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สารแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
จากประธานกรรมการ
บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรม
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยยึดมั่นการดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมในการดาเนิน
ธุรกิจ ด้วยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญต่อพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทาให้
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจลดลง และยังสร้างความเสียหายร้ายแรงแก่สังคมและประเทศชาติโดยรวม
บริษัทฯ จึงขอมีส่วนร่วมต่อต้ านการทุจริตและคอร์รัปชั นในทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในคาประกาศ
เจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และเพื่อเป็นการแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม
บริษัทฯ ได้จัดทานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการสอบทานนโยบายและข้อปฏิบัติดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชั น ทั้งนี้ เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนแก่บริษัทฯ
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องยึดถือปฏิบั ติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั น และ
ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยจะไม่เรียก รับ หรือให้สิ่งตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ แก่ตนเองหรือผู้อื่น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการไม่ ยอมรับการทุจริตและการคอร์รัปชั นทุ ก
รูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าพนักงานท่านใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือการ
คอร์รัปชัน บริษัทฯ จะมีมาตรการลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และจะดาเนินคดีตามกฎหมาย
จนถึงที่สุด

(นายบุญชัย โชควัฒนา)
ประธานกรรมการ
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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยยึดตามหลั กการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้ เป็นไปตาม
เจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชันแห่ง
ราชอาณาจักรไทย โดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยอมรับหรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงกาหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. บริษัทฯ ไม่กระทา และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้หรือรับสินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การ
ช่วยเหลือทางการเมือง การเป็นผู้ให้การสนับสนุน รวมถึงการให้ของขวัญ ของที่ระลึกทางธุรกิจ และการเลี้ยงรับรอง
บริษัทฯ จะดาเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
2. ส่งเสริมการสร้างจิตสานึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทาเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ห้ ามกรรมการบริ ษัท ผู้ บ ริ ห าร และพนักงาน กระทาการใด หรือเป็นตัว กลางในการให้ เรียก รับ
ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด จากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทาการผิดกฎหมาย
รวมถึงการใช้ตาแหน่งหน้าที่ และ/หรือ นาข้อมูลของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จั ดให้ มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โ ปร่ งใสและถูก ต้อ ง มีระบบการควบคุมภายในที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน
5. กาหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนการ
ทบทวนแนวทางการปฏิบั ติ และข้อกาหนดในการดาเนินการ เพื่อให้ ส อดคล้ องกับการเปลี่ ยนแปลงของธุรกิจ
กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยให้ความ
มั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง
นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชันฉบับ ปรับปรุงใหม่ นี้ ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

(นายบุญชัย โชควัฒนา)
ประธานกรรมการ
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ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
บริ ษั ท ฯ เห็ น ว่ า การคอร์ รั ป ชั น การให้ สิ น บนและการประพฤติ ทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ เป็ น ภั ย ร้ า ยแรงต่ อ
ประเทศชาติ ทั้งด้านความมั่นคง สังคม และเศรษฐกิจ บริษัทฯ จึงเข้าร่วมลงนามในคาประกาศเจตนารมณ์ กับ
โครงการแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption (CAC) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 และได้รับ ประกาศนียบัตร (Certification)
รับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
บริษัทฯ ได้จัดทาข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับปรับปรุงใหม่ขึ้น ตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีและหลักการควบคุมภายใน เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบของบริษัทฯ
โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1 วัตถุประสงค์
บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ท า “ข้ อ ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั น ” เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ
1.1 แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน
1.2 กาหนดหลักการ และแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนสาหรับการดาเนินธุรกิจ เพื่อป้องกัน ความเสี่ยง
ในการทุจริตและการคอร์รัปชัน
1.3 กาหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบและการกากับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติฉบับนี้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

2 คานิยาม
การทุจริต หมายถึง การกระทาโดยตนเองหรือร่วมมือกับบุคคลอื่น เพื่อให้ได้รับทรัพย์สิน ผลประโยชน์หรือ
บริการอื่นใด โดยวิธีการฉ้อโกง ปิดบังข้อเท็จจริง หรือโดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของ
บริษัทฯ หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและ/หรือบุคคลอื่น
การคอร์รัปชัน หมายถึง การใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบกระทาการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ อันมิควร
ได้ ทั้งต่อองค์กร ตนเองหรือผู้อื่น โดยการให้ การเสนอ การสัญญาว่าจะให้ การรับ การขอหรือการเรียกร้อง สิ่งที่
เป็นทรัพย์สิน เงินสดหรือสิ่งของที่ทดแทนเงินสด ของขวัญหรือบริการ สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการขัดต่อ
ศีลธรรม จริยธรรม กฎ ระเบียบ นโยบาย หรือกฎหมาย กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน
หรือบุคคลอื่นใดที่ดาเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่
เหมาะสมทางธุรกิจ ทั้งนี้ การคอร์รัปชันครอบคลุมถึง การให้และ/หรือรับสินบน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ การ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ การข่มขู่และ/หรือเรียกร้องผลประโยชน์ และการจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับความสะดวก
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3 หน้าที่และความรับผิดชอบ
3.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลให้มีระบบที่
สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชั นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการให้ความสาคัญกับการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิน
และบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั นที่
อาจเกิ ด ขึ้ น รวมทั้ ง ก ากั บ ดู แ ลและสอบทานมาตรการต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั น เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า เป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากลและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มี ค วามรั ด กุ ม เหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พร้ อ มทั้ ง รายงานต่ อ
คณะกรรมการบริษัท
3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการ
กากับดูแลและสนับสนุนให้มีการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน การประเมินความเสี่ยงคอร์รัปชันของ
บริษัทฯ รวมทั้งมีการทบทวนมาตรการด้านการกากับดูแลกิจการ และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันให้เหมาะสม
ทันสมัยและเพียงพอ พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3.4 คณะท างานต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั น มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ ในการด าเนิ น การในเรื่อ งที่
เกี่ยวข้องกับการขอรับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชัน ดาเนินการจัดเตรียมเอกสารข้อมูล ประสานงาน และจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับโครงการต่อต้าน
การคอร์รัปชันของบริษัทฯ รวมทั้งทาการทบทวนนโยบายและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และ
มาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
3.5 คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อานวยการ และผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
กาหนดให้มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่สนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั นที่มีประสิทธิภาพ จัดให้มีการสื่อสารและ
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและข้อ ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวแก่บุคลากรในทุกระดับ เพื่อให้มั่นใจว่า
บุ คลากรของบริ ษัทฯ มีความรู้ ความเข้าใจอย่างเพียงพอ และสามารถนานโยบายและข้อ ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไป
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบการทางาน ประกาศและมาตรการอื่น ๆ
(ถ้ามี)
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3.6 ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ตรงตามนโยบาย หลักเกณฑ์ปฏิบัติ อานาจดาเนินการ ระเบียบปฏิบัติ ข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน
ที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3.7 พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้ องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชันของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กรณีมีข้อสงสัยหรือพบการฝ่าฝืนนโยบาย จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผ่านทางช่องทางการในการแจ้ง
เบาะแสทีบ่ ริษัทฯ กาหนดไว้

4 แนวทางการปฏิบัติ
4.1 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบั ติตามนโยบายต่อต้านการ
คอร์ รั ปชั น ข้อปฏิบั ติ ต ามนโยบายต่ อต้ า นการคอร์ รั ป ชั น และจรรยาบรรณกรรมการบริ ษั ท ผู้บริ หารและ
พนักงาน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อมุ่งหวังประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จัก
4.2 พนักงานของบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบผ่านทางช่องทาง
ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ กาหนดไว้
4.3 บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนองค์กร ทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย ในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน
4.4 บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รั ปชัน โดยใช้มาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียนและมีนโยบายว่า บริษัทฯ จะไม่มีการดาเนินการใด ๆ เพื่อลดตาแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผล
ทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทานั้นจะทาให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
4.5 บริษัทฯ จะนานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั นมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ตั้งแต่ การสรรหา การคัดเลือก การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การกาหนดค่าตอบแทน และ
การเลื่อนตาแหน่ง โดยกาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ สื่อสารทาความเข้าใจกับพนักงาน และควบคุมดูแล
การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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4.6 บริษัทฯ จัดให้มีระบบบริหารด้านการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการ ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชน ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดาเนินการตามระเบียบปฏิบัติ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องไม่ให้หรือรับสินบนในการดาเนินธุรกิจทุกชนิด รวมทั้งมีการคัดเลือกคู่ค้าด้วย
ความรอบคอบ เหมาะสม ตามมาตรฐานกาหนด
4.7 บริษัทฯ มีระบบการบันทึกบัญชีและการจัดเก็บข้อมูล ปฏิบัติตามหลักการบัญชีและมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป การบันทึกรายการต้องมีเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ มีกระบวนการสอบทานที่
เหมาะสม โดยระบบประมวลผลที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินมีความถูกต้อง แสดงข้อมูล
ครบถ้วน เพียงพอ และมีการตรวจสอบกระบวนการจัดทาบัญชีและรายงานทางการเงินจาก สานักงานสอบบัญชี
และผู้สอบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
4.8 บริษัทฯ จัดให้มีระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายใน รวมทั้งการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าระบบงานมีความเหมาะสม รัดกุมเพียงพอ และสามารถป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั น รวมถึงการ
ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4.9 บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลการทารายการกับผู้ที่มีความขั ดแย้งทางผลประโยชน์ ตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดาเนินธุรกิ จ ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน ข้อกาหนดของคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.10 บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการสื่อสาร เผยแพร่ให้ความรู้ และทาความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องทางาน
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็ นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั น และข้อปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ
4.11 บริษัทฯ กาหนดให้มีการประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ผ่านสื่อทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ และบุคคลภายนอก ได้รับทราบว่านโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ
เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันแห่งราชอาณาจักรไทย
4.12 ผู้ที่กระทาการทุจริตหรือคอร์รัปชัน เป็นการทาผิดต่อแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ จะต้องได้รับการ
พิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบของบริษัทฯ ที่กาหนดไว้ รวมทั้งการได้รับโทษตามทีก่ ฎหมายกาหนด (ถ้ามี)
4.13 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมขององค์กร ในการไม่ยอมรับการทุจริต และการ
คอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการทาธุรกรรมกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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5 รูปแบบการคอร์รัปชันและหลักเกณฑ์ปฏิบตั ิ
บริษัทฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ ตามรูปแบบของการคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้
5.1 การช่วยเหลือทางการเมือง
คานิยาม

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การสนับสนุนทั้งที่เป็นตัวเงินหรือ
ไม่ใช่ตัวเงิน แก่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง นักการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับ
เลือกตั้งทางการเมือง
ทั้งนี้ การสนับสนุนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ให้หมายรวมถึง การให้ยืมหรือการบริจาค
วัสดุอุปกรณ์ การโฆษณาเพื่อส่งเสริมพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าร่วมงาน
เพือ่ การระดมทุน รวมทั้งการสละเวลาทางานของพนักงานแก่พรรคการเมือง

หลักเกณฑ์ปฏิบัติ

(1) บริษัทยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มี
นโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระทาการ
ใดๆ อันเป็นการฝักใฝ่กลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง
หนึ่ง และจะไม่ให้การสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือนักการเมืองหรือผู้
ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ
(2) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนนโยบาย หรือการกระทาใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือ
ส่งผลเสียต่อชุมชน สังคม ประเทศ โดยหมายความรวมถึง การกระทาที่
ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ทั้งทางตรงและทางอ้อม
(3) ในกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนทางการเมือง เพื่อ
เป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัด
ต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือต้องไม่ กระทาไปด้วยความคาดหวังที่จะได้รับ
การปฏิบัติตอบแทนเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ในการสนับสนุนจะต้องดาเนินการ
ตามระเบียบว่าด้ วยการเบิกเงิน โดยจัดทาใบขออนุมัติ ระบุชื่อผู้รับการ
สนับสนุน วัตถุประสงค์ รายละเอียด จานวนเงิน วันที่ขอเบิก พร้อมทั้ง
แนบเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมด เสนอให้ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ
ตามระดับอานาจอนุมัติของบริษัทฯ
(4) พนั ก งานมี สิ ท ธิ เ สรี ภ าพในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทางการเมื อ ง ภายใต้
บทบัญญัติแห่ง กฎหมาย แต่ต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนา
ทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัท ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ในทาง
การเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังการดาเนินการใดๆ ที่อาจทาให้
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เกิดความเข้าใจว่าบริษัท ฯได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่ในกลุ่มการเมือง
หรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
5.2 การบริจาคเพื่อการกุศล
คานิยาม

การบริจาคเพื่อการกุศล
หมายถึง การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ให้แก่
องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถานพยาบาล สาธารณสุข สภากาชาดไทย
วัดวาอาราม มูลนิธิหรือสมาคมต่าง ๆ เพื่อเป็นการกุศลโดยไม่มีผลตอบแทน
รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเป็นส่วน
หนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้แก่บริษัทฯ โดยไม่ได้มุ่งหวังผลทางธุรกิจเป็นการตอบแทน

หลักเกณฑ์ปฏิบัติ

(1) บริษัทฯ ต้องมีความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริจาคเพื่อการกุศล
จะไม่ถูกนาไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบนหรือการคอร์รัปชัน
และต้องดาเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
(2) ในการบริ จ าคเพื่ อ การกุ ศ ล จะต้ อ งด าเนิ น การ ตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ย
ค่าใช้จ่ายการกุศล หรือการบริจาค โดยจัดทาใบขออนุมัติ ระบุชื่อผู้รับ
บริ จ าค วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการบริ จ าค รายละเอี ย ด จ านวนเงิ น วั น ที่
ขอเบิก พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมด เสนอผู้มีอานาจ
พิจารณาอนุมัติตามระดับอานาจอนุมัติของบริษัทฯ

5.3 เงินสนับสนุน
คานิยาม

เงินสนับสนุน หมายถึง เงินที่จ่ายให้หรือได้รับจากลูกค้า คู่ค้า การให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินหรือรูปแบบอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์
ธุรกิจของบริษัท ตราสินค้าหรือชื่อเสียงของบริษัท การสร้างความน่าเชื่อถือ
ทางการค้าและช่วยกระชับความสัมพัน ธ์ทางธุรกิจ โดยอาจกระทาได้หลาย
รูปแบบ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม เป็นต้น
เงินสนับสนุนดังกล่าวไม่รวมถึงเงินสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการขายที่มีสัญญา
หรือข้อตกลงทางการค้า

หลักเกณฑ์ปฏิบัติ

(1) บริษัทฯ ต้องมีความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการใช้เงินสนับสนุนจะไม่
ถูกนาไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบนหรือการคอร์รัปชัน และ
ต้องดาเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
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(2) ในการใช้เงินสนับสนุน จะต้องดาเนินการ ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงิน
โดยจั ด ท าใบขออนุ มั ติ ระบุ ชื่ อ ผู้ รั บ การสนั บ สนุ น วั ต ถุ ป ระสงค์
รายละเอี ย ด จ านวนเงิ น วั น ที่ ข อเบิ ก พร้ อ มทั้ ง แนบเอกสารหลั กฐาน
ประกอบทั้งหมด เสนอให้ ผู้ มีอานาจพิจ ารณาอนุ มัติ ตามระดั บ อ านาจ
อนุมัติของบริษัทฯ
5.4 ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น
คานิยาม

ของขวัญ ของที่ระลึก หมายถึง สิ่งของหรือสิ่งที่มีค่าใดๆ ที่บริษัทรับหรือให้
ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เพื่อสร้างไมตรีจิต หรือความสัมพันธ์ที่อยู่ในวิสัยที่กระทา
ได้ ในมูลค่าที่เหมาะสมและเป็นไปตามเทศกาลและธรรมเนียมประเพณี
ค่ารับรอง หมายถึง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ ย ง
รับรอง และค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทรับหรือให้ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เพื่อสร้าง
ไมตรีจิต หรือความสัมพันธ์ที่อยู่ในวิสัยที่กระทาได้ ในมูลค่าที่เหมาะสมและ
เป็นไปตามธรรมเนียมประเพณี
ค่าใช้จ่ายอื่น หมายถึง เงินสด สิ่งของที่เทียบเท่าเงินสดหรือสิ่งของที่บริษัทฯ
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจตามธรรมเนียมประเพณี ได้แก่ การแสดงความยินดี
การเยี่ยมไข้ การร่วมทาบุญงานศพ เป็นต้น
ธรรมเนียมประเพณี หมายถึง เทศกาลหรือวันส าคัญที่ มีการให้ ของขวั ญ
และให้ ห มายความรวมถึ ง โอกาสในการแสดงความยิ น ดี การแสดงความ
ขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตาม
มารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย

หลักเกณฑ์ปฏิบัติ

บริษัทฯ มีนโยบาย ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก เลี้ยงรับรอง หรือจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น ที่อาจทาให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด เว้นแต่
เป็นการกระทาตามธรรมเนียมประเพณีที่อยู่ในเกณฑ์พอสมควร เพื่อรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ทาธุรกิจ ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) พนักงานสามารถให้/รับของขวัญ ของที่ระลึก เลี้ยงรับรองหรือมีค่าใช้จ่าย
อื่นได้ หากเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. เป็นไปตามจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ ระเบียบและประกาศของ
บริษัทฯ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เป็ น การให้ / รั บ ในนามบริ ษั ท ฯ ไม่ ใ ช่ ใ นนามของกรรมการบริ ษั ท
ผู้บริหาร และพนักงาน และเป็นไปอย่างเปิดเผย
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3. มี มู ล ค่ า ที่ เ หมาะสม ถู ก ต้ อ งตามกาลเทศะและสถานการณ์ เช่ น
ของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือของขวัญตามธรรมเนียมประเพณี
4. ห้ามให้/รับของขวัญ เลี้ยงรับรอง หรือจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ในระหว่างที่มี
ข้อตกลงทางการค้า ที่ส าคัญ และมี มูล ค่าสู ง เช่น การประมูล การ
ประกวดราคา การเสนอราคา
(2) การเบิกจ่ายเงินค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่ารับรองหรือค่าใช้จ่ายอื่น ต้อง
ดาเนินการตามระเบียบปฏิบัติและประกาศของบริษัทฯ
(3) การรับของขวัญ ของที่ระลึก ตามธรรมเนียมประเพณี พนักงานสามารถ
รั บของขวัญ ของที่ระลึ ก ซึ่งมีมูล ค่าไม่เกิน 3,000 บาท กรณีที่มีมูล ค่ า
มากกว่า 3,000 บาทขึ้นไป ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับ และนาส่ง
ให้แก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ดาเนินการต่อไปตามความเหมาะสม
(4) บริษัทฯ จะสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ ทราบถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่า
ของขวัญ ของที่ระลึก ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายอื่น
5.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คานิยาม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์ห รือการกระทาที่ เ กิด
การขัดกันทางผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม

หลักเกณฑ์ปฏิบัติ (1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ควรให้ความสาคัญกับประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยขน์ส่วนตน ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์
ของบริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งไม่มีการเอื้อประโยชน์หรือ
ให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด
(2) บริ ษั ท ฯ มี ก ารควบคุ ม ดู แ ลการท ารายการกั บ ผู้ ที่ มี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดาเนิน
ธุรกิจ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ข้อกาหนดคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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5.6 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้าง กับภาครัฐหรือภาคเอกชน
คานิยาม

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับภาครัฐหรือภาคเอกชน หมายถึง การติดต่องาน
กับภาครัฐ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือภาคเอกชน เพื่อให้ได้งานหรือการดาเนิน
ธุรกิจร่วมกัน

หลักเกณฑ์ปฏิบัติ (1) กรรมการบริ ษั ท ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน จะต้ อ งด าเนิ น งานด้ ว ยความ
โปร่ ง ใส ซื่ อ สั ต ย์ เป็ น ไปตามระเบี ย บของบริ ษั ท ฯ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
(2) การดาเนินงานของบริษัทฯ และการติดต่องานกับภาครั ฐหรือภาคเอกชน
จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และต้องดาเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องไม่ให้หรือ
รับสินบนในการดาเนินธุรกิจทุกชนิด

6 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็นหรือมีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีพนัก งานหรือบุคคลใด ได้เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การทุจริตกระทาผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ
ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท ฯ การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน การ
กระทาที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแส หรือ
ข้อร้องเรียนการกระทาดังกล่าว ดังนี้
6.1 ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
(1) แจ้งโดยตรงด้วยวาจา หรือทาเป็นหนังสือถึงผู้รับข้อร้องเรียน
- ผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย โทรศัพท์ 0-2354-3333 ต่อ 115
- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ 0-2354-3333 ต่อ 671
- เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2354-3333 ต่อ 747
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
โทรศัพท์ 0-2354-3333 ต่อ 673
(2) ผ่านทาง E-mail Address : anti-corruption@fareastfamelineddb.com
(3) ผ่านทางไปรษณีย์
: ตู้ปณ.13 ปณฝ.ราชเทวี กรุงเทพฯ 10401
(4) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ : www.fareastfamelineddb.com
(5) ผ่านทางกล่องรับข้อเสนอแนะ : ที่สานักงานบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
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ในกรณีผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจน
เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่า มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคานึงถึงความปลอดภัยของ ผู้ร้องเรียน
เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกาหนด
ในกรณีที่ต้องการร้ องเรี ย นหรือรายงานประเด็นที่ พบอย่างเร่งด่ว นต่อผู้ บริห ารระดับสู ง ให้ แจ้ง
โดยตรงที่ผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย
กรณีที่ต้องการคาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้
ติดต่อบุคคลตามข้อ 6.1 (1)
6.2 นิยามบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(1) ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้ที่พบเห็นหรือมีหลักฐาน หรือมีเหตุอันควรเชื่อโดย
สุจริตว่าผู้ถูกร้องเรียนได้กระทาผิดกฎหมาย จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงาน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
(2) ผู้รับข้อร้องเรียน หมายถึง บุคคลตามข้อ 6.1 (1) คือ ผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
กฎหมาย ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายบัญชี รวมทั้งผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป
(3) ผู้ถูกร้ องเรี ยน หมายถึง บุคคลของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ กระทาการแทนบริ ษัทฯ ซึ่งถู ก
ร้องเรียนว่ากระทาผิดกฎหมาย จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ในกรณีที่ผู้รับข้อร้องเรียนหรือคณะสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่ามีบุคคลอื่นเป็นผู้ร่วมกระทาการ
สนับสนุนการกระทา สั่งการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่าว ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ถูกร้องเรียนด้วย
(4) ผู้ให้ข้อมูล หมายถึง บุคคลของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการขอความร่วมมือจาก
ผู้รับข้อร้องเรียนหรือคณะสืบสวนข้อเท็จจริงในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน
6.3 เงื่อนไขและการพิจารณาข้อร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทาผิด
(1) รายละเอียดของเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทาผิด ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจนเพียง
พอที่จะนาสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดาเนินการต่อไปได้
(2) ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส หากไม่ได้รับ
การยินยอม
(3) ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทาผิดที่มีเจตนาโดยสุจริต จะได้รับการดูแลและให้ความ
เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอก
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(4) ระยะเวลาในการดาเนินการข้อร้องเรียน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่อง ความเพียงพอของ
เอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคาชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน
(5) ผู้รับข้อร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จาเป็น โดยคานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน หรือ
ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.4 การตรวจสอบข้อเท็จจริง
(1) ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดาเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้
บุคคลหรือตั้งคณะสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นผู้กระทาการแทนได้
(2) ผู้รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญ ผู้ให้ข้อมูลหรือ พนักงานมาให้ข้อมูล หรือ
ขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
(3) ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ให้ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานต่อผู้บริหารระดับสู ง
เพื่ อ รายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั น คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท
สาหรับข้อร้องเรียนที่เป็นความจริง และต้องมีการลงโทษทางวินัย หรือกฎหมาย ให้ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลฯ เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาสั่งการ
ในกรณีที่ข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่
เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย
6.5 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนโดยไม่สุจริต
หากการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ให้ถ้อยคา หรือให้ข้อมูลใดๆ ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทาโดยไม่
สุจริต อันส่งผลให้ผู้ถูกร้องเรียน พนักงานหรือบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย กรณีเป็นพนักงานของบริษัทฯจะได้รับ
การลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือ ดาเนินคดีตามกฎหมาย แต่หากเป็นบุคคลภายนอก
ที่การกระทานั้น ทาให้บริษัทฯได้รับความเสียหาย ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการดาเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้น

7 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส
บริษัทฯ จะคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสที่กระทาโดยเจตนาสุจริตด้วยการปกปิดชื่อ ที่อยู่
หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส
ไว้เป็นความลับ โดยจากัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ทั้งนี้ให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่กาหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
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8 การคุ้มครองพนักงาน
บริษัทฯ จะให้การดูแลและคุ้มครองผู้ที่ได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติ ตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั น โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่กาหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท
ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงบริษัทฯ ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองแก่พนักงาน โดยมีนโยบายว่า บริษัทฯ จะไม่
ลงโทษ ลดตาแหน่ง หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทานั้นจะทาให้บริษัทฯ
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

9 การอบรมและการสื่อสาร
9.1 บริษัทฯ จะให้ความรู้และจัดอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน อย่างสม่าเสมอ
ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศ การอบรมสัมมนา การปิดประกาศ และการเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้ บุคลากรทุกฝ่ายตระหนักและรับรู้ ถึง นโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชั น รูปแบบและความเสี่ยงในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั น วิธีการรายงานหรือแจ้ง
เบาะแสในกรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการคอร์รัปชัน รวมถึงบทลงโทษหากฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าว
9.2 บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั น ให้แก่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ และตัวแทน
ทางธุรกิจ เพื่อให้ได้รับทราบตามช่องทางที่เหมาะสม

10 การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล
บริษั ทฯ ดาเนิ น การในส่ ว นที่ เ กี่ ยวข้ องกับ ข้ อ มูล ตามนโยบายของบริ ษัท ฯ ซึ่งมีความมุ่ง มั่น ที่จ ะรั ก ษา
มาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการสร้างระบบ
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพโดยจะดาเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อมูลระบบงานและระบบ
คอมพิวเตอร์ ได้มีการป้องกันรักษาให้พร้อมที่ จะใช้ได้ตลอดเวลา ตลอดจนมีการวางรูปแบบและการควบคุมดูแลให้
เป็นไปตามความเหมาะสมกับระบบงาน และธุรกิจของบริษัทฯ
โดยได้ดาเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติ ดังนี้
(1) กาหนดความรับผิดชอบของผู้ใช้งานและผู้ดูแลข้อมูลทั้งระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
(2) ประเมิ น ความเสี่ ย งและสร้ า งระบบควบคุ ม ความเสี่ ย งให้ เ หมาะสมกั บ สภาวะแวดล้ อ มที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง
(3) สร้างระบบป้องกันข้อมูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และกาหนดบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง
(4) สร้างระบบรักษาข้อมูลเพื่อป้องกันการเข้าดูข้อมูล การแก้ไข การจัดทาข้อมูลโดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็น
การกระทาโดยอุบัติเหตุ หรือด้วยความตั้งใจ
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11 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน
บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบภายในเป็นประจาทุกปี จากฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความเป็นอิสระและไม่จากัดขอบเขตแก่ผู้ตรวจสอบในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังมีการสอบทาน
และตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทุก ๆ ไตรมาสและทุกปีตามที่กาหนดโดยคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจ ของบริษัทฯ ได้
ดาเนินการในขอบเขตที่ถูกต้อง เหมาะสม และปฏิบั ติตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดที่มีผลบังคับใช้

12 การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
บริษัทฯ จะนานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การ
สรรหา การคัดเลือก การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การกาหนดค่าตอบแทน และการเลื่ อน
ตาแหน่ง โดยกาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ สื่อสารทาความเข้าใจกับพนักงาน และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

13 การสื่อสารและเผยแพร่
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท ที่
เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจและตัวแทนธุรกิจ รับทราบถึงนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชัน ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและมาตรการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมให้
มีการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและมาตรการดังกล่าว จึงมีการสื่อสารและเผยแพร่ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
13.1 การสื่อสารภายใน
(1) เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ / อีเมล / เว็บไซต์ของบริษัทฯ / รหัสคิวอาร์ (QR Code)
(2) ติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ
(3) การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
(4) การประชุมพนักงานทุกๆ ไตรมาส
(5) การจัดกิจกรรมและการฝึกอบรมเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง ให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหารและ
พนักงาน
13.2 การสื่อสารภายนอก
(1) เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ / แผ่นพับ / รหัสคิวอาร์ (QR Code)
(2) รายงานประจาปีและแบบแสดงข้อมูลประจาปีของบริษัทฯ
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(3) หนังสือแจ้งนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่ส่งไปถึง บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท ที่เกี่ยวข้อง
ลูกค้า คู่ค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ และตัวแทนธุรกิจ

14 บทลงโทษ
ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั นและ
ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด และถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการว่าจ้าง หากผู้ใด
ละเมิดนโยบายและข้อปฏิบัติดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีโทษถึงขั้น
เลิกจ้าง ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าจาเป็น รวมทั้งการได้รับโทษตามที่กฎหมายกาหนด (ถ้ามี)
ผู้ เกี่ย วข้องทางธุรกิจ ตัว แทนธุร กิจ หรือคู่ค้า ของบริษัท ฯ ที่ฝ่ าฝื นนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั นและ
ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน อาจถูกบอกเลิกสัญญาได้
การไม่รั บ รู้ ถึ งนโยบายต่ อต้ านการคอร์รั ปชั น และข้อปฏิบั ติต ามนโยบายต่ อต้ านการคอร์รั ปชั น หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามได้

15 การติดตามและทบทวน
บริษัทฯ กาหนดให้มีการติดตามและทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชันอย่างสม่าเสมอทุกปี และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง
โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบในการติดตามและทบทวนการปฏิบัติงาน หากมีข้อสงสัย
ว่ากิจกรรมที่ทาหรือรายการธุรกิจใดๆ อาจละเมิดนโยบายนี้หรือละเมิดกฎหมาย หรือข้อกาหนดต่างๆ ต้องรายงาน
ข้อมูลดังกล่าวต่อกรรมการผู้อานวยการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่บริษัทฯ
จัดไว้
ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับปรับปรุงใหม่นี้ ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

(นายบุญชัย โชควัฒนา)
ประธานกรรมการ
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ภาคผนวก
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คณะทางานต่อต้านการคอร์รัปชัน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จากัด
(มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะทางานต่อต้านการคอร์รัปชันขึ้น จากผู้รับผิดชอบงานในฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทฯ โดยมี
หน้าที่และความรับผิดชอบ รายชื่อคณะทางานฯ โครงสร้างคณะทางานฯ ดังต่อไปนี้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
เพื่ อ ด าเนิ น การในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การขอรั บ การรั บ รองจากคณะกรรมการแนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ดาเนินการจัดเตรียมเอกสารข้อมูล ประสานงาน และจัดกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ รวมทั้งทาการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
ข้ อ ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั น และมาตรการอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มทั้ ง รายงานต่ อ คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
รายชื่อคณะทางานต่อต้านการคอร์รัปชัน
คณะทางานต่อต้านการคอร์รัปชัน ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกฝ่ายงานของบริษัทฯ ดังนี้
1. คุณวิชา
ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อานวยการ เป็นประธานคณะทางาน
2. คุณมาลี
ลีลาศิริวงศ์
กรรมการและผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย
3. คุณสุนีย์
ชัยจิรารักษ์
กรรมการบริหารและผู้อานวยการบริหารฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
4. คุณรัชพงค์
งามพิสัย
กรรมการบริหารและผู้อานวยการบริหารฝ่ายบริหารงานลูกค้า
5. ดร. ชาลินี
ฮิราโน
กรรมการบริหารและผู้อานวยการบริหารฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
6. คุณปรีชา
วรพงศธร
Administrative & Procurement Director
7. คุณสมศักดิ์
เอกวงศ์สกุล ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. คุณรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์
เลขานุการบริษัท
9. คุณพรวิไล
ปิ่นวนิชกุล
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
10. คุณสุจิตรา
มากะนิตย์
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
11. คุณอรพินทร์ ดีมานพ
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
12. คุณเจษฎา
วระกระมล
หัวหน้าฝ่ายตรวจจ่าย
13. คุณนวลพรรณ วิภาตกุล
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร
14. คุณภัทรพร
สาเภา
นิติกร เป็นเลขานุการคณะทางาน
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ขั้นตอนและกระบวนการควบคุมในกิจกรรมที่สาคัญ
1. การช่ วยเหลือทางการเมือง
เมื่อบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนทางการเมือง หรือเมื่อมีหน่วยงานใดหรือพรรคการเมืองใดแจ้งความ
ประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากบริษัทฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1.1

บริษัทฯ มีความประสงค์หรือได้รับหนังสือแจ้ง
ความประสงค์ขอรับการสนับสนุน

1.2

หน่วยงานที่เสนอ พิจารณาว่าเป็นไปตามข้อ
ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น ของ
บริษัทฯ หรือไม่

1.3
1.4

1.5

บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์
ขอรับการสนับสนุน

เป็นไปตามนโยบาย
ของบริษทั ฯ
ใช่

ตรวจสอบว่ า ผู้ ข อรั บ การสนั บ สนุ น มี อ ยู่ จ ริ ง
และมีผู้รับผิดชอบแน่นอน

ตรวจสอบข้อมูลประกอบ

กรอกแบบฟอร์ ม การขออนุ มั ติ โดยระบุ
วัตถุประสงค์ผู้ขอรับการสนับสนุน วัน เวลา
และสถานที่ ให้ชัดเจน

ทาใบขออนุมตั ิการช่วยเหลือทางการเมือง

ส่ ง ใบขออนุ มั ติ ใ ห้ ผู้ มี อ านาจ (ตามประกาศ
อ านาจการอนุ มั ติ ) พิ จ ารณาอนุ มั ติ พร้ อ ม
เอกสารหลั ก ฐานและหนั ง สื อ ขอรั บ การ
สนับสนุนด้วย

1.6

หน่วยงานหรือผู้ขออนุมัติ จัดทาใบสาคัญจ่าย

1.7

ส่งฝ่ายการเงินเพื่อทาเช็คให้ผู้มีอานาจลงนาม

1.8

ผู้บริหารมอบให้แก่ผู้ขอรับการสนับสนุนตาม
วัน เวลา สถานที่ ในใบขออนุมัติ

1.9

ฝ่ า ยบั ญ ชี เ ก็ บ หลั ก ฐานการรั บ เงิ น พร้ อ ม
เอกสารทั้งหมดเข้าแฟ้ม สามารถสืบค้นและ
ตรวจสอบข้อมูลได้

ไม่ใช่

แจ้งผู้ขอรับการสนับสนุน

ไม่อนุมัติ

ให้ผู้มีอานาจ
พิจารณาอนุมตั ิ
อนุมตั ิ
จัดทาใบสาคัญจ่าย แล้วส่งให้ผู้มอี านาจลงนาม

ส่งใบขออนุมัติคนื หน่วยงาน
ที่เสนอ

จัดทาเช็ค
ให้ผู้บริหารมอบให้แก่ผู้ขอรับการสนับสนุน
พร้อมขอหลักฐานการรับเงิน

ฝ่ายบัญชีเก็บ
เข้าแฟ้ม
เอกสาร
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2. การบริจาคเพื่อการกุศล
เมื่อบริษัทฯ มีความประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อการกุศล หรือเมื่อมีผู้ใดหรือหน่วยงาน
ใดแจ้งความประสงค์ขอรับเงินบริจาค ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

2.1

บริ ษั ท ฯ มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะบริ จ าค หรื อ
หน่วยงานใดมีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับ
บริจาคเพื่อการกุศล

2.2

หน่ ว ยงานที่ เ สนอ พิ จ ารณาว่ า เป็น ไปตามข้อ
ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น ของ
บริษัทฯ หรือไม่

บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์
ขอรับบริจาค

เป็นไปตามนโยบาย
ของบริษทั ฯ
ใช่

แจ้งผู้ขอรับบริจาค

2.3

ตรวจสอบข้อมูลประกอบ
2.3.1 มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการบริจาคเพื่อ
การกุศลสาธารณะ
2.3.2 มีหน่วยงานที่ขอรับบริจาคจริง และมี
ผู้รับผิดชอบ

2.4

กรอกแบบฟอร์ ม การขออนุ มั ติ โดยระบุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ผู้ ข อรั บ บริ จ าค วั น เวลา และ
สถานที่ ให้ชัดเจน

ทาใบขออนุมตั ิบริจาคเงินเพื่อการกุศล

2.5

ส่ ง ใบขออนุ มั ติ ใ ห้ ผู้ มี อ านาจ (ตามประกาศ
อ านาจการอนุ มั ติ ) พิ จ ารณาอนุ มั ติ พร้ อ ม
เอกสารหลักฐานและหนังสือขอรับบริจาคด้วย

ให้ผู้มีอานาจ
พิจารณาอนุมตั ิ

2.6

หน่วยงานหรือผู้ขออนุมัติ จัดทาใบสาคัญจ่าย

2.7

ส่งฝ่ายการเงินเพื่อทาเช็คให้ผู้มีอานาจลงนาม

2.8

ผู้บริหารมอบให้แก่ผู้ขอรับบริจาคตามวัน เวลา
สถานที่ ในใบขออนุมัติ

2.9

ฝ่ายบัญชีเก็บหลักฐานการรับเงิน พร้อมเอกสาร
ทั้งหมดเข้าแฟ้ม สามารถสืบค้นและตรวจสอบ
ข้อมูลได้

ไม่ใช่

ตรวจสอบข้อมูลประกอบ

อนุมตั ิ

ไม่อนุมัติ

ส่งใบขออนุมัติคนื หน่วยงาน
ที่เสนอ

จัดทาใบสาคัญจ่าย แล้วส่งให้ผู้มอี านาจลงนาม
จัดทาเช็ค
ให้ผู้บริหารมอบให้แก่ผู้ขอรับบริจาค
พร้อมขอหลักฐานการรับเงิน

ฝ่ายบัญชีเก็บ
เข้าแฟ้ม
เอกสาร
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3. เงินสนับสนุน
เมื่อบริษัทฯ มีความประสงค์ให้การสนับสนุนเพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัทฯ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

3.1

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุน
เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ มีความประสงค์ทจี่ ะให้การสนับสนุน
เพื่อการประชาสัมพันธ์

3.2

หน่ ว ยงานที่ เ สนอ พิ จ ารณาว่ า เป็ น ไปตามข้อ
ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น ของ
บริษัทฯ หรือไม่

เป็นไปตามนโยบาย
ของบริษทั ฯ

3.3

ตรวจสอบข้อมูลประกอบ
3.3.1 มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการสนับสนุน
เพื่อการประชาสัมพันธ์
3.3.2 มีหน่วยงานที่รับเงินสนับสนุนจริง และ
มีผู้รับผิดชอบ

3.4

กรอกแบบฟอร์ ม การขออนุ มั ติ โดยระบุ
วัตถุประสงค์ผู้รับการสนับสนุน วัน เวลา และ
สถานที่ ให้ชัดเจน

3.5

ส่ ง ใบขออนุ มั ติ ใ ห้ ผู้ มี อ านาจ (ตามประกาศ
อ านาจการอนุ มั ติ ) พิ จ ารณาอนุ มั ติ พร้ อ ม
เอกสารหลั ก ฐานและหนั ง สื อ ขอรั บ การ
สนับสนุนด้วย

ไม่ใช่

ใช่

แจ้งผู้ขอรับการสนับสนุน

ตรวจสอบข้อมูลประกอบ

ทาใบขออนุมตั ิจ่ายเงินสนับสนุน

ให้ผู้มีอานาจ
พิจารณาอนุมตั ิ
อนุมตั ิ

ไม่อนุมัติ

ส่งใบขออนุมัติคนื หน่วยงาน
ที่เสนอ

จัดทาใบสาคัญจ่าย แล้วส่งให้ผู้มอี านาจลงนาม

3.6

หน่วยงานหรือผู้ขออนุมัติ จัดทาใบสาคัญจ่าย

3.7

ส่งฝ่ายการเงินเพื่อทาเช็คให้ผู้มีอานาจลงนาม

3.8

ผู้บริหารมอบให้แก่ผู้รับการสนับสนุน ตามวัน
เวลา สถานที่ ในใบขออนุมัติ

ให้ผู้บริหารมอบให้แก่ผู้ขอรับการสนับสนุน
พร้อมขอหลักฐานการรับเงิน

3.9

ฝ่ายบัญชีเก็บหลักฐานการรับเงิน พร้อมเอกสาร
ทั้งหมดเข้าแฟ้ม สามารถสืบค้นและตรวจสอบ
ข้อมูลได้

ฝ่ายบัญชีเก็บ
เข้าแฟ้ม
เอกสาร

จัดทาเช็ค
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4. ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น
เมื่อพนักงานในหน่วยงานใดมีความประสงค์ที่จะมอบของขวัญ ของที่ระลึก เลี้ยงรับรองหรือมีค่าใช้จ่ายอื่น ที่กระทาในนาม
บริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
4.1

พนักงานหน่วยงานใดมีความประสงค์ที่จะมอบ
ของขวั ญ ของที่ ร ะลึ ก เลี้ ย งรั บ รองหรื อ มี
ค่าใช้จ่ายอื่น ที่กระทาในนามบริษัทฯ

4.2

พนักงานในหน่วยงานนั้ นท าใบขออนุมั ติ ต าม
แบบฟอร์มที่บริษัทฯ กาหนดไว้

4.3

หน่วยงานที่รับเรื่องพิจารณาพร้อมตรวจสอบ
ข้ อ มู ล ประกอบว่ า เป็ น ไปตามข้ อ ปฏิ บั ติ ต าม
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ หรือไม่
4.3.1 เป็นไปตามจริยธรรม กฎระเบียบ และ
ประกาศของบริษัท
4.3.2 เป็นการให้ในนามบริษัทฯ ไม่ใช่ในนาม
ของกรรมการบริ ษั ท ผู้ บ ริ ห าร และ
พนักงาน และต้องเป็นไปอย่างเปิดเผย
4.3.3 มี มู ล ค่ า ที่ เ ห มา ะสม ถู ก ต้ องต าม
กาลเทศะและสถานการณ์
4.3.3 บริ ษั ท ฯไม่ ไ ด้ อ ยู่ ร ะหว่ า งที่ มี ข้ อ ตกลง
ทางการค้าที่สาคัญ

การให้ของขวัญ /การรับรอง

/ ค่าใช้จ่ายอืน่

ทาใบขออนุมตั ิให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม

พิจารณาพร้อมตรวจสอบข้อมูลว่า
เป็นไปตามระเบียบและประกาศของ
บริษัทฯ

แจ้งไปยังหน่วยงานทีเ่ สนอมา
ใช่

ไม่อนุมัติ
ส่งให้ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ

4.4

ส่ ง ใบขออนุ มั ติ ใ ห้ ผู้ มี อ านาจ (ตามประกาศ
อานาจการอนุมัติ) พิจารณาอนุมัติ

4.5

หน่วยงานที่เสนอ ทาใบทดรองจ่ายพร้อมแนบ
ใบขออนุมัติ

4.6

ส่งฝ่ายการเงินเพื่อทาเช็คให้ผู้มีอานาจลงนาม
หรือชาระเงินให้แก่หน่วยงานที่เสนอ

จัดทาเช็ค / ชาระเงิน

4.7

หน่วยงานที่เสนอ นาไปซื้อของขวัญหรือเลี้ยง
รับรอง โดยให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน
เป็นผู้กระทาการในนามบริษัทฯ ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่ขออนุมัติ

ให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วย เป็น
ผู้มอบหรือเลี้ยงรับรองในนามบริษทั

หน่วยงานหรือผู้ขออนุมัติจัดทาใบสาคัญจ่ า ย
พร้อมแนบเอกสารประกอบเพื่อให้ผู้มีอานาจ
อนุมัติ (ตามประกาศอานาจการอนุมัติ)

จัดทาใบสาคัญจ่าย ให้ผู้มีอานาจ
อนุมตั ิ

4.8

4.9

ส่งใบสาคัญจ่ายให้ฝ่ายการเงิน เพื่อเคลียร์ทด
รองจ่าย

4.10 ฝ่ า ยบั ญ ชี เ ก็ บ หลั ก ฐานการรั บ เงิ น พร้ อ ม
เอกสารทั้ งหมดเข้ า แฟ้ ม สามารถสื บ ค้นและ
ตรวจสอบข้อมูลได้

ไม่ใช่

อนุมตั ิ
จัดทาใบทดรองจ่าย แล้วส่งให้ผู้มีอานาจลงนาม

เคลียร์ทดรองจ่าย
ฝ่ายบัญชีเก็บ
เข้าแฟ้ม
เอกสาร
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แผนภูมิกระบวนการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
กระบวนการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ร้องเรียนแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยังผู้รับข้อร้องเรียน
2. ผู้รับข้อร้องเรียนลงทะเบียนรับเรื่อง
3. ผู้รับข้อร้องเรียนตั้งคณะสืบสวนข้อเท็จจริง

กระบวนการ
สอบสวน

ยังไม่ทราบผล

แจ้งความคืบหน้าให้แก่
ผู้ร้องเรียนทุก 2 สัปดาห์

ผู้สอบสวนแจ้งผลการสอบสวน
ให้ผู้รับข้อร้องเรียนทราบ

รายงานผลการสอบสวน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และต่อต้านการคอร์รัปชัน
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริษัท

ไม่ผิด

แจ้งผู้รอ้ งเรียน
และผู้มอี านาจพิจารณา

ผิด
พิจารณาลงโทษ

ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานและแจ้งผลสืบสวนข้อเท็จจริงให้ผู้รอ้ งเรียน
ทราบ และหากมีความผิดจริง ให้ดาเนินการกับผูก้ ระทาผิดตาม
บทลงโทษทางวินัยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แจ้งความคืบหน้าให้แก่
ผู้ร้องเรียนทุก 2 สัปดาห์
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