นโยบายการต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชันและ
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการ
ต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)

ฉบับปรั บปรุ งประจาปี 2562
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วัตถุประสงค์
นโยบายต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน
คานิยาม
โครงสร้ างการจัดการ
การกาหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบ
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มาตรการคุ้มครอง ปกป้องผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้แจ้ งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
การปกป้องผู้ถกู ร้ องเรี ยน
การลงโทษสาหรับผู้เจตนาให้ ข้อมูลเป็ นเท็จ
การติดตามและทบทวน
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แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน
ฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
(ยกเลิกแนวทางการปฎิบตั ิฯ ฉบับวันที่ 26 มิถนุ ายน 2561)
วัตถุประสงค์
บริ ษัทจัดทา “แนวทางการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน ” ที่กาหนดใช้ เป็ นแนวปฏิบตั ิ
สาหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนในบริ ษัท ดังนี ้
1. การสื่อ สารและการอบรม เพื่อ สร้ างการตระหนักรู้ เกี่ยวกับการทุจริ ต คอร์ รั ปชัน และให้ พ นัก งาน
ทุกระดับทุกคนในบริ ษัทแสดงออกถึงจุดยืนการต่อต้ านคอร์ รัปชันของบริ ษัท
2. ก าหนดมาตรการและแนวทางการปฏิ บัติ ง านของแต่ ล ะแผนกตามนโยบายการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชัน
3. กาหนดแนวปฏิบัติ ค่อ คู่ค้า หรื อ ผู้มี ส่ว นเกี่ย วข้ อ งทางธุร กิ จ ตลอดจนแนวทางในการเปิ ดเผยต่ อ
บุคคลภายนอกเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของบริ ษัทในการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน
4. การกาหนดช่องทางการแจ้ งเบาะแสและข้ อสงสัย
ขอบเขต
แนวทางการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชันฉบับนี ้ ครอบคลุมการดาเนินงาน ดังนี ้
1. คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับของบริ ษัท
2. บริ ษัทร่ วมค้ า ตัวแทน ตัวกลาง ผู้รับจ้ างอิสระ ที่ปรึกษา ผู้ที่กระทาแทน หรื อดาเนินการในนาม
ของ ECL
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นโยบายต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษัทมีเจตนารมณ์ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้ กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี โดย
ยึดมั่นในความรั บผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ดาเนินธุรกิจด้ วยความ
โปร่ งใส เป็ นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ บริ ษัทได้ เข้ าร่ วมเป็ น “แนวร่ วมปฏิบตั ิภาคเอกชนไทยในการต่อต้ าน
การทุจริ ต” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC เป็ นโครงการของชาติร่วมกับ
ภาคเอกชน สนับสนุนโดยรัฐบาลไทยและสานักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ เพื่อ
แสดงเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นในการต่อต้ านคอร์ รั ปชันทุกรู ปแบบ บริ ษัทจึงได้ กาหนดนโยบายการต่อ ต้ า น
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน และแนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการดาเนินธุรกิจ ดังนี ้
1. ประกอบธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต โปร่ งใส ตรงไปตรงมา มุ่งหวังให้ ธุรกิจเติบโต ยัง่ ยืนในระยะยาว
2. บริ หารงานอย่างมีจริ ยธรรม ธรรมาภิบาล โดยปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ยึดหลักไม่รับ ไม่ให้ ไม่
จ่าย ไม่ทจุ ริ ต และมีการตรวจสอบภายในเป็ นเครื่ องมือ เพื่อมิให้ เกิดการคอร์ รัปชันในองค์กร
3. บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะสร้ างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มัน่ ว่าการทุจริ ต คอร์ รัปชัน และการให้ หรื อรับ
สินบนเป็ นการกระทาที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็ นการกระทากับบุคคลใดก็ตาม หรื อการทาธุรกรรมกับ
ภาครัฐหรื อภาคเอกชน โดยปลูกฝั งพนักงานให้ ทางานด้ วยความขยันหมัน่ เพียร ซื่อสัตย์สจุ ริ ต เน้ นการนึก
ถึงประโยชน์ส่วนรวม ขจัดวิสยั ทัศน์ ค่านิยมผิดๆ ที่เห็ นแก่ประโยชน์ส่วนตน อย่างไม่เคารพกติกา และ
ขาดจริ ยธรรม ศีลธรรม
4. หลีกเลีย่ งที่จะเข้ าไปมีสว่ นร่ วมกับกิจกรรมที่จะนาไปสูป่ ั ญหาคอร์ รัปชัน ของภาครัฐ หรื อเอกชน
5. นโยบายต่อต้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชันนี ้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตั ้งแต่การสรรหา
หรื อการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงาน และ
การให้ ผลตอบแทน โดยกาหนดให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทุกระดับสื่อสารและทาความเข้ าใจกับพนักงานเพื่อใช้
ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. จัดให้ มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตภายในบริ ษัท รวมถึงการนานโยบายการต่อต้ าน
การทุจริ ตและแผนการกากับการปฏิบตั ิงานไปปฏิบัติ และจัดให้ มีค่มู ือ/แนวทางในการดาเนินธุร กิจแก่
ผู้บริ หารและพนักงาน
6.1. ห้ ามการให้ สินบนในทุกรู ปแบบ ในทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ ก ารควบคุม และต้ องแน่ใจว่าการ
บริ จ าคเพื่ อ การกุศ ล และการบริ จ าคให้ แ ก่ พรรคการเมือ ง การให้ ข องขวัญ ทางธุ ร กิจ การ
สปอนเซอร์ กิจกรรมใดๆ ต้ องโปร่ งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้ มน้ าวให้ เจ้ าหน้ าที่ภาครั ฐ/เอกชน
ดาเนินการที่ไม่เหมาะสม
6.2. จะประกาศและเผยแพร่ นโยบายในรูปของ “จรรยาบรรณธุรกิจ” เพื่อเป็ นแนวทางให้ ผ้ บู ริ หารและ
พนักงานในการปฏิบตั ิตนอย่างมีจริ ยธรรมและรั บผิดชอบในทุกโอกาส พร้ อมกาหนดบทลงโทษ
หากไม่ปฏิบตั ิตาม
6.3. จัดให้ มีการอบรมแก่พนักงานเพื่อส่งเสริ มความซื่อสัตย์ สุจริ ต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
หน้ าที่และความรั บผิดชอบ รวมถึงสื่อให้ เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการปฏิบตั ิตามแนว
ปฏิบตั ิที่ดีของธุรกิจ
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6.4.

จัด ให้ มี ร ะบบการควบคุม ภายในที่ เ หมาะสม เพื่ อ ป้ องกัน ไม่ ใ ห้ พ นัก งานมี ก ารปฏิ บัติ ที่ ไ ม่
เหมาะสม รั บประกันให้ มีการกากับดูแลกิจการที่ดี และยกระดับค่านิยมความซื่อ สัตย์ สุจริ ต
และความรับผิดชอบให้ เป็ นวัฒนธรรมขององค์กร
6.5. จัดให้ มีกลไลการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่ งใสและถูกต้ องแม่นยา
6.6 จัดให้ มีช่อ งทางในการสื่อสารเพื่อให้ พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้ อ งสามารถแจ้ งเบาะแสอันควร
สงสัย โดยมัน่ ใจได้ ว่าจะได้ รับความคุ้มครอง และต้ องมีการแต่งตัง้ เจ้ าหน้ าที่ทาหน้ าที่ตรวจสอบ
ทุกเบาะแสที่มีการแจ้ งเข้ ามา
7. เปิ ดเผยและแลกเปลี่ยนนโยบายภายใน ประสบการณ์ แนวปฏิบตั ิที่ดีและแนวทางความสาเร็ จในการ
สนับสนุนให้ เกิดการทารายการทางธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม ถูกต้ องและโปร่ งใสในประเทศไทย
7.1. บริ ษัทจะสนับสนุนให้ มีการริ เริ่ มโครงการระดับประเทศ เพื่อสร้ างเงื่อนไขในการแข่งขัน ที่เ ป็ น
ธรรม โปร่ งใสในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงให้ ความมัน่ ใจว่ามีการกากับดูแลกิจการที่ดี
7.2. บริ ษัทจะมีส่วนร่ วมในการเสวนา และร่ วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการประชุมต่างๆ เพื่อ
สร้ างความเข้ าใจในข้ อกังวลและปั ญหาที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั ที่มีผลต่อธุรกิจเอกชนเกี่ยวกับความ
ซื่อสัตย์ สุจริ ต และความโปร่ งใสในการดาเนินธุรกิจ
8. ร่ วมมือกับบริ ษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน คู่ค้า และผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ อื่นๆ โดยการสร้ างแนวร่ วมปฏิบัติ
และการเข้ าร่ วมในกิจกรรมต่อต้ านทุจริ ต
8.1. บริ ษัทจะร่ วมแบ่งปั นแนวปฏิบตั ิที่ดีและกรอบความคิดเพื่อมุ่งหวังให้ ทุกองค์กรที่เป็ นแนวร่ วม
ปฏิบตั ิได้ นาไปใช้ เพื่อช่วยกันบรรลุเป้าหมายตามโครงการ
8.2. บริ ษัทจะเข้ าร่ วม Integrity Pacts กับองค์กรอื่น และหน่วยงานภาครั ฐในการประมูลและจั ดซื ้อ
สิง่ ของวัตถุดิบอุปกรณ์และการก่อสร้ าง
8.3. บริ ษัทจะร่ วมมือและร่ วมคิดเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณธุรกิจที่สามารถใช้ ได้ กับทุกองค์กร และเป็ น
ที่ยอมรับจากทุกองค์กรที่เข้ าร่ วมโครงการ
8.4. บริ ษัทจะร่ วมในการสร้ างมาตรการ และระบบตรวจสอบเพื่อส่งเสริ มความโปร่ งใส ซื่อสัตย์ สุจริ ต
ในการประกอบธุรกิจ
8.5. บริ ษั ทจะร่ วมมือกับภาคประชาสังคม และสื่อ ในการสร้ างจิตสานึกและการให้ การศึกษาแก่
สาธารณะ เพื่อเปลีย่ นค่านิยมไปสูก่ ารต่อต้ านและประณามการทุจริ ตในทุกรูปแบบ
8.6 บริ ษัทจะสนับสนุนการพัฒนาโครงการตรวจสอบ และรับรองการปฏิบตั ิตามโครงการ พร้ อมทั ้งมี
การจัดการฝึ กอบรมให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ คาปรึกษา และผู้ตรวจสอบเพื่อเป็ นแนวทางให้ กบั บริ ษัท
ที่เข้ าร่ วมโครงการในการดาเนินธุรกิจตามหลักจริ ยธรรม และยกระดับกระบวนการนี ้ให้ อ ยู่ใน
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริ มความยัง่ ยืนของโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ินี ้
8.7. บริ ษัทจะยินดีให้ มีการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิในการต่อต้ านการ
ทุจริ ตในภาคเอกชนไทย ทุก 3 ปี
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คานิยาม
“บริษัท” หมายถึง บริ ษัท ตะวันออกพาณิชย์ลสี ซิ่ง จากัด (มหาชน)
“บริ ษัทร่ วมทุน” หมายถึง บริ ษัทหรื อนิติบุคคลที่บริ ษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน) เป็ นเจ้ าของ
หรื อถือครองหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริ ษัทหรื อนิติบุคคลนั ้นร้ อยละ 50 เท่ากับผู้ร่วมทุน ไม่ว่าจะถือหุ้นในสัดส่วน
เท่าใด ไม่ว่าถือเองโดยตรงหรื อถือหุ้นโดยอ้ อม หรื อบริ ษัทหรื อนิติบุคคลที่ บริ ษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จากัด
(มหาชน) มีอานาจควบคุมในการกาหนดนโยบายทางการเงินและการดาเนินการ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งประโยชน์จาก
กิจกรรมต่างๆ ของบริ ษัทฯ หรื อนิติบคุ คลนั ้น
“บุคคลากรของบริษัท” หมายถึง กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานของบริ ษั ท ตะวันออกพาณิ ชย์ ลีสซิ่ง จากัด
(มหาชน) รวมถึงพนักงานบริ ษัทร่ วมทุน หรื อบริ ษัทที่อยู่ในอานาจควบคุม
“ผู้ท่เี กี่ยวข้ อง” หมายถึง คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่/น้ อง ญาติสนิท ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุก
ระดับ รวมถึง ลูกจ้ าง ตัวแทนของบริ ษัท และบริ ษัทร่ วม ซึ่งกระทาการเพื่อหรื อในนามบริ ษัทฯ ไม่ว่าจะมีอานาจ
หน้ าที่ในการนั ้นๆ หรื อไม่ก็ตาม
“หน่ วยงานของรัฐ” หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรื อหน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ หรื อกิจการอื่นของรัฐ
ตามความหมายที่กาหนด
“หน่ วยงานเอกชน” หมายถึง หน่วยงาน องค์กรที่ไม่ได้ สงั กัดหรื อเป็ นหุ้นส่วนกับรัฐ
“ทุจริต” หมายถึง การใช้ ตาแหน่งหน้ าที่ ใช้ อานาจที่ได้ มาหรื อการใช้ ทรัพย์สนิ ที่มีอยู่ในทางมิชอบของกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควร ที่มิชอบโดยกฎหมาย เพื่อสร้ างประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครั ว เพื่อน คนรู้ จัก หรื อประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ซึ่งก่อให้ เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น
การทุจริ ตอาจเกิดได้ หลายลักษณะ เช่น การติดสินบนเจ้ าพนักงานด้ วยการให้ หรื อการรับสินบนทั ้งที่เป็ นเงินและ
สิ่งของ การมีผลประโยชน์ ทับซ้ อ น การฟอกเงิน การเบียดบัง การยักยอก การปกปิ ดข้ อ เท็จจริ ง การขัดขวาง
กระบวนการยุติธรรม เป็ นต้ น
“การคอร์ รัปชั่น” หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรู ปแบบใดๆ การเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ ให้ คามัน่ ว่าจะ
ให้ การรั บ การเรี ยกร้ องซึ่งเงินหรื อทรั พย์สินหรื อประโยชน์ในรูปแบบอื่นใดไม่ว่าทางตรงหรื อผ่านบุคคลที่สามกับ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หรื อหน่วยงานภายนอก ลูกค้ า คู่ค้าของบริ ษัท หรื อผู้มีหน้ าที่ในเรื่ องหนึ่งๆ ไม่ว่าจะเป็ นผู้มีหน้ าที่
โดยตรงหรื อทางอ้ อม เพื่อให้ บุคคลดังกล่าวกระทาหรื อ งดเว้ นการกระทาใด อันทาให้ ตนเองหรื อบริ ษัท ได้ มาหรื อ
คงไว้ ซึ่งการอนุญาต การเห็นชอบ หรื อสิทธิประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบด้ วยกฎหมายหรื อจริ ยธรรมทางธุรกิจ หรื อ
เพื่อให้ ตนเองหรื อบุคคลภายนอกได้ รับสัญญาทางธุรกิจหรื อผลประโยชน์อื่นใดจากบริ ษัท โดยมิชอบด้ วยกฎหมาย
หรื อจริ ยธรรมทางธุรกิจ
* “คอร์ รัปชันในภาคธุรกิจเอกชน” (ไม่รวมรั ฐวิสาหกิจ) หมายถึง การยอม “จ่ ายสินบน” หรื อตกลงยินยอม
หรื อ สัญ ญาว่าจะให้ ผลประโยชน์ ต่า งๆ ตอบแทนที่มิชอบด้ วยกฎหมายในทุกๆ กรณี ซึ่งการจ่ายสินบนของ
บริ ษัทเอกชน สามารถแบ่งกรณีที่ต้องไปจ่ายสินบนได้ 3 กรณีใหญ่ๆ ดังนี ้
กรณีแรก เป็ นเรื่ องของการซื ้อความสะดวก รวดเร็ ว หรื อร่ นระยะเวลาในการขอรับบริ การ ขออนุญ าตจาก
หน่วยงานภาครัฐ
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กรณีที่สอง คือ การจ่ายสินบนเพื่อซื ้อความได้ เปรี ยบเหนือคู่แข่ง หรื อซื ้อความแน่นอนว่าจะได้ รับเลือก
เป็ นคู่สญ
ั ญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึง่ กรณีนี ้จะเกิดขึ ้นก็ต่อเมื่อบริ ษัทต้ องการเป็ นคู่สญ
ั ญารับงานผ่านกระบวนการ
จัดซื ้อ จัดจ้ างของรัฐ
กรณีที่สาม คือ การที่บริ ษัทจ่ายสินบน เพื่อแก้ ไขสิง่ ผิดให้ กลายเป็ นถูก หรื อซื ้อความผิด ปั ดรังควานจาก
เจ้ าหน้ าที่รัฐที่เอาอานาจตามกฎหมายมาขัดขวางการทาธุรกิจ ซึง่ กรณีนี ้มักจะไม่ค่อยมีข่าวออกมาให้ เห็น เพราะ
เป็ นเรื่ องที่สมประโยชน์กนั ทั ้งสองฝ่ าย หรื อฝ่ ายเอกชนไม่อยากมีปัญหากับเจ้ าหน้ าที่รัฐ เพราะกลัวถูกกลัน่ แกล้ ง
*ที่มา : คอลัมน์ คิดเป็ นเห็นต่าง : ความต่างของคอร์ รัปชันกับทุจริ ตฉ้ อโกงในภาคเอกชน – โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 โดย
นายกิตติเดช ฉันทังกูล กรรมการสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย และผู้ประสานงานโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้ านทุจริ ต

“สินบน” หมายถึง ทรั พย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด ในที่นี ้ “ทรั พย์สิน” หมายถึง ทรั พย์และวัตถุมีรูปร่ างซึ่งอาจมี
ราคาหรื ออาจถือเอาได้ เช่น เงิน รถ บ้ าน เป็ นต้ น “ประโยชน์อื่นใด” หมายถึง การปลดหนี ้ให้ การไม่คิดราคาหรื อ
คิดราคาต่าผิดปกติ เป็ นต้ น
“การช่ วยเหลือทางการเมือง” (Political Contributions) หมายถึง การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองไม่ว่า
จะเป็ น การช่วยเหลือด้ านการเงิน การให้ เงินกู้ หรื อการช่วยเหลือในรูปแบบอื่น เช่น การให้ สงิ่ ของหรื อบริ การ การ
โฆษณาส่งเสริ มสนับสนุนพรรคการเมือง การซื ้อบัตรเข้ าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุน หรื อบริ จาคเงินให้ องค์กรที่มี
ความสัม พันธ์ กับพรรคการเมือง การส่งเสริ มให้ พนักงานเข้ าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริ ษั ทเพื่อ
สนับสนุนพรรคการเมือง นักการเมือง บุคคลที่เกี่ยวข้ อ งทางการเมืองหรื อกลุ่มพลังทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็ น
ทางตรงหรื อทางอ้ อม อันนาไปสูค่ วามไม่สามัคคีปรองดองภายในบริ ษัทหรื อประเทศชาติ หรื อเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสิทธิ
พิเศษผลประโยชน์อันมิชอบหรื อความได้ เปรี ยบทางธุรกิจการค้ า แต่ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้ าร่ วมกิจกรรมตาม
สิทธิเสรี ภาพส่วนบุคคล
“การบริ จ าคเพื่ อ การกุ ศ ล” (Donation) หมายถึง เงิ น หรื อ สิ่ง ของที่ ใ ห้ กับ มูล นิ ธิ องค์ ก รสาธารณะ วัด
โรงพยาบาล สถานศึกษา หรื อองค์กรทาประโยชน์เพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยไม่
หวังสิง่ ตอบแทน หรื อผลประโยชน์จากองค์กรที่เข้ าไปให้ การสนับสนุน
“เงินสนั บ สนุ น ” (Sponsorship) หมายถึง เงินที่ จ่ายให้ หรื อได้ รับจากลูกค้ า คู่ค้า หุ้นส่วนทางธุร กิจ สมาคม
มูลนิธิ องค์กรการกุศล หรื อองค์กรไม่แสวงหากาไร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้ าหรื อชื่อเสียงของบริ ษั ท
เป็ นประโยชน์ต่อการสร้ างความน่าเชื่อถือทางการค้ า ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจและเหมาะสมแก่โอกาส
“ค่ าของขวัญ ค่ าบริ การต้ อนรั บ (Hospitality) และค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง” หมายถึง ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่
จ่ายเพื่อเป็ นค่าสิ่งของใดๆ ที่มีมลู ค่าทางการเงิน รวมถึงสิง่ ที่ใช้ แทนเงินสดและสิ่งที่สามารถแลกเปลีย่ นเป็ นสินค้ า
หรื อบริ การ
“ค่ าอานวยความสะดวก” (Facilitation payment) หมายถึง ค่าใช้ จ่ายจานวนเล็กน้ อยที่จ่ายแก่เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ
อย่างไม่เป็ นทางการ และเป็ นการให้ เพียงเพื่อให้ มั่นใจว่าเจ้ าหน้ าที่ของรัฐจะดาเนินการตามกระบวนการ หรื อเป็ น
การกระตุ้นให้ ดาเนินรวดเร็ วขึ ้น โดยกระบวนการนั ้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ และเป็ นการกระทา
อันชอบด้ วยหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐผู้นั ้น รวมทั ้งเป็ นสิทธิที่นิติบคุ คลพึงจะได้ ตามกฎหมายอยู่แล้ ว เช่น การขอ
ใบอนุญาต การได้ รับการบริ การสาธารณะ เป็ นต้ น
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โครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท

1.คณะอนุกรรมการประเมินราคาทรัพย์สนิ
2.คณะอนุกรรมการสินเชื่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

4.คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ และ

ผู้ตรวจสอบภายใน

ต่อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน
ประธานกรรมการบริหาร

5. คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อม
6.คณะอนุ ก รรมการก ากั บ ดู แ ลการ

กรรมการผู้จดั การ

ปฏิบตั งิ าน
รองกรรมการผู้จดั การ

รองกรรมการผู้จดั การ
(รักษาการณ์)

รองกรรมการผู้จดั การ

รองกรรมการผู้จดั การ

ตต่อต้ าน
ฝ่ าย
สินเชื่อ
1

ฝ่ าย
สินเชื่อ
2

ฝ่ ายการ
ตลาด 1

ฝ่ ายการ
ตลาด 2

ฝ่ ายการ
ตลาด 3

ฝ่ าย
บริ หาร
งานกลาง

ฝ่ ายติดตาม
เร่ งรัดและ
กฎหมาย

ฝ่ าย
พัฒนา
องค์กร

ฝ่ ายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
และส่งเสริ ม
การขาย

ฝ่ ายบัญชี
และ
การเงิน

ขอบเขตการบังคับใช้
ขอบเขตการบังคับใช้ ของนโยบายนี ้ ให้ มีผลบังคับใช้ กบั กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
การนามาตรการไปปฏิบัตโิ ดยบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ บริ ษัทร่ วม กิจการร่ วมค้ า ผู้ร่วมทุน และคู่ค้า นานโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชันไปเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิ
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การกาหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษั ท มีหน้ าที่และรั บ ผิ ดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับดูแ ลให้ มีร ะบบที่
สนับสนุนการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าคณะกรรมการบริ หารได้ ตระหนักและให้
ความสาคัญกับการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน และปลูกฝั งจนเป็ นวัฒนธรรมขององค์กร และเพื่อให้ ทุกคน ใน
บริ ษัทได้ เข้ าใจและตระหนักถึงความสาคัญของปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่สอบทานการรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน
ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริ หารความเสีย่ งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับเรื่ อ งการ
แจ้ งเบาะแสการทุจริ ตคอร์ รัปชัน อันเกิดจากคนในองค์กรมีสว่ นเกี่ยวข้ อง พิจารณาตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง และเสนอ
เรื่ องต่อคณะกรรมการบริ ษัทร่ วมกันพิจารณาลงโทษ หรื อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว
3. คณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร มีหน้ าที่และรับผิดชอบใน
การกาหนดให้ มีระบบและให้ การส่งเสริ มและสนับสนุนในการนามาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันไปปฏิบตั ิ
เป็ นแบบอย่ า งที่ ดี ก ากับ ให้ พ นัก งานปฏิบัติ ต ามมาตรการต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชัน และสื่อ สารไปยัง พนักงานและ
ผู้เกี่ยวข้ องทุกหน่วยงาน รวมทั ้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เปลีย่ นแปลงของุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกาหนดของกฎหมาย
4. คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณและต่อ ต้ า นคอร์ รั ปชัน คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ย ง และ
คณะอนุกรรมการกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงาน
ว่าเป็ นไปอย่างถูกต้ อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อานาจดาเนินการ ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมาย ข้ อกาหนด
ของหน่วยงานกากับดูแล เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้ านทุจริ ต
คอร์ รัปชันที่อาจเกิดขึ ้น ตลอดจนจัดทามาตรการและแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริ ตคอร์ รั ปชัน และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษัท
5. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน และ
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ตะวันออกพาณิชย์ลสี ซิ่ง จากัด (มหาชน) และบริ ษัทร่ วม โดยไม่กระทา
หรื อสนับสนุนการทุจริ ตและคอร์ รัปชันในทุกรูปแบบ
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แนวทางการปฏิบัตติ ามนโยบายต่ อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน
คณะกรรมการบริ ษัท กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ลูกจ้ าง รวมถึงผู้รับจ้ าง คู่ค้า ตัวแทน และบริ ษัทที่
เกี่ยวข้ องของบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบตั ิการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชันอย่าง
เคร่ งครั ด เพื่อความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงาน ไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตและคอร์ รัปชันไม่ว่าจะทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม
การให้ และ การรับของขวัญ การเลีย้ งรับรอง และค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ
นโยบาย
1. ไม่เรี ยกร้ อง ไม่ให้ – ไม่รับของขวัญในรูปแบบใดๆ กับลูกค้ า คู่ค้า หรื อผู้ที่ทาธุรกิจกับบริ ษัท หรื อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้ องที่ได้ เข้ าไปประสานงานทั ้งหน่วยงานราชการและเอกชน ในลักษณะที่แสดงให้ เห็นว่าเป็ นการรั บ
สินบน หรื อ ติดสินบน โดยมุ่งหวังที่จะได้ รั บการบริ การสิ่งตอบแทน สิทธิ พิเศษที่ไ ม่ถูกต้ อ งตามหลัก
จรรยาบรรณธุรกิจ เว้ นแต่เป็ นการให้ หรื อ รั บของขวัญ และการเลี ้ยงรั บรองตามประเพณี เพื่อ รั กษา
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริ ษัท และหน่วยงานที่เข้ าไปเกี่ยวข้ อง
2. ไม่เรี ยกร้ อง ไม่ให้ – ไม่รับของขวัญ ของกานัล หรื อประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจในการตัดสินใจ หรื อมีผลให้
ละเลยในการปฏิบัติหน้ าที่ที่พึงกระทา และการดาเนิน ตามข้ อ บังคับ จรรยาบรรณธุร กิจ กฎระเบียบ
วิธีการทางานและกฎหมาย
3. บริ ษัทไม่มีนโยบายในการเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกานัล สิทธิประโยชน์ในรูปแบบใดๆ กับ ลูกค้ า หรื อคู่ค้า
ของบริ ษัท หน่วยงานภายนอก หรื อบุคคลใดๆ เพื่อให้ ไ ด้ มาซึ่งธุรกิจ เว้ นแต่การให้ การเลี ้ยงรั บรองทาง
ธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้ า และการส่งเสริ มการขายของบริ ษัท
4. การให้ หรื อรั บของขวัญ และการเลี ้ยงรั บรอง จะต้ องเป็ นไปตามประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียมปฎิบตั ิอยู่
เหมาะสมกับโอกาส โดยมีราคาหรื อมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท และไม่ขัดต่อข้ อบังคับ จรรยาบรรณธุรกิจ
กฎระเบียบ คู่มือการทางาน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
แนวทางปฏิบัติ
1. การให้ ของขวัญ หรือประโยชน์ อ่ ืนใด
1.1 การให้ ของขวัญ กับคู่ค้า หรื อหน่วยงานอื่น ที่เข้ าไปเกี่ยวข้ อง มีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่
ดีทางธุรกิจ แต่จะต้ องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ และเป็ นไปตามประเพณีนิยม ไม่
บ่อ ยครั ง้ จนเกิ น ไป โดยไม่ ห วัง ที่ จ ะได้ รั บ การบริ ก าร สิ่ง ตอบแทน สิท ธิ พิ เ ศษที่ ไ ม่ ถูก ต้ อ งตามหลัก
จรรยาบรรณธุรกิจ
1.2 ไม่ให้ ของขวัญ ของที่ร ะลึก ทรั พย์ สินหรื อ ประโยชน์ อื่นใด แก่คู่สมรส บุตร หรื อ ผู้เกี่ยวข้ อ งของ
เจ้ าหน้ าที่รัฐ ลูกค้ า คู่ค้า และบุคคลที่ติดต่อด้ วย เนื่องจากโดยพฤติการณ์ถือว่าเป็ นการรับแทน
1.3 การให้ ของขวัญกับคู่ค้า หรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้ าไปเกี่ยวข้ อ ง ควรให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกันเพื่อไม่ให้
เกิดเป็ นการเลือ กปฏิบัติ อาจเป็ นของขวัญ ที่ช่วยส่งเสริ ม ภาพลักษณ์ บริ ษั ท เช่น เสื ้อยืด สมุดไดอารี่
ปากกา เป็ นต้ น ควรมีมลู ค่าไม่เกิน 3,000 บาท และไม่ควรเป็ นเงินสด หรื อเทียบเท่าเงินสด (ตามประกาศ
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่ องหลักเกณฑ์การรั บทรัพย์สนิ
โดยธรรมจรรยาของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ พ.ศ.2543)
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1.4 หากของขวัญ มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ต้ อ งได้ รั บการพิจารณาอนุมัติจ่ายจากผู้มีอ านาจอนุมัติ
ตามลาดับ และหากมีจานวนเกิ นกว่า 50,000 บาท ต้ องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริ หาร โดยระบุ
รายละเอียดของขวัญ ชื่อ หน่วยงานที่จะให้ ปริ ม าณ ราคา หรื อ มู ลค่าของขวัญ เป็ นต้ น ประกอบการ
พิจารณาอย่างชัดเจน โปร่ งใส และบันทึกการให้ ในแบบฟอร์ ม “รายงานการให้ หรื อการรับของขวัญ ของที่
ระลึก หรื อประโยชน์อื่นใด”
1.5 ผู้อ นุมัติ ค วรมี ก ารตรวจสอบค่ า ของขวัญ ค่ า บริ ก ารต้ อ นรั บ หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ จ่ า ยไป ว่ า มี
วัตถุประสงค์ ที่ถูกต้ อ งตามกฎหมายและสอดคล้ อ งกับจรรยาบรรณธุร กิจและนโยบายต่อ ต้ านทุจ ริ ต
คอร์ รัปชันของบริ ษัท
1.6 ผู้ขออนุมัติต้องแสดงหลักฐานการให้ ของขวัญต่อเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยนาหลักฐาน
ได้ แก่ ใบเสร็ จรั บเงิน หนังสือขอบคุณ และหลักฐานประกอบอื่นๆ มาแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่เพื่อเก็บไว้ เป็ น
หลักฐานสาหรับการตรวจสอบ
1.7 เมื่อพบเห็นการจ่ายค่าใช้ จ่ายที่เข้ าข่ายการกระทาที่ผิดต่อจรรยาบรรณธุรกิจหรื อนโยบายต่อต้ าน
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานบริ ษัท พึงแจ้ งต่อผู้บงั คับบัญชาหรื อแจ้ งมายั งช่องทาง
การร้ องเรี ยนที่บริ ษัทกาหนดขึ ้น เพื่อให้ เกิดการพิสจู น์ทราบข้ อเท็จจริ งต่อไป
2. การเลีย้ งรับรองทางธุรกิจ
การเลี ้ยงรับรองทางธุรกิจ เช่น การเลี ้ยงรับรองอาหาร การจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ปฏิบัติทางธุร กิจ รวมถึงการให้ ความรู้ ความเข้ าใจทางธุร กิจสามารถกระทาได้ แต่ต้อ งเป็ นการใช้ จ่ายอย่ า ง
สมเหตุสมผล ไม่สง่ ผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบตั ิงาน หรื อละเลยหน้ าที่ความรั บผิดชอบที่พงึ ปฏิบตั ิ หรื อ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
2.1 ผู้ขออนุมตั ิต้องทาบันทึกข้ อความขออนุมัติอย่างชัดเจน โดยระบุรายละเอียด วัตถุประสงค์ ใบเสนอ
ราคา เป็ นต้ น เสนอให้ ผ้ มู ีอานาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติ ตามวงเงินและอานาจอนุมัติที่ระบุ ไว้ ในตาราง
อานาจอนุมตั ิของบริ ษัท
2.2 ผู้อนุมัติควรมีการตรวจสอบการขออนุมตั ิ โดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ โอกาส และมูลค่าที่เหมาะสม
ก่อนการอนุมตั ิ
2.3 ผู้ขออนุมัติต้องแสดงหลักฐานการเลี ้ยงรั บรองต่อเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยนาหลักฐาน
ได้ แก่ ใบเสร็ จรั บเงิน หนังสือขอบคุณ และหลักฐานประกอบอื่นๆ มาแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่เพื่อเก็บไว้ เป็ น
หลักฐานสาหรับการตรวจสอบ
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ภาพที่ 1 ขัน้ ตอนการขออนุ มัตจิ ่ ายให้ ของขวัญและการเลีย้ งรับรอง การสนับสนุน การบริจาคเพื่อการ
กุศล
กรอกแบบฟอร์ มการขออนุมัติ

หลักฐานประกอบการขออนุมัติ

ระบุ : ชื่ อ โครงการ วัต ถุ ป ระสงค์ รายการให้
ของขวัญ รายการสัน ทนาการ สถานที่ ราคา
รายละเอียด การโอนเงิน ผู้ขออนุมตั ิ ผู้ตรวจสอบ
และผู้อนุมตั ใิ ห้ ชดั เจน

เช่ น ใบเสนอราคา แคตตาล็ อ กของขวั ญ
รายการอาหาร หรื อ กิจกรรมสัทนาการ เป็ นต้ น

เสนอขออนุมัติ ต่อผู้อนุมัตติ ามอานาจอนุมัตขิ องบริษัท

ทาการจ่ ายเงินโดยฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผู้ขออนุมัติ เก็บรวบรวมหลักฐาน
เช่น ใบเสร็จรับเงินในนามบริ ษัท โดยตรวจสอบความถูกต้ องของที่
อยู่ในใบเสร็จ จานวนเงิน เลขประจาตัวผู้เสียภาษี หนังสือขอบคุณ
ให้ เรี ยบร้ อย

นาหลักฐานส่ งเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็ นข้ อมูล
สาหรับการตรวจสอบ
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3. การรับของขวัญ หรือประโยชน์ อ่ ืนใด
กรณี ที่มีความจาเป็ นต้ อ งรั บ ของขวัญ ให้ แต่ละสายงานกาหนดกาหนดผู้รั บ ผิดชอบในการรวบรวม
ของขวัญ และปฏิบตั ิ ดังนี ้
3.1 ไม่รับของขวัญที่เป็ นเงินสด หรื อเทียบเท่าเงินสด
3.2 การรับของขวัญดังกล่าว ต้ องไม่ใช่สงิ่ ที่ผิดกฎหมาย
3.3 กรณีที่เป็ นของบริ โภคให้ เป็ นดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาส่วนงานที่ไ ด้ รั บของขวัญในการบริ ห าร
จัดการ อาจแจกจ่ายในส่วนงานของตน หรื อแบ่งสันปั นส่วนให้ หน่วยงานอื่นๆ
3.4 กรณีที่เป็ นปฏิทิน ไดอารี่ ที่ใช้ เป็ นสื่อประชาสัมพันธ์ ของบริ ษัท พนักงานสามารถรั บเป็ นของขวัญ
ส่วนตัวได้
3.5 กรณีเป็ นการรั บของขวัญ ของที่ระลึก ในนามองค์กรต่อองค์กร เช่น การลงนามสั ญญาทางธุร กิจ
ของขวัญดังกล่าว ถือเป็ นทรัพย์สนิ ของบริ ษัทให้ นาไปไว้ ที่สว่ นกลาง คือ ฝ่ ายบริ หารงานกลาง เพื่อควบคุม
การเบิก – จ่าย ของขวัญไว้ ใช้ ในโอกาสต่อไป
3.6 กรณี ก ารเบิก ของขวัญ จากส่ว นกลางเพื่ อ ใช้ ใ นโอกาสอื่ น ผู้ข อเบิก ต้ อ งมี บัน ทึก ข้ อ ความระบุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ของขวั ญ ที่ จ ะน าไปใช้ ให้ ชั ด เจน และต้ องได้ รั บ การอนุ มัติ จ ากผู้ จัด การฝ่ าย หรื อ
ผู้อานวยการฝ่ าย หรื อ ตามอานาจอนุมตั ิ
3.7 กรณีการรั บของที่มีมูลค่า เกิน 10,000 บาท หรื อที่มีมูลค่าเกินปกติวิสยั ต้ องปฏิเสธการรั บ หากไม่
สามารถปฏิเสธการรับได้ ผ้ รู ั บของขวัญจะต้ องรายงานต่อผู้บงั คับบัญชาสูงสุดตามสายงาน โดยใช้ แบบ
รายงานการรับของขวัญหรื อประโยชน์อื่นใด และนาส่งของขวัญดังกล่าวแก่แผนกทรัพยากรบุคคลเพื่อส่ง
มอบให้ เป็ นทรัพย์สนิ ของบริ ษัท หรื อเพื่อนาไปเป็ นรางวัลแก่พนักงานหรื อบริ จาคต่อไป
3.8 กรณีการรั บของขวัญจากการจับฉลาก สามารถรั บของขวัญได้ หากการใช้ ของขวัญดังกล่าวไม่ได้
เป็ นการให้ เฉพาะเจาะจง เพราะถือว่าเป็ นการให้ ในลักษณะบุคคลทัว่ ไป
3.9 กรณี การรั บสิ่งของ อันเนื่อ งจากการส่งเสริ ม การขาย จะต้ อ งไม่ใช่การรั บสินบนเพื่อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ง
ข้ อตกลงในการทาธุรกิจร่ วมกัน และไม่เป็ นการรั บเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใด โดยสามารถรั บได้ ใน
กรณีที่เป็ นการให้ และรับระหว่างองค์กรต่อองค์กร โดยไม่ขดั ต่อนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน และ
มีเอกสารที่ชดั เจน สามารถตรวจสอบได้
4. การรับ การรับรอง ควรเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
4.1 ต้ องเป็ นไปตามประเพณีนิยม ซึง่ มีธรรมเนียมปฏิบตั ิอยู่โดยจะต้ องกระทาด้ วยความโปร่ งใส
4.2 ต้ องเป็ นไปโดยประมาณ และเหมาะสมกับโอกาส
4.3 ต้ องไม่ขดั กับกฎหมาย ข้ อบังคับ และเป็ นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายของบริ ษัท
4.4 กรณีการรับส่วนลดจากคู่ค้า ทั ้งในรูปตัวเงินหรื อทรัพย์สนิ อื่นใดที่มีมลู ค่า ควรเป็ นไปตามหลักปฏิบัติ
ทางธุร กิจปกติ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ ที่ไ ม่เหมาะสม และให้ พึงปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ เดียวกับการรั บ
ของขวัญหรื อประโยชน์อื่นใด
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แผนภาพ 2 การรับของขวัญจากหน่ วยงานภายนอก
รับได้
ขนม อาหาร ผลไม้ ดอกไม้ ฯลฯ
ภาพเขียน รูปแกะสลัก งานศิลปะ ให้ ในนามองค์กร
ต่อองค์กร ในช่วงวาระสาคัญทางธุรกิจ เช่น ลงนาม
สัญญา

ปฏิทิน สมุดบันทึก พวงกุญแจ แก้ วน ้า ไฟฉาย
แฟรชไดร์ ฟ ร่ ม ของที่ระลึกขององค์กร ฯลฯ

หน่วยงานที่รับมาแจกจ่ายในแผนกหรื อรับไว้ สว่ นตัว

เป็ นทรัพย์สนิ ส่วนกลาง โดยมีทะเบียนควบคุมที่
ฝ่ ายบริหารงานกลาง/แผนกทรัพยากรบุคคล

สามารถเบิกไปใช้ ในโอกาสอื่น
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การช่ วยเหลือทางการเมือง
นโยบาย
1. บริ ษัทมีนโยบายดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นกลาง ไม่ฝักใฝ่ ทางการเมือง นักการเมือง หรื อพรรคการเมืองใดๆ
บริ ษัทเป็ นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็ นกลางทางการเมือ ง สนับสนุนการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และการ
ปกครองตามระบบประชาธิปไตย บริ ษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของพรรคการเมืองหรื อ
นักการเมือ งใด เว้ นแต่จะได้ รั บการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารและต้ องเป็ นไปตามบท
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องเท่านั ้น
2. ไม่ ส นับ สนุน ทางการเงิ น หรื อ สิ่ง ของให้ แ ก่พรรคการเมือ ง นัก การเมือ ง เพื่ อแลกกับ สิท ธิ พิเ ศษหรื อ
ผลประโยชน์อนั มิชอบ ทั ้งทางตรงและทางอ้ อม
3. คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ สามารถเข้ าร่ วมกิจกรรมทางการเมือง ตามสิทธิ
เสรี ภาพส่วนบุคคล แต่ไม่มีสิทธิในการแอบอ้ างความเป็ นพนักงานบริ ษัท หรื อการใช้ ตาแหน่งในบริ ษัท
ชื่อ หรื อตราบริ ษัท ชักจูงผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการใดๆ ทางการเมืองแก่ นกั การเมืองหรื อพรรค
การเมืองใดๆ รวมถึงการนาทรัพย์สนิ อุปกรณ์ เครื่ องมือใดๆ ของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ในการเข้ าร่ วม
กิจกรรมทางการเมือง
แนวทางปฏิบัติ
1. พึงหลีกเลี่ยงการเข้ าไปรั บหน้ าที่เป็ นตัวแทนพรรคการเมืองในกิจกรรมสาธารณะต่างๆ หรื อเป็ นสมาชิก
ขององค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น หรื อไม่ควรแสดงออกด้ วยวิธีใดๆ ที่ทาให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจว่าบริ ษัท มีความ
เกี่ยวข้ อง ฝั กใฝ่ หรื อให้ การสนับสนุนการดาเนินการทางการเมือง
2. ไม่แต่งกายด้ วยเครื่ องแบบพนักงานหรื อใช้ สญ
ั ลักษณ์ ใดที่ทาให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจได้ ว่าเป็ นพนักงานบริ ษั ทใน
การเข้ าร่ วมกิจกรรมทางการเมือง
3. ไม่แอบอ้ างตาแหน่งหน้ าที่การงาน การเป็ นพนักงานบริ ษัท เพื่อความน่าเชื่อถือในการหาแนวร่ วมในการ
แสดงออกทางการเมือง
4. หลีกเลีย่ งการแสดงออก หรื อแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานที่ทางานหรื อในเวลางานอันอาจทา
ให้ เกิดความขัดแย้ งในการทางาน
5. ห้ ามผู้บังคับ บัญ ชา พนักงานในทุกระดับ ชัน้ สั่งการ หรื อ โน้ ม น้ าวด้ วยวิธี ใดๆ ที่ทาให้ พนักงานและ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาเข้ าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท
6. กรณี ที่ บ ริ ษั ท จ าเป็ นต้ อ งสนั บ สนุ น ทางการเมื อ ง ตามวิ ธี ที่ ถูก ต้ อ งตามกฎหมายส าหรั บ สนั บ สนุ น
กระบวนการประชาธิปไตย จะต้ องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ หาร โดยพนักงานต้ อง
นาเสนอเอกสารประกอบการพิจารณาที่แสดงวัตถุประสงค์และชื่อผู้รับอย่างชัดเจน โปร่ งใส ทั ้งนี ้ กรณี
เบิกเงินภายหลังจากที่คณะกรรมการบริ หารอนุมตั ิแล้ ว จะต้ องมีเอกสารประกอบการเบิกเงินดังกล่าว
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การบริจาคเพื่อการกุศล
นโยบาย
1. การบริ จาคเพื่อการกุศลในนามบริ ษัท ผู้รับต้ องเป็ นมูลนิธิ องค์กรสาธารณะ วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา
หรื อ องค์ กรทาประโยชน์ เพื่อสังคม ที่มีใบรั บรอง เชื่อ ถือ ได้ หรื อ สามารถตรวจสอบได้ การบริ จาคนั ้น
จะต้ องพิสจู น์ได้ ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลจริ ง และเป็ นการดาเนินการเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์
ของโครงการ และก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้ จริ ง ทั ้งนี ้ ต้ องพึงตรวจสอบว่าวัตถุประสงค์ของ
โครงการนั ้น ถูกต้ องตามกฎหมายและสอดคล้ อ งกับจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อ ต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชันของบริ ษัทด้ วย
2. การบริ จ าคเพื่อ การกุศลข้ างต้ น จะต้ อ งไม่มีส่วนเกี่ยวข้ อ งกับผลประโยชน์ ต่างตอบแทนให้ กับบุคคล
หน่วยงาน หรื อกลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่ม หนึ่งโดยเฉพาะ ยกเว้ นการประกาศเกียรติคุณ ตามธรรมเนียม
ธุรกิจทัว่ ไป
3. บริ ษัทมีขั ้นตอนการตรวจสอบการอนุมตั ิที่ชดั เจน โดยการขออนุ มตั ิในการสนับสนุนโครงการหรื อองค์กร
ต่างๆ นั ้น จะต้ องทาเอกสารการขออนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ระบุวตั ถุประสงค์ องค์กรที่ต้องการบริ จาค
จานวนเงินที่บริ จาค และวิธีการจ่ายเงินให้ ชดั เจน และต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้บริ หารตามอานาจอนุมตั ิ
4. การบริ จาคเพื่อการกุศล จะต้ องมีใบเสร็ จรั บเงิน หรื อเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่ชัดเจนและสอดคล้ อ งกับ
ระเบียบของบริ ษัท เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการบริ จาคเพื่อการกุศลไม่ได้ ใช้ เป็ นข้ ออ้ างสาหรับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
แนวทางปฏิบัติ
การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) หรื อการบริ จาคเพื่อการกุศลในนามบริ ษัท ให้ กบั หน่วยงานต่างๆ
ของภาครั ฐและเอกชน มีวัตถุประสงค์ในการทาประโยชน์เพื่อสังคม โดยที่ไม่หวังผลประโยชน์ทางการค้ า หรื อสิ่ง
อื่นใดเป็ นการตอบแทน การสนับสนุน หรื อบริ จาคดังกล่าวควรปฏิบตั ิดงั นี ้
1. เขียนบันทึกข้ อความขออนุมตั ิ โดยระบุรายละเอียดของกิจกรรมที่จะสนับสนุน หรื อบริ จาค วัตถุประสงค์
จานวนเงิน ผู้ขออนุมตั ิควรศึกษาเพื่อให้ แน่ใจว่ากิจกรรมที่จะขออนุมตั ิมีอยู่จริ ง และมีวตั ถุประสงค์ในการ
ช่วยเหลือสังคมอย่างแท้ จริ ง ควรเป็ นองค์กร มูลนิธิที่สามารถตรวจสอบได้
2. การขออนุมตั ิต้องได้ รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ตามวงเงินและอานาจอนุมัติที่ระบุไว้ ใน
ตารางอ านาจการอนุมัติของบริ ษั ท และหากมีจานวนเกินกว่า 50,000 บาท ต้ อ งขออนุมัติจากคณะ
กรรมการบริ หาร
3. ผู้ขออนุมัติรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ จากการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม หรื อการบริ จาคเพื่อการ
กุศล ได้ แก่ หนังสือขอบคุณ ใบอนุโมทนาบัตร ใบเสร็ จ เป็ นต้ น และต้ องนาไปแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชี
และการเงินเพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานสาหรับการตรวจสอบ
4. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานบริ ษั ท เมื่อ พบเห็นการบริ จาคการกุศลที่เข้ าข่ ายการกระทาที่ผิดต่อ
จรรยาบรรณธุรกิจหรื อนโยบายต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน บุคลากรพึงแจ้ งต่อผู้บงั คับบัญชาหรื อแจ้ งมายัง
ช่องทางการร้ องเรี ยนที่บริ ษัทกาหนดขึ ้น เพื่อให้ เกิดการพิสจู น์ทราบข้ อเท็จจริ งต่อไป
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การให้ เงินสนับสนุน
นโยบาย
1. การให้ เ งิ น สนับ สนุนในนามบริ ษั ท เพื่ อ สนับ สนุน โครงการ โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่อ ธุร กิ จ ตราสิน ค้ า
ภาพลักษณ์ที่ดี หรื อชื่อเสียงของบริ ษัท ต้ องพิสจู น์ได้ ว่าผู้ขอเงินสนับสนุนได้ ทากิจกรรมตามโครงการจริ ง
และเป็ นการดาเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้ จริ ง
ทัง้ นี ้ ต้ อ งพึง ตรวจสอบว่ า วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการนัน้ ถูก ต้ อ งตามกฎหมายและสอดคล้ องกั บ
จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชันของบริ ษัทด้ วย
2. การให้ เ งิ น สนับ สนุน ข้ า งต้ น จะต้ อ งไม่ มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งกับ ผลประโยชน์ ต่ า งตอบแทนให้ กั บ บุ ค คล
หน่วยงาน หรื อกลุม่ บุคคลกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ โดยเฉพาะ
3. บริ ษัทมีขั ้นตอนการตรวจสอบการอนุมตั ิที่ชดั เจน โดยการขออนุมตั ิในการสนับสนุนโครงการหรื อองค์กร
ต่างๆ นั ้น จะต้ องทาเอกสารการขออนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ระบุวตั ถุประสงค์ องค์กรที่ต้องการบริ จาค
จานวนเงินที่บริ จาค และวิธีการจ่ายเงินให้ ชดั เจน และต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้บริ หารตามอานาจอนุมตั ิ
4. การให้ เงินสนับสนุน จะต้ องมีใบเสร็ จรับเงิน หรื อเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่ชดั เจนและสอดคล้ องกับระเบียบ
ของบริ ษัท เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการให้ เงินสนับสนุน ไม่ได้ ใช้ เป็ นข้ ออ้ างสาหรับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
แนวทางปฏิบัติ
การให้ เงินสนับสนุนโครงการ เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริ มภาพลักษณ์ทางธุรกิ จและการขาย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ เผยแพร่ ตราสินค้ า ส่งเสริ มการขาย ชื่อเสียงของบริ ษัท การกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
โดยไม่หวังผลประโยชน์หรื อมีวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ที่เป็ นการคอร์ รัปชัน หรื อชักจูงให้ ผ้ รู ั บประพฤติโดยมิชอบ
ในหน้ าที่ของตน การให้ เงินสนับสนุนดังกล่าวควรปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. เขียนบันทึกข้ อความขออนุมตั ิ โดยระบุรายละเอียดของโครงการ วัตถุประสงค์ จานวนเงิน ผู้ขออนุมตั ิควร
ศึกษาเพื่อให้ แน่ใจว่าโครงการที่จะขอสนับสนุนมีอยู่จริ ง ควรเป็ นหน่วยงานที่ตรวจสอบได้
2. การขออนุมตั ิต้องได้ รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ตามวงเงินและอานาจอนุมัติที่ระบุไว้ ใน
ตารางอ านาจการอนุมัติของบริ ษั ท และหากมีจานวนเกินกว่า 50,000 บาท ต้ อ งขออนุมัติจากคณะ
กรรมการบริ หาร
3. ผู้ขออนุมัติรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ จากการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม หรื อการบริ จาคเพื่อการ
กุศล ได้ แก่ หนังสือขอบคุณ ใบอนุโมทนาบัตร ใบเสร็ จ เป็ นต้ น และต้ องนาไปแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชี
และการเงินเพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานสาหรับการตรวจสอบ
4. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานบริ ษั ท เมื่อ พบเห็นการบริ จาคการกุศลที่เข้ าข่ายการกระทาที่ผิดต่อ
จรรยาบรรณธุรกิจหรื อนโยบายต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน บุคลากรพึงแจ้ งต่อผู้บงั คับบัญชาหรื อแจ้ งมายัง
ช่องทางการร้ องเรี ยนที่บริ ษัทกาหนดขึ ้น เพื่อให้ เกิดการพิสจู น์ทราบข้ อเท็จจริ งต่อไป
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แนวทางการปฏิบัตดิ ้ านการจัดซือ้ จัดจ้ างทั่วไป
1. การจัดซือ้ ทรั พย์ สิน / วัสดุสานักงาน รวมทัง้ การจัดจ้ างอื่นในก ารให้ บริ การ ทุกครั ง้ ต้ อ งนาเสนอให้
ผู้บงั คับบัญชาตามสายงานอนุมตั ิ และควรระบุวตั ถุประสงค์ของการจัดซื ้อจัดจ้ าง ในการอนุมตั ิให้ เป็ นไป
ตามอานาจอนุมตั ิของบบริ ษัท
2. ดาเนินการเปรี ยบเทียบราคาและคุณ ภาพของสินค้ าหรื อ บริ การจากผู้ขาย / ผู้ให้ บริ การ โดยกาหนด
คุณสมบัติของคู่ค้าที่มีสิทธิเข้ ามาเสนอราคา พร้ อมทั ้งให้ ข้อมูลและเงื่อนไขในการจัดซื ้อจัดจ้ างที่ถกู ต้ อง
ครบถ้ วนแก่ค่คู ้ าที่มีสทิ ธิเสนอราคาโดยวิธีการที่เปิ ดเผยและเท่าเทียมกัน เพื่อความเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
3. ไม่เรี ยกหรื อรั บ เสนอหรื อให้ ผลประโยชน์ทางการเงิน หรื อผลประโยชน์อื่นใดแก่ผ้ ูขายหรื อ ผู้ให้ บริ ก าร
เพื่อที่จะรับทรัพย์สินหรื อวัสดุอปุ กรณ์ที่มีสภาพหรื อคุณสมบัติไม่ได้ มาตรฐานและไม่ตรงตามสัง่ ซื ้อ หรื อ
เพื่อ ที่จะรั บการบริ การที่ไม่มีคุณ ภาพและไม่ตรงตามข้ อตกลง ในกรณี ที่พบเหตุการณ์ ดังกล่าวให้ แจ้ ง
ผู้บงั คับบัญชาทราบโดยทันที และหาทางแก้ ไขร่ วมกัน รวมทั ้ง พิจารณาไม่รับหรื อชะลอการรับดังกล่าว
หากจะทาให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัทหรื อคู่สญ
ั ญา
4. ไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องในการจัดการกับคู่สญ
ั ญาที่มีความเกี่ยวพันกับตนเอง เช่น ครอบครัว ญาติสนิท หรื อที่
ตนเป็ นเจ้ าของหรื อหุ้นส่วน
แนวทางปฏิบัตใิ นการกู้ และการให้ ก้ ยู มื การก่ อภาระผูกพัน
1. บริ ษัทได้ กาหนดขัน้ ตอนการกู้ยืม / การให้ ก้ ยู ืม และการก่อภาระผูกพันระหว่างบริ ษั ทกับบุคคลอื่ นให้
เป็ นไปตามอานาจดาเนินการของบริ ษัท และสอดคล้ องกับกรอบรายงานระหว่างกันที่ได้ รั บอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริ ษัท การคิดผลประโยชน์และดอกเบี ้ยระหว่างกันควรเป็ นไปอย่างเหมาะสมตามนโยบาย
ของบริ ษัท
2. บริ ษัทไม่มีนโยบายเรี ยกหรื อรั บหรื อรั บเสนอหรื อให้ ผลประโยชน์ ทางการเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใดแก่
ผู้ใดหรื อหน่วยงานใด เพื่อให้ ได้ มาซึ่งสัญญากู้เงิน หรื อให้ ก้ เู งิน หรื อทาให้ เกิดหรื อหมดไปซึ่ งภาระผูกพัน
บริ ษัทที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมายหรื อจริ ยธรรมที่ดี
แนวทางปฏิบัตใิ นการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. บริ ษั ทมีกระบวนการบริ หารงานทรั พยากรบุคคล ตัง้ แต่การสรรหา การคัดเลือ กบุคลากร การเลื่อ น
ตาแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน การให้ ผลตอบแทน และสวัสดิก ารแก่
บุคลากร โดยกาหนดให้ ผ้ ูบังคับบัญ ชาทุกระดับสื่อสารทาความเข้ าใจกับพนักงานเกี่ยวกับนโยบาย
ต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน เพื่อให้ ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรั บผิดชอบและควบคุมดูแลปฏิบตั ิให้
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บริ ษั ทจัดให้ มีกระบวนการปฐมนิเทศให้ แ ก่พนักงานใหม่ เพื่อ ให้ พนักงานมีความเข้ าใจเกี่ยวกับแนว
ปฏิบตั ิการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน ความคาดหวังของบริ ษัท และรู้ ถึงบทลงโทษ หากพนักงานไม่ปฏิบตั ิ
ตามมาตรการนี ้
3. บริ ษัทจัดให้ มีกระบวนการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง แก่คณะกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน เพื่อให้ เกิด
ความเข้ าใจอย่างแท้ จริ ง เกี่ยวกับนโยบาย และมาตรการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน ความคาดหวังของ
บริ ษัท และรู้ ถึงบทลงโทษ หากพนักงานไม่ปฏิบตั ิตามมาตรการนี ้ โดยสาหรั บพนักงานใหม่ มีการอบรม
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หัวข้ อเกี่ยวกับการต่อต้ านคอร์ รั ปชัน บรรจุไ ว้ ในการปฐมนิเทศ รวมถึงมีกระบวนการฝึ กอบรมทดสอบ
ความรู้เกี่ยวกับนโยบายแก่พนักงานของบริ ษัทเป็ นประจา
4. บริ ษัทมีกระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคล ที่ ให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรื อแจ้ ง
เรื่ องทุจริ ตคอร์ รัปชันที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท โดยจะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ ผลลบต่อพนักงาน แม้ ว่า
การกระทานั ้นจะทาให้ บริ ษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยบริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการแจ้ งเบาะแสและการ
คุ้มครองผู้รายงานที่ปลอดภัย เมื่อพนักงานต้ องการแจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแส รวมเมื่อพนักงานต้ องการ
คาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน
5. ในด้ านการสรรหาบุคคลากร บริ ษัทมีการวางแผนด้ านบุคลากรให้ มีความสอดคล้ องกับแผนธุรกิจและการ
เจริ ญเติบโตขององค์กร สาหรับหน่วยงานที่ต้องการบุคลากรเพิ่ม บริ ษัทจะสรรหาบุคลากรทั ้งภายในและ
ภายนอกองค์กรมาให้ กบั หน่วยงานนั ้นๆ ทั ้งนี ้ คุณลักษณะของบุคลากรดังกล่าวจะต้ องมีความสอดคล้ อง
กับคุณ สมบัติที่หน่วยงานได้ กาหนดขึน้ นอกจากนี ้ บริ ษั ทมีการกาหนดขัน้ ตอนการตรวจสอบตัวตน
ประวัติทางด้ านอาชญากรรม ข้ อมูลด้ านเครดิตบูโร ตลอดจนการทาทุจริ ต และคอร์ รัปชันของบุค ลากร
ก่อนเข้ ามาดารงตาแหน่ง เพื่อเป็ นการป้องกันความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นกับบริ ษัท
แนวปฏิบัตงิ านด้ านบัญชีและการเงิน
การรับเงินจากลูกค้ า นิตบิ ุคคลหรือบุคคลอื่นใด
1. เมื่อฝ่ ายบัญชีและการเงินรั บเงินและบันทึกบัญชีจะต้ องทราบถึงวัตถุประสงค์และการได้ มาของเงินนัน้
พร้ อมทั ้งออกเอกสารหลักฐานการรั บเงินที่ถกู ต้ องตามหลักของกฎหมายและหลักการทางบัญชีให้ กับผู้ ที่
จ่ายเงินให้ กบั บริ ษัทอย่างเพียงพอ ชัดเจน และเหมาะสม
2. ในกรณีที่เกิดความสงสัยว่าเงินที่รับมานั ้นไม่ถูกต้ องตามกฎหมายหรื อนโยบายต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ของบริ ษัท ให้ ปฏิเสธการรั บเงินนั ้นและแจ้ งต่อผู้บงั คับบัญชาหรื อร้ องเรี ยนตามช่อ งทางการร้ องเรี ยนที่
บริ ษัทได้ กาหนดไว้ เพื่อเข้ าสูก่ ระบวนการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้ อเท็จจริ งต่อไป
3. ไม่เรี ยกหรื อรับผลประโยชน์ทางการเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลใด หากพิจารณาเห็นว่าการให้
หรื อเสนอว่าจะให้ นั ้นน่าจะมีความมุ่งหมายเพื่อทาให้ บริ ษัท เกิดความล่าช้ าในการรั บเงินหรื อได้ รับเงินไม่
เต็มจานวน
4. พนักงานต้ องไม่นาเงินที่บคุ คลอื่นจ่ายให้ กบั บริ ษัทฝากเข้ าบัญชีอื่นที่ไม่ใช่โดยนามบริ ษัท และต้ องสือ่ สาร
ให้ กบั ผู้จ่ายเงินงดเว้ นการกระทาเช่นนั ้นโดยเด็ดขาด
5. พนักงานพึงขอความร่ วมมือกับผู้ที่ต้องการจ่ายเงินให้ กับบริ ษัทให้ กระทาผ่านการโอนเงินให้ ผ่านธนาคาร
หรื อเป็ นเช็คขีดคร่ อมระบุ Account Payee เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานในการตรวจสอบ แต่ในกรณีที่รับเงินเป็ น
เงินสด จะต้ องมีเอกสารหลักฐานสนับสนุนอื่นๆ ที่ทาให้ มนั่ ใจได้ ว่าบริ ษัทได้ รับเงินสดนั ้นอย่างแท้ จริ ง
การจ่ ายเงินให้ กับเจ้ าหนี ้ นิตบิ ุคคลหรือบุคคลอื่นใด
1. พนักงานพึงปฏิบตั ิตามขั ้นตอนการจ่ายเงินที่บริ ษัทกาหนดแนวปฏิบตั ิไว้ โดยเฉพาะการจ่ายเงินที่มีความ
เสี่ยงต่อ การทาทุจริ ตและคอร์ รัปชัน เช่น ค่าของขวัญ ค่าบริ การต้ อนรั บ การบริ จาคการกุศล และเงิน
สนับสนุน เป็ นต้ น
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2. ก่อนการจ่ายเงินทุกครั ง้ ต้ องมีการตรวจสอบการจ่ายเงินดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด และต้ องผ่านการ
บันทึกบัญชีจากฝ่ ายบัญชี และเป็ นรายการที่ถกู ต้ องตามหลักการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
3. ในการจ่ายเงินทุกครั ง้ การอนุมัติสงั่ จ่ายให้ เป็ นไปตามตารางอานาจอนุมัติ และต้ องได้ รับหลักฐานการ
จ่ายเงินที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย
ลักษณะงาน
ผู้รับมอบ
ผู้รับมอบ
เงื่อนไขและผู้มีอานาจดาเนินการ/อนุมตั ิ
อานาจ A
อานาจ B
จั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า ง แ ล ะ
ผู้รับมอบ
ผู้รับมอบ
1. น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 20,000 B+ B หรื อ
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ
อานาจ A
อานาจ B B+A
2. มากกว่า 20,000 - 100,000 B+ A หรื อ
A+A
3. มากกว่า 100,000 A+A
4. กรณี การให้ ของขวัญ การเลี ้ยงรั บรองทาง
ธุ ร กิ จ การบริ จาคการกุ ศ ล การให้ เงิ น
สนับสนุน ที่มีจานวนเกินกว่า 50,000 บาท
ต้ องขออนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริ ห าร
พร้ อมเอกสารประกอบตามระเบียบปฏิบตั ิ
4. ในกรณีที่เป็ นการจ่ายเงินตามสัญญา จะต้ องจ่ายเงินตามเงื่อนไขของสัญญาทุกครัง้
5. ในกรณีที่เกิดความสงสัยว่าเงินที่จ่ายไปนั ้นไม่ถูกต้ องตามกฎหมายหรื อนโยบายต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ของบริ ษัท ให้ ชะลอการจ่ายเงินนั ้นและแจ้ งต่อผู้บงั คับบัญชาหรื อร้ องเรี ยนมายังช่องทางการร้ องเรี ยนที่
บริ ษัทได้ กาหนดไว้ เพื่อเข้ าสูก่ ระบวนการสืบสวนเพื่อหาข้ อเท็จจริ งต่อไป
6. ให้ ปฏิบตั ิต่อเจ้ าหนี ้หรื อผู้รับเงินในลักษณะเท่าเทียมกัน โดยชาระเงินตามเงื่อนไขธุรกิจที่เหมาะสม ไม่
เรี ยกรั บประโยชน์ ใดๆ และไม่เลือ กปฏิบัติกับเจ้ าหนีห้ รื อ ผู้รั บเงิ นรายใดรายหนึ่ง ด้ วยความอคติ ห รื อ
ลาเอียง
7. ไม่เรี ยกหรื อไม่รับ ไม่เสนอหรื อให้ ผลประโยชน์ทางการเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใดกับเจ้ าหนี ้หรื อผู้รับเงิน
ในการที่จะทาให้ บริ ษัทเกิดความเสียหาย
8. การจ่ายเงินด้ วยเช็คจะต้ องระบุชื่อ ผู้รับให้ ตรงกับใบเสร็ จรั บเงินหรื อ ใบรั บเงิน เช็คขีดคร่ อ มและระบุ
Account Payee ยกเว้ นกรณีที่พนักงานสารองจ่ายไปก่อน จะระบุให้ จ่ายชื่อสารองจ่ายแทนบริ ษัท แต่
ต้ องได้ รับการอนุมัติการเปลี่ยนชื่อผู้รั บเงินตามอานาจอนุมัติที่กาหนดไว้ ส่วนการจ่ายเงินสดย่อ ยกับ
พนักงานภายในจะต้ องไม่เกิน 20,000 บาท และการจ่ายเงินสดให้ กับบุคคลภายนอกไม่เกิน 5,000 บาท
ต่อ 1 รายการ ทัง้ นี ้ ในการจ่ายเงินจะต้ องมีเอกสารหลักฐานสนับสนุนที่ทาให้ มั่นใจได้ ว่าบริ ษัทได้ จ่าย
เงินสดออกไปอย่างแท้ จริ ง และเมื่อเงินถูกจ่ายออกไปแล้ ว ต้ องประทับตรา “จ่ายแล้ ว” ลงในใบเสร็ จรับเงิน
และเอกสารประกอบการจ่ายเงินทันที
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การบันทึกและการจัดเก็บข้ อมูล
1. บริ ษั ทมีนโยบายให้ แต่ละหน่วยงานกาหนดหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบของผู้จัดทาเอกสาร ผู้บันทึก
ผู้อนุมตั ิ และผู้จดั เก็บเอกสาร โดยแบ่งแยกหน้ าที่อออกจากกัน เพื่อความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบ
ได้
2. เอกสารหลักฐานสาคัญจะถูกนาไปเก็บไว้ ในแฟ้ มเอกสารของหน่วยงานต่างๆ โดยเรี ยงตามลาดับเลขที่
เอกสาร / ตัว อัก ษร / วัน ที่ พร้ อมทัง้ จัด ท าทะเบีย นคุม เอกสาร เพื่ อ สะดวกต่ อ การน ามาใช้ ใ นการ
ดาเนินงานและตรวจสอบ รวมทั ้ง ในบางหน่วยงานมีการเก็บเอกสารในรูปแบบไฟล์สแกน และเก็บไว้ ใน
โฟลเดอร์ ที่พนักงานที่เกี่ยวข้ องเท่านั ้นถึงจะสามารถมีสทิ ธิ์เข้ าไปดูข้อมูล
3. บริ ษัทจัดให้ มีขั ้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆ ให้ พร้ อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยันความ
ถูกต้ องและเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั ้นตอนการปฏิบตั ิเพื่อให้ มนั่ ใจว่าไม่มีรายการใด
ที่ไม่ได้ รับการบันทึก หรื อไม่สามารถอธิบายได้ หรื อรายการที่เป็ นเท็จ
4. บริ ษัทจัดให้ มีขั ้นตอนเพื่อให้ เกิดความมั่นใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการทาบัญชีและการเก็บ
รั กษาข้ อมูล ได้ รับการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิ ผลของกระบวนการ ตามมาตรการต่อต้ าน
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน และเพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าการทาบันทึกรายการทางการเงินมีหลักฐานอย่ างเพียงพอ
เพื่อใช้ ในการตรวจสอบ
5. บริ ษัทจัดให้ มีสถานที่ในการจัดเก็บเอกสารอย่างเพียงพอและอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่มีความเหมาะสม มี
ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบจากัดการเข้ าถึงข้ อมูล
6. บริ ษั ทจัดให้ มีร ะบบฐานข้ อ มูลอิเล็กทรอนิก ส์แ ละอุปกรณ์ ที่เ กี่ยวข้ อ งอยู่ในสภาพแวดล้ อ มที่มี ค วาม
เหมาะสม มีระบบรั กษาความปลอดภัย ระบบป้องกันการเข้ าถึงข้ อมูล รวมไปถึงการกาหนดอานาจของ
พนักงานในการเข้ าไปดาเนินการในระบบฐานข้ อมูล
7. บริ ษัทได้ มีการจ้ างผู้ตรวจสอบภายใน จากบริ ษัทภายนอก ทาหน้ าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติ ตาม
ระบบการควบคุมภายใน พร้ อมให้ ข้อเสนอและแนะแนวทางแก้ ไข เพื่อปรั บปรุ งหรื อพัฒนาการควบคุม
ภายในให้ มีประสิทธิภาพสามารถป้องกันและตรวจพบความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นและครอบคลุมถึงการสอบ
ทานการปฏิบตั ิตามกระบวนการตามมาตรการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน
บริ ษัทกาหนดขั ้นตอนการรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี ้
7.1 ทีมตรวจสอบภายในจะต้ องรายงานผลการตรวจสอบและประเด็นที่พบอย่างน้ อยไตรมาสละครัง้ ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
7.2 หากพบว่ามีประเด็นเร่ งด่วน ทีม ตรวจสอบภายในจะแจ้ งตรงไปยังเลขานุการบริ ษัท เพื่อ แจ้ งต่อ
ประธานกรรมการตรวจสอบต่อไป
7.3 คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้ทาหน้ าที่รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทต่อไป
8. บริ ษัทจะจัดให้ มีการสอบทานและทบทวนนโยบายต่อต้ านทุจิรตคอร์ รัปชันและแนวทางปฏิบตั ิเป็ นประจา
ทุกปี เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการดาเนินธุรกิจ ระเบียบข้ อบังคับ และบทบัญญัติ
ของกฎหมาย
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การสื่อสาร การรายงานข้ อมูลแก่ สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทมีนโยบายสือ่ สารข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน เพื่อให้ พนักงาน
ของบริ ษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า ตัวแทน คู่ค้า ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ และผู้ที่เกี่ยวข้ องทางธุรกิจได้ รับทราบ ดังนี ้
1. บริ ษัทจะจัดให้ มีการปฐมนิเทศ ฝึ กอบรม สัมมนา เกี่ยวกับนโยบายต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชันให้ กบั พนักงาน
ทุกคนได้ รับทราบและนาไปปฏิบตั ิอย่างแท้ จริ ง พนักงานจะได้ ทราบ โดยการประกาศภายในบริ ษัท แจก
เอกสารให้ โดยตรง เปิ ดอ่านข้ อมูลได้ ในเว็บไซต์ ของบริ ษั ท ให้ เข้ ารั บการอบรม และสวมใส่เสื ้อยืด มี
ข้ อความ “ร่ วมต่อต้ านการคอร์ รัปชัน”
2. บริ ษัทสื่อสารข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับนโยบายและมาตรการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน ให้ สาธารณชน
หรื อบุคคลที่มาติดต่อกับบริ ษัททราบ โดยผ่านทางช่องทางการสือ่ สารของบริ ษัท เช่น เว็บไซต์ของบริ ษัท
อีเมล รายงานการรเปิ ดเผยข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1 และ 56-2) แผ่นพับ การติดประกาศข้ อความร่ วม
ต่อต้ านคอร์ รัปชันไว้ ทกุ ชั ้นในอาคารสานักงาน และเสื ้อยืดที่พนักงานสวมใส่ เป็ นต้ น
กรณีพนักงานของบริษัทมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ
บริ ษัทได้ มอบหมายให้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขานุการบริ ษัท คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณและต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน หรื อผู้รับผิดชอบ เป็ นผู้ตอบข้ อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน เมื่อพนักงานของบริ ษัทมี
ข้ อ สงสัย หรื อ ต้ อ งการคาแนะนาใดเพื่อจะหลีกเลี่ยงการกระทาที่จะเชื่อมโยงกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน สามารถ
ปรึ กษาได้ กบั แผนกทรัพยากรบุคคล เลขานุการบริ ษัท คณะอนุกรรมการจรรยาบรรรณและต่อต้ านคอร์ รัปชันหรื อ
ผู้รับผิดชอบ
ทั ้งนี ้ เมื่อพนักงานของบริ ษัทอยู่ในสถานการณ์ ที่ไม่แน่ใจในการตัดสินใจว่า การกระทาขัดต่อนโยบาย
ต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชันหรื อไม่ ให้ ปฏิบตั ิดงั นี ้
การกระทานั ้นขัดต่อกฎหมายหรื อไม่ ถ้ าขัดต่อกฎหมายให้ “หยุดทา”
การกระทานั ้นขัดต่อนโยบายของบริ ษัทหรื อไม่ ถ้ าขัดต่อนโยบายให้ “หยุดทา”
การกระทานั ้นขัดต่อค่านิยมหรื อวัฒนธรรมของบริ ษัทหรื อไม่ ถ้ าขัดต่อค่านิยมหรื อวัฒนธรรมให้
“หยุดทา”
การกระทานั ้นส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริ ษัทหรื อไม่ ถ้ าส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริ ษัทให้
“หยุดทา”
การกระทานั ้นส่งผลต่อผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทหรื อไม่ ถ้ าส่งผลเสียให้ “หยุดทา”
การกระทานั ้นก่อให้ เกิดแนวปฏิบตั ิที่ไม่ดีในอนาคตหรื อไม่ ถ้ าเกิดแนวปฏิบตั ิที่ไม่ดีให้ “หยุดทา”
ช่ องทางการร้ องเรียนและการแจ้ งเบาะแส
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีช่องทางการร้ องเรี ยนและการแจ้ งเบาะแสการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ซึง่ ครอบคลุมตั ้งแต่การรั บ
เรื่ องร้ องเรี ยน การตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง และการสรุปผล รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้ งเรื่ องและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง เพื่อ
รั บทราบเรื่ องร้ องเรี ยนหรื อข้ อคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ เสีย ที่ได้ รับผลกระทบหรื อมีความเสี่ยงที่จะ
ได้ รับผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทหรื อจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของ
บริ ษัทเกี่ยวกับการกระทาที่ผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริ ต
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นโยบาย
1. บริ ษัทมีช่องทางการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อมูลการกระทาผิดและการทุจริ ตหรื อการร้ องเรี ยนที่หลากหลาย
เพื่อให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียได้ สามารถให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการตรวจสอบการระงับยับยั ้ง ตลอดจนการ
ป้องกันการกระทาผิดหรื อการทุจริ ตหรื อการร้ องเรี ยน เพื่อได้ รับการเยียวยาแก้ ไข
2. ผู้แจ้ งเบาะแสมีสิทธิ เลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ แต่ต้องระบุรายละเอียดข้ อเท็จจริ งหรื อหลักฐานที่
เพียงพอแก่การที่บริ ษัทจะสามารถสืบหาข้ อเท็จจริ งได้ ว่า มีการกระทาที่เป็ นความผิดหรื อการทุจริ ตหรื อ
ฝ่ าฝื นระเบียบข้ องบังคับของบริ ษัท
3. บริ ษัทมีมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยนจากการกระทาที่เป็ นผลเสียต่อการดารง
ตาแหน่งหรื อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของพนักงาน หรื อจากการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรมอื่ นๆ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจ
แก่ผ้ ทู ี่ประสงค์จะให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท
ขอบเขตของการแจ้ งเบาะแส และการร้ องเรียน
1. การกระทาที่ทจุ ริ ตที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น พบเห็นบุคคลในบริ ษัทเสนอหรื อ
รับสินบน เจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานรัฐบาลหรื อหน่วยงานเอกชน
2. การกระทาที่ผิดขั ้นตอนตามระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษัทหรื อมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทจน
ทาให้ สงสัยได้ ว่าอาจจะเป็ นช่องทางในการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน
3. การกระทาที่ทาให้ บริ ษัทเสียประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงบริ ษัท
4. การกระทาที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัท
5. การกระทาอันควรสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน การบัญชี การเงิน
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. พนักงานมีหน้ าที่รายงานหรื อให้ ข้อ มูลการกระทาผิดที่กระทาต่อ บริ ษัท กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารและ
พนักงานหรื อกระทาต่อบริ ษัท โดยให้ ร ายงานต่อผู้บังคับบัญชาในสายงานทราบ/หรื อตามช่องทางที่
กาหนดไว้
2. การรายงานหรื อให้ ข้อมูลการกระทาผิดจะต้ อ งทาด้ วยเจตนาสุจริ ต การจงใจให้ ข้อมูลอันเป็ นเท็จ หรื อ
ใส่ร้ายผู้อื่น ทาให้ บคุ คลอื่นหรื อบริ ษัทเสียหายถือเป็ นความผิดทางวินยั ที่จะถูกบริ ษัทลงโทษทางวินัยและ
อาจถูกดาเนินคดีตามกฎหมายได้
3. พนักงานต้ องให้ ความร่ วมมือและช่วยเหลือแก่ฝ่ายบริ หารหรื อหน่วยงานของบริ ษัทที่ทาหน้ าที่สอบสวน
การกระทาผิดหรื อการทุจริ ต
4. ผู้บริ หารเป็ นแบบอย่างที่ดี ใ นการปฏิ บัติ ตามจรรยาบรรณ รวมทัง้ มีหน้ าที่สอดส่อ งดูแลและส่ง เสริ ม
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาให้ ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
5. ผู้บริ หารมีหน้ าที่รับผิดชอบส่งเสริ มและจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผลเพื่อ
ป้องกันการกระทาผิด การทุจริ ตและการคอร์ รัปชันในส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่
6. ผู้บริ หารมีหน้ าที่ให้ การสนับสนุนและร่ วมมือแก่ทีมคณะกรรมการสอบข้ อเท็จจริ ง คณะกรรมการสอบสวน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการสอบสวนการกระทาผิดหรื อการทุจริ ต
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ช่ องทางการแจ้ งขอร้ องเรียนหรือเบาะแสการกระทาผิด
1. บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ พนักงานขอคาแนะนา หรื อหารื อ ก่อนการร้ องเรี ยน กรณีที่พนักงานไม่มนั่ ใจว่าเป็ น
การรั บสินบนคอร์ รั ปชัน หรื อ ไม่มั่นใจในระบบการปกปิ ดข้ อ มูล และปกป้องผู้ร้ องเรี ยน โดยพนักงาน
สามารถปรึ กษาผู้บงั คับบัญชาโดยตรง หรื ออนุกรรมการจรรยาบรรณและต่อต้ านคอร์ รัปชัน เลขานุการ
บริ ษัท หรื อฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
2. เมื่อพนักงานพบเห็นหรื อมีเหตุอนั ควรเชื่อโดยสุจริ ตว่ามีการกระทาผิดหรื อทุจริ ตเกิดขึ ้นเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
หรื อบริ ษัทในกลุม่ หรื อมีหลักฐานว่ามีกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานรับสินบนหรื อร่ วมทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูบังคับบัญชาตามสายงานตัง้ แต่ร ะดับผู้จัดการ หรื อฝ่ ายบุคคลทราบโดยทันที ไม่ว่าด้ วย
วาจาหรื อ ลายลักษณ์ อักษร หากไม่ไ ด้ รั บการพิจารณาให้ แจ้ งต่อ ผู้บังคับบัญ ชาระดับสูงขึน้ ไป ทัง้ นี ้
พนักงานไม่ควรจะดาเนินการสอบสวนหรื อซักถามใดๆ เกี่ยวกับการกระทาที่สงสัยด้ วยตนเอง
3. ในกรณี มีข้อร้ องเรี ยนเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางการเงินหรื อการฉ้ อโกง (อันเกิดจาก เช่น
การบันทึกบัญชีแบบซ่อ นเงื่อ นมีพิรุธ การควบคุมบัญชีภายใน หรื อประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบจากการ
ตรวจสอบ) พนักงานอาจยื่นข้ อร้ องเรี ยนต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ โดยตรง
4. หากพนักงานอยู่ในสถานการณ์ ที่ไม่เหมาะสมหรื อไม่สะดวกใจที่จะแจ้ งต่อผู้ บังคับบัญชาดังกล่าว หรื อ
สงสัยว่าผู้บังคับบัญ ชาหรื อ ผู้บริ หารของบริ ษั ทเกี่ยวข้ อ งกับการกระทาผิด พนักงานสามารถเลือ กที่
จะแจ้ งผ่านช่องทางดังนี ้
2.1 โดยอีเมล หรื อโทรศัพท์
1) ประธานกรรมการตรวจสอบ
Email : prapasrp@yahoo.com
2) เลขานุการบริ ษัท
Email : duangrat@ecl.co.th
3) ผู้อานวยการฝ่ ายบริ หารงานกลาง
Email : pimolwan@ecl.co.th
2.2 โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์ หรื อยื่นโดยตรงที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการ
บริ ษัท ผู้อานวยการฝ่ ายบริ หารงานกลาง หรื อเลขานุการคณะกรรมการ ตามที่อยู่ ดังนี ้
บริ ษัท ตะวันออกพาณิชย์ลสี ซิ่ง จากัด (มหาชน) เลขที่ 976/1 ซ.โรงพยาบาลพระราม 9
ถ.ริ มคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ในการแจ้ งดังกล่าว หากพนักงานสามารถเลือกที่จะเปิ ดเผยหรื อไม่เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวของตนเองก็ได้
อย่างไรก็ตาม หากพนักงานมีความยินดีที่จะเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัว เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท ในการติดตามขอ
เบาะแสเพิ่มเติม พนักงานสามารถเปิ ดเผยชื่อ ที่อยู่แ ละหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองไว้ ได้ ทั ้งนี ้ บริ ษัทจะรั กษา
ข้ อมูลส่วนตัวของผู้ให้ ข้อมูลไว้ เป็ นความลับ
ขัน้ ตอนการตรวจสอบ
1. ก่อนที่ผ้ รู ั บข้ อร้ องเรี ยนจะดาเนินการภายใต้ ระเบียบขั ้นตอนการแจ้ งการกระทาผิดและให้ ความคุ้มครอง
ผู้ร้ องเรี ย น ผู้รั บ ข้ อ ร้ องเรี ย นจะต้ อ งให้ ค ายื น ยัน ต่ อ พนัก งานผู้ร้ องเรี ย นว่ า จะไม่ เ ปิ ดเผยตัว ตนของ
ผู้ร้องเรี ยน
2. หลังจากที่ผ้ รู ับข้ อร้ องเรี ยนได้ ให้ คายืนยันต่อผู้ร้องเรี ยนแล้ ว ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนจะต้ องจดบันทึกข้ อร้ องเรี ยน
จากผู้ร้องเรี ยน เพื่อเป็ นการรั กษาความลับและไม่เปิ ดเผยตัวตนของผู้ร้องเรี ยน ข้ อร้ องเรี ยนนั ้นจะได้ รับ
ความคุ้มครองภายใต้ การดูแลของผู้รับข้ อร้ องเรี ยน
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3. กรณี เป็ นข้ อ ร้ องเรี ยนจากผู้ที่ไม่ระบุชื่อ การสอบสวนเกี่ยวกับข้ อร้ องเรี ยนนัน้ จะถูกดาเนินการไปตาม
หลักฐานของข้ อมูลหรื อเอกสารที่มีอยู่เท่านั ้น หากหลักฐานของข้ อมูลหรื อเอกสารที่ได้ รับยังไม่เพียงพอ
อาจเป็ นผลทาให้ การดาเนินการในขั ้นตอนการสอบสวนไม่สามารถกระทาได้ หรื ออาจทาได้ ไม่ดีเท่าที่ควร
4. ผู้ที่ ไ ด้ รั บ ข้ อ ร้ องเรี ย นจะต้ อ งแจ้ ง ต่ อ ประธานคณะอนุก รรมการจรรยาบรรณและต่ อ ต้ า นคอร์ รั ปชัน
เลขานุการบริ ษัท และประธานคณะอนุกรรมการกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน โดยทันทีว่าได้ มีข้อร้ องเรี ยน
เกิดขึ ้น เพื่อรวบรวมและบันทึกข้ อร้ องเรี ยนที่เกิดขึ ้นทั ้งหมด
5. ผู้ที่ได้ รับข้ อร้ องเรี ยน ควรปรึ กษากับกรรมการผู้จดั การ หรื อ ประธานคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณและ
ต่อ ต้ านคอร์ รั ปชัน หรื อ ประธานคณะอนุกรรมการก ากับ ดูแ ลการฏิ บัติ ง าน (อย่างไรก็ตาม หากข้ อ
ร้ องเรี ยนนั ้นเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางการเงินหรื อการฉ้ อโกงของกรรมการผู้จดั การ หรื อ
ประธานคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณและต่อต้ านคอร์ รัปชัน หรื อ ประธานคณะอนุกรรมการกากับดูแล
การฏิบตั ิงาน ผู้ที่ได้ รับข้ อร้ องเรี ยนควรปรึกษากับประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง)
ขัน้ ตอนการดาเนินการสืบสวน และบทลงโทษ
1. คณะกรรมการสอบสวน รวบรวมเรื่ อ งแจ้ ง เบาะแส และหลักฐานต่างๆ สืบสวนข้ อ เท็จจริ งและสรุ ป
รายงานเพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็ นรายไตรมาส
2. ระหว่างการสืบสวนข้ อเท็จจริ ง คณะกรรมการสืบสวน จะแจ้ งผลความคืบหน้ าเป็ นระยะให้ ผ้ แู จ้ งเบาะแส
หรื อผู้ร้องเรี ยนได้ ทราบ โดยกาหนดระยะเวลาในการสอบสวนข้ อเท็จจริ งจนถึงพิจารณาเสร็ จสิ ้นภายใน
30 วัน และสามารถขยายเวลาการสืบสวน ข้ อเท็จจริ งและพิจารณาจนเสร็ จสิ ้นได้ อีกไม่เกิน 30 วัน
3. หากสืบสวนข้ อเท็จจริ งแล้ วพบว่า ข้ อมูลหรื อหลักฐานที่มีเหตุอนั ควรเชื่อได้ ว่าผู้ที่ถกู กล่าวหาได้ กระทาการ
ทุจริ ตและคอร์ รัปชันจริ ง บริ ษัทจะให้ สิทธิผ้ ถู ูกกล่าวหาได้ รับทราบข้ อกล่าวหาและให้ สิทธิผ้ ถู กู กล่าวหา
พิสจู น์ตนเอง โดยการหาข้ อมูลหรื อหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้ เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการ
กระทาอันทุจริ ตและคอร์ รัปชันตามที่ได้ ถกู กล่าวหา
4. หากผู้ถกู กล่าวหาได้ กระทาการทุจริ ตและคอร์ รัปชันจริ ง การทุจริ ตและคอร์ รัปชันนั ้นถือว่าเป็ นการกระทา
ผิดต่อบริ ษัท ผู้ถูกกล่าวหาจะต้ องได้ รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษัทได้ กาหนดไว้ และ
หากการกระทาทุจริ ตและคอร์ รัปชันนั ้นผิดกฎหมาย ผู้กระทาผิดอาจจะต้ องได้ รับโทษทางกฎหมาย ทั ้งนี ้
โทษทางวินยั ตามระเบียบของบริ ษัทคาตัดสินของประธานคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็ นอันสิ ้นสุด
5. การร้ องเรี ยนโดยไม่สจุ ริ ต การแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยน แจ้ งเบาะแส ให้ ถ้อยคา หรื อให้ ข้อมูลใดๆ ถ้ าพิสจู น์ได้ ว่า
การกระท าโดยไม่ สุจ ริ ต หากเป็ นพนัก งานของบริ ษั ท บุค คลนัน้ จะได้ รั บ การลงโทษทางวิ นัย โดย
คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาและกาหนดโทษตามที่เห็นสมควร
6. รวบรวมจานวนรายการร้ องเรี ยนและรายงานผลการสอบสวนเรื่ องการทุจริ ตให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบเป็ นรายไตรมาส
บทลงโทษพนักงานที่กระทาการทุจริตและคอร์ รัปชัน
บริ ษัทจัดให้ มีกระบวนการในการลงโทษพนักงานที่ไม่ปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชันอย่าง
เหมาะสม หากมีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชันไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม และไม่
ว่าจะโดยกรรมการหรื อพนักงานคนใด จะมีการตรวจสอบตามกระบวนการพิจารณาโทษทางวินัยของบริ ษัทและ
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อาจมีการตักเตือน ลงโทษหรื อเลิกจ้ าง หรื ออาจมีการดาเนินคดี ทั ้งทางแพ่งและอาญา หากพบว่าเป็ นการฝ่ าฝื นไม่
ปฏิบตั ิโดยเจตนา กรรมการและพนักงานของบริ ษั ทต้ อ งทาความเข้ าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อ ต้ านทุจริ ต
คอร์ รัปชันในทุกขั ้นตอนของการปฏิบตั ิงาน ข้ อกล่าวหาเรื่ องการคอร์ รัปชันอาจสร้ างความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อ
บุคลากรของบริ ษัท และทาให้ ภาพลักษณ์ของบริ ษัทเสียหายได้ แม้ ว่าจะไม่มีมลู ความจริ งเลยก็ตาม หากพบการ
กระทาใดที่เข้ าข่ายขัดต่อมาตรการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชันนี ้ โปรดแจ้ งต่อผู้บงั คับบัญชาหรื อแจ้ งมายังช่องทางการ
ร้ องเรี ยนที่บริ ษัทกาหนดขึ ้น
1. หากผู้ถกู กล่าวหา (กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน) ได้ กระทาการคอร์ รัปชันจริ ง ผู้กระทาผิดจะ
ได้ รับโทษทางวินยั จนถึงขั ้นให้ ออกจากงาน และผู้กระทาผิดอาจต้ องได้ รับโทษทางกฎหมาย
2. ผู้บัง คับ บัญ ชาโดยตรงที่ เ พิ ก เฉยต่ อ การกระท าผิ ด หรื อ รั บ ทราบว่ า มี ก ารกระท าผิ ด แต่ ไ ม่
ดาเนินการจัดการให้ ถกู ต้ องตามนโยบายฉบับนี ้ ผู้บงั คับบัญชาจะได้ รับโทษทางวินัยจนถึงขั ้นให้
ออกจากงาน
3. การไม่รับรู้ถงึ นโยบายฉบับนี ้ และหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง จะใช้ เป็ นข้ ออ้ างในการไม่ปฏิบตั ิตาม
ไม่ได้
4. กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ อ งนาข้ อมูลของผู้ให้ เ บาะแส ผู้ร้ องเรี ยน ข้ อ ร้ องเรี ยน และ
เอกสารหลักฐานไปเปิ ดเผย ไม่เก็บไว้ เป็ นความลับ ผู้นั ้นจะได้ รับโทษทางวินัย เว้ นแต่เป็ นการ
เปิ ดเผยตามคาสัง่ โดยชอบด้ วยกฎหมาย ตามคาสัง่ ศาล หรื อหน่วยงานที่กากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
หรื อคาสัง่ ของหน่วยงานของรัฐ
5. คู่ค้า ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จดั จาหน่ายสินค้ า/ให้ บริ การ ตัวแทนของบริ ษัทที่ฝ่าฝื นหลักเกณฑ์ตาม
นโยบายฉบับ นี ห้ รื อ รั บ ทราบถึ ง การกระท าที่ ขั ด ต่ อ นโยบายฉบับ นี ้ แต่ ไ ม่ ไ ด้ รายงานให้
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษั ททราบหรื อให้ ข้อ มูลที่ไ ม่ถูกต้ อ ง เมื่อ เจ้ าหน้ าที่สอบสวนของ
บริ ษัทได้ สอบถามข้ อมูลที่เกี่ยวกับการกระทาที่อาจขัดต่อนโยบายฉบับนี ้อาจถูกบอกเลิกสัญญา
ได้
(รายละเอียดปรากฏในระเบียบข้ อบังคับการทางาน หมวด8 วินยั และโทษทางวินยั )
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แผนภาพ 3 แสดงขั ้นตอนการแจ้ งเบาะแส การรับเรื่ องร้ องเรี ยน การสืบสวนและลงโทษ
แจ้ งเบาะแส

ภายในองค์ กร
กรณีพนักงานในองค์ กรพบเบาะแส

ภายนอกองค์ กร
กรณีบุคคลภายนอกประสงค์ จะแจ้ งเบาะแส

- แจ้ งหัวหน้ างาน /ผู้จดั การ/ผู้อานวยการ

- แจ้ งทางโทรศัพท์

- แจ้ งฝ่ ายบริหารงานกลาง / ทรัพยากรบุคคล

- แจ้ งทางไปรษณีย์

- แจ้ งเลขานุการบริ ษัท

- เว็บไซต์บริษัท

- แจ้ งคณะอนุกรรมการ.....

- อีเมล

คณะกรรมการสอบสวน
คณะกรรมการสอบสวนที่มีความเป็ นอิสระไม่เกี่ยวข้ องกับผู้กระทาความผิดได้ รับการแต่งตังให้
้
เป็ นผู้กลัน่ กรอง สืบสวนข้ อเท็จจริง รวบรวมเบาะแส เรื่ องแจ้ ง สอบสวนข้ อเท็จจริง และเอกสาร
หลักฐานต่างๆ รวมถึงพิจารณาบทลงโทษ ทารายงานสรุปผลการสอบสวน ให้ แล้ วเสร็ จภายใน
30 วัน และแจ้ งความคืบหน้ าเป็ นระยะให้ แก่ผ้ รู ้ องเรี ยน หรื อแจ้ งเบาะแสรับทราบ

การลงโทษ
การลงโทษทางวินยั ของบริ ษัท
รับโทษทางกฎหมาย
- ตักเตือนด้ วยวาจา/ออกหนังสือ - ตักเตือน
ตักเตือน
- ปรับ
- เลิกจ้ าง
- จาคุก
- ไล่ออก

การรายงานต่ อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสอบสวน รายงานกรณีการทุจริตคอร์ รัปชันและผลการ
สอบสวน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
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มาตรการคุ้มครอง ปกป้องผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้ งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
1. บริ ษัทจะปกปิ ด ชื่อ ที่อยู่ หรื อข้ อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตวั ผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ให้ ข้อมูล และเก็บรักษาข้ อมูล
ของผู้ร้องเรี ยนและผู้ให้ ข้อมูลไว้ เป็ นความลับ โดยจากัดเฉพาะผู้ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการดาเนินการ
ตรวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยนเท่านั ้น ที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าวได้
2. ในกรณีที่มีการร้ องเรี ยน คณะกรรมการสืบสวนจะทาหน้ าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน
พยาน และบุคคลที่ให้ ข้อมูลในการสืบสวนหาข้ อเท็จจริ ง ไม่ให้ ได้ รับความเดือดร้ อน อันตราย อันเกิดจาก
การแจ้ งเบาะแส ร้ องเรี ยน การเป็ นพยานหรื อการให้ ข้อมูล
3. ผู้ได้ รับข้ อมูลจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องร้ องเรี ยน มีหน้ าที่เก็บรั กษาข้ อมูล ข้ อร้ องเรี ยนและ
เอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรี ยนและผู้ให้ ข้อมูลไว้ เป็ นความลับห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้ าที่
เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามคาสัง่ โดยชอบด้ วยกฎหมาย ตามคาสัง่ ศาล หรื อหน่วยงานที่กากับ
ดูแลที่เกี่ยวข้ อง หรื อคาสัง่ ของหน่วยงานของรัฐ
4. บริ ษัทจะไม่เลิกจ้ าง พักงาน ลงโทษทางวินยั หรื อขู่ว่าจะดาเนินการต่างๆ จากการที่พนักงานให้ ข้อมูลการ
กระทาผิด หากผู้ใดกระทาการฝ่ าฝื นดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินัย
5. บริ ษัทจะป้องกันไม่ให้ มีการข่มขู่คกุ คามพนักงานผู้ร้องเรี ยน ผู้ให้ ข้อมูลการกระทาผิด รวมถึงผู้ที่ให้ ความ
ร่ วมมือหรื อความช่วยเหลือในการสอบสวนด้ วยเจตนาสุจริ ต
6. บริ ษั ทจะให้ ความคุ้ม ครองเพิ่ม เติม เป็ นพิเศษตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากระดับความ
ร้ ายแรงและความสาคัญ ของเรื่ อ งร้ องเรี ยน ในกรณี ที่ผ้ ูร้ องเรี ยนถูก ข่ม ขู่คุก คามให้ ร ายงานต่ อ คณะ
กรรมการบริ หาร เพื่อสัง่ การให้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดหามาตรการคุ้มครองผู้ให้ ข้อมูลที่เหมาะสมตามแต่
กรณี
การปกป้องผู้ถูกร้ องเรียน
บริ ษัทตระหนักในความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถูกร้ องเรี ยน โดยจะเก็บรักษาข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกร้ องเรี ยนเป็ น
ความลับในช่วงการสืบสวนและพิจารณาผลการสืบสวนข้ อเท็จจริ ง หากยังไม่มีการตัดสินใจเรื่ องดังกล่าว ทั ้งนี ้
คณะกรรมการสืบสวนจะให้ โอกาสผู้ถูกร้ องเรี ยนในการชี ้แจงข้ อร้ องเรี ยนก่อนที่จะพิจารณาตัดสินข้ อร้ องเรี ยนนั ้น
รวมทั ้งรับทราบผลการสืบสวนข้ อเท็จจริ ง
การลงโทษสาหรับผู้เจตนาให้ ข้อมูลเป็ นเท็จ
กรณีพนักงานแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนหรื อให้ ข้อมูลการกระทาผิดด้ วยเจตนาสุจริ ต แม้ ว่าบริ ษัทจะไม่พบการ
กระทาผิดตามที่ได้ รับร้ องเรี ยน บริ ษัทจะไม่ดาเนินการลงโทษใดๆ กับพนักงานที่ให้ ข้อมูล อย่างไรก็ตาม หากผล
การสอบสวนพบว่า เรื่ องร้ องเรี ยนไม่มีมูลความจริ งและได้ ทาด้ วยเจตนาหรื อจงใจให้ เกิดผลเสียหายแก่บุคคลอื่น
หรื อ ให้ ข้อ มูลเท็จ บริ ษั ทจะพิจารณาดาเนินการลงโทษพนักงานที่ให้ ข้อ มูลตามข้ อ บังคับเกี่ยวกับการทางาน
รวมทั ้งพิจารณาดาเนินคดีต ามกฎหมาย (รายละเอียดปรากฏในระเบียบข้ อบังคับการทางาน หมวด8 วินัยและ
โทษทางวินยั )
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การติดตามและทบทวน
-

คณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หาร แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ “จรรยาบรรณและ
ต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน” ซึ่งประกอบด้ วย หัวหน้ า หรื อ รองหัวหน้ าทุกแผนก เป็ นกรรมการ (เช่นเดียวกับ
คณะอนุกรรมการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัท)
- “คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณและต่อต้ านทุจริ ต คอร์ รัปชัน” ทาหน้ าที่ดงั นี ้
1. เป็ นผู้รับผิดชอบ กากับดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตาม จรรยาบรรณและมาตรการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน
2. พิจารณาถึงสถานการณ์ และความเสีย่ งที่เปลีย่ นแปลงไป
3. เรี ยนรู้จากประสบการณ์ เปรี ยบเทียบ รับฟั งความคิดเห็นจากผู้มีสว่ นได้ เสีย
4. ออกแบบมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน (ทั ้งด้ านนโยบายและการปฏิบตั ิ)
5. ติดตาม ทดสอบการปฏิบตั ิงาน และควบคุมให้ มีประสิทธิผล
6. ประเมินความเสีย่ งอย่างต่อเนื่อง ทุกไตรมาส รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
7. จัดทาคู่มือ จรรยาบรรณธุรกิจ จริ ยธรรมสาหรั บกรรมการและพนักงาน จัดทา แนวทางการปฏิบตั ิตาม
นโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รั ปชั น โดยทาการทบทวนทุกปี และนาเสนอคณะกรรมการบริ หาร เพื่อ
นาเสนอคณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาอนุมตั ิ
8. จัดอบรมให้ ความรู้ ส่งเสริ มและสนับสนุน บุคลากรของบริ ษัททุกระดับให้ มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
และปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน
-

คณะกรรมการบริ ษัท มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้กากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการ
ต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน
คณะกรรมการตรวจสอบ จะทาหน้ าที่ดงั นี ้
ได้ รับรายงานจาก “คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณและต่อต้ านคอร์ รัปชัน” เกี่ยวกับการประเมินความ
เสีย่ ง รายงานการปฏิบตั ิ และประสิทธิผลของมาตรการ ทุกไตรมาส
ได้ รับรายงานผลการตรวจสอบภายในจากผู้ตรวจสอบภายใน และรายงานการรั บรองจากภายนอก
ของผู้สอบบัญชี อันเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชันทุกไตรมาส
สอบทานมาตรการและการควบคุมภายใน สอบทานการประเมิ นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเพียงพอ
และประสิทธิผลของมาตรการ
รายงานผลการตรวจสอบนัน้ ต่อคณะกรรมการ และให้ คาแนะนาต่อ คณะกรรมการ เกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิที่ควรมีเพื่อลดความเสีย่ งนั ้น เพื่อให้ คณะกรรมการบริ หารรับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัท
นาคาแนะนาไปปฏิบตั ิทกุ ไตรมาส

คู่มือมาตรการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชั น ฉบับนี ้ได้ รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1/2562 เมื่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 และมีผลบังคับใช้ ตั ้งแต่วนั ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เป็ นต้ นไป
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เอกสารอ้ างอิง/แหล่ งที่มา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัท ตะวันออกพาณิชย์ลสี ซิ่ง จากัด (มหาชน)
อานาจอนุมตั ิของบริ ษัท ตะวันออกพาณิชย์ลสี ซิ่ง จากัด (มหาชน)
คู่มือมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ของบริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
แนวปฏิบตั ิการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน ของบริ ษัท สแกน อินเตอร์ จากัด (มหาชน)
คู่มือมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน ของบริ ษัท ผลิตไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)
คู่มือมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน ของบริ ษัท ไอเอฟเอส แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
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แบบฟอร์ มการแจ้ งเบาะแส
ชื่อ – นามสกุลผู้แจ้ ง
หน่ วยงาน
อีเมล
โทรศัพท์
วันที่พบเหตุการณ์
หรือรับทราบข้ อมูล
สถานที่เกิดเหตุ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง

1........................................................................
2........................................................................
3........................................................................
4........................................................................
5........................................................................

รายละเอียดของ
เหตุการณ์

หมายเหตุ : ผู้แจ้ งเบาะแสจะได้ รับการติดต่อกลับจากผู้รับแจ้ งข้ อมูลเพื่อแจ้ งความคืบหน้ าและเรื่ องที่รายงาน ว่ามี
ข้ อมูลเพียงพอที่บริ ษัทจะตรวจสอบหรื อไม่ ภายในเวลาที่กาหนดในมาตรการการแจ้ งเบาะแส ผู้แจ้ งเบาะแสที่เลือก
รายงานโดยไม่เปิ ดเผยชื่อ หรื อหมายเลขโทรศัพท์จะไม่ได้ รับการติดต่อกลับ ผู้ที่แจ้ งเบาะแสอันเป็ นเท็จหรื อจงใจกระทา
ให้ ผ้ อู ื่นได้ รับความเสียหายต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือจะได้ รับโทษทางวินยั และอาจถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย

แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์ อ่ นื ใด
เรียน

ผู้บงั คับบัญชาระดับหัวหน้ าสายงาน (ผ่านผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชั ้น)
กรรมการผู้จดั การ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ด้ วยเมื่อวันที่.........................................................................ข้ าพเจ้ า..............................................................
ตาแหน่ง...........................................................................แผนก/ฝ่ าย.............................................................
ได้ รับของขวัญ คือ...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................................
(............................................................)
วันที่.......................................................
คาสั่ง
มีเหตุผล และอนุญาตให้ ถือเป็ นประโยชน์สว่ นบุคคลได้
ไม่มีเหตุผลที่จะต้ องให้ ถือไว้ สว่ นบุคคล ให้ สง่ มอบไว้ กบั ฝ่ ายบริ หารงานกลาง / แผนกทรัพยากรบุคคล เพื่อ
พิจารณาส่งมอบให้ หน่วยงานที่สมควรนาไปใช้ ประโยชน์ หรื อเพือ่ บริ จาคต่อไป
ลงชื่อ.....................................................
(............................................................)
วันที่.......................................................

