่ อำนำจ อิทธิพลที่มอี ยู่กบั เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ หน่ วยงำนของรัฐ หน่ วยงำนเอกชน หรือผู้ท่มี หี น้ำที่ ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวปฏิบตั หิ รือละเว้นกำรปฏิบตั หิ น้ำทีโ่ ดยมิชอบ เพื่อให้เกิดผล ดังนี้
 กำรให้ได้มำหรือรักษำไว้ซง่ึ ธุรกิจ
 กำรเอือ้ ประโยชน์ให้กบั ตนเอง และ/หรือผูอ้ ่นื
 เพื่อให้ได้มำหรือรักษำไว้ซง่ึ ผลประโยชน์อ่นื ใดที่ไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ
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เว้นแต่กรณีทก่ี ฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ ขนมธรรมเนียมประเพณีของท้องถิน่ หรือ
จำรีตทำงกำรค้ำ ให้ กระทำได้ ไม่ถือ ว่ำเป็ นกำรคอร์รปั ชัน่ ซึ่งกำรให้ หรือ มอบของขวัญ
ทรัพ ย์ส ิน หรือ ประโยชน์ อ่ืน ใด ให้เ ป็ น ตำมนโยบายการให้ /รับ ของขวัญ ทรัพ ย์สิ น การ
สนับสนุนต่างๆ และประโยชน์ อื่นใด
2.5 “สิ นบน” (Bribery) หมำยถึง ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดทีใ่ ห้แก่บุคคลเพื่อจูงใจให้ผนู้ นั ้ กระทำกำร
หรือละเว้นไม่กระทำกำรอย่ำงใด ไม่ว่ำกำรนัน้ ชอบหรือมิชอบ หรือทำตำมผูใ้ ห้สนิ บนต้องกำร
2.6 “ประโยชน์ อื่นใด” หมำยถึง สิง่ ที่มมี ูลค่ำ ได้แก่ กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง กำรรับบริกำร
กำรรับกำรฝึกอบรม หรือสิง่ อื่นใดในลักษณะเดียวกัน
2.7 “สิ นน้าใจ” หมำยถึง ควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็ นผลทีเ่ กิดขึน้ จำกควำมมีน้ ำใจเป็ นพืน้ ฐำน เป็ นกำรให้
ตอบแทนบุญคุณที่ได้รบั เพื่อสร้ำงไมตรีและกำรดูแลซึ่งกันและกัน โดยอำจหวังกำรเอื้อประโยชน์
จำกกำรใช้อำนำจของผูร้ บั ในอนำคต ซึง่ จะก่อให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมกับผูอ้ ่นื
2.8 “ผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน“ (Conflict of interest) หมำยถึง ควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวมของผูม้ อี ำนำจหน้ำทีท่ ่ตี ้องตัดสินใจทำงำนเพื่อส่วนรวม ไม่ว่ำจะ
เป็ นเจ้ำ หน้ ำที่ข องรัฐ เจ้ำหน้ ำที่ขององค์กร ภำคธุร กิจ เอกชน และเจ้ำ หน้ ำที่ภ ำคประชำสังคม
อันส่งผลให้เกิดปญั หำทีไ่ ม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้อย่ำงเป็ นกลำง เกิดควำมไม่ไว้วำงใจทีม่ ตี ่อบุคคล
ผูน้ นั ้ ว่ำจะสำมำรถปฏิบตั งิ ำนตำมตำแหน่งทีเ่ ป็ นอยูอ่ ย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรมได้มำกน้อยเพียงใด
2.9 “ค่าอานวยความสะดวก“ (Facilitation Payment) หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยจำนวนเล็กน้อยทีจ่ ่ำยให้แก่
เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำทีห่ รือหน่วยงำนเอกชน อย่ำงไม่เป็ นทำงกำรและเป็ นกำร
ให้เ พียงเพื่อ ให้มนใจว่
ั ่ ำ เจ้ำหน้ ำที่ของรัฐจะดำเนินกำรตำมกระบวนกำร หรือ เป็ นกำรกระตุ้นให้
ดำเนินกำรรวดเร็วขึน้ โดยกระบวนกำรนัน้ ไม่ต้องอำศัยดุลพินิจของเจ้ำหน้ำทีร่ ฐั และเป็ นกำรกระทำ
อันชอบด้วยหน้ำทีข่ องรัฐผูน้ นั ้ รวมทัง้ เป็นสิทธิทน่ี ิตบิ ุคคลพึงจะได้ตำมกฎหมำยอยู่แล้ว เช่น กำรขอ
ใบอนุญำต กำรขอหนังสือรับรองและกำรได้รบั กำรบริกำรสำธำรณะ เป็นต้น
2.10 “เงิ นสนับสนุน” (Sponsorships) หมำยถึง เงินทีจ่ ่ำยหรือรับจำกลูกค้ำ คู่คำ้ สมำคม มูลนิธ ิ องค์กร
กุศล หรือองค์กรไม่แสวงหำกำไร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมตรำสินค้ำ หรือชื่อเสียงของบริษทั
อันเป็ นประโยชน์ต่ อกำรสร้ำงควำมน่ ำเชื่อถือทำงกำรค้ำ ช่วยกระชับควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจและ
ควำมเหมำะสมแก่โอกำส ซึง่ อำจเชื่อมโยงไปถึงกำรให้หรือรับสินบนได้
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2.11 “ค่าของขวัญ ค่าบริ การต้ อนรับ” (Hospitality) และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ทีจ่ ่ำย
เพื่อเป็นค่ำสิง่ ของใดๆ ทีม่ มี ลู ค่ำทำงกำรเงิน รวมถึงสิง่ ทีใ่ ช้แทนเงินสด และสิง่ ทีส่ ำมำรถแลกเปลีย่ น
เป็นสินค้ำหรือบริกำร
2.12 “การบริ จาคเพื่อการกุศล” (Charitable Contribution) หมำยถึง กำรบริจำคเงินหรือสิง่ ของ หรือ
ประโยชน์ อ่ ืน ใดให้บุค คลหรือ นิ ติบุค คลใดที่จ ดั ตัง้ ขึ้น เช่น สมำคม มูล นิธ ิ องค์กรสำธำ รณะ วัด
โรงพยำบำล สถำนศึก ษำ หรือ องค์ก รที่ท ำประโยชน์ เ พื่อ สัง คม อัน มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ จัด ท ำ
สำธำรณประโยชน์ให้สงั คมโดยไม่ได้หวังสิง่ ตอบแทน หรือผลประโยชน์จำกองค์กรที่เข้ำไปให้กำร
สนับสนุน
2.13 “การช่ วยเหลือทางการเมือง” (Political Contribution) หมำยถึง กำรให้กำรสนับสนุ นด้ำนกำรเงิน
สิง่ ของ และ/หรือกำรเข้ำร่วมกิจกรรมสนับสนุ นพรรคกำรเมือง นักกำรเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทำงกำรเมือง ไม่ว่ำเป็นทำงตรงและทำงอ้อมในนำมบริษทั เพื่อให้ได้มำซึง่ สิทธิพเิ ศษ หรือประโยชน์
อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำย หรือควำมได้เปรียบทำงธุรกิจทำงกำรค้ำ ทำให้บริษัท สูญเสีย
ควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง และ/หรือได้รบั ควำมเสียหำยจำกกำรเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรม
ดังกล่ำว แต่ทงั ้ นี้ไม่รวมถึงกำรทีพ่ นักงำนเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองตำมหลักสิทธิเสรีภำพ
2.14 “การดาเนิ นการเพื่อต่อต้านการคอร์รปั ชัน”
่ ตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันฉบั
่ บนี้ ให้ใช้เป็ น
หลักเกณฑ์ทค่ี รอบคลุมสำหรับกำรทุจริตทุกประเภท ตำมนิยำมในข้อ 2.3 ข้ำงต้น ทัง้ นี้บริษทั ย่อยที่
มีมำตรกำรหรือนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันเป็
่ นของบริษทั เอง สำมำรถใช้นโยบำยดังกล่ำวเป็ น
แนวทำงปฏิบตั ไิ ด้
3. หน้ าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการต่ อต้านการคอร์รปั ชัน่

3.1 คณะกรรมการบริ ษทั
กำหนดนโยบำย กำกับดูแล ติดตำมให้ มกี ำรนำนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันไปใช้
่
ทวทั
ั ่ ง้ องค์กร
อย่ำงเป็ นระบบ มีกำรจัดสรรทรัพยำกรทีเ่ พียงพอในกำรสนับสนุ นกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันอย่
่ ำงมี
ประสิทธิภำพ สร้ำงควำมเข้ำใจ ตระหนัก ถึง ปญั หำที่เกิด จำกกำรคอร์รปั ชั ่น ปลูกฝ งั กำรต่อต้ำน
กำรคอร์รปั ชันจนเป็
่
นวัฒนธรรมองค์กร และแก้ไ ขปญั หำกำรคอร์รปั ชันที
่ ่ส่ งผลกระทบต่ อ บริษัท
พร้อมทัง้ ทบทวนนโยบำยตำมควำมจำเป็ น เพื่อ ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระเบียบ
ข้อบังคับ และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
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3.2 คณะกรรมการบริ หาร
กำกับดูแล ติดตำมให้บริษทั และบริษทั ย่อยได้มกี ำรนำนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันไปปฏิ
่
บตั ิ หรือ
ประยุก ต์ใ ช้ต ำมควำมเหมำะสม สนับสนุ นทรัพยำกร สื่อ สำร ส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับ ทุก
ฝ่ำยมีควำมรู้ เข้ำใจในนโยบำย แนวปฏิบตั มิ ำตรกำรที่กำหนดขึน้ พร้อมนำไปปฏิบตั ิ เสนอควำม
คิด เห็น ในกำรทบทวนนโยบำยฯ ทัง้ นี้ บ ริษ ัท ย่ อ ยที่ม ีม ำตรกำรหรือ นโยบำยต่ อ ต้ ำ น กำร
คอร์รปั ชันเป็
่ นของบริษทั เอง สำมำรถใช้นโยบำยดังกล่ำวเป็นแนวทำงปฏิบตั ไิ ด้
3.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทำนกำรดำเนินกิจกำรของบริษัท ตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน่ รำยงำนทำงกำรเงิน
ระบบควบคุ ม ภำยใน งำนตรวจสอบภำยใน และระบบบริห ำรควำมเสี่ย ง เพื่อ ให้ม ัน่ ใจว่ ำ
กำรปฏิบตั งิ ำนของหน่วยงำนต่ำงๆมีประสิทธิภำพ ถูกต้องตำมกฎหมำย กฎระเบียบ รวมทัง้ รับเรื่อง
แจ้งเบำะแส คำร้องเรียนด้ำนกำรคอร์รปั ชัน่ พิจำรณำกลันกรอง
่
และแจ้งให้กบั คณะกรรมกำรบริษทั
ทรำบ เพื่อมอบหมำยให้มกี ำรดำเนินกำรตำมกระบวนกำรสอบสวนต่อไป
3.4 หน่ วยงานตรวจสอบภายใน
ดำเนินกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน กิจกรรม กระบวนกำรต่ำงๆ อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้
มันใจว่
่ ำระบบกำรควบคุมภำยในทีก่ ำหนดขึน้ มีประสิทธิภำพสอดคล้องกับกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำย
ต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน่ ทัง้ นี้ หน่ วยงำนตรวจสอบภำยในจะสรุปผลกำรตรวจสอบ แจ้ง หำรือร่วมกับ
บุคคลที่เ กี่ยวข้อ งเพื่อหำแนวทำงกำรแก้ไขป้องกันอย่ำงเพียงพอ เหมำะสม และรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษทั รับทรำบต่อไป
3.5 คณะทางานต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน่
คณะทำงำนต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ ประกอบด้วย
- ประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริห ำร เป็ นประธำนคณะทำงำนต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์ร ปั ชัน่
คณะทำงำน ประกอบด้วย
- รองประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำรสำยธุรกิจฉนวนยำงกันควำมร้อน/เย็น
- รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรสำยธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยำนยนต์
- รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรสำยธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์พลำสติก
- รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรสำยบัญชีและกำรเงิน
- หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบ ดังนี้
3.5.1 กำหนดนโยบำย กำกับดูแล ติดตำมให้มกี ำรนำนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันไปใช้
่
ทวทั
ั ่ ง้
องค์กรอย่ำงเป็ นระบบ มีกำรจัดสรรทรัพยำกรที่เพียงพอในกำรสนับสนุ นกำรต่อต้ำนกำร
คอร์รปั ชันอย่
่ ำงมีประสิทธิภำพ
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3.5.2 จัดให้มกี ำรประเมินควำมเสีย่ งคอร์รปั ชัน่ พร้อมทัง้ ทบทวนนโยบำยตำมควำมจำเป็ น เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรเปลีย่ นแปลงธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
3.5.3 จัดให้มกี ำรอบรมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน่ และข้อมูล เอกสำรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ั หำที่ เ กิด จำกกำรคอร์ร ัป ชัน่ ปลู ก ฝ งั กำรต่ อ ต้ ำ น
สร้ำ งควำมเข้ำ ใจ ตระหนั ก ถึง ป ญ
กำรคอร์รปั ชันจนเป็
่
นวัฒนธรรมองค์กร และแก้ไขปญั หำกำรคอร์รปั ชันที
่ ่ส่งผลกระทบต่อ
บริษทั
3.5.4 สร้ำงกำรประชำสัมพันธ์ สื่อสำร ทัง้ ภำยใน และภำยนอกบริษทั ให้ได้รบั ทรำบถึงนโยบำย
ต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน่
3.5.5 เป็ นทีป่ รึกษำ ให้คำแนะนำ และร่วมแก้ไขปญั หำกำรคอร์รปั ชันที
่ ส่ ่งผลกระทบต่อบริษทั และ
บริษทั ย่อย
3.5.6 ชี้แ จง ตอบข้อ ซัก ถำม สร้ำงควำมชัด เจน ในประเด็น ข้อ สงสัยเกี่ยวกับนโยบำยต่อ ต้ำ น
กำรคอร์รปั ชัน่ และรำยละเอียดอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง
3.5.7 คณะทำงำนต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันนี
่ ้ สำมำรถกำหนด หรือมอบหมำยบุคลำกร หรือ
ทีมงำน เพื่อดำเนินกำรด้ำนต่ำงๆได้ตำมควำมเหมำะสม
3.5.8 ทัง้ นี้ บริษทั ย่อยทีม่ คี ณะทำงำนต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ มีมำตรกำรหรือนโยบำยต่อต้ำน
กำรคอร์รปั ชันเป็
่ นของบริษัท เอง สำมำรถใช้ค ณะทำงำนฯ มำตรกำร รวมถึง นโยบำยฯ
ดังกล่ำวในกำรดำเนินกำรได้
3.6 ผูบ้ ริ หาร หรือ ฝ่ ายจัดการ
กำหนดให้มกี ระบวนกำรส่งเสริม สนับสนุ นนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน่ ให้ควำมรู้ ให้คำปรึกษำ
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกีย่ วกับกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันแก่
่ พนักงำน รวมถึงเป็ นแบบอย่ำงทีด่ ใี นเรื่อง
ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม ปฏิบตั ติ ำมจรรยำบรรณทีด่ ี ยึดถือนโยบำยฯ นำมำตรกำรต่ำงๆ ในกำรป้องกัน
กำรคอร์รปั ชันไปปฏิ
่
บตั ิอย่ำงต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ พนักงำนมีจติ สำนึกต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ
ปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมสุจริต ปฏิเสธกำรคอร์รปั ชัน่
3.7 พนักงาน
ปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมนโยบำย กฎระเบียบข้อบังคับ และคำสังต่
่ ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรคอร์ร ปั ชั ่น ร่ว มสร้ำ งวัฒ นธรรมองค์ก รให้ป รำศจำกกำรให้ห รือ รับ สิน บนและ
กำรคอร์รปั ชัน่ ประพฤติปฏิบตั ติ นตำมหลักคุณธรรมและจริยธรรม เป็ นพนักงำนทีด่ ีของบริษทั กรณี
มีขอ้ สงสัยหรือพบเห็นกำรฝำ่ ฝืนนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน่ จะต้องรำยงำนต่อผูบ้ งั คับบัญชำหรือ
แจ้งผ่ำนช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำงๆ ทีก่ ำหนดไว้ในนโยบำยฉบับนี้โดยไม่เพิกเฉย รวมทัง้ ให้กำรสนับสนุ น
และให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยฉบับนี้อย่ำงเคร่งครัด
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4. นโยบายและแนวทางปฏิ บตั ิ

4.1 นโยบำยฉบับนี้มจี ุดมุ่งหมำยเพื่อกำหนด และแสดงถึงเจตนำรมณ์ว่ำ บริษทั มีควำมมุ่งมันที
่ จ่ ะสร้ำงให้
เป็ นองค์กร Zero Tolerance ในเรื่องกำรไม่ทนต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ มีจติ สำนึกถูกต้อง ยึดมันใน
่
คุณธรรม จริยธรรม ควำมพอเพียง พร้อมทำหน้ำทีต่ รวจสอบ เฝ้ำระวัง เพื่อสร้ำงองค์กรทีโ่ ปร่งใส
สร้ำงควำมเชื่อถือ และได้รบั กำรยอมรับในเรือ่ งควำมสุจริต ยุตธิ รรม
4.2 กรรมกำรบริษ ทั กรรมกำรบริหำร ผู้บริหำร พนักงำนทุกระดับ ต้อ งปฏิบตั ติ ำมนโยบำยต่อ ต้ำน
กำรคอร์รปั ชัน่ และจรรยำบรรณธุรกิจอย่ำงเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับกำรคอร์รปั ชันไม่
่
ว่ำจะเป็นทำงตรงหรือทำงอ้อม
4.3 พนั ก งำนทุ ก ระดับ พึง ไม่ ล ะเลยหรือ เพิก เฉย เมื่อ พบเห็น กำรกระทำที่เ ข้ำ ข่ ำ ยกำรคอร์ร ัป ชัน่
ทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษทั โดยแจ้งให้ผู้บงั คับบัญชำหรือผู้ทร่ี บั ผิดชอบทรำบ หรือร้องเรียน แจ้งเบำะแส
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ทีก่ ำหนดไว้ และต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ สอบสวนข้อเท็จจริงต่ำงๆ
ทัง้ นี้ หำกมีขอ้ สงสัย ข้อซักถำม ให้สอบถำมโดยตรงกับผูบ้ งั คับบัญชำ หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
ในกำรติดตำมกำรปฏิบตั ติ ำมจรรยำบรรณธุรกิจ หรือนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน่
4.4 บริษัทจะให้ค วำมเป็ นธรรมและคุ้มครองผู้ท่รี ้อ งเรียน ผู้ท่เี แจ้งเบำะแส หรือข้อมูลกำรคอร์รปั ชัน่
รวมทัง้ ผูท้ ป่ี ฏิเสธกำรคอร์รปั ชันตำมควำมเหมำะสม
่
และสื่อสำรให้ผทู้ ร่ี อ้ งเรียน ผูท้ แ่ี จ้งเบำะแสได้ทรำบ
4.5 ผูท้ ก่ี ระทำกำรคอร์รปั ชันถื
่ อว่ำเป็ นกำรกระทำทีผ่ ดิ ต่อจรรยำบรรณธุรกิจของบริษทั ซึง่ จะต้องได้รบั
กำรพิจำรณำตำมกฎระเบียบของบริษัท และหำกมีกำรกระทำผิดที่ขดั กับกฎระเบียบ ข้อ บังคับ
กฎหมำยของรัฐ จะนำส่งเรือ่ งให้เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐต่อไป และพร้อมให้ขอ้ มูลสนับสนุน
4.6 บริษัทตระหนัก ถึงควำมสำคัญ ในกำรเผยแพร่ ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจกับบุคลำกรในองค์กร และ
บุคคลอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง หรือมีผลกระทบต่อบริษทั ในเรือ่ งทีต่ ้องปฏิบตั เิ กี่ยวกับกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำย
ต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันนี
่ ้
4.7 บริษ ัท มุ่ง มั ่นที่จ ะสร้ำ งและรัก ษำไว้ซ่ึง วัฒ นธรรมองค์ก ร เรื่อ งกำรไม่ย อมรับ กำรคอร์ร ปั ชั ่น ทุก
รูปแบบ ไม่ว่ำจะกระทำต่อบุคคลใดก็ตำม หรือกำรทำธุรกรรมกับภำครัฐ หรือภำคเอกชน
4.8 กำรก ำหนดนโยบำยต่ อ ต้ำนกำรคอร์ร ปั ชัน่ และมำตรกำรต่ ำงๆที่ บริษัท กำหนดขึ้น เป็ นไปตำม
กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อกำหนดทีเ่ ป็นสำกล เพื่อใช้ในกำรยึดถือปฏิบตั ิ
4.9 กำหนดให้ผบู้ ริหำรระดับสูงหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำยของบริษทั และบริษทั ย่อยดำเนินกำรรำยงำนผล
กำรตรวจสอบตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันต่
่ อคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริษทั
ตำมรอบวำระกำรประชุมทีถ่ ูกกำหนดขึน้
4.10 ผู้บริหำรระดับสูงหรือผู้ท่ไี ด้รบั มอบหมำยของบริษทั และบริษัทย่อยสำมำรถรำยงำนประเด็น กำร
คอร์รปั ชันที
่ พ่ บอย่ำงเร่งด่วนต่อคณะกรรมกำรบริษทั หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบได้
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4.11 ผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่มสำมำรถรำยงำนประเด็นกำรคอร์รปั ชันที
่ ่พบอย่ำงเร่งด่วนในแต่ละช่องทำง
รับคำร้องเรียนทีบ่ ริษทั กำหนดไว้
5. ข้อกาหนดในการดาเนิ นการ
5.1 การบริ หารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ บริษทั จัดให้มกี ระบวนกำรบริหำรงำนด้ำนบุคคลทีแ่ สดงถึง
ควำมมุ่งมันต่
่ อนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน่ ตัง้ แต่กำรสรรหำหรือคัดเลือกบุค ลำกร
กำรเลื่อ นตำแหน่ ง กำรอบรม กำรประเมิน ผลกำรปฏิบ ตั ิง ำน กำรให้ผ ลตอบแทน กำรลงโทษ
เป็ นต้น ให้ใช้แนวทำงปฏิบตั ติ ำมจรรยำบรรณธุรกิจ ข้อกำหนดด้ำนแรงงำน ซึ่งกระทำด้ว ยควำม
โปร่งใส สุจริต ยุต ธิ รรม ไม่เ ลือ กปฏิบตั ิ โดยกำหนดให้ผู้บงั คับบัญ ชำทุกระดับ สื่อ สำร ทำควำม
เข้ำใจกับพนักงำน เพื่อใช้ในกิจกรรมที่อยู่ในควำมรับผิดชอบและควบคุมดูแลกำรปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5.2 การดาเนิ นการต่ างๆที่ สะท้ อนถึงความมุ่งมันต่
่ อต้ านการคอร์รปั ชัน่ จำกกระบวนกำรต่ำงๆ
และผูม้ สี ่วนได้เสีย ให้ใช้แนวปฏิบตั ติ ำมทีก่ ำหนดในคู่มอื จรรยำบรรณธุรกิจ รวมทัง้ ระเบียบ คู่มอื
กำรปฏิบ ตั ิงำนที่เ กี่ย วข้อ ง ตลอดจนแนวทำงปฏิบ ตั ิอ่ืน ๆที่กำหนดขึ้น เช่น มำตรกำรควบคุม
กำรคอร์รปั ชัน่ เป็นต้น
5.3 การช่ วยเหลือทางการเมือง บริษัทมีนโยบำยเป็ นกลำงทำงกำรเมือง โดยจะไม่ให้กำรสนับสนุ น
หรือกำรกระทำอันเป็ นกำรฝกั ใฝพ่ รรคกำรเมืองทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม รวมถึงกำรใช้ทรัพยำกรของ
บริษทั ในกิจกรรมทำงกำรเมืองทุกประเภท ซึ่งจะทำให้ บริษัทสูญเสียควำมเป็ นกลำงทำงกำรเมือง
และ/หรือ ได้รบั ควำมเสียหำยจำกกำรเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม บริษทั
ให้ควำมเคำรพในด้ำนสิทธิเสรีภำพในกำรใช้สทิ ธิทำงกำรเมืองของบุคลำกรทุกคน ในฐำนะพลเมือง
ทีด่ ตี ำมกฎหมำย และภำยใต้ระบอบประชำธิปไตย โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
5.3.1 บริษทั ให้ควำมสำคัญในกำรเป็ นกลำงทำงกำรเมือง ไม่สนับสนุ น ไม่มสี ่วนร่วม และไม่ฝกั ใฝ่
พรรคกำรเมืองใดๆ หรือ ผูม้ อี ำนำจทำงกำรเมือง
5.3.2 บริษทั ไม่มนี โยบำยนำทรัพยำกรของบริษทั ไปให้กำรสนับสนุ น ช่วยเหลือทำงกำรเมืองแก่
พรรคกำรเมือง นักกำรเมือง ไม่ว่ำจะเป็ นทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อประโยชน์ทำงกำรเมือง
ใดๆ
5.3.3 บริษทั ไม่มสี ่วนร่วมในกำรหำเสียง หรือโฆษณำให้พรรคกำรเมือง หรือนักกำรเมืองใดๆ ใน
พืน้ ทีข่ องบริษทั รวมถึงไม่ใช้ทรัพยำกรและทรัพย์สนิ ของบริษทั ในกำรนัน้ ๆ
5.3.4 บริษทั ยึดมันในระบอบประชำธิ
่
ปไตย และส่งเสริมให้บุคลำกรของบริษทั ไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้
ตำมรัฐธรรมนูญ
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5.3.5 บุคลำกรของบริษัท สำมำรถใช้สทิ ธิทำงกำรเมืองที่พงึ มี ผ่ำนกำรกระทำในนำมของแต่ล ะ
บุคคล โดยไม่ใช้ตำแหน่งในบริษทั หรือชื่อหรือตรำบริษทั ชักจูงผูอ้ ่นื ให้จำ่ ยเงินอุดหนุ น หรือ
ให้กำรสนับสนุนแก่นกั กำรเมืองหรือพรรคกำรเมืองใดๆ ทัง้ นี้ บุคลำกรต้องพึงระมัดระวังกำร
กระทำใดๆ ที่อ ำจทำให้เกิดควำมเข้ำใจผิดว่ำ บริษัท ได้ให้ก ำรสนับสนุ นหรือ ฝกั ใฝ่พ รรค
กำรเมืองใดๆ และต้องไม่รบกวนกำรทำงำนให้กบั บริษทั หรือก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์
5.4 การบริ จาคเพื่อการกุศล บริษทั มีนโยบำยทีช่ ดั เจนในกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล โดยต้องดำเนินกำร
ในนำมบริษทั ด้วยควำมโปร่งใส ตำมระเบียบของบริษทั และถูกต้องตำมกฎหมำย ซึ่งกำรบริจำค
เพื่อกำรกุศลสำมำรถดำเนินกำรได้ทงั ้ รูปแบบของกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน สิง่ ของ หรื อ
อื่น ๆ เช่น กำรให้ค วำมรู้ และสละเวลำเพื่อ ร่ว มกิจ กรรม ดัง นัน้ เพื่อ ให้ม นใจว่
ั ่ ำ กำรบริจ ำคไม่ม ี
วัตถุประสงค์อ่นื แอบแฝง มีกำรดำเนินกำรอย่ำงโปร่งใส จึงมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
5.4.1 กำรบริจำคเพื่อ กำรกุศ ลแก่องค์กรใดๆ ที่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ ต่อ สังคม ต้องเป็ น
องค์กรที่เชื่อถือได้ และจะต้องดำเนินกำรในนำมบริษทั ด้วยควำมโปร่งใส ผ่ำนขัน้ ตอนตำม
ระเบียบของบริษทั ที่กำหนดไว้ และถูกต้องตำมกฎหมำย โดยต้องสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำมี
กิจกรรมตำมโครงกำรเพื่อ กำรกุ ศ ลดังกล่ ำวจริง และก่ อ ให้เ กิดประโยชน์ ต่ อ สัง คมอย่ำ ง
แท้จริง
5.4.2 บริษทั กำหนดให้มอี ำนำจดำเนินกำรในเรื่องกำรบริจำคโดยได้กำหนดจำนวน ลำดับขัน้ ใน
กำรพิจำรณำอนุ มตั ไิ ว้อย่ำงชัดเจนตำมคู่มอื อำนำจอนุ มตั ดิ ำเนินกำร มีกำรเก็ บหลักฐำนกำร
อนุ มตั ิ และบันทึกทีส่ ำมำรถตรวจสอบได้ เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ำกำรบริจำคและให้เงินสนับสนุ น
เป็นไปโดยสุจริตและโปร่งใส
5.5 เงิ นสนั บสนุ น บริษัทถือว่ำกำรให้เงินสนับสนุ นเป็ นวิธกี ำรประชำสัมพันธ์ เพื่อวัตถุประสงค์ทำง
ธุ ร กิจ ภำพลัก ษณ์ และชื่อ เสีย งของบริษัท ซึ่ง มีค วำมเสี่ยงในกำรสื่อ ถึง กำรให้ส ิน บน หรือ เอื้อ
ประโยชน์ได้ ดังนัน้ ต้องพิสูจน์ได้ว่ำผูร้ บั เงินสนับสนุ นได้ทำกิจกรรมตำมโครงกำรทีแ่ จ้งมำจริง และ
เป็ นกำรดำเนินกำรเพื่อสนับสนุ นให้วตั ถุ ประสงค์ของโครงกำรสัมฤทธิ ์ผล ก่ อให้เกิดประโยชน์ ต่อ
สังคมอย่ำงแท้จริง หรือเพื่อ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่ อ
สังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
5.5.1 กำรให้เงินสนับสนุ นต้องดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนระเบียบของบริษทั และนโยบำยกำรให้/รับ
ของขวัญ ทรัพย์สนิ กำรสนับสนุนต่ำงๆ และประโยชน์อ่นื ใด
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5.5.2 กำรให้เงินสนับสนุ นแก่อ งค์กรหรือกิจกรรมใดๆ ต้อ งเป็ นไปเพื่อกำรส่งเสริมธุรกิจ สร้ำง
ภำพลักษณ์ท่ดี ขี องบริษทั ต้องมีกำรระบุช่อื และ/หรือตรำสัญลักษณ์บริษัท ที่ชดั เจนในสื่อ
กำรประชำสัมพันธ์ กำรประกำศเกียรติคุณ เป็ นต้น กระทำกำรด้วยควำมโปร่งใสโดยไม่ม ี
ส่วนเกีย่ วข้องกับผลประโยชน์ตอบแทนให้กบั บุคคลหรือหน่วยงำน
5.6 ค่าของขวัญ ค่ าบริ การต้ อนรับ และค่าใช้ จ่ายอื่ นๆ กำรให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สนิ หรือ
ประโยชน์ อ่ ืนใด สำมำรถกระท ำได้ใ นวิสยั ที่ส มควร โดยให้อ ยู่ใ นมูล ค่ ำ ที่เ หมำะสม และไม่ค วร
เรียกร้องให้ หรือรับ หรือสัญญำว่ำจะให้ หรือจะรับของขวัญ หรือทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ไม่ว่ำ
กรณีใดๆ ที่อำจก่อให้เกิดอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจของผู้รบั ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตำมนโยบำยกำรให้/รับ
ของขวัญ ทรัพย์สนิ กำรสนับสนุนต่ำงๆ และ ประโยชน์อ่นื ใด โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
5.6.1 พนัก งำนของบริษัท และ/หรือ ครอบครัว ไม่ค วรเรีย กร้อ งของขวัญ หรือ ทรัพ ย์ส ิน หรือ
ประโยชน์อ่นื ใดจำกผูร้ บั เหมำ ผู้ค้ำ ผู้ขำย ผูร้ ่วมทุน หรือผูท้ ่มี สี ่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษทั ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ สิน้
5.6.2 พนักงำนของบริษทั ไม่ควรให้ หรือรับ หรือสัญญำว่ำจะให้ หรือจะรับประโยชน์ หรือสิง่ มีค่ำ
ใดๆ เพื่อจูง ใจให้ปฏิบตั ิ หรือละเว้นกำรปฏิบตั ิ รวมทัง้ กำรกระทำใดๆ ที่เข้ำข่ำยดังกล่ำว
รวมถึงต้องไม่ให้สนิ บน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มลี กั ษณะคล้ำยคลึงกันแก่พนักงำน
ด้วยกันเอง หรือบุคคลภำยนอกโดยเฉพำะเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ กำรให้ของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือ
ประโยชน์อ่นื ใดแก่บุคคลภำยนอก เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ ทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ ต้อง
ให้แน่ใจว่ำกำรให้นนั ้ ไม่ขดั ต่อกฎหมำย และจำรีตประเพณีทอ้ งถิน่
5.6.3 กำรให้และรับของขวัญให้เป็ นไปตำมนโยบำยกำรให้/รับ ของขวัญ ทรัพย์สนิ กำรสนับสนุ น
ต่ำงๆ และประโยชน์อ่นื ใด
5.6.4 หน่ วยงำนที่ตดิ ต่อกับคู่คำ้ ลูกค้ำ ผูร้ ่วมทุน หรือผูท้ ม่ี สี ่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ต้อง
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดังกล่ำวทรำบถึงจรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันนี
่ ้ ซึ่ง
หำกบุคลำกรหรือผูบ้ งั คับบัญชำผูใ้ ดจงใจ หรือละเลย หรือไม่ปฏิบตั ติ ำมแนวปฏิบตั นิ ้ี ให้ถอื ว่ ำ
ผูน้ นั ้ ประพฤติปฏิบตั ติ นไม่เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับที่บริษทั กำหนด และอำจถูกสอบสวน
หรือ ลงโทษตำมนโยบำยและระเบียบวิธกี ำรปฏิบตั ิกำรบริหำรด้ำนทรัพยำกรมนุ ษย์ของ
บริษทั
5.7 การใช้ตวั แทน ตัวกลางทางธุรกิ จ บริษทั ไม่มนี โยบำยกำรใช้หรือเป็ นตัวกลำง ในกำรนำเสนอเงิน
ทรัพย์สนิ สิง่ ของ หรือประโยชน์อ่นื ใดกับผูเ้ กีย่ วข้องกับธุรกิจ หน่ วยงำนรำชกำร เอกชน หรือองค์กร
ใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพเิ ศษ หรือกำรละเว้นกำรปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบข้อบังคับ หรือกฎหมำย
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5.8 ค่ า อ านวยความสะดวก บริษัท ไม่ม ีน โยบำยจ่ำ ยค่ ำ อ ำนวยควำมสะดวกแก่ เ จ้ำ หน้ ำ ที่ข องรัฐ
หน่ วยงำนของรัฐ หน่ วยงำนและเจ้ำหน้ำที่เอกชน ไม่ว่ำกรณีใดๆ เนื่องจำกสร้ำงควำมเสี่ยงสูงที่จะ
เข้ำข่ำยกำรให้สนิ บน หรือเป็ นค่ำใช้จ่ำยทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมำย ทัง้ นี้ กำรจ่ำยเงินค่ำอำนวยควำม
สะดวกสำมำรถกระทำได้ในกรณีทพ่ี นักงำนตกอยู่ในสถำนกำรณ์ทเ่ี ป็ นภัยคุกคำมต่อร่ำงกำย หรือ
เชื่อ ว่ ำชีว ิต ของตนเองก ำลัง ตกอยู่ใ นอัน ตรำย โดยเมื่อ ได้ทำกำรจ่ำ ยเงิน ดังกล่ ำว จะต้อ งจัดท ำ
เอกสำรเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และส่งให้ผบู้ งั คับบัญชำสอบทำน ทัง้ นี้ วัตถุประสงค์และลักษณะของ
กำรจ่ำยเงินดังกล่ำวจะต้องได้รบั กำรบันทึกข้อมูลไว้อย่ำงถูกต้อง
5.9 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กำรกระทำใดๆของบริษทั จะยึดถือประโยชน์ของบริษทั เป็ นสำคัญ
และหลีกเลี่ยงกำรเข้ำไปเกี่ยวข้องในกิจกรรมทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยไม่
อนุ ญำตให้พ นัก งำนของบริษ ทั กระทำกำรโดยถือ สิทธิพ เิ ศษส่ว นตัว ครอบครัว เพื่อ น ผู้ใ กล้ชดิ
และคนรูจ้ กั ในกำรสร้ำงอิทธิพลหรือหำประโยชน์ ใส่ต น ครอบครัว เพื่อน ผู้ใ กล้ชิด และคนรู้จกั
รวมทัง้ กำรเบียดบังเอำผลประโยชน์ของบริษทั มำเป็ นของตน เมื่อมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้
รำยงำนผู้บงั คับบัญชำ หรือผู้มสี ่วนร่วมในกำรอนุ มตั ิ และให้ถอนตัวจำกกำรมีส่วนร่วมในรำยกำร
นัน้ ๆ และจะต้องไม่นำข้อมูลทีไ่ ม่พงึ เปิ ดเผยของบริษทั ซึง่ จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยทำงด้ำนธุรกิจ
ไปเผยแพร่ใ ห้ผู้อ่นื หรือสำธำรณชนได้ทรำบ อันจะนำมำซึ่งผลประโยชน์ แก่ ตนเอง ครอบครัว ผู้
ใกล้ชดิ ในรูปแบบต่ำงๆ
6. แนวปฏิ บตั ิ ที่ดีในการสนับสนุนนโยบายต่อต้ านการคอร์รปั ชัน่
6.1 การจัดซื้อ
กำรจัดซื้อสินค้ำและบริกำรเป็ นกระบวนกำรสำคัญที่เอื้อให้ธุรกิจของบริษทั ดำรงอยู่ได้ จึงกำหนด
หลักเกณฑ์กำรคัดเลือก และระเบียบวิธปี ฏิบตั ขิ องกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้มกี ำรดำเนินกำร
อย่ำงเป็ นธรรม โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ ไม่มคี วำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และมีกำรปฏิบตั ิ
ต่อคู่คำ้ อย่ำงเสมอภำคด้วยกำรแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรม เพื่อให้เกิดกำรดำเนินกำรทีใ่ ห้ประโยชน์สูงสุดแก่
บริษทั
แนวปฏิ บตั ิ
- จัดซื้อสินค้ำและบริกำรโดยคำนึงถึงควำมต้องกำร ควำมคุ้มค่ำของรำคำ คุณภำพของสิ นค้ำ
และบริก ำร โดยกระบวนกำรจัด ซื้อ จะต้อ งปฏิบตั ติ ำมระเบียบวิธ ปี ฏิบ ตั ิข นั ้ ตอนกำรจัด ซื้อ
อย่ำงเคร่งครัด โปร่งใส ให้สอดคล้องกับอำนำจดำเนินกำร รวมถึงให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน
แก่คู่ค้ำด้วยวิธกี ำรเปิ ดเผยและให้โอกำสคู่ค้ำอย่ำงเท่ำเทียม ไม่มอี คติ ไม่เลือกปฏิบตั ิ และ
ส่งเสริมกำรแข่งขันที่เป็ นธรรมระหว่ำงคู่ค้ำ วำงแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ดี เพื่อหลีกเลี่ยงกำร
จัดซือ้ จัดจ้ำงทีไ่ ม่เข้ำสู่กระบวนกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมโดยไม่มเี หตุอนั ควร
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-

ควำมสัมพันธ์กบั คู่คำ้ ควรจะเป็ นไปด้วยควำมเสมอภำค ไม่เรียกร้องประโยชน์หรือทรัพย์สนิ อื่นใด
วำงตัว เป็ นกลำง ไม่ใ ช้ค วำมใกล้ชดิ ส่ว นตัว ครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พี่ น้ อ ง คู่ส มรส บุต ร
คู่สมรสของบุตร เป็ นต้น ในกำรพิจำรณำจัดซือ้ จัดจ้ำง จนทำให้คู่คำ้ มีอทิ ธิพลต่อกำรตัดสินใจ
ที่อำจทำให้ขำดควำมควำมโปร่งใส ยุตธิ รรม และเท่ำเทียมกัน ควรรับฟงั ควำมคิดและต้อง
ปฏิบตั ติ ำมจรรยำบรรณว่ำด้วยกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ควรรับฟงั ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่
คู่คำ้ ร้องเรียนหรือแนะนำ เพื่อปรับปรุงแก้ไขปญั หำทีเ่ กิดขึน้ ในกำรปฏิบตั งิ ำน ทัง้ นี้ค่คู ำ้ ทีไ่ ม่ได้รบั
ควำมยุตธิ รรมในกำรคัดเลือก หรือถูกเลือกปฏิบตั ิ สำมำรถร้องเรียนได้ตำมช่องทำงกำรสื่อสำร
ตำมระเบียบกำรสื่อสำรของบริษทั
- ไม่ดำเนินกำรจัดหำสินค้ำหรือบริกำรทีม่ กี ำรเจำะจงข้อกำหนด หรือคุณสมบัตขิ องสินค้ำหรือ
บริกำรโดยเฉพำะ หรือพยำยำมเลือกสรรคุณลักษณะที่โน้มเอียงไปทำงสินค้ำหรือบริกำรนัน้ ๆ
อย่ำงจงใจ นอกจำกจะมีเหตุผลสนับสนุ นอย่ำงเพียงพอและมีควำมจำเป็ น เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษทั
- รักษำข้อมูลควำมลับต่ำงๆที่ได้รบั จำกผู้เสนอรำคำ หรือผู้เข้ำร่วมประกวดรำคำแต่ละรำยไว้
เป็ นควำมลับ ไม่เ ปิ ดเผยให้รำยอื่นทรำบ รวมถึงไม่เ ปิ ดเผยข้อ มูล หรือ เอกสำรที่เ กี่ยวกับ
กำรจัดหำให้กบั คู่ค้ำ /คู่แข่ง เว้นแต่จะได้รบั อนุ มตั จิ ำกผู้มอี ำนำจ และให้เป็ นไปตำมนโยบำย
กำรกำกับดูแลกำรใช้ขอ้ มูลภำยในทีร่ ะบุในนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
- ไม่เอำเปรียบคู่คำ้ จนเกิดควำมเสียหำยในเชิงธุรกิจ อันอำจส่งผลกระทบต่อคุณภำพสินค้ำ หรือ
กำรบริกำรทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภำพ สร้ำงผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ทัง้ ด้ำนทรัพย์สนิ และชื่อเสียง
- กำรดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรตรวจรับสินค้ำหรือบริกำรต้องกระทำด้วยควำมรอบคอบ ระมัดระวัง
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำสินค้ำหรือบริกำรทีไ่ ด้รบั ถูกต้องตรงตำมข้อกำหนดต่ำงๆในสัญญำ หรือข้อตกลง
เกีย่ วกับกำรจัดหำ เช่น ปริมำณ คุณภำพ และระยะเวลำกำรส่งมอบ เป็นต้น
6.2 การเคารพหลักสิ ทธิ มนุษยชนสากล
บริษัท ยึดถือหลักสิทธิมนุ ษยชนสำกลเป็ นหลักปฏิบตั ิร่วมกัน โดยคำนึงถึงศักดิ ์ศรีของควำมเป็ น
มนุ ษย์ สิทธิเสรีภำพและควำมเสมอภำค จะไม่กระทำกำรใดๆ และไม่ส่งเสริมให้มกี ำรละเมิดสิทธิ
มนุ ษ ยชนอย่ำงเคร่งครัด และมิให้กำรดำเนินธุรกิจของบริษัท เข้ำไปมีส่ว นเกี่ยวข้องกับกำรล่ว ง
ละเมิดสิทธิมนุษยชน
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แนวปฏิ บตั ิ
- บริษทั ปฏิบตั ติ ำมหลักสิทธิมนุ ษยชนสำกลอย่ำงเคร่งครัด ทัง้ ในระดับประเทศและระดับสำกล
รวมถึง ข้อ ก ำหนดของกฎหมำยแรงงำนในแต่ ล ะประเทศที่เ ข้ำ ไปดำเนิ นธุ รกิจ โดยจัด ให้ม ี
สภำพแวดล้อมกำรทำงำนทีป่ ลอดภัย ถูกสุขอนำมัยตำมมำตรฐำนสำกล และปฏิบตั ติ ่อบุคลำกร
ทุกคนโดยเสมอภำคกัน ไม่เลือกปฏิบตั ดิ ้วยสำเหตุอนั เนื่องมำจำกถิ่นกำเนิด เพศ อำยุ สีผวิ
เชือ้ ชำติ สัญชำติ ศำสนำ ควำมเชื่อ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมทุพพลภำพ หรือสถำนะ
อื่นใดทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับกำรปฏิบตั งิ ำน รวมถึงเคำรพสิทธิเสรีภำพส่วนบุคคล และคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
- บริษทั ตรวจตรำและเฝ้ำระวังดูแลมิให้กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั เข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำร
ล่ว งละเมิดสิทธิมนุ ษ ยชน รวมถึงกำรเข้ำร่ว มและยอมรับหลักปฏิบตั ิส ำกลว่ำด้ว ยหลักสิทธิ
มนุษยชนทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อสังคมโลก
- บริษทั ให้ควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุ ษยชนสำกลแก่บุคลำกรของบริษทั เพื่อนำไป
ปฏิบตั เิ ป็ นส่วนหนึ่งในกำรดำเนินงำน และไม่สนับสนุ นกิจกำร และ/หรือกิจกรรมทีล่ ะเมิดหลัก
สิทธิมนุษยชนสำกล
6.3 การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง และการเคารพ
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนี ยมประเพณี
บริษทั ให้ควำมสำคัญกับกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำน และ
กฎเกณฑ์ต่ำ งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งในทุก พื้น ที่ที่เ ข้ำ ไปดำเนิน ธุรกิจ รวมถึง กำรเคำรพควำมแตกต่ำ ง
ด้ำนวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณีของแต่ละท้องถิน่ บุคลำกรของบริษทั จึงต้องศึกษำ ทำ
ควำมเข้ำใจเคำรพ ไม่ฝ่ำฝื นกฎหมำย และเป็ นธรรมต่ อทุกฝ่ำย ไม่กระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรขัดต่อ
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีนนั ้ ๆ รวมทัง้ แจ้งข้อร้องเรียนและเบำะแส เมื่อพบเห็นกำรฝ่ำฝื น
หรือไม่ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
แนวปฏิ บตั ิ
- บริษทั ให้ควำมสำคัญกับกำรเคำรพและปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง
ในทุก พื้นที่ ประเทศที่เ ข้ำไปดำเนินธุ รกิจ ทัง้ นี้พนักงำนของบริษัท ต้อ งรับรู้ และเข้ำ ใจถึง
ภำระหน้ ำ ที ่ค วำมรับ ผิด ชอบในกำรปฏิบ ัต ิต ำมกฎหมำย กฎระเบีย บ ข้อ บัง คับ ที่
เกีย่ วข้องกับกำรปฏิบตั งิ ำน
- พนักงำนของบริษทั เคำรพกฎหมำย ไม่ฝ่ำฝื นและประพฤติปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมระเบียบ คำสัง่
ประกำศ นโยบำย และข้อ บัง คับ ของบริษัท อย่ำ งเคร่ง ครัด ตลอดจนปฏิบตั ิต ำมกฎหมำย
หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด กฎระเบียบต่ำงๆของหน่ วยงำน และประเทศที่เกี่ยวข้องทีไ่ ด้บงั คับใช้
กับบริษทั
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บริษัท มีก ำรทบทวนควำมสอดคล้อ งของกำรปฏิบตั ิต ำมกฎหมำย และระเบียบ ข้อ บังคับ ที่
เกีย่ วข้อง และดูแลให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมอย่ำงสม่ำเสมอ รวมถึงกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ระเบียบ
ข้อ บัง คับ ของประเทศที่เ ข้ำ ไปลงทุ น ดำเนิ น ธุ ร กิจ ตลอดจนเคำรพขนบธรรมเนี ย ม จำรีต
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิน่ นัน้ ๆ
6.4 การรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน
กำรป้องกันข้อมูลภำยในมีควำมสำคัญอย่ำงยิง่ ต่ อควำมสำเร็จของบริษทั รวมทัง้ มีควำมสำคัญต่อ
ควำมมันคงในอำชี
่
พกำรงำนของพนักงำนทุกคนด้วย เพื่อให้กำรให้ขอ้ มูลข่ำวสำรต่อบุคคลภำยนอก
เป็ นไปในแนวทำงที่จะไม่เกิดผลเสียหำยต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริษทั จึงจัดให้มมี ำตรกำรและ
ระบบควบคุมดูแลข้อมูลภำยใน และพนักงำนของบริษทั จะต้องรักษำข้อมูลภำยในไว้เป็ นควำมลับ
ไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แม้พน้ สภำพหรือสิน้ สุดกำรปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ปแล้ว ทัง้ นี้ ให้
ดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
6.5 การสื่อสารทางการตลาด
กำรสื่อ สำรทำงกำรตลำดมีส่ ว นส ำคัญ ในกำรสร้ำ งค่ ำ นิ ย มที่ดีข องบริษัท ต่ อ สัง คมโดยแนะน ำ
นวัตกรรมของบริษทั ไปสู่ประชำชน ต้องเป็นไปตำมควำมเป็ นจริง ข้อมูลไม่บดิ เบือน หรือไม่สมบูรณ์
และคำนึงถึงควำมเป็นธรรมต่อผูเ้ กีย่ วข้องและผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม
แนวปฏิ บตั ิ
- กำรสื่อสำรทำงกำรตลำดต้องเป็ นไปตำมควำมเป็ นจริง และคำนึงถึงควำมเป็ นธรรมต่อผูม้ สี ่วน
เกีย่ วข้องและผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- บริษทั ควรละเว้นกำรให้ขอ้ มูลที่บดิ เบือนหรือบกพร่องไม่สมบูรณ์ และกำรโฆษณำที่เป็ นเท็จ
หรือทีอ่ ำจก่อให้เกิดกำรเข้ำใจผิด
- บริษัท ควรละเว้น กำรโฆษณำ หรือ ให้ข่ ำ วสำรต่ อ สื่อ มวลชนที่บิด เบือ นควำมจริง หรือ ผิด
วัฒนธรรม ศีล ธรรมอัน ดีงำม หรือ เป็ น กำรทำให้คู่แข่งขัน เสื่อ มเสีย ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม
6.6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัทจัดให้มเี ทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อ สำร เพื่อ ใช้ในกำรดำเนินธุรกิจโดยพนักงำนของ
บริษทั ต้องใช้สงิ่ เหล่ำนี้อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ ภำยใต้ขอ้ กำหนดของกฎหมำย นโยบำยกำร
ใช้งำนระบบคอมพิวเตอร์ และกำรสื่อสำรที่ทำงบริษัทกำหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั และ
ป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อบริษทั หรือผูม้ สี ่วนได้เสีย

นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน-EPG
่
แก้ไขครัง้ ที่ 01

หน้ำ 14

แนวปฏิ บตั ิ
- พนักงำนของบริษทั ต้องปฏิบตั งิ ำนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทม่ี ลี ขิ สิทธิ ์ถูกต้อง
- พนักงำนของบริษทั ต้องเก็บรักษำรหัสผ่ำนของตนอย่ำงปลอดภัย ไม่อนุ ญำตให้บุคคลอื่นเข้ำถึง
รหัส ผ่ ำ น ไม่ ก ระท ำกำรใดๆ เช่ น กำรใช้ง ำนอิน เตอร์เ น็ ต จนท ำให้เ กิด อัน ตรำยต่ อ ระบบ
คอมพิว เตอร์ข องบริษัท อีก ทัง้ พนัก งำนของบริษัท มีห น้ ำ ที่ร บั ผิด ชอบในกำรรัก ษำควำม
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมมำตรฐำนสำกลทีบ่ ริษทั กำหนดขึน้
- พนัก งำนของบริษัท ต้อ งไม่ใ ช้ค อมพิว เตอร์เ พื่อ กำรใดๆในกำรกลันแกล้
่
ง ทำร้ำย สอดแนม
เข้ำถึงข้อมูลผูอ้ ่นื อย่ำงไม่สุจริต กำรละเมิดหรือรบกวนกำรทำงำนผูอ้ ่นื กำรสร้ำงหลักฐำนทีเ่ ป็ นเท็จ
กำรโจรกรรมข้อมูลข่ำวสำร
- พนักงำนของบริษทั ใช้อเี มลและอินเตอร์เน็ตที่จดั ให้เพื่อธุรกิจของบริษทั อย่ำงระมัดระวัง และ
ไม่ น ำมำซึ่ง ควำมเสื่อ มเสีย ชื่อ เสีย งของบริษัท และไม่ ใ ช้ ช่ือ หรือ ตรำของบริษั ท ในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์สำธำรณะ
- พนัก งำนของบริษ ัท ที่ม กี ำรละเมิด แนวปฏิบ ตั ิด ้ว ยกำรใช้เ ทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำร
สื่อ สำรนี้ จ ะได้ร บั กำรพิจ ำรณำลงโทษตำมกฎระเบีย บบริษัท และ/หรือ กฎหมำยตำมควำม
เหมำะสม
6.7 การรายงานทางด้านบัญชีและการเงิ น
กำรดำเนินกำรทำงด้ำนบัญชีและกำรเงินยึดหลักกำรจัดทำข้อมูลตำมข้อเท็จจริง และกำรรำยงำนที่
ถูกต้องน่ำเชื่อถือ ทันเวลำ เพื่อรำยงำนให้ผบู้ ริหำร และ กรรมกำร หรือหน่ วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องได้รบั ทรำบ
นอกจำกนี้ หน่ ว ยงำนที่เ กี่ยวข้อ งกับกำรรับ -จ่ำยใช้เ งินในหน่ ว ยงำนต่ ำงๆจะต้อ งปฏิบตั ิต ำม
หลักเกณฑ์ทำงด้ำนบัญชีทก่ี ำหนดไว้ตำมที่บริษทั กำหนด หรือตำมหลักสำกลทัวกั
่ น โดยมีรปู แบบ
กำรปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนอย่ำงเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
แนวปฏิ บตั ิ
- ควำมถู ก ต้ อ งของรำยงำนพร้อ มตรวจสอบได้ มีเ อกสำรหรือ หลัก ฐำนครบถ้ ว น ผ่ ำ นกำร
ตรวจสอบตำมกระบวนกำรทีน่ ่ำเชื่อถือตำมหลักวิชำชีพบัญชีในระยะเวลำทีก่ ำหนด
- ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยทัง้ ระดับประเทศและสำกล โดยยึดหลักควำมซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่ขดั ต่อ
จรรยำบรรณวิชำชีพบัญชี
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7. การเผยแพร่นโยบายต่อต้ านการคอร์รปั ชัน่
เพื่อให้บุคคลในบริษทั และผูม้ สี ่วนได้เสียทีม่ ผี ลกระทบต่อธุรกิจ ได้รบั ทรำบนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน่
อย่ำงทัวถึ
่ ง จึงกำหนดกำรดำเนินกำร ดังนี้
7.1 เผยแพร่นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันผ่
่ ำนทำงกำรสื่อสำรของบริษัท เช่น บอร์ดประชำสัมพันธ์
อีเมลภำยในบริษทั เว็บไซต์ แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (56-1) และรำยงำนประจำปี (56-2)
ของบริษทั อีสเทิรน์ โพลีเมอร์ กรุป๊ จำกัด (มหำชน) เป็นต้น
7.2 อบรมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันในกำรปฐมนิ
่
เทศพนักงำนใหม่
7.3 อบรมทบทวนนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันอย่
่ ำงสม่ำเสมออย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้
7.4 กำหนดให้มกี ำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั ่นไปยังตัวแทน ตัวกลำงธุรกิจ
ผู้ส่ ง มอบผู้ใ ห้บริก ำร ผู้ร บั เหมำของบริษัท รับ ทรำบตัง้ แต่ เ ริม่ ต้น ควำมสัม พัน ธ์ท ำงธุ ร กิจ และใน
ภำยหลังตำมควำมเหมำะสม
8. การประเมิ นความเสี่ยง
8.1 บริษทั กำหนดวิธกี ำรและหลักเกณฑ์กำรประเมินควำมเสีย่ งสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทัง้
ภำครัฐและเอกชน โดยกำรพิจำรณำทัง้ โอกำสเกิดและผลกระทบ เพื่อกำหนดมำตรกำรควบคุมและ
ลดควำมเสีย่ ง
8.2 บริษัทกำหนดมำตรกำรควบคุมกำรคอร์รปั ชัน่ เพื่อใช้เป็ นแนวทำงปฏิบตั ิในกำรควบคุม ป้องกัน
ไม่ให้เกิดกำรคอร์รปั ชัน่ ในกระบวนกำรทำงธุรกิจต่ำงๆ นอกเหนือจำกมำตรกำรอื่นๆที่ถูกกำหนด
ขึน้ เนื่องจำกกำรประเมินควำมเสีย่ ง
8.3 บริษทั กำหนดให้มกี ำรทบทวนกำรประเมินควำมเสีย่ งคอร์รปั ชันอย่
่ ำงสม่ำเสมอ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้
รวมทัง้ ทบทวนมำตรกำรควบคุมทีม่ อี ยูใ่ ห้มคี วำมเหมำะสมทีจ่ ะสำมำรถลดระดับควำมเสีย่ งให้ต่ำลง
9. การร้องเรียน แจ้งเบาะแส และช่องทางการร้องเรียนการคอร์รปั ชัน่
บริษทั ได้จดั ให้มชี ่องทำงกำรร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแส เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะจำกผู้มสี ่วนได้เสียที่ได้รบั ผลกระทบ หรือมีควำมเสี่ยงที่จะได้รบั ผลกระทบจำกกำรดำเนิน
ธุร กิจ ของบริษ ัท หรือ จำกกำรปฏิบตั ิหน้ ำ ที่ข องกรรมกำร ผู้บ ริห ำร และพนัก งำนของบริษ ัท เกี่ยวกับ
กำรกระทำผิดกฎหมำยหรือ จรรยำบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อ ำจส่ อ ถึงกำรคอร์รปั ชัน่ โดยครอบคลุ ม
ขัน้ ตอนกำรรับคำร้องเรียน กำรสอบสวนข้อเท็จจริง สรุปกำรตัดสินผล กำรคุม้ ครองผูแ้ จ้งเหตุ ผูร้ อ้ งเรียน
ผูเ้ กีย่ วข้อง โดยดำเนินกำรตำมมำตรกำรกำรร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแส ดังนี้
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9.1 ขอบเขตของการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส
เบำะแส หรือหัวข้อกำรร้องเรียน ได้แก่
9.1.1 กำรกระทำที่ฝ่ำฝื น หรือไม่ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย กฎระเบียบของรัฐ นโยบำยกำรกำกับดูแล
กิจกำรทีด่ ี จรรยำบรรณธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับของบริษทั
9.1.2 กำรกระทำทีก่ ่อให้เกิดกำรเสียประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงภำพลักษณ์ของบริษทั
9.1.3 กำรกระท ำกำรทุ จ ริต รูป แบบต่ ำ งๆที่เ กี่ย วข้อ งกับ บริษัท ทัง้ ทำงตรงและทำงอ้ อ มกับ
เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ หรือหน่วยงำนเอกชน เช่น กำรให้ รับสินบน หรือผลประโยชน์อ่นื ใด
9.1.4 กำรกระทำที่ผดิ กฎหมำย ผิดขัน้ ตอนที่มแี นวโน้มหรือเป็ นช่องทำงที่จะทำให้เกิดกำรทุจริต
เช่น กำรยักยอกทรัพย์ กำรคอร์รปั ชัน่ หรือกำรตกแต่งบัญชี เพื่อ แสวงหำผลประโยชน์โดย
มิชอบเพื่อตนเอง หรือผูอ้ ่นื
9.2 บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
9.2.1 พนักงำนของบริษทั และผูท้ ่มี สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษทั ทัง้ ภำครัฐ ภำคเอกชน ที่พบเห็น
ทรำบเบำะแส ได้รบั ผลกระทบจำกกำรดำเนินธุรกิจจำกกำรฝ่ำฝื นกฎหมำย กฎระเบียบของรัฐ
หลักกำรกำกับดูแ ลกิจกำรที่ด ี จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำย ระเบียบข้อบังคับของบริษ ทั
เป็นต้น
9.2.2 พนักงำนของบริษทั และผูท้ ม่ี สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษทั ทัง้ ภำครัฐ ภำคเอกชน ทีพ่ บเห็น
ทรำบเบำะแส ได้รบั ผลกระทบจำกกำรกระทำทีส่ ่อถึงกำรทุจริตทุกประเภท
9.2.3 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ท่รี ้องเรียน หรือแจ้งเบำะแสเปิ ดเผยตัวตนให้ทรำบ พร้อมทัง้ ให้ ข้อมูล
หลักฐำนที่ชดั เจนเพียงพอ โดยบริษัทมีมำตรกำรกำรคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ผู้แจ้ ง
เบำะแส รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
9.3 กระบวนการรับคาร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
9.3.1 ผูท้ พ่ี บเห็นเหตุกำรณ์ หรือทรำบเบำะแสกำรฝ่ำฝื น ไม่ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย กฎระเบียบของรัฐ
กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำย ระเบียบข้อบังคับที่บริษัทกำหนด
รวมถึงกำรกระทำทีเ่ ข้ำข่ำยกำรทุจริตทุกประเภทของกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และ พนักงำนของ
บริษัท สำมำรถแจ้งเรื่อ งผ่ ำนช่องทำงในกำรร้อ งเรียนและกำรแจ้งเบำะแส ตำมที่บริษัท
กำหนด
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9.3.2 หลังจำกได้รบั เรื่องกำรร้องเรียน กำรแจ้งเบำะแสแล้ว ผู้รบั กำรร้องเรียน ดำเนินกำรส่งเรื่อง
ให้บุ ค คล หรือ คณะทำงำนที่เ กี่ย วข้อ ง เพื่อ เข้ำ สู่ก ระบวนกำรตรวจสอบ สอบสวน ตำม
ขัน้ ตอนกำรสอบสวน และกำรลงโทษ พร้อมทัง้ ติดตำมควำมคืบหน้ำ เพื่อสร้ำงควำมมันใจว่
่ ำ
ข้อร้องเรียนดังกล่ำวได้รบั กำรดำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม
9.3.3 กรณีพนักงำนเกิดควำมไม่มนใจว่
ั ่ ำกำรกระทำใดเป็ นกำรกระทำอันอำจจะเข้ำลักษณะทีเ่ ป็ น
ควำมผิด กำรฝำ่ ฝืน กำรไม่ปฏิบตั ติ ำม ทีส่ ำมำรถร้องเรียนได้ รวมถึงควำมผิดด้ำนกำรทุจริต
ทุกประเภท พนักงำนควรปรึกษำผู้บงั คับบัญชำโดยตรง หรือสอบถำมคณะทำงำนต่อต้ำน
กำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ กรณีทพ่ี บเห็นกำรกระทำทีส่ ่อกำรทุจริต
9.3.4 กรณีท่พี สิ ูจน์ได้ว่ำคำร้องเรียนเป็ นเท็จ เนื่องจำกเจตนำบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือกล่ำวร้ำย
ทำให้ผู้อ่นื เสียหำย กรณีท่ผี ู้ร้องเรียนเป็ นพนักงำนของบริษทั ให้ถือว่ำเป็ นกระทำที่ผดิ ต่อ
จรรยำบรรณธุรกิจ ต้องได้รบั กำรลงโทษตำมระเบียบของบริษทั และ/หรือตำมบทบัญญัติ
ของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หำกกรณีท่ผี ู้รอ้ งเรียนเป็ นบุคคลภำยนอก บริษัทจะพิจำรณำ
บทลงโทษในรูปแบบต่ำงๆ เช่น ยุตกิ ำรดำเนินธุรกิจ ไม่ให้ควำมช่วยเหลือ สนับสนุ นต่ำงๆ
หรือดำเนินคดีตำมกฎหมำย เป็นต้น
9.4 ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
9.4.1 จดหมำยถึงประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
บริษทั อีสเทิรน์ โพลีเมอร์ กรุป๊ จำกัด (มหำชน)
ทีอ่ ยู่ 770 หมู่ 6 ต.เทพำรักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10270
โดยจ่ำหน้ำซอง ประทับตรำ หรือระบุขอ้ ควำม ทีแ่ สดงถึงกำรเป็น “เอกสารลับเฉพาะ”
9.4.2 จดหมำยถึงประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรตรวจสอบ
บริษทั อีสเทิรน์ โพลีเมอร์ กรุป๊ จำกัด (มหำชน)
ทีอ่ ยู่ 770 หมู่ 6 ต.เทพำรักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10270
โดยจ่ำหน้ำซอง ประทับตรำ หรือระบุขอ้ ควำม ทีแ่ สดงถึงกำรเป็น “เอกสารลับเฉพาะ”
9.4.3 อีเมลถึง ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร ceo@epg.co.th
9.4.4 อีเมลถึง ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ Chaiwat@prospectconsult.co.th หรือ
กรรมกำรตรวจสอบ thanas.san@gmail.com
9.4.5 แจ้งเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ของบริษทั เพื่อยื่นแบบร้องเรียนออนไลน์ หรือส่งเป็ นเอกสำร
ด้วย เอกสำรรับคำร้องเรียน
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9.4.6 ตูร้ บั คำร้องเรียนทีก่ ำหนดไว้ภำยในองค์กร โดยจ่ำหน้ำซองถึงประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร หรือ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรือกรรมกำรตรวจสอบ ประทับตรำ หรือระบุขอ้ ควำมทีแ่ สดง
ถึงกำรเป็ น “เอกสารลับเฉพาะ” เพื่อให้ผู้เปิ ดตู้รบั คำร้องเรียนนำเสนอต่อ ผู้ท่ผี ู้รอ้ งเรียน
จ่ำหน้ำซองถึง
10. การคุ้มครองสิ ทธิ แก่ผร้ ู ้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
10.1 เพื่อเป็ นกำรคุม้ ครองสิทธิของผู้รอ้ งเรียน ผู้ให้ขอ้ มูล ผูแ้ จ้งเบำะแสที่กระทำโดยเจตนำสุจริต บริษทั
จะปกปิ ดชื่อ ที่อ ยู่ หรือข้อ มูลใดๆ ที่สำมำรถระบุตวั ผู้ร้อ งเรียน หรือผู้ใ ห้ข้อ มูลได้ และเก็บรักษำ
ข้อ มูล ของผู้ร ้อ งเรีย นและผู้ใ ห้ข้อ มูล ไว้เ ป็ น ควำมลับ โดยจำกัด เฉพำะผู้ท่ีม ีห น้ ำ ที่ร บั ผิด ชอบ
ในกำรดำเนินกำรตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนเท่ำนัน้ ทีส่ ำมำรถเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวได้
10.2 กรณีทม่ี กี ำรร้องเรียนผูท้ ม่ี ตี ำแหน่งในระดับกรรมกำรผู้จดั กำรขึน้ ไป คณะกรรมกำรตรวจสอบจะทำหน้ำที่
ในกำรคุ้ม ครองผู้แ จ้ง เบำะแส หรือ ผู้ร้อ งเรีย น พยำน และบุ ค คลที่ใ ห้ข ้อ มูล ในกำรสืบ สวน
หำข้อเท็จจริง อันเกิดมำจำกกำรแจ้งเบำะแส ร้องเรียน กำรเป็ นพยำน หรือกำรให้ขอ้ มูล ไม่ให้ได้รบั
ควำมเดือดร้อน อันตรำยใดๆ หรือควำมไม่ชอบธรรม ทัง้ นี้ขอให้ผู้รอ้ งเรียนส่งเรื่องร้องเรี ยนมำยัง
คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง
10.3 ผูร้ บั คำร้องเรียน ผูเ้ กีย่ วข้อง หรือรับทรำบเกีย่ วกับรำยละเอียดกำรร้องเรียน มีหน้ำทีเ่ ก็บรักษำข้อมูล
เอกสำรหลักฐำนว่ำด้วยกำรร้อ งเรียน ห้ำมเปิ ดเผยข้อ มูล แก่บุคคลอื่นที่ไม่เ กี่ยวข้อ ง เว้นแต่ ท่ี
จำเป็นต้องเปิดเผยตำมข้อกำหนดของกฎหมำย
10.4 บริษทั ห้ำมกระทำกำรใดๆต่อผู้รอ้ งเรียน แจ้งเบำะแส เช่น กำรปรับเปลี่ยนตำแหน่ ง ลักษณะงำน
สถำนที่ทำงำน พักงำน ข่มขู่ รบกวนกำรปฏิบตั งิ ำน เลิกจ้ำง กำรเลือกปฏิบตั ทิ ่ไี ม่เป็ นธรรมต่ำงๆ
อันเป็นผลมำจำกกำรร้องเรียนแจ้งเบำะแสว่ำด้วยเรือ่ งกำรฝำ่ ฝืน ไม่ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย กฎระเบียบ
ของรัฐ กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำย ระเบียบข้อบังคับที่บริษัทกำหนด
รวมถึงกำรกระทำทีเ่ ข้ำข่ำยกำรทุจริตทุกประเภท
10.5 บริษทั ไม่มมี ำตรกำรลงโทษ เอำผิด หรือปฏิบตั อิ ย่ำงไม่เป็ นธรรมต่ำงๆต่อผูร้ อ้ งเรียน ผูแ้ จ้งเบำะแส
ไม่ว่ำผลกำรสอบสวนจะระบุว่ำผูถ้ ูกร้องเรียนมีกำรกระทำผิดหรือไม่กต็ ำม
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11. ขัน้ ตอนการสอบสวน และการลงโทษ
11.1 คำร้องเรียน หรือแจ้งเบำะแสกำรกระทำทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรฝำ่ ฝืน ไม่ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย กฎระเบียบ
ของรัฐ กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำย ระเบียบข้อบังคับที่ บริษัทกำหนด
รวมถึงกำรกระทำที่เ ข้ำข่ำยกำรคอร์รปั ชันทุ
่ กประเภทที่ได้รบั มำ ผู้รบั ค ำร้อ งเรียน คือ ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร และ/หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำกลันกรอง
่
มอบหมำยบุคคล หรือ
แต่งตัง้ คณะสอบสวน เพื่อดำเนินกำรสอบสวนข้อเท็จจริง หรือส่งต่อให้ประธำนคณะทำงำนต่อต้ำน
กำรทุจริตคอร์รปั ชันเพื
่ ่อร่วมดำเนินกำรเฉพำะในส่วนทีไ่ ด้รบั กำรมอบหมำย
11.2 กรณีผลกำรสอบสวนพบว่ำมีหลักฐำน หรือมีเหตุผลอันควรสรุปว่ำผูท้ ถ่ี ูกกล่ำวหำกระทำผิดจริง ผูถ้ ูก
กล่ำวหำจะได้รบั โอกำสเพื่อพิสูจน์ตนเอง หำข้อมูล พยำน หรือหลักฐำน เพื่อแสดงว่ำมิได้กระทำผิด
ตำมทีถ่ ูกกล่ำวหำ
11.3 กรณีผลกำรสอบสวนสรุปถึงที่สุดแล้วว่ำ ผู้ถูกกล่ำวหำกระทำผิดจริง ผู้ถูกกล่ำวหำนัน้ จะได้รบั กำร
พิจ ำรณำลงโทษทำงวินัย ตำมกฎระเบีย บของบริษัท และได้ร บั กำรลงโทษตำมบทบัญ ญัติแ ห่ ง
กฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้อง กรณีท่กี ำรกระทำนัน้ ๆเข้ำข่ำยผิดกฎหมำย เช่น ผิดพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เป็นต้น
11.4 ระยะเวลำดำเนินกำรตัง้ แต่ได้รบั คำร้องเรียนจนสำมำรถสรุปและแจ้งผลกำรสอบสวนได้ คือ ภำยใน
45 วันทำกำร โดยผลกำรสอบสวนจะถูกส่งให้ประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำร หรือประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบที่เป็ นผูม้ อบหมำยให้สอบสวน ทัง้ นี้ หำกไม่สำมำรถดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 45 วัน
ผู้ท่ดี ำเนินกำรสอบสวนต้องชี้แจงเหตุผล แจ้งต่อประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำร หรือประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบทีเ่ ป็นผูม้ อบหมำยกำรสอบสวนเพื่อแจ้งผูเ้ กีย่ วข้องให้ทรำบ
11.5 บริษทั จะแจ้งควำมคืบหน้ำและผลกำรสอบสวนให้ผูร้ อ้ งเรียน ผูแ้ จ้งเบำะแสได้ทรำบตำมช่องทำงที่
ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบำะแส ได้แจ้งชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมลที่ต้องกำรให้ติดต่อกลับ หรือ
กรณีไม่เปิ ดเผยตัวตน บริษทั จะสื่อสำรด้วยช่องทำงอื่นๆ ที่สำมำรถจะส่งข้อมูลให้ทรำบได้ (หำก
สำมำรถกระทำได้)
11.6 คำร้องเรียน และผลกำรสอบสวนเนื่องจำกกำรคอร์รปั ชัน่ ให้จดั เก็บรวบรวมไว้ท่ีคณะทำงำนต่อต้ำน
กำรทุจ ริต คอร์ร ปั ชัน่ โดยมีป ระธำนคณะทำงำนต่ อ ต้ำ นกำรทุจ ริต คอร์ร ปั ชั ่นเป็ น ผู้ร บั ผิด ชอบ
ในกำรดำเนินกำร รวมทัง้ นำมำใช้เพื่อกำรทบทวนกำรประเมินควำมเสีย่ ง และมำตรกำรควบคุมให้
มีประสิทธิภำพมำกขึน้
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บทลงโทษนี้ ค รอบคลุม พนัก งำนทุก คนตัง้ แต่ร ะดับ กรรมกำร ผู้บ ริห ำร และพนักงำนทุก คน โดยไม่ม ี
กำรเลือกปฏิบตั ิ ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนกำรสอบสวนจนถึงบทลงโทษ
12. การกากับติ ดตามและทบทวน
12.1 กรณีท่ีพ บกำรคอร์ร ปั ชัน่ จำกกระบวนกำรตรวจสอบภำยใน ที่เ ป็ น วำระเร่ง ด่ ว นควรแก่ ก ำรรีบ
ดำเนินกำร ให้หน่ วยงำนตรวจสอบภำยในแจ้ง ผู้บริหำรสูงสุดของบริษัท หรือ ผู้บริหำรสูงสุดของ
บริษทั ย่อยทีพ่ บประเด็นปญั หำ และประธำนคณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันทรำบ
่
หรือ
ดำเนินกำรตำมคู่ มอื ปฏิบ ัติงำนกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อ ให้มกี ำรรำยงำนตำมล ำดับขัน้ จนถึง
กรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบเป็ น วำระพิเ ศษที่เ ร่ ง ด่ ว น จำกนั น้ เข้ำ สู่
กระบวนกำรสอบสวนตำมขัน้ ตอนทีก่ ำหนด
12.2 กรณีพบประเด็นกำรคอร์รปั ชันจำกช่
่
องทำงร้องเรียนกำรแจ้งเบำะแสทีก่ ำหนด และพิจำรณำว่ำเป็ น
วำระเร่งด่วนควรแก่กำรรีบดำเนินกำร ผู้ทร่ี บั เรื่องร้องเรียนต้องรีบนำเข้ำสู่ขนั ้ ตอนกำรสอบสวน คือ
พิจำรณำกลันกรอง
่
และมอบหมำยให้มกี ำรจัดให้มบี ุคคลหรือแต่งตัง้ คณะสอบสวน เพื่อดำเนินกำร
สอบสวนข้อเท็จจริงทันที พร้อมทัง้ มีกำรรำยงำนในกำรประชุมทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นวำระทีเ่ ร่งด่วน
12.3 กรณีพบประเด็นกำรคอร์รปั ชันโดยคณะท
่
ำงำนต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ ให้ประธำนคณะทำงำน
ต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รปั ชัน่ แจ้งผู้บริหำรสูงสุดของบริษทั เพื่อให้มกี ำรรำยงำนตำมลำดับขัน้ จนถึง
กรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบเป็ น วำระพิเ ศษที่เ ร่ ง ด่ ว น จำกนั น้ เข้ำ สู่
กระบวนกำรสอบสวนตำมขัน้ ตอนทีก่ ำหนด
12.4 หน่ วยงำนตรวจสอบภำยในจะดำเนินกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน กิจกรรม กระบวนกำร
ต่ำงๆ อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำระบบกำรควบคุมภำยในทีก่ ำหนดขึน้ มีประสิทธิภำพสอดคล้อง
กับ กำรปฏิบ ตั ิต ำมนโยบำยต่อ ต้ำนกำรคอร์รปั ชั ่น ทัง้ นี้ หน่ ว ยงำนตรวจสอบภำยในจะสรุป ผล
กำรตรวจสอบ แจ้ง หำรือร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อหำแนวทำงกำรแก้ไข ป้องกันอย่ำงเพียงพอ
เหมำะสม และรำยงำนผลกำรตรวจสอบให้ค ณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท
รับทรำบต่อไป
12.5 คณะทำงำนต่อ ต้ำ นกำรทุจ ริต คอร์ร ปั ชั ่นจะทบทวนนโยบำยฉบับ นี้ เ ป็ น ประจำทุก ปี หรือ เ มื่อ มี
กำรเปลีย่ นแปลงด้ำนธุรกิจ กำรลงทุนในธุรกิจใหม่ หรืออื่นๆทีส่ ่งผลให้ควรมีกำรแก้ไข รวมทัง้ กำกับ
และติดตำมกำรนำนโยบำยต่อ ต้ำนกำรคอร์รปั ชันนี
่ ้ไปปฏิบตั ิ และให้คำแนะนำต่ำงๆอย่ำงต่อเนื่อง
ทัง้ นี้หำกต้องมีกำรปรับปรุงใดๆต้องดำเนินกำรโดยเร็วทีส่ ุด
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