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นโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 
บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) “บรษิทั” หรอื “EPG” ด ำเนินธุรกจิในลกัษณะกำรลงทุน

ในบรษิทัอื่น หรอื Holding Company ปจัจุบนั บรษิทัลงทุนในธุรกจิแปรรปูโพลเีมอรแ์ละพลำสตกิทีม่นีวตักรรม
ทีส่รำ้งควำมแตกต่ำง ไดแ้ก่ 

1. ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยฉนวนยำงกนัควำมรอ้น/เยน็   
2. ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยอุปกรณ์ชิน้ส่วนและตกแต่งยำนยนต์ 
3. ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑพ์ลำสตกิ 
4. ธุรกจิสนบัสนุนอื่นๆ 
5. ธุรกจิเพื่อกำรวจิยัและพฒันำ 
6. ธุรกจิรว่มทุน 
 

บรษิทัมปีณิธำนในกำรด ำเนินธุรกจิด้วยควำมซื่อสตัย ์สุจรติ โปร่งใส มคีุณธรรมจรยิธรรมต่อผูท้ีม่สี่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม ตำมหลักกำรที่ระบุในนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณธุรกิจ มีควำม
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

บรษิทัมเีจตนำรมณ์และควำมมุง่มัน่ในกำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบ จงึไดจ้ดัท ำนโยบำยต่อต้ำน
กำรคอรร์ปัชัน่ โดยก ำหนดควำมรบัผดิชอบ แนวปฏบิตั ิขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำรทีเ่หมำะสม เพื่อป้องกนักำร
คอรร์ปัชัน่กบัทุกกระบวนกำรในทุกธุรกจิของบรษิทั รวมทัง้ใหม้กีำรพจิำรณำและปฏบิตัอิย่ำงรอบคอบ ส ำหรบั
ธุรกจิทีอ่ำจมคีวำมเสีย่งดำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ ดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้ 

 

1. วตัถปุระสงค ์
1.1 เพื่อก ำหนดแนวปฏบิตัิ กำรด ำเนินกำรเพื่อกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่แก่กรรมกำร ผู้บรหิำร และ

พนกังำนบรษิทัทุกระดบั 
1.2 เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมอืในกำรสื่อสำรและสรำ้งควำมเขำ้ใจถงึกระบวนกำรและแนวปฏบิตัใินกำรควบคุม

ควำมเสีย่งดำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ใหก้บัพนกังำนทุกระดบั 
1.3 เพื่อป้องกนัและควบคุมควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรคอรร์ปัชัน่ รวมถงึผลกระทบต่อธุรกจิ ชื่อเสยีงและ

บทลงโทษตำมบทบญัญตัขิองกฎหมำยต่ำงๆ 
1.4 เพื่อสื่อสำรใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มทรำบถงึเจตนำรมณ์ แนวปฏบิตัแิห่งนโยบำยต่อตำ้นกำร

คอรร์ปัชัน่ของบรษิทัและสรำ้งควำมรว่มมอืในกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่  
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2. ค านิยาม หรือค าจ ากดัความ 
2.1 “บริษทั” หมำยถงึ บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) หรอื “EPG” 
2.2 “บริษัทย่อย” หมำยถึง บริษัทหรือนิติบุคคใดๆ ที่บริษัทถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละ 50 ของทุน

จดทะเบยีนหรอืจ ำนวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัหรอืนิตบิุคคลนัน้ ไม่ว่ำบรษิทัหรอื
นิตบิุคคลนัน้จะจดทะเบยีนภำยใตก้ฎหมำยไทยหรอืกฎหมำยอื่นใด 

2.3 “การทุจริต” (Fraud) หมำยถงึ กำรแสวงหำประโยชน์ที่มคิวรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยส ำหรบั
ตนเองหรอืผูอ้ื่น หรอืกำรใชอ้ ำนำจทีไ่ดม้ำหรอืกำรใชท้รพัยส์นิทีม่อียู่ในทำงมชิอบ เพื่อประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครวั บุคคลอื่นๆ หรอืกำรได้รบัประโยชน์อื่นใดที่มคิวรได้ อนัก่อให้เกดิควำมเสยีหำย
ต่อประโยชน์ของผูอ้ื่น เช่น กำรตดิสนิบน ผลประโยชน์ทบัซอ้น กำรยกัยอก กำรฟอกเงนิ กำรปกปิด
ขอ้เทจ็จรงิ กำรขดัขวำงกระบวนกำรยตุธิรรม เป็นตน้ รปูแบบกำรทุจรติ ไดแ้ก่ 
- การยกัยอกทรพัย ์(Asset Misappropriation) หมำยถงึ กำรครอบครองทรพัยซ์ึง่เป็นของผูอ้ื่น 

หรอืซึง่ผูอ้ื่นเป็นเจำ้ของรวมอยู่ดว้ย เพื่อเบยีดบงัเอำทรพัยน์ัน้มำเป็นของตน หรอืบุคคลทีส่ำม

โดยทุจรติ 

- การตกแต่งบญัชี (Falsifying Financial Statements) หมำยถงึ คอืกำรปรบัแต่งตวัเลข

ทำงกำรบญัช ีโดยอำศยัควำมได้เปรยีบของช่องโหว่ของหลกักำรบญัชแีละทำงเลอืกต่ำงๆ ใน

กำรวดัมูลค่ำและกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรบญัชเีพื่อที่จะเปลี่ยนข้อมูลในงบกำรเงนิจำกสิง่ที่

ควรจะเป็นไปสู่สิง่ทีต่อ้งกำรทีจ่ะใหเ้ป็นในรำยงำนงบกำรเงนิ  

- การคอรร์ปัชัน่ มกีำรระบุควำมหมำยตำมขอ้ 2.4 

2.4 “การคอรร์ปัชัน่” (Corruption) หมำยถงึ  

- กำรให ้รบัสนิบนไมว่่ำจะอยูใ่นรปูแบบใดๆ โดยกำรเสนอให ้กำรใหค้ ำมัน่ว่ำจะให ้สญัญำว่ำจะให้ 

มอบให ้เรยีกรอ้ง หรอืรบัซึง่เงนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใดซึง่ไม่เหมำะสม รวมถงึของขวญั 

กำรบรกิำร เงนิสด สิง่ทีแ่ทนเงนิสด 

- กำรใช้อ ำนำจทีไ่ด้มำโดยหน้ำที่ หรอือำศยัต ำแหน่งหน้ำที่ อ ำนำจ อทิธพิลที่มอียู่กบัเจำ้หน้ำที่

ของรฐั หน่วยงำนของรฐั หน่วยงำนเอกชน หรอืผู้ที่มหีน้ำที ่ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อม 

เพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำวปฏบิตัหิรอืละเวน้กำรปฏบิตัหิน้ำทีโ่ดยมชิอบ เพื่อใหเ้กดิผล ดงันี้ 

 กำรใหไ้ดม้ำหรอืรกัษำไวซ้ึง่ธุรกจิ 

 กำรเอือ้ประโยชน์ใหก้บัตนเอง และ/หรอืผูอ้ื่น 

 เพื่อใหไ้ดม้ำหรอืรกัษำไวซ้ึง่ผลประโยชน์อื่นใดที่ไมเ่หมำะสมทำงธุรกจิ 
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เวน้แต่กรณีทีก่ฎหมำย ระเบยีบ ประกำศ ขอ้บงัคบั ขนมธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิน่ หรอื

จำรตีทำงกำรค้ำ ให้กระท ำได้ ไม่ถือว่ำเป็นกำรคอร์รปัชัน่ ซึ่งกำรให้ หรอืมอบของขวญั 

ทรพัย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ให้เป็นตำมนโยบายการให้/รบัของขวญั ทรพัย์สิน การ

สนับสนุนต่างๆ และประโยชน์อ่ืนใด  

2.5 “สินบน” (Bribery) หมำยถงึ ทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดทีใ่หแ้ก่บุคคลเพื่อจงูใจใหผู้น้ัน้กระท ำกำร

หรอืละเวน้ไมก่ระท ำกำรอยำ่งใด ไมว่่ำกำรนัน้ชอบหรอืมชิอบ หรอืท ำตำมผูใ้หส้นิบนตอ้งกำร 

2.6 “ประโยชน์อ่ืนใด” หมำยถงึ  สิง่ที่มมีูลค่ำ ไดแ้ก่ กำรลดรำคำ กำรรบัควำมบนัเทงิ กำรรบับรกิำร 

กำรรบักำรฝึกอบรม หรอืสิง่อื่นใดในลกัษณะเดยีวกนั 

2.7 “สินน ้าใจ” หมำยถงึ ควำมเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่เป็นผลทีเ่กดิขึน้จำกควำมมนี ้ำใจเป็นพืน้ฐำน เป็นกำรให้

ตอบแทนบุญคุณที่ได้รบั เพื่อสรำ้งไมตรแีละกำรดูแลซึ่งกนัและกนั โดยอำจหวงักำรเอื้อประโยชน์

จำกกำรใชอ้ ำนำจของผูร้บัในอนำคต ซึง่จะก่อใหเ้กดิควำมไมเ่ป็นธรรมกบัผูอ้ื่น 

2.8 “ผลประโยชน์ทบัซ้อน“ (Conflict of interest) หมำยถงึ ควำมขดัแยง้กนัระหว่ำงผลประโยชน์

ส่วนตวั และผลประโยชน์ส่วนรวมของผูม้อี ำนำจหน้ำทีท่ี่ต้องตดัสนิใจท ำงำนเพื่อส่วนรวม ไม่ว่ำจะ

เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรฐั เจ้ำหน้ำที่ขององค์กร ภำคธุรกิจ เอกชน และเจ้ำหน้ำที่ภำคประชำสงัคม 

อนัส่งผลใหเ้กดิปญัหำทีไ่มส่ำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดอ้ยำ่งเป็นกลำง เกดิควำมไม่ไวว้ำงใจทีม่ต่ีอบุคคล

ผูน้ัน้ว่ำจะสำมำรถปฏบิตังิำนตำมต ำแหน่งทีเ่ป็นอยูอ่ย่ำงมคีุณธรรม จรยิธรรมไดม้ำกน้อยเพยีงใด 

2.9 “ค่าอ านวยความสะดวก“ (Facilitation Payment) หมำยถงึ ค่ำใชจ้่ำยจ ำนวนเลก็น้อยทีจ่่ำยใหแ้ก่

เจำ้หน้ำทีข่องรฐั หน่วยงำนของรฐั เจำ้หน้ำทีห่รอืหน่วยงำนเอกชน อย่ำงไม่เป็นทำงกำรและเป็นกำร

ให้เพียงเพื่อให้มัน่ใจว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรฐัจะด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร หรอืเป็นกำรกระตุ้นให้

ด ำเนินกำรรวดเรว็ขึน้ โดยกระบวนกำรนัน้ไม่ต้องอำศยัดุลพนิิจของเจำ้หน้ำทีร่ฐั และเป็นกำรกระท ำ

อนัชอบดว้ยหน้ำทีข่องรฐัผูน้ัน้ รวมทัง้เป็นสทิธทิีน่ิตบิุคคลพงึจะไดต้ำมกฎหมำยอยู่แลว้ เช่น กำรขอ

ใบอนุญำต กำรขอหนงัสอืรบัรองและกำรไดร้บักำรบรกิำรสำธำรณะ เป็นตน้ 

2.10 “เงินสนับสนุน” (Sponsorships) หมำยถงึ เงนิทีจ่่ำยหรอืรบัจำกลูกคำ้ คู่คำ้ สมำคม มลูนิธ ิองคก์ร

กุศล หรอืองคก์รไม่แสวงหำก ำไร โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิตรำสนิคำ้ หรอืชื่อเสยีงของบรษิทั 

อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรค้ำ ช่วยกระชบัควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจและ

ควำมเหมำะสมแก่โอกำส ซึง่อำจเชื่อมโยงไปถงึกำรใหห้รอืรบัสนิบนได ้
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2.11 “ค่าของขวญั ค่าบริการต้อนรบั” (Hospitality) และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ หมำยถงึ ค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ทีจ่่ำย

เพื่อเป็นค่ำสิง่ของใดๆ ทีม่มีลูค่ำทำงกำรเงนิ รวมถงึสิง่ทีใ่ชแ้ทนเงนิสด และสิง่ทีส่ำมำรถแลกเปลีย่น

เป็นสนิคำ้หรอืบรกิำร 

2.12 “การบริจาคเพ่ือการกศุล” (Charitable Contribution) หมำยถงึ กำรบรจิำคเงนิหรอืสิง่ของ หรอื

ประโยชน์อื่นใดให้บุคคลหรอืนิติบุคคลใดที่จดัตัง้ขึ้น เช่น สมำคม มูลนิธิ องค์กรสำธำ รณะ วัด 

โรงพยำบำล สถำนศึกษำ หรือองค์กรที่ท ำประโยชน์เพื่อสังคม อันมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท ำ

สำธำรณประโยชน์ให้สงัคมโดยไม่ได้หวงัสิง่ตอบแทน หรอืผลประโยชน์จำกองค์กรที่เขำ้ไปให้กำร

สนบัสนุน 

2.13 “การช่วยเหลือทางการเมือง” (Political Contribution) หมำยถงึ กำรใหก้ำรสนับสนุนดำ้นกำรเงนิ 

สิง่ของ และ/หรอืกำรเขำ้ร่วมกจิกรรมสนับสนุนพรรคกำรเมอืง นักกำรเมอืง หรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง

ทำงกำรเมอืง ไมว่่ำเป็นทำงตรงและทำงอ้อมในนำมบรษิทั เพื่อใหไ้ดม้ำซึง่สทิธพิเิศษ หรอืประโยชน์

อนัมคิวรได้โดยชอบด้วยกฎหมำย หรอืควำมได้เปรยีบทำงธุรกจิทำงกำรค้ำ ท ำให้บรษิัท สูญเสยี

ควำมเป็นกลำงทำงกำรเมอืง และ/หรอืไดร้บัควำมเสยีหำยจำกกำรเขำ้ไปมสี่วนเกี่ยวขอ้งในกจิกรรม

ดงักล่ำว แต่ทัง้นี้ไมร่วมถงึกำรทีพ่นกังำนเขำ้รว่มกจิกรรมทำงกำรเมอืงตำมหลกัสทิธเิสรภีำพ 

2.14 “การด าเนินการเพ่ือต่อต้านการคอรร์ปัชัน่” ตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน่ฉบบันี้ ใหใ้ชเ้ป็น

หลกัเกณฑท์ีค่รอบคลุมส ำหรบักำรทุจรติทุกประเภท ตำมนิยำมในขอ้ 2.3 ขำ้งต้น ทัง้นี้บรษิทัย่อยที่

มมีำตรกำรหรอืนโยบำยต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน่เป็นของบรษิทัเอง สำมำรถใช้นโยบำยดงักล่ำวเป็น

แนวทำงปฏบิตัไิด ้
 

3. หน้าท่ีความรบัผิดชอบท่ีเก่ียวกบัการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 
3.1 คณะกรรมการบริษทั  

ก ำหนดนโยบำย ก ำกบัดูแล ตดิตำมให้มกีำรน ำนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่ไปใช้ทัว่ทัง้องค์กร
อย่ำงเป็นระบบ มกีำรจดัสรรทรพัยำกรทีเ่พยีงพอในกำรสนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน่อย่ำงมี
ประสทิธภิำพ สรำ้งควำมเขำ้ใจ ตระหนักถงึปญัหำที่เกดิจำกกำรคอรร์ปัชัน่ ปลูกฝงักำรต่อต้ำน
กำรคอร์รปัชัน่จนเป็นวฒันธรรมองค์กร และแก้ไขปญัหำกำรคอร์รปัชัน่ที่ส่งผลกระทบต่อบรษิัท 
พร้อมทัง้ทบทวนนโยบำยตำมควำมจ ำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระเบยีบ
ขอ้บงัคบั และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
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3.2 คณะกรรมการบริหาร  
ก ำกบัดแูล ตดิตำมใหบ้รษิทั และบรษิทัยอ่ยไดม้กีำรน ำนโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ไปปฏบิตั ิหรอื
ประยุกต์ใช้ตำมควำมเหมำะสม สนับสนุนทรพัยำกร  สื่อสำร ส่งเสรมิให้พนักงำนทุกระดบั ทุก
ฝ่ำยมคีวำมรู ้เขำ้ใจในนโยบำย แนวปฏบิตัมิำตรกำรที่ก ำหนดขึน้พรอ้มน ำไปปฏบิตั ิเสนอควำม
คิดเห็นในกำรทบทวนนโยบำยฯ ทัง้นี้บร ิษ ัทย่อยที่ม ีมำตรกำรหร ือนโยบำยต่อต้ำนกำร
คอรร์ปัชัน่เป็นของบรษิทัเอง สำมำรถใชน้โยบำยดงักล่ำวเป็นแนวทำงปฏบิตัไิด ้

3.3 คณะกรรมการตรวจสอบ  
สอบทำนกำรด ำเนินกิจกำรของบรษิัท ตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่ รำยงำนทำงกำรเงนิ 
ระบบควบคุมภำยใน งำนตรวจสอบภำยใน และระบบบริหำรควำมเสี่ยง  เพื่อให้มัน่ใจว่ำ
กำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนต่ำงๆมปีระสทิธภิำพ ถูกต้องตำมกฎหมำย กฎระเบยีบ รวมทัง้รบัเรื่อง
แจง้เบำะแส ค ำรอ้งเรยีนดำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ พจิำรณำกลัน่กรอง และแจง้ใหก้บัคณะกรรมกำรบรษิทั 
ทรำบ เพื่อมอบหมำยใหม้กีำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรสอบสวนต่อไป 

3.4 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ด ำเนินกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน กจิกรรม กระบวนกำรต่ำงๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้
มัน่ใจว่ำระบบกำรควบคุมภำยในทีก่ ำหนดขึน้ มปีระสทิธภิำพสอดคล้องกบักำรปฏบิตัติำมนโยบำย
ต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน่ ทัง้นี้ หน่วยงำนตรวจสอบภำยในจะสรุปผลกำรตรวจสอบ แจง้ หำรอืร่วมกบั
บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อหำแนวทำงกำรแก้ไขป้องกนัอย่ำงเพยีงพอ เหมำะสม และรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบต่อไป 

3.5 คณะท างานต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
คณะท ำงำนต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ ประกอบด้วย  
- ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร   เป็นประธำนคณะท ำงำนต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ 
     คณะท ำงำน   ประกอบด้วย 
- รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรสำยธุรกิจฉนวนยำงกนัควำมรอ้น/เยน็  
- รองประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำรสำยธุรกจิชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยำนยนต์  
- รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรสำยธุรกจิบรรจุภณัฑพ์ลำสตกิ  
- รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรสำยบญัชแีละกำรเงนิ  
- หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  
มหีน้ำทีร่บัผดิชอบ ดงันี้ 
3.5.1 ก ำหนดนโยบำย ก ำกบัดูแล ติดตำมให้มกีำรน ำนโยบำยต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน่ไปใช้ทัว่ทัง้

องค์กรอย่ำงเป็นระบบ มกีำรจดัสรรทรพัยำกรที่เพยีงพอในกำรสนับสนุนกำรต่อต้ำนกำร
คอรร์ปัชัน่อยำ่งมปีระสทิธภิำพ 
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3.5.2 จดัใหม้กีำรประเมนิควำมเสีย่งคอรร์ปัชัน่ พรอ้มทัง้ทบทวนนโยบำยตำมควำมจ ำเป็น เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงธุรกจิ ระเบยีบขอ้บงัคบั และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.5.3 จดัให้มกีำรอบรมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่ และข้อมูลเอกสำรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้ำงควำมเข้ำใจ ตระหนักถึงปญัหำที่เกิดจำกกำรคอร์ร ัปชัน่ ปลูกฝงักำรต่อต้ำน
กำรคอร์รปัชัน่จนเป็นวฒันธรรมองค์กร และแก้ไขปญัหำกำรคอร์รปัชัน่ที่ส่งผลกระทบต่อ
บรษิทั 

3.5.4 สรำ้งกำรประชำสมัพนัธ์ สื่อสำร ทัง้ภำยใน และภำยนอกบรษิทั ให้ได้รบัทรำบถงึนโยบำย
ต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ 

3.5.5 เป็นทีป่รกึษำ ใหค้ ำแนะน ำ และรว่มแกไ้ขปญัหำกำรคอรร์ปัชัน่ทีส่่งผลกระทบต่อบรษิทั และ
บรษิทัยอ่ย 

3.5.6 ชี้แจง ตอบข้อซกัถำม สร้ำงควำมชดัเจน ในประเด็นข้อสงสยัเกี่ยวกบันโยบำยต่อต้ำน
กำรคอรร์ปัชัน่ และรำยละเอยีดอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.5.7 คณะท ำงำนต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่นี้สำมำรถก ำหนด หรอืมอบหมำยบุคลำกร หรอื
ทมีงำน เพื่อด ำเนินกำรดำ้นต่ำงๆไดต้ำมควำมเหมำะสม  

3.5.8 ทัง้นี้ บรษิทัยอ่ยทีม่คีณะท ำงำนต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ มมีำตรกำรหรอืนโยบำยต่อต้ำน
กำรคอร์รปัชัน่เป็นของบรษิัทเอง สำมำรถใช้คณะท ำงำนฯ มำตรกำร รวมถึงนโยบำยฯ
ดงักล่ำวในกำรด ำเนินกำรได ้

3.6 ผูบ้ริหาร หรือ ฝ่ายจดัการ  
ก ำหนดให้มกีระบวนกำรส่งเสรมิ สนับสนุนนโยบำยต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน่ ให้ควำมรู ้ให้ค ำปรกึษำ 
เพื่อสรำ้งควำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่แก่พนกังำน รวมถงึเป็นแบบอย่ำงทีด่ใีนเรื่อง
ควำมซื่อสตัย ์จรยิธรรม ปฏบิตัติำมจรรยำบรรณทีด่ ียดึถอืนโยบำยฯ น ำมำตรกำรต่ำงๆ ในกำรป้องกนั
กำรคอรร์ปัชัน่ไปปฏบิตัิอย่ำงต่อเนื่อง ส่งเสรมิให้พนักงำนมจีติส ำนึกต่อต้ำนกำรทุจรติทุกรูปแบบ 
ปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมสุจรติ ปฏเิสธกำรคอรร์ปัชัน่ 

3.7 พนักงาน  
ปฏบิตัิหน้ำที่ตำมนโยบำย กฎระเบยีบข้อบงัคบั และค ำสัง่ต่ำงๆที่เกี่ยวขอ้งกบักำรป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรคอร์รปัชัน่ ร่วมสร้ำงวฒันธรรมองค์กรให้ปรำศจำกกำรให้หรอืรบัสินบนและ
กำรคอรร์ปัชัน่ ประพฤตปิฏบิตัตินตำมหลกัคุณธรรมและจรยิธรรม เป็นพนักงำนทีด่ีของบรษิทั กรณี
มขีอ้สงสยัหรอืพบเหน็กำรฝำ่ฝืนนโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ จะต้องรำยงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำหรอื
แจง้ผ่ำนช่องทำงกำรรอ้งเรยีนต่ำงๆ ทีก่ ำหนดไวใ้นนโยบำยฉบบันี้โดยไมเ่พกิเฉย รวมทัง้ใหก้ำรสนับสนุน
และใหค้วำมรว่มมอืในกำรปฏบิตัติำมนโยบำยฉบบัน้ีอย่ำงเครง่ครดั 
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4. นโยบายและแนวทางปฏิบติั 
4.1 นโยบำยฉบบัน้ีมจีุดมุ่งหมำยเพื่อก ำหนด และแสดงถงึเจตนำรมณ์ว่ำ บรษิทัมคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะสรำ้งให้

เป็นองคก์ร Zero Tolerance ในเรื่องกำรไม่ทนต่อกำรทุจรติทุกรปูแบบ มจีติส ำนึกถูกต้อง ยดึมัน่ใน
คุณธรรม จรยิธรรม ควำมพอเพยีง พรอ้มท ำหน้ำทีต่รวจสอบ เฝ้ำระวงั เพื่อสรำ้งองค์กรทีโ่ปร่งใส 
สรำ้งควำมเชื่อถอื และไดร้บักำรยอมรบัในเรือ่งควำมสุจรติ ยตุธิรรม 

4.2 กรรมกำรบรษิทั กรรมกำรบรหิำร ผู้บรหิำร พนักงำนทุกระดบั ต้องปฏบิตัติำมนโยบำยต่อต้ำน
กำรคอรร์ปัชัน่ และจรรยำบรรณธุรกจิอยำ่งเครง่ครดั โดยตอ้งไม่เขำ้ไปเกี่ยวขอ้งกบักำรคอรร์ปัชัน่ไม่
ว่ำจะเป็นทำงตรงหรอืทำงออ้ม 

4.3 พนักงำนทุกระดับพึงไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำข่ำ ยกำรคอร์ร ัปชัน่
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทั โดยแจง้ให้ผู้บงัคบับญัชำหรอืผู้ทีร่บัผดิชอบทรำบ หรอืรอ้งเรยีน แจง้เบำะแส 
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ทีก่ ำหนดไว ้และต้องให้ควำมร่วมมอืในกำรตรวจสอบ สอบสวนขอ้เทจ็จรงิต่ำงๆ 
ทัง้นี้ หำกมขีอ้สงสยั ขอ้ซกัถำม ใหส้อบถำมโดยตรงกบัผูบ้งัคบับญัชำ หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมำย
ในกำรตดิตำมกำรปฏบิตัติำมจรรยำบรรณธุรกจิ หรอืนโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ 

4.4 บรษิัทจะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ที่ร้องเรยีน ผู้ที่เแจ้งเบำะแส หรอืข้อมูลกำรคอร์รปัชัน่ 
รวมทัง้ผูท้ีป่ฏเิสธกำรคอรร์ปัชัน่ตำมควำมเหมำะสม และสื่อสำรใหผู้ท้ีร่อ้งเรยีน ผูท้ีแ่จง้เบำะแสไดท้รำบ 

4.5 ผูท้ีก่ระท ำกำรคอรร์ปัชัน่ถอืว่ำเป็นกำรกระท ำทีผ่ดิต่อจรรยำบรรณธุรกจิของบรษิทั ซึง่จะต้องไดร้บั
กำรพิจำรณำตำมกฎระเบียบของบรษิัท และหำกมกีำรกระท ำผิดที่ขดักับกฎระเบียบ ข้อบงัคบั 
กฎหมำยของรฐั จะน ำส่งเรือ่งใหเ้จำ้หน้ำทีข่องรฐัต่อไป และพรอ้มใหข้อ้มลูสนบัสนุน 

4.6 บรษิัทตระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรเผยแพร่ ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจกบับุคลำกรในองค์กร และ
บุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืมผีลกระทบต่อบรษิทั ในเรือ่งทีต่้องปฏบิตัเิกี่ยวกบักำรปฏบิตัติำมนโยบำย
ต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่น้ี 

4.7 บรษิัทมุ่งมัน่ที่จะสร้ำงและรกัษำไว้ซึ่งวฒันธรรมองค์กร เรื่องกำรไม่ยอมรบักำรคอร์รปัชัน่ ทุก
รปูแบบ ไมว่่ำจะกระท ำต่อบุคคลใดกต็ำม หรอืกำรท ำธุรกรรมกบัภำครฐั หรอืภำคเอกชน 

4.8 กำรก ำหนดนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่ และมำตรกำรต่ำงๆที่บรษิัทก ำหนดขึ้น เป็นไปตำม
กฎหมำย กฎระเบยีบ ขอ้ก ำหนดทีเ่ป็นสำกล เพื่อใชใ้นกำรยดึถอืปฏบิตั ิ

4.9 ก ำหนดใหผู้บ้รหิำรระดบัสงูหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยของบรษิทั และบรษิทัย่อยด ำเนินกำรรำยงำนผล
กำรตรวจสอบตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน่ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรษิทั
ตำมรอบวำระกำรประชุมทีถู่กก ำหนดขึน้ 

4.10 ผู้บรหิำรระดบัสูงหรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมำยของบรษิทั และบรษิัทย่อยสำมำรถรำยงำนประเด็นกำร
คอรร์ปัชัน่ทีพ่บอยำ่งเรง่ด่วนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัหรอืคณะกรรมกำรตรวจสอบได ้
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4.11 ผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มสำมำรถรำยงำนประเด็นกำรคอร์รปัชัน่ที่พบอย่ำงเร่งด่วนในแต่ละช่องทำง
รบัค ำรอ้งเรยีนทีบ่รษิทั ก ำหนดไว ้
 

5. ข้อก าหนดในการด าเนินการ 
5.1 การบริหารงานด้านทรพัยากรมนุษย ์บรษิทัจดัใหม้กีระบวนกำรบรหิำรงำนดำ้นบุคคลทีแ่สดงถงึ

ควำมมุ่งมัน่ต่อนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน่ ตัง้แต่กำรสรรหำหรอืคดัเลอืกบุคลำกร 
กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรอบรม กำรประเมนิผลกำรปฏิบตัิงำน กำรให้ผลตอบแทน  กำรลงโทษ 
เป็นต้น ใหใ้ช้แนวทำงปฏบิตัติำมจรรยำบรรณธุรกจิ ขอ้ก ำหนดด้ำนแรงงำน ซึ่งกระท ำด้วยควำม
โปร่งใส สุจรติ ยุตธิรรม ไม่เลอืกปฏบิตัิ โดยก ำหนดให้ผู้บงัคบับญัชำทุกระดบัสื่อสำร ท ำควำม
เขำ้ใจกบัพนักงำน เพื่อใช้ในกจิกรรมที่อยู่ในควำมรบัผดิชอบและควบคุมดูแลกำรปฏบิตัใิห้เป็นไป
อยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

5.2 การด าเนินการต่างๆท่ีสะท้อนถึงความมุ่งมัน่ต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ จำกกระบวนกำรต่ำงๆ 
และผูม้สี่วนไดเ้สยี ใหใ้ชแ้นวปฏบิตัติำมทีก่ ำหนดในคู่มอืจรรยำบรรณธุรกจิ รวมทัง้ร ะเบยีบ คู่มอื
กำรปฏบิตัิงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทำงปฏบิตัิอื่นๆที่ก ำหนดขึ้น  เช่น มำตรกำรควบคุม
กำรคอรร์ปัชัน่ เป็นตน้ 

5.3 การช่วยเหลือทางการเมือง บรษิัทมนีโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมอืง โดยจะไม่ให้กำรสนับสนุน 
หรอืกำรกระท ำอนัเป็นกำรฝกัใฝพ่รรคกำรเมอืงทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม รวมถงึกำรใชท้รพัยำกรของ
บรษิทัในกจิกรรมทำงกำรเมอืงทุกประเภท ซึ่งจะท ำให้บรษิัทสูญเสยีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมอืง 
และ/หรอื ไดร้บัควำมเสยีหำยจำกกำรเขำ้ไปมสี่วนเกี่ยวขอ้งในกจิกรรมดงักล่ำว อย่ำงไรกต็ำม บรษิทั
ใหค้วำมเคำรพในดำ้นสทิธเิสรภีำพในกำรใชส้ทิธทิำงกำรเมอืงของบุคลำกรทุกคน ในฐำนะพลเมอืง
ทีด่ตีำมกฎหมำย และภำยใตร้ะบอบประชำธปิไตย โดยมแีนวปฏบิตั ิดงันี้ 
5.3.1 บรษิทัใหค้วำมส ำคญัในกำรเป็นกลำงทำงกำรเมอืง ไม่สนับสนุน ไม่มสี่วนร่วม และไม่ฝกัใฝ่

พรรคกำรเมอืงใดๆ หรอื ผูม้อี ำนำจทำงกำรเมอืง 
5.3.2 บรษิทัไม่มนีโยบำยน ำทรพัยำกรของบรษิทัไปให้กำรสนับสนุน ช่วยเหลอืทำงกำรเมอืงแก่

พรรคกำรเมอืง นักกำรเมอืง ไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรอืทำงอ้อม เพื่อประโยชน์ทำงกำรเมอืง
ใดๆ 

5.3.3 บรษิทัไม่มสี่วนร่วมในกำรหำเสยีง หรอืโฆษณำให้พรรคกำรเมอืง หรอืนักกำรเมอืงใดๆ ใน
พืน้ทีข่องบรษิทั รวมถงึไมใ่ชท้รพัยำกรและทรพัยส์นิของบรษิทัในกำรนัน้ๆ 

5.3.4 บรษิทัยดึมัน่ในระบอบประชำธปิไตย และส่งเสรมิให้บุคลำกรของบรษิทัไปใช้สทิธเิลอืกตัง้
ตำมรฐัธรรมนูญ 
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5.3.5 บุคลำกรของบรษิัทสำมำรถใช้สทิธทิำงกำรเมอืงที่พงึม ีผ่ำนกำรกระท ำในนำมของแต่ละ
บุคคล โดยไมใ่ชต้ ำแหน่งในบรษิทั หรอืชื่อหรอืตรำบรษิทั ชกัจงูผูอ้ื่นใหจ้ำ่ยเงนิอุดหนุน หรอื
ใหก้ำรสนบัสนุนแก่นกักำรเมอืงหรอืพรรคกำรเมอืงใดๆ ทัง้นี้ บุคลำกรต้องพงึระมดัระวงักำร
กระท ำใดๆ ที่อำจท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิดว่ำบรษิัท ได้ให้กำรสนับสนุนหรอืฝกัใฝ่พรรค
กำรเมอืงใดๆ และต้องไม่รบกวนกำรท ำงำนให้กบับรษิทั หรอืก่อให้เกดิควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ 

5.4 การบริจาคเพ่ือการกศุล บรษิทัมนีโยบำยทีช่ดัเจนในกำรบรจิำคเพื่อกำรกุศล โดยต้องด ำเนินกำร
ในนำมบรษิทั ด้วยควำมโปร่งใส ตำมระเบยีบของบรษิทั และถูกต้องตำมกฎหมำย ซึ่งกำรบรจิำค
เพื่อกำรกุศลสำมำรถด ำเนินกำรได้ทัง้รูปแบบของกำรให้ควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ สิง่ของ หรือ 
อื่นๆ เช่น กำรให้ควำมรู้ และสละเวลำเพื่อร่วมกิจกรรม ดงันัน้เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรบรจิำคไม่มี
วตัถุประสงคอ์ื่นแอบแฝง มกีำรด ำเนินกำรอยำ่งโปรง่ใส จงึมแีนวปฏบิตั ิดงันี้ 
5.4.1 กำรบรจิำคเพื่อกำรกุศลแก่องค์กรใดๆ ที่มวีตัถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสงัคม ต้องเป็น

องคก์รที่เชื่อถอืได้ และจะต้องด ำเนินกำรในนำมบรษิทัด้วยควำมโปร่งใส ผ่ำนขัน้ตอนตำม
ระเบยีบของบรษิทั ที่ก ำหนดไว้ และถูกต้องตำมกฎหมำย โดยต้องสำมำรถพสิูจน์ได้ว่ำมี
กิจกรรมตำมโครงกำรเพื่อกำรกุศลดังกล่ำวจรงิ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคมอย่ำง
แทจ้รงิ 

5.4.2 บรษิทัก ำหนดให้มอี ำนำจด ำเนินกำรในเรื่องกำรบรจิำคโดยได้ก ำหนดจ ำนวน ล ำดบัขัน้ใน
กำรพจิำรณำอนุมตัไิวอ้ย่ำงชดัเจนตำมคู่มอือ ำนำจอนุมตัดิ ำเนินกำร มกีำรเก็บหลกัฐำนกำร
อนุมตั ิและบนัทกึทีส่ำมำรถตรวจสอบได ้เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำกำรบรจิำคและใหเ้งนิสนับสนุน
เป็นไปโดยสุจรติและโปรง่ใส 

5.5 เงินสนับสนุน บรษิัทถือว่ำกำรให้เงนิสนับสนุนเป็นวธิกีำรประชำสมัพนัธ์ เพื่อวตัถุประสงค์ทำง
ธุรกิจ ภำพลักษณ์ และชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งมคีวำมเสี่ยงในกำรสื่อถึงกำรให้สินบน หรอืเอื้อ
ประโยชน์ได ้ดงันัน้ ต้องพสิูจน์ไดว้่ำผูร้บัเงนิสนับสนุนไดท้ ำกจิกรรมตำมโครงกำรทีแ่จง้มำจรงิ และ
เป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อสนับสนุนให้วตัถุประสงค์ของโครงกำรสมัฤทธิผ์ล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สงัคมอย่ำงแท้จรงิ หรอืเพื่อเป็นไปตำมวตัถุประสงค์ของกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อ
สงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยมแีนวปฏบิตั ิดงันี้ 
5.5.1 กำรใหเ้งนิสนับสนุนต้องด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนระเบยีบของบรษิทั และนโยบำยกำรให้/รบั 

ของขวญั ทรพัยส์นิ กำรสนบัสนุนต่ำงๆ และประโยชน์อื่นใด 
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5.5.2 กำรให้เงนิสนับสนุนแก่องค์กรหรอืกิจกรรมใดๆ ต้องเป็นไปเพื่อกำรส่งเสรมิธุรกิจ สร้ำง
ภำพลกัษณ์ที่ดขีองบรษิทั ต้องมกีำรระบุชื่อและ/หรอืตรำสญัลกัษณ์บรษิัท ที่ชดัเจนในสื่อ
กำรประชำสมัพนัธ์ กำรประกำศเกยีรตคิุณ เป็นต้น กระท ำกำรด้วยควำมโปร่งใสโดยไม่มี
ส่วนเกีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ตอบแทนใหก้บับุคคลหรอืหน่วยงำน  

5.6 ค่าของขวญั ค่าบริการต้อนรบั และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ กำรให ้หรอืรบัของขวญั หรอืทรพัยส์นิ หรอื
ประโยชน์อื่นใด สำมำรถกระท ำได้ในวิสยัที่สมควร โดยให้อยู่ในมูลค่ำที่เหมำะสม และไม่ควร
เรยีกรอ้งให้ หรอืรบั หรอืสญัญำว่ำจะให้ หรอืจะรบัของขวญั หรอืทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นไม่ว่ำ
กรณีใดๆ ที่อำจก่อให้เกิดอทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจของผู้รบั ทัง้นี้ให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรให้/รบั
ของขวญั ทรพัยส์นิ กำรสนบัสนุนต่ำงๆ และ ประโยชน์อื่นใด โดยมแีนวปฏบิตั ิดงันี้ 
5.6.1 พนักงำนของบรษิัท และ/หรอื ครอบครวั ไม่ควรเรยีกร้องของขวญัหรอืทรพัย์สิน หรือ

ประโยชน์อื่นใดจำกผูร้บัเหมำ ผู้ค้ำ ผู้ขำย ผูร้่วมทุน หรอืผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของ
บรษิทั ไมว่่ำกรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

5.6.2 พนกังำนของบรษิทั ไม่ควรให ้หรอืรบั หรอืสญัญำว่ำจะให้ หรอืจะรบัประโยชน์ หรอืสิง่มคี่ำ
ใดๆ เพื่อจูงใจให้ปฏบิตัิ หรอืละเว้นกำรปฏบิตัิ รวมทัง้กำรกระท ำใดๆ ที่เข้ำข่ำยดงักล่ำว 
รวมถงึต้องไม่ให้สนิบน หรอืผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัแก่พนักงำน
ดว้ยกนัเอง หรอืบุคคลภำยนอกโดยเฉพำะเจำ้หน้ำทีข่องรฐั กำรใหข้องขวญั ทรพัยส์นิ หรอื
ประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภำยนอก เจำ้หน้ำทีข่องรฐั ทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ ต้อง
ใหแ้น่ใจว่ำกำรใหน้ัน้ไมข่ดัต่อกฎหมำย และจำรตีประเพณทีอ้งถิน่ 

5.6.3 กำรใหแ้ละรบัของขวญัให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรให/้รบั ของขวญั ทรพัยส์นิ กำรสนับสนุน
ต่ำงๆ และประโยชน์อื่นใด 

5.6.4 หน่วยงำนที่ตดิต่อกบัคู่คำ้ ลูกคำ้ ผูร้่วมทุน หรอืผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั ต้อง
แจง้ให้ผู้เกี่ยวขอ้งดงักล่ำวทรำบถงึจรรยำบรรณธุรกจิ นโยบำยต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน่นี้ ซึ่ง
หำกบุคลำกรหรอืผูบ้งัคบับญัชำผูใ้ดจงใจ หรอืละเลย หรอืไม่ปฏบิตัติำมแนวปฏบิตันิี้ ใหถ้อืว่ำ
ผูน้ัน้ประพฤตปิฏบิตัตินไมเ่ป็นไปตำมระเบยีบขอ้บงัคบัที่บรษิทัก ำหนด และอำจถูกสอบสวน 
หรอืลงโทษตำมนโยบำยและระเบียบวิธกีำรปฏิบตัิกำรบรหิำรด้ำนทรพัยำกรมนุษย์ของ
บรษิทั 

5.7 การใช้ตวัแทน ตวักลางทางธรุกิจ บรษิทัไม่มนีโยบำยกำรใชห้รอืเป็นตวักลำง ในกำรน ำเสนอเงนิ 
ทรพัยส์นิ สิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใดกบัผูเ้กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรอืองคก์ร
ใดๆ เพื่อแลกกบัสทิธพิเิศษ หรอืกำรละเวน้กำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบขอ้บงัคบั หรอืกฎหมำย 
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5.8 ค่าอ านวยความสะดวก บริษัทไม่มีนโยบำยจ่ำยค่ำอ ำนวยควำมสะดวกแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
หน่วยงำนของรฐั หน่วยงำนและเจำ้หน้ำที่เอกชน ไม่ว่ำกรณีใดๆ เนื่องจำกสรำ้งควำมเสี่ยงสูงที่จะ
เขำ้ข่ำยกำรใหส้นิบน หรอืเป็นค่ำใช้จ่ำยทีม่ชิอบดว้ยกฎหมำย ทัง้นี้ กำรจ่ำยเงนิค่ำอ ำนวยควำม
สะดวกสำมำรถกระท ำไดใ้นกรณีทีพ่นักงำนตกอยู่ในสถำนกำรณ์ทีเ่ป็นภยัคุกคำมต่อร่ำงกำย  หรอื
เชื่อว่ำชีวิตของตนเองก ำลงัตกอยู่ในอันตรำย โดยเมื่อได้ท ำกำรจ่ำยเงนิดงักล่ำว จะต้องจดัท ำ
เอกสำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และส่งใหผู้บ้งัคบับญัชำสอบทำน ทัง้นี้ วตัถุประสงคแ์ละลกัษณะของ
กำรจำ่ยเงนิดงักล่ำวจะตอ้งไดร้บักำรบนัทกึขอ้มลูไวอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

5.9 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กำรกระท ำใดๆของบรษิทั จะยดึถอืประโยชน์ของบรษิทัเป็นส ำคญั 
และหลกีเลี่ยงกำรเขำ้ไปเกี่ยวขอ้งในกจิกรรมทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยไม่
อนุญำตให้พนักงำนของบรษิทั กระท ำกำรโดยถอืสทิธพิเิศษส่วนตวั ครอบครวั เพื่อน ผู้ใกล้ชดิ 
และคนรูจ้กั ในกำรสร้ำงอิทธพิลหรอืหำประโยชน์ใส่ตน ครอบครวั เพื่อน ผู้ใกล้ชิด และคนรู้จกั 
รวมทัง้กำรเบยีดบงัเอำผลประโยชน์ของบรษิทัมำเป็นของตน เมื่อมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ให้
รำยงำนผู้บงัคบับญัชำ หรอืผู้มสี่วนร่วมในกำรอนุมตั ิและให้ถอนตวัจำกกำรมสี่วนร่วมในรำยกำร
นัน้ๆ และจะต้องไม่น ำขอ้มลูทีไ่ม่พงึเปิดเผยของบรษิทั ซึง่จะก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยทำงด้ำนธุรกจิ
ไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นหรอืสำธำรณชนได้ทรำบ อนัจะน ำมำซึ่งผลประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครวั ผู้
ใกลช้ดิในรปูแบบต่ำงๆ 

 

6. แนวปฏิบติัท่ีดีในการสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 
6.1 การจดัซ้ือ 

กำรจดัซื้อสนิค้ำและบรกิำรเป็นกระบวนกำรส ำคญัที่เอื้อให้ธุรกจิของบรษิทัด ำรงอยู่ได้ จงึก ำหนด
หลกัเกณฑ์กำรคดัเลอืก และระเบยีบวธิปีฏบิตัขิองกระบวนกำรจดัซื้อจดัจ้ำง ให้มกีำรด ำเนินกำร
อย่ำงเป็นธรรม โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้ไม่มคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และมกีำรปฏบิตัิ
ต่อคู่คำ้อยำ่งเสมอภำคดว้ยกำรแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม เพื่อใหเ้กดิกำรด ำเนินกำรทีใ่หป้ระโยชน์สูงสุดแก่
บรษิทั 
แนวปฏิบติั 
- จดัซื้อสนิค้ำและบรกิำรโดยค ำนึงถึงควำมต้องกำร ควำมคุ้มค่ำของรำคำ คุณภำพของสินค้ำ 

และบรกิำร โดยกระบวนกำรจดัซื้อจะต้องปฏบิตัติำมระเบยีบวธิปีฏบิตั ิข ัน้ตอนกำรจดัซื้อ
อย่ำงเคร่งครดั โปร่งใส ใหส้อดคลอ้งกบัอ ำนำจด ำเนินกำร รวมถงึใหข้อ้มลูทีถู่กต้อง  ครบถ้วน
แก่คู่ค้ำด้วยวธิกีำรเปิดเผยและให้โอกำสคู่ค้ำอย่ำงเท่ำเทยีม ไม่มอีคต ิไม่เลอืกปฏบิตั ิและ
ส่งเสรมิกำรแข่งขนัที่เป็นธรรมระหว่ำงคู่ค้ำ วำงแผนกำรจดัซื้อจดัจำ้งที่ด ีเพื่อหลกีเลี่ยงกำร
จดัซือ้จดัจำ้งทีไ่มเ่ขำ้สู่กระบวนกำรแขง่ขนัอย่ำงเป็นธรรมโดยไม่มเีหตุอนัควร 
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- ควำมสมัพนัธก์บัคู่คำ้ควรจะเป็นไปดว้ยควำมเสมอภำค ไม่เรยีกรอ้งประโยชน์หรอืทรพัยส์นิอื่นใด 
วำงตวัเป็นกลำง ไม่ใช้ควำมใกล้ชดิส่วนตวั ครอบครวั  เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง คู่สมรส บุตร 
คู่สมรสของบุตร เป็นต้น ในกำรพจิำรณำจดัซือ้จดัจำ้ง จนท ำใหคู้่คำ้มอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจ
ที่อำจท ำให้ขำดควำมควำมโปร่งใส ยุตธิรรม และเท่ำเทยีมกนั ควรรบัฟงัควำมคดิและต้อง
ปฏบิตัติำมจรรยำบรรณว่ำดว้ยกำรขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ควรรบัฟงัขอ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะที่
คู่คำ้รอ้งเรยีนหรอืแนะน ำ เพื่อปรบัปรุงแก้ไขปญัหำทีเ่กดิขึน้ในกำรปฏบิตังิำน ทัง้นี้คู่คำ้ทีไ่ม่ไดร้บั
ควำมยตุธิรรมในกำรคดัเลอืก หรอืถูกเลอืกปฏบิตั ิสำมำรถรอ้งเรยีนไดต้ำมช่องทำงกำรสื่อสำร
ตำมระเบยีบกำรสื่อสำรของบรษิทั 

- ไม่ด ำเนินกำรจดัหำสนิค้ำหรอืบรกิำรทีม่กีำรเจำะจงขอ้ก ำหนด หรอืคุณสมบตัขิองสนิค้ำหรอื
บรกิำรโดยเฉพำะ หรอืพยำยำมเลอืกสรรคุณลกัษณะที่โน้มเอยีงไปทำงสนิค้ำหรอืบรกิำรนัน้ๆ
อย่ำงจงใจ นอกจำกจะมเีหตุผลสนับสนุนอย่ำงเพยีงพอและมคีวำมจ ำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบรษิทั 

- รกัษำขอ้มูลควำมลบัต่ำงๆที่ได้รบัจำกผู้เสนอรำคำ หรอืผู้เขำ้ร่วมประกวดรำคำแต่ละรำยไว้
เป็นควำมลบั ไม่เปิดเผยให้รำยอื่นทรำบ รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูล หรอืเอกสำรที่เกี่ยวกบั
กำรจดัหำให้กบัคู่ค้ำ/คู่แข่ง เว้นแต่จะได้รบัอนุมตัจิำกผู้มอี ำนำจ และให้เป็นไปตำมนโยบำย
กำรก ำกบัดแูลกำรใชข้อ้มลูภำยในทีร่ะบุในนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

- ไมเ่อำเปรยีบคู่คำ้จนเกดิควำมเสยีหำยในเชงิธุรกจิ อนัอำจส่งผลกระทบต่อคุณภำพสนิคำ้ หรอื
กำรบรกิำรทีไ่มม่ปีระสทิธภิำพ สรำ้งผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทั ทัง้ดำ้นทรพัยส์นิและชื่อเสยีง 

- กำรด ำเนินกำรเกีย่วกบักำรตรวจรบัสนิคำ้หรอืบรกิำรต้องกระท ำดว้ยควำมรอบคอบ ระมดัระวงั 
เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำสนิคำ้หรอืบรกิำรทีไ่ดร้บัถูกตอ้งตรงตำมขอ้ก ำหนดต่ำงๆในสญัญำ หรอืขอ้ตกลง
เกีย่วกบักำรจดัหำ เช่น ปรมิำณ คุณภำพ และระยะเวลำกำรส่งมอบ เป็นตน้ 

6.2 การเคารพหลกัสิทธิมนุษยชนสากล 
บรษิัท ยดึถือหลกัสทิธมินุษยชนสำกลเป็นหลกัปฏบิตัิร่วมกนั โดยค ำนึงถึงศกัดิศ์รขีองควำมเป็น
มนุษย ์สทิธเิสรภีำพและควำมเสมอภำค จะไม่กระท ำกำรใดๆ และไม่ส่งเสรมิให้มกีำรละเมดิสทิธิ
มนุษยชนอย่ำงเคร่งครดั และมใิห้กำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท เข้ำไปมสี่วนเกี่ยวข้องกบักำรล่วง
ละเมดิสทิธมินุษยชน 
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แนวปฏิบติั 
- บรษิทัปฏบิตัติำมหลกัสทิธมินุษยชนสำกลอย่ำงเคร่งครดั ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสำกล 

รวมถึงข้อก ำหนดของกฎหมำยแรงงำนในแต่ละประเทศที่เข้ำไปด ำเนินธุรกิจ โดยจดัให้มี
สภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนทีป่ลอดภยั ถูกสุขอนำมยัตำมมำตรฐำนสำกล และปฏบิตัต่ิอบุคลำกร
ทุกคนโดยเสมอภำคกนั ไม่เลอืกปฏบิตัดิ้วยสำเหตุอนัเนื่องมำจำกถิ่นก ำเนิด เพศ อำยุ สผีวิ 
เชือ้ชำต ิสญัชำต ิศำสนำ ควำมเชื่อ ควำมคดิเหน็ทำงกำรเมอืง ควำมทุพพลภำพ หรอืสถำนะ
อื่นใดทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบักำรปฏบิตังิำน รวมถงึเคำรพสทิธเิสรภีำพส่วนบุคคล และคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคล 

- บรษิทัตรวจตรำและเฝ้ำระวงัดูแลมใิหก้ำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั เขำ้ไปมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบักำร
ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงกำรเข้ำร่วมและยอมรบัหลกัปฏบิตัิสำกลว่ำด้วยหลกัสิทธิ
มนุษยชนทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมโลก 

- บรษิทัใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจเกี่ยวกบัหลกัสทิธมินุษยชนสำกลแก่บุคลำกรของบรษิทั เพื่อน ำไป
ปฏบิตัเิป็นส่วนหนึ่งในกำรด ำเนินงำน และไม่สนับสนุนกจิกำร และ/หรอืกจิกรรมทีล่ะเมดิหลกั
สทิธมินุษยชนสำกล 

6.3 การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และการเคารพ
วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
บรษิทัให้ควำมส ำคญักบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำน และ
กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ที่เข้ำไปด ำเนินธุรกิจ รวมถึงกำรเคำรพควำมแตกต่ำง
ดำ้นวฒันธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณีของแต่ละทอ้งถิน่ บุคลำกรของบรษิทั จงึต้องศกึษำ ท ำ
ควำมเข้ำใจเคำรพ ไม่ฝ่ำฝืนกฎหมำย และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย ไม่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรขดัต่อ
วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีนัน้ๆ รวมทัง้แจง้ขอ้รอ้งเรยีนและเบำะแส เมื่อพบเหน็กำรฝ่ำฝืน
หรอืไมป่ฏบิตัติำมกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎเกณฑต่์ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
แนวปฏิบติั 
- บรษิทัใหค้วำมส ำคญักบักำรเคำรพและปฏบิตัติำมกฎหมำย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้ง

ในทุกพื้นที่ ประเทศที่เข้ำไปด ำเนินธุรกิจ ทัง้นี้พนักงำนของบรษิัท ต้องรบัรู้ และเข้ำใจถึง
ภำระหน้ำที ่ควำมรบัผ ิดชอบในกำรปฏ ิบ ัต ิตำมกฎหมำย กฎระ เบ ียบ ข ้อบ ังค ับ ที่
เกีย่วขอ้งกบักำรปฏบิตังิำน 

- พนักงำนของบรษิทั เคำรพกฎหมำย ไม่ฝ่ำฝืนและประพฤติปฏบิตัิหน้ำที่ตำมระเบยีบ ค ำสัง่ 
ประกำศ นโยบำย และข้อบงัคบัของบริษัท อย่ำงเคร่งครดั ตลอดจนปฏิบตัิตำมกฎหมำย 
หลกัเกณฑ ์ขอ้ก ำหนด กฎระเบยีบต่ำงๆของหน่วยงำน และประเทศที่เกี่ยวขอ้งทีไ่ด้บงัคบัใช้
กบับรษิทั 
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- บรษิัทมกีำรทบทวนควำมสอดคล้องของกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย และระเบียบ ข้อบงัคบัที่
เกีย่วขอ้ง และดูแลใหม้กีำรปฏบิตัติำมอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถงึกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย ระเบยีบ 
ข้อบังคับของประเทศที่เข้ำไปลงทุน ด ำเนินธุรกิจ ตลอดจนเคำรพขนบธรรมเนียม จำรีต
ประเพณ ีและวฒันธรรมอนัดงีำมของทอ้งถิน่นัน้ๆ 

6.4 การรกัษาความลบัและการใช้ข้อมลูภายใน 
กำรป้องกนัขอ้มูลภำยในมคีวำมส ำคญัอย่ำงยิง่ต่อควำมส ำเรจ็ของบรษิทั รวมทัง้มคีวำมส ำคญัต่อ
ควำมมัน่คงในอำชพีกำรงำนของพนักงำนทุกคนดว้ย เพื่อใหก้ำรใหข้อ้มลูข่ำวสำรต่อบุคคลภำยนอก
เป็นไปในแนวทำงที่จะไม่เกิดผลเสยีหำยต่อธุรกิจและชื่อเสยีงของบรษิทั จงึจดัให้มมีำตรกำรและ
ระบบควบคุมดูแลขอ้มูลภำยใน และพนักงำนของบรษิทัจะต้องรกัษำขอ้มูลภำยในไว้เป็นควำมลบั 
ไม่น ำขอ้มลูไปใชเ้พื่อผลประโยชน์ส่วนตน แมพ้น้สภำพหรอืสิน้สุดกำรปฏบิตัหิน้ำทีไ่ปแลว้ ทัง้นี้ ให้
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

6.5 การส่ือสารทางการตลาด 
กำรสื่อสำรทำงกำรตลำดมีส่วนส ำคัญในกำรสร้ำงค่ำนิยมที่ดีของบริษัท ต่อสังคมโดยแนะน ำ
นวตักรรมของบรษิทัไปสู่ประชำชน ตอ้งเป็นไปตำมควำมเป็นจรงิ ขอ้มลูไม่บดิเบอืน หรอืไม่สมบูรณ์ 
และค ำนึงถงึควำมเป็นธรรมต่อผูเ้กีย่วขอ้งและผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม 
แนวปฏิบติั 
- กำรสื่อสำรทำงกำรตลำดต้องเป็นไปตำมควำมเป็นจรงิ และค ำนึงถงึควำมเป็นธรรมต่อผูม้สี่วน

เกีย่วขอ้งและผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม 
- บรษิทัควรละเว้นกำรให้ขอ้มลูที่บดิเบอืนหรอืบกพร่องไม่สมบูรณ์ และกำรโฆษณำที่เป็นเทจ็

หรอืทีอ่ำจก่อใหเ้กดิกำรเขำ้ใจผดิ 
- บริษัทควรละเว้นกำรโฆษณำ หรือให้ข่ำวสำรต่อสื่อมวลชนที่บิดเบือนควำมจริงหรือผิด

วฒันธรรม ศีลธรรมอันดีงำม หรอืเป็นกำรท ำให้คู่แข่งขนัเสื่อมเสีย ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

6.6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
บรษิัทจดัให้มเีทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจโดยพนักงำนของ
บรษิทัต้องใช้สิง่เหล่ำนี้อย่ำงถูกต้อง มปีระสทิธภิำพ ภำยใต้ขอ้ก ำหนดของกฎหมำย นโยบำยกำร
ใช้งำนระบบคอมพวิเตอร ์และกำรสื่อสำรที่ทำงบรษิัทก ำหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทัและ
ป้องกนัมใิหเ้กดิผลกระทบต่อบรษิทั หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยี 
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แนวปฏิบติั 
- พนกังำนของบรษิทัตอ้งปฏบิตังิำนโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้ง 
- พนกังำนของบรษิทัตอ้งเกบ็รกัษำรหสัผ่ำนของตนอย่ำงปลอดภยั ไม่อนุญำตใหบุ้คคลอื่นเขำ้ถงึ

รหัสผ่ำน ไม่กระท ำกำรใดๆ เช่น กำรใช้งำนอินเตอร์เน็ตจนท ำให้เกิดอันตรำยต่อระบบ
คอมพิวเตอร์ของบริษัท อีกทัง้พนักงำนของบริษัท มีหน้ำที่รบัผิดชอบในกำรรกัษำควำม
ปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศตำมมำตรฐำนสำกลทีบ่รษิทัก ำหนดขึน้ 

- พนักงำนของบรษิัทต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อกำรใดๆในกำรกลัน่แกล้ง ท ำร้ำย สอดแนม 
เขำ้ถงึขอ้มลูผูอ้ื่นอย่ำงไม่สุจรติ กำรละเมดิหรอืรบกวนกำรท ำงำนผูอ้ื่น กำรสรำ้งหลกัฐำนทีเ่ป็นเทจ็ 
กำรโจรกรรมขอ้มลูขำ่วสำร 

- พนักงำนของบรษิทัใชอ้เีมลและอนิเตอรเ์น็ตที่จดัให้เพื่อธุรกจิของบรษิทั อย่ำงระมดัระวงั และ
ไม่น ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท และไม่ใช้ชื่อหรือตรำของบริษัท ในสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสส์ำธำรณะ 

- พนักงำนของบรษิ ัทที่มกีำรละเมดิแนวปฏบิตั ิด้วยกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำร
สื่อสำรนี้จะได้รบักำรพิจำรณำลงโทษตำมกฎระเบียบบริษัทและ/หรือกฎหมำยตำมควำม
เหมำะสม  

6.7 การรายงานทางด้านบญัชีและการเงิน 
กำรด ำเนินกำรทำงดำ้นบญัชแีละกำรเงนิยดึหลกักำรจดัท ำขอ้มลูตำมขอ้เทจ็จรงิ และกำรรำยงำนที่
ถูกตอ้งน่ำเชื่อถอื ทนัเวลำ เพื่อรำยงำนใหผู้บ้รหิำร และ กรรมกำร หรอืหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งไดร้บัทรำบ 
นอกจำกนี้ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรรบั-จ่ำยใช้เงนิในหน่วยงำนต่ำงๆจะต้องปฏิบตัิตำม
หลกัเกณฑท์ำงด้ำนบญัชทีีก่ ำหนดไว้ตำมที่บรษิทัก ำหนด หรอืตำมหลกัสำกลทัว่กนั โดยมรีปูแบบ
กำรปฏบิตัทิีช่ดัเจนอยำ่งเครง่ครดั ดงัต่อไปนี้ 
แนวปฏิบติั 
- ควำมถูกต้องของรำยงำนพร้อมตรวจสอบได้ มีเอกสำรหรือหลักฐำนครบถ้วน ผ่ำนกำร

ตรวจสอบตำมกระบวนกำรทีน่่ำเชื่อถอืตำมหลกัวชิำชพีบญัชใีนระยะเวลำทีก่ ำหนด 
- ปฏบิตัติำมกฎหมำยทัง้ระดบัประเทศและสำกล โดยยดึหลกัควำมซื่อสตัย ์โปร่งใส ไม่ขดัต่อ

จรรยำบรรณวชิำชพีบญัช ี
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7. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 
เพื่อใหบุ้คคลในบรษิทั และผูม้สี่วนไดเ้สยีทีม่ผีลกระทบต่อธุรกจิ ไดร้บัทรำบนโยบำยต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน่
อยำ่งทัว่ถงึ จงึก ำหนดกำรด ำเนินกำร ดงันี้ 
7.1 เผยแพร่นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่ผ่ำนทำงกำรสื่อสำรของบรษิัท เช่น บอร์ดประชำสมัพนัธ์ 

อเีมลภำยในบรษิทั เวบ็ไซต์ แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (56-1) และรำยงำนประจ ำปี (56-2) 
ของบรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) เป็นตน้ 

7.2 อบรมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ในกำรปฐมนิเทศพนกังำนใหม่ 
7.3 อบรมทบทวนนโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่อย่ำงสม ่ำเสมออยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
7.4 ก ำหนดให้มกีำรสื่อสำรประชำสมัพนัธ์นโยบำยต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน่ไปยงัตวัแทน ตวักลำงธุรกจิ  

ผู้ส่งมอบผู้ให้บริกำร ผู้รบัเหมำของบริษัทรบัทรำบตัง้แต่เริม่ต้นควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจและใน
ภำยหลงัตำมควำมเหมำะสม  
 

8. การประเมินความเส่ียง 
8.1 บรษิทัก ำหนดวธิกีำรและหลกัเกณฑก์ำรประเมนิควำมเสีย่งส ำหรบักจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิ ทัง้

ภำครฐัและเอกชน โดยกำรพจิำรณำทัง้โอกำสเกดิและผลกระทบ เพื่อก ำหนดมำตรกำรควบคุมและ
ลดควำมเสีย่ง 

8.2 บรษิัทก ำหนดมำตรกำรควบคุมกำรคอร์รปัชัน่ เพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏบิตัิในกำรควบคุม ป้องกัน
ไม่ใหเ้กดิกำรคอรร์ปัชัน่ ในกระบวนกำรทำงธุรกจิต่ำงๆ นอกเหนือจำกมำตรกำรอื่นๆที่ถูกก ำหนด
ขึน้ เนื่องจำกกำรประเมนิควำมเสีย่ง 

8.3 บรษิทัก ำหนดใหม้กีำรทบทวนกำรประเมนิควำมเสีย่งคอรร์ปัชัน่อย่ำงสม ่ำเสมอ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 
รวมทัง้ทบทวนมำตรกำรควบคุมทีม่อียูใ่หม้คีวำมเหมำะสมทีจ่ะสำมำรถลดระดบัควำมเสีย่งใหต้ ่ำลง 

 

9. การร้องเรียน แจ้งเบาะแส และช่องทางการร้องเรียนการคอรร์ปัชัน่ 
บรษิทัได้จดัให้มชี่องทำงกำรร้องเรยีนและกำรแจง้เบำะแส เพื่อรบัเรื่องร้องเรยีน หรอืขอ้คดิเหน็ หรอื
ขอ้เสนอแนะจำกผู้มสี่วนได้เสยีที่ได้รบัผลกระทบ หรอืมคีวำมเสี่ยงที่จะได้รบัผลกระทบจำกกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบรษิัท หรอืจำกกำรปฏบิตัิหน้ำที่ของกรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนของบรษิัทเกี่ยวกบั
กำรกระท ำผดิกฎหมำยหรอืจรรยำบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำรคอร์รปัชัน่  โดยครอบคลุม
ขัน้ตอนกำรรบัค ำรอ้งเรยีน กำรสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ สรุปกำรตดัสนิผล กำรคุม้ครองผูแ้จง้เหตุ ผูร้อ้งเรยีน
ผูเ้กีย่วขอ้ง โดยด ำเนินกำรตำมมำตรกำรกำรรอ้งเรยีนและกำรแจง้เบำะแส ดงันี้ 
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9.1 ขอบเขตของการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส 

เบำะแส หรอืหวัขอ้กำรรอ้งเรยีน ไดแ้ก่ 

9.1.1 กำรกระท ำที่ฝ่ำฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติำมกฎหมำย กฎระเบยีบของรฐั นโยบำยกำรก ำกบัดูแล

กจิกำรทีด่ ีจรรยำบรรณธุรกจิ ระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั  

9.1.2 กำรกระท ำทีก่่อใหเ้กดิกำรเสยีประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสยีงภำพลกัษณ์ของบรษิทั  

9.1.3 กำรกระท ำกำรทุจริตรูปแบบต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมกับ

เจำ้หน้ำทีข่องรฐั หรอืหน่วยงำนเอกชน เช่น กำรให ้รบัสนิบน หรอืผลประโยชน์อื่นใด 

9.1.4 กำรกระท ำที่ผดิกฎหมำย ผดิขัน้ตอนที่มแีนวโน้มหรอืเป็นช่องทำงที่จะท ำให้เกดิกำรทุจรติ 

เช่น กำรยกัยอกทรพัย ์กำรคอรร์ปัชัน่ หรอืกำรตกแต่งบญัช ีเพื่อแสวงหำผลประโยชน์โดย

มชิอบเพื่อตนเอง หรอืผูอ้ื่น 

9.2 บคุคลท่ีสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส 

9.2.1 พนักงำนของบรษิทั และผูท้ี่มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มของบรษิทั ทัง้ภำครฐั ภำคเอกชน ที่พบเหน็ 

ทรำบเบำะแส ไดร้บัผลกระทบจำกกำรด ำเนินธุรกจิจำกกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบยีบของรฐั 

หลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีจรรยำบรรณธุรกจิ นโยบำย ระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั 

เป็นตน้ 

9.2.2 พนักงำนของบรษิทั และผูท้ีม่สี่วนได้เสยีทุกกลุ่มของบรษิทั ทัง้ภำครฐั ภำคเอกชน ทีพ่บเหน็ 

ทรำบเบำะแส ไดร้บัผลกระทบจำกกำรกระท ำทีส่่อถงึกำรทุจรติทุกประเภท 

9.2.3 บรษิัทส่งเสรมิให้ผู้ที่ร้องเรยีน หรอืแจ้งเบำะแสเปิดเผยตวัตนให้ทรำบ พร้อมทัง้ให้ข้อมูล

หลกัฐำนที่ชดัเจนเพยีงพอ โดยบรษิัทมมีำตรกำรกำรคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรยีน ผู้แจ้ง

เบำะแส รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

9.3 กระบวนการรบัค าร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส  

9.3.1 ผูท้ีพ่บเหน็เหตุกำรณ์ หรอืทรำบเบำะแสกำรฝ่ำฝืน ไม่ปฏบิตัติำมกฎหมำย กฎระเบยีบของรฐั 

กำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ด ีจรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำย ระเบยีบข้อบงัคบัที่บรษิัทก ำหนด

รวมถงึกำรกระท ำทีเ่ขำ้ข่ำยกำรทุจรติทุกประเภทของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และ พนักงำนของ

บรษิัท สำมำรถแจ้งเรื่องผ่ำนช่องทำงในกำรร้องเรยีนและกำรแจ้งเบำะแส ตำมที่บรษิัท

ก ำหนด 
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9.3.2 หลงัจำกไดร้บัเรื่องกำรรอ้งเรยีน กำรแจง้เบำะแสแลว้ ผู้รบักำรรอ้งเรยีน ด ำเนินกำรส่งเรื่อง

ให้บุคคล หรือคณะท ำงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรตรวจสอบ สอบสวนตำม

ขัน้ตอนกำรสอบสวน และกำรลงโทษ พรอ้มทัง้ตดิตำมควำมคบืหน้ำ เพื่อสรำ้งควำมมัน่ใจว่ำ

ขอ้รอ้งเรยีนดงักล่ำวไดร้บักำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม 

9.3.3 กรณีพนักงำนเกดิควำมไม่มัน่ใจว่ำกำรกระท ำใดเป็นกำรกระท ำอนัอำจจะเขำ้ลกัษณะทีเ่ป็น

ควำมผดิ กำรฝำ่ฝืน กำรไมป่ฏบิตัติำม ทีส่ำมำรถรอ้งเรยีนได ้รวมถงึควำมผดิดำ้นกำรทุจรติ

ทุกประเภท พนักงำนควรปรกึษำผู้บงัคบับญัชำโดยตรง หรอืสอบถำมคณะท ำงำนต่อต้ำน

กำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ กรณทีีพ่บเหน็กำรกระท ำทีส่่อกำรทุจรติ 

9.3.4 กรณีที่พสิูจน์ได้ว่ำค ำรอ้งเรยีนเป็นเทจ็ เนื่องจำกเจตนำบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืกล่ำวรำ้ย 

ท ำให้ผู้อื่นเสยีหำย กรณีที่ผู้ร้องเรยีนเป็นพนักงำนของบรษิทั ให้ถือว่ำเป็นกระท ำที่ผดิต่อ

จรรยำบรรณธุรกจิ ต้องได้รบักำรลงโทษตำมระเบยีบของบรษิทั และ/หรอืตำมบทบญัญตัิ

ของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หำกกรณีที่ผู้รอ้งเรยีนเป็นบุคคลภำยนอก บรษิัทจะพจิำรณำ

บทลงโทษในรูปแบบต่ำงๆ เช่น ยุตกิำรด ำเนินธุรกจิ ไม่ให้ควำมช่วยเหลอื สนับสนุนต่ำงๆ 

หรอืด ำเนินคดตีำมกฎหมำย เป็นตน้ 

9.4 ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

9.4.1 จดหมำยถงึประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร  

บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
ทีอ่ยู ่770 หมู ่6 ต.เทพำรกัษ์ อ.เมอืง จ.สมทุรปรำกำร 10270  
โดยจำ่หน้ำซอง ประทบัตรำ หรอืระบุขอ้ควำม ทีแ่สดงถงึกำรเป็น “เอกสารลบัเฉพาะ” 

9.4.2 จดหมำยถงึประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรตรวจสอบ  
บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
ทีอ่ยู ่770 หมู ่6 ต.เทพำรกัษ์ อ.เมอืง จ.สมทุรปรำกำร 10270  
โดยจำ่หน้ำซอง ประทบัตรำ หรอืระบุขอ้ควำม ทีแ่สดงถงึกำรเป็น “เอกสารลบัเฉพาะ” 

9.4.3 อเีมลถงึ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ceo@epg.co.th     

9.4.4 อเีมลถงึ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ Chaiwat@prospectconsult.co.th หรอื  

กรรมกำรตรวจสอบ thanas.san@gmail.com  

9.4.5 แจง้เรื่องรอ้งเรยีนบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั เพื่อยื่นแบบรอ้งเรยีนออนไลน์ หรอืส่งเป็นเอกสำร 

ดว้ย เอกสำรรบัค ำรอ้งเรยีน  
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9.4.6 ตูร้บัค ำรอ้งเรยีนทีก่ ำหนดไวภ้ำยในองคก์ร โดยจำ่หน้ำซองถงึประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร หรอื

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรอืกรรมกำรตรวจสอบ ประทบัตรำ หรอืระบุขอ้ควำมทีแ่สดง

ถงึกำรเป็น “เอกสารลบัเฉพาะ” เพื่อให้ผู้เปิดตู้รบัค ำรอ้งเรยีนน ำเสนอต่อผู้ที่ผู้รอ้งเรยีน

จำ่หน้ำซองถงึ  
 

10. การคุ้มครองสิทธิแก่ผูร้้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส 

10.1 เพื่อเป็นกำรคุม้ครองสทิธขิองผู้รอ้งเรยีน ผู้ให้ขอ้มลู ผูแ้จง้เบำะแสที่กระท ำโดยเจตนำสุจรติ บรษิทั

จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรอืข้อมูลใดๆ ที่สำมำรถระบุตวัผู้ร้องเรยีน หรอืผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรกัษำ

ข้อมูลของผู้ร ้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นควำมลับ โดยจ ำกัดเฉพำะผู้ที่ม ีหน้ำที่รบัผิดชอบ

ในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีนเท่ำนัน้ทีส่ำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูดงักล่ำวได้ 

10.2 กรณทีีม่กีำรรอ้งเรยีนผูท้ีม่ตี ำแหน่งในระดบักรรมกำรผู้จดักำรขึน้ไป คณะกรรมกำรตรวจสอบจะท ำหน้ำที่

ในกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้ร้องเร ียน พยำน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในกำรสืบสวน  

หำขอ้เทจ็จรงิ อนัเกดิมำจำกกำรแจง้เบำะแส รอ้งเรยีน กำรเป็นพยำน หรอืกำรใหข้อ้มลู ไม่ใหไ้ดร้บั

ควำมเดอืดรอ้น อนัตรำยใดๆ หรอืควำมไม่ชอบธรรม ทัง้นี้ขอให้ผู้รอ้งเรยีนส่งเรื่องรอ้งเรียนมำยงั

คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง 

10.3 ผูร้บัค ำรอ้งเรยีน ผูเ้กีย่วขอ้ง หรอืรบัทรำบเกีย่วกบัรำยละเอยีดกำรรอ้งเรยีน มหีน้ำทีเ่กบ็รกัษำขอ้มลู 

เอกสำรหลกัฐำนว่ำด้วยกำรร้องเรยีน ห้ำมเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่

จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

10.4 บรษิทัห้ำมกระท ำกำรใดๆต่อผู้รอ้งเรยีน แจ้งเบำะแส เช่น กำรปรบัเปลี่ยนต ำแหน่ง ลกัษณะงำน 

สถำนที่ท ำงำน พกังำน ข่มขู่ รบกวนกำรปฏบิตังิำน เลกิจำ้ง กำรเลอืกปฏบิตัทิี่ไม่เป็นธรรมต่ำงๆ 

อนัเป็นผลมำจำกกำรรอ้งเรยีนแจง้เบำะแสว่ำดว้ยเรือ่งกำรฝำ่ฝืน ไม่ปฏบิตัติำมกฎหมำย กฎระเบยีบ

ของรฐั กำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำย ระเบียบข้อบงัคบัที่บรษิัทก ำหนด 

รวมถงึกำรกระท ำทีเ่ขำ้ขำ่ยกำรทุจรติทุกประเภท  

10.5 บรษิทัไม่มมีำตรกำรลงโทษ เอำผดิ หรอืปฏบิตัอิย่ำงไม่เป็นธรรมต่ำงๆต่อผูร้อ้งเรยีน ผูแ้จง้เบำะแส 

ไมว่่ำผลกำรสอบสวนจะระบุว่ำผูถู้กรอ้งเรยีนมกีำรกระท ำผดิหรอืไม่กต็ำม  
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11. ขัน้ตอนการสอบสวน และการลงโทษ 

11.1 ค ำรอ้งเรยีน หรอืแจง้เบำะแสกำรกระท ำทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรฝำ่ฝืน ไมป่ฏบิตัติำมกฎหมำย กฎระเบยีบ

ของรฐั กำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำย ระเบียบข้อบงัคบัที่บรษิัทก ำหนด 

รวมถึงกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยกำรคอร์รปัชัน่ทุกประเภทที่ได้รบัมำ ผู้รบัค ำร้องเรยีน คือ ประธำน

เจ้ำหน้ำที่บรหิำร และ/หรอืคณะกรรมกำรตรวจสอบจะพจิำรณำกลัน่กรอง มอบหมำยบุคคล หรอื

แต่งตัง้คณะสอบสวน เพื่อด ำเนินกำรสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ หรอืส่งต่อใหป้ระธำนคณะท ำงำนต่อต้ำน

กำรทุจรติคอรร์ปัชัน่เพื่อรว่มด ำเนินกำรเฉพำะในส่วนทีไ่ดร้บักำรมอบหมำย 

11.2 กรณผีลกำรสอบสวนพบว่ำมหีลกัฐำน หรอืมเีหตุผลอนัควรสรปุว่ำผูท้ีถู่กกล่ำวหำกระท ำผดิจรงิ ผูถู้ก

กล่ำวหำจะไดร้บัโอกำสเพื่อพสิูจน์ตนเอง หำขอ้มลู พยำน หรอืหลกัฐำน เพื่อแสดงว่ำมไิดก้ระท ำผดิ

ตำมทีถู่กกล่ำวหำ 

11.3 กรณีผลกำรสอบสวนสรุปถงึที่สุดแล้วว่ำ ผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำผดิจรงิ ผู้ถูกกล่ำวหำนัน้จะได้รบักำร

พิจำรณำลงโทษทำงวินัยตำมกฎระเบียบของบริษัท และได้รบักำรลงโทษตำมบทบัญญัติแห่ง

กฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้ง กรณีที่กำรกระท ำนัน้ๆเขำ้ข่ำยผดิกฎหมำย เช่น ผดิพระรำชบญัญตัิประกอบ

รฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติ เป็นตน้ 

11.4 ระยะเวลำด ำเนินกำรตัง้แต่ไดร้บัค ำรอ้งเรยีนจนสำมำรถสรุปและแจง้ผลกำรสอบสวนได้ คอื ภำยใน

45 วนัท ำกำร โดยผลกำรสอบสวนจะถูกส่งให้ประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร หรอืประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบที่เป็นผูม้อบหมำยใหส้อบสวน ทัง้นี้ หำกไมส่ำมำรถด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 45 วนั 

ผู้ที่ด ำเนินกำรสอบสวนต้องชี้แจงเหตุผล แจง้ต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร หรอืประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบทีเ่ป็นผูม้อบหมำยกำรสอบสวนเพื่อแจง้ผูเ้กีย่วขอ้งใหท้รำบ 

11.5 บรษิทัจะแจง้ควำมคบืหน้ำและผลกำรสอบสวนใหผู้ร้อ้งเรยีน ผูแ้จง้เบำะแสไดท้รำบตำมช่องทำงที่

ผู้ร้องเรยีน ผู้แจง้เบำะแส ได้แจง้ชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศพัท์ อเีมลที่ต้องกำรให้ติดต่อกลบั หรอื

กรณีไม่เปิดเผยตวัตน บรษิทัจะสื่อสำรด้วยช่องทำงอื่นๆ ที่สำมำรถจะส่งขอ้มูลให้ทรำบได้ (หำก

สำมำรถกระท ำได)้ 

11.6 ค ำรอ้งเรยีน และผลกำรสอบสวนเนื่องจำกกำรคอรร์ปัชัน่ ใหจ้ดัเกบ็รวบรวมไวท้ี่คณะท ำงำนต่อต้ำน

กำรทุจรติคอร์รปัชัน่ โดยมปีระธำนคณะท ำงำนต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ เป็นผู้รบัผิดชอบ

ในกำรด ำเนินกำร รวมทัง้น ำมำใชเ้พื่อกำรทบทวนกำรประเมนิควำมเสีย่ง และมำตรกำรควบคุมให้

มปีระสทิธภิำพมำกขึน้ 



 
 

นโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่-EPG แกไ้ขครัง้ที ่01 หน้ำ 21 

บทลงโทษนี้ครอบคลุมพนักงำนทุกคนตัง้แต่ระดบักรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนทุกคน โดยไม่มี
กำรเลอืกปฏบิตั ิตัง้แต่ขัน้ตอนกำรสอบสวนจนถงึบทลงโทษ 
 

12. การก ากบัติดตามและทบทวน 

12.1 กรณีที่พบกำรคอร์รปัชัน่จำกกระบวนกำรตรวจสอบภำยใน ที่เป็นวำระเร่งด่วนควรแก่กำรรีบ

ด ำเนินกำร ให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในแจ้งผู้บรหิำรสูงสุดของบรษิัท หรอืผู้บรหิำรสูงสุดของ

บรษิทัย่อยทีพ่บประเดน็ปญัหำ และประธำนคณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ทรำบ หรอื

ด ำเนินกำรตำมคู่มอืปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อให้มกีำรรำยงำนตำมล ำดบัขัน้ จนถึง

กรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบเป็นวำระพิเศษที่เร่งด่วน จำกนัน้เข้ำสู่

กระบวนกำรสอบสวนตำมขัน้ตอนทีก่ ำหนด 

12.2 กรณีพบประเดน็กำรคอรร์ปัชัน่จำกช่องทำงรอ้งเรยีนกำรแจง้เบำะแสทีก่ ำหนด และพจิำรณำว่ำเป็น

วำระเร่งด่วนควรแก่กำรรบีด ำเนินกำร ผู้ทีร่บัเรื่องรอ้งเรยีนต้องรบีน ำเขำ้สู่ข ัน้ตอนกำรสอบสวน คอื

พจิำรณำกลัน่กรอง และมอบหมำยใหม้กีำรจดัใหม้บีุคคลหรอืแต่งตัง้คณะสอบสวน เพื่อด ำเนินกำร

สอบสวนขอ้เทจ็จรงิทนัท ีพรอ้มทัง้มกีำรรำยงำนในกำรประชุมทีเ่กีย่วขอ้งเป็นวำระทีเ่รง่ด่วน 

12.3 กรณีพบประเดน็กำรคอรร์ปัชัน่โดยคณะท ำงำนต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ ใหป้ระธำนคณะท ำงำน

ต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ แจง้ผู้บรหิำรสูงสุดของบรษิทั เพื่อใหม้กีำรรำยงำนตำมล ำดบัขัน้จนถงึ

กรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบเป็นวำระพิเศษที่เร่งด่วน จำกนัน้เข้ำสู่

กระบวนกำรสอบสวนตำมขัน้ตอนทีก่ ำหนด 

12.4 หน่วยงำนตรวจสอบภำยในจะด ำเนินกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน กจิกรรม กระบวนกำร

ต่ำงๆ อยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำระบบกำรควบคุมภำยในทีก่ ำหนดขึน้มปีระสทิธภิำพสอดคลอ้ง

กบักำรปฏบิตัิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่ ทัง้นี้ หน่วยงำนตรวจสอบภำยในจะสรุปผล

กำรตรวจสอบ แจง้ หำรอืร่วมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งเพื่อหำแนวทำงกำรแก้ไข ป้องกนัอย่ำงเพยีงพอ 

เหมำะสม และรำยงำนผลกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท

รบัทรำบต่อไป  

12.5 คณะท ำงำนต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่จะทบทวนนโยบำยฉบบันี้เป็นประจ ำทุกปี หรอืเ มื่อมี

กำรเปลีย่นแปลงดำ้นธุรกจิ กำรลงทุนในธุรกจิใหม่ หรอือื่นๆทีส่่งผลใหค้วรมกีำรแก้ไข รวมทัง้ก ำกบั

และตดิตำมกำรน ำนโยบำยต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน่นี้ไปปฏบิตั ิและให้ค ำแนะน ำต่ำงๆอย่ำงต่อเนื่อง 

ทัง้นี้หำกตอ้งมกีำรปรบัปรงุใดๆตอ้งด ำเนินกำรโดยเรว็ทีสุ่ด 


