นโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รปั ชัน่
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นโยบายการต่ อต้ านการทุจริต คอร์ รัปชั่น
บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพื ้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมัน่ ในหลักการการกากับดูแล
กิจการที่ดี และปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
โดยร่วม
ประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่วมปฏิบตั ภิ าคเอกชนไทยต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ และเครื อข่ายองค์กร
ภาคีสีขาว บริ ษัทฯได้ กาหนดโครงสร้ างองค์กรให้ มีการแบ่งหน้ าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทางานและ
สายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้ มีความชัดเจน เพื่อให้ มีการถ่วงดุลอานาจและมีความรัดกุมใน
การตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

คานิยาม ตามนโยบาย
ทุจริต

หมายถึง
การแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบด้ วยกฎหมายสาหรับ
ตนเองหรื อผู้อื่น

คอร์ รัปชัน่

หมายถึง การให้ สัญญาว่าจะให้ การรับ เรี ยกรับทรัพย์สิน ไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปของ
เอกสาร ข้ อมูล เงินหรื อประโยชน์อื่นใดซึง่ ไม่ถกู ต้ องเหมาะสม เพื่อให้ บคุ คล
ยกเว้ นการกระทาอันเป็ นการให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซงึ่ ธุรกิจ หรื อผลประโยชน์ใดๆ
อันมิชอบให้ กบั ตัวเอง พวกพ้ อง หรื อบริษัทฯทังทางตรงและทางอ้
้
อม รวมถึงการ
กระทาใดที่ขดั หรื อแย้ งกับจรรยาบรรณของบริษัทฯ การกระทาดังกล่าวรวมถึง
ก. การให้ และการรับของขวัญ การเลี ้ยงรับรองและการบริการในรูปแบบอื่นใด
หมายถึงค่าใช้ จา่ ยต่างๆที่จา่ ยเพื่อเป็ นค่าสิ่งของ การเลี ้ยงรับรองตลอดทัง้
ค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวมีมลู ค่าทางการเงินและรวมถึงสิ่งที่
สามารถแลกเปลี่ยนเป็ นสินค้ าหรื อบริการได้
การสละสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของหรื อบริ การที่บริษัทพึงได้ รับ หมายถึงการสละ
สิทธิที่บริษัทพึงได้ รับประโยชน์จากลูกค้ า คูค่ ้ า และ/หรื อผู้เกี่ยวข้ องทางธุรกิจ
ไม่วา่ จะมีมลู ค่าทางการเงินหรื อไม่ก็ตาม
ข. การช่วยเหลือทางการเมืองที่มีลกั ษณะมิชอบตามกฎหมาย หมายถึงการ
ช่วยเหลือทางด้ านการเงินหรื อการให้ บริการไม่วา่ ในรูปแบบใดที่มิชอบด้ วย
กฎหมาย
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ค. การบริจาคเพื่อการกุศล/เงินสนับสนุนต่างๆ หมายถึงการบริจาคหรื อสนับส
นุนเงินหรื อสิ่งของหรื อประโยชน์อื่นใด ให้ บคุ คลหรื อนิตบิ คุ คลอื่นใดที่มี
วัตถุประสงค์แอบแฝงมิชอบตามกฎหมายหรื อเงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจ ตรา
สินค้ าหรื อชื่อเสียงของผู้บริจาคเงิน
กรรมการ หมายถึง ผู้มีอานาจดาเนินการแทนบริษัท ซึง่ ลงชื่อผูกพันกับบริ ษัทได้ ตามหนังสือ
รับรองของบริษัท และเป็ นผู้บริหารรวมทังก
้ าหนดนโยบายในการบริหารบริ ษัท
ผู้บริหาร

หมายถึง ผู้ที่มีตาแหน่งงานในระดับจัดการตังแต่
้ ผ้ อู านวยการฝ่ ายขึ ้นไป

หัวหน้ างาน หมายถึง พนักงานที่บริ ษัทแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งหัวหน้ างานแต่ยงั ไม่ถึงระดับจัดการ
พนักงาน หมายถึง บุคคลหรื อลูกจ้ างที่บริษัทจ้ างให้ ทางานกับบริษัท อันประกอบด้ วยพนักงาน
รายเดือน รายวัน หรื อพนักงานชัว่ คราวที่มีกาหนดการจ้ างและสิ ้นสุดการจ้ างที่
แน่นอน
ผู้รับจ้ างผลิตงาน หมายถึง ผู้ที่บริษัทว่าจ้ างให้ ผลิตชิ ้นงานในรูปของผู้รับเหมางานไม่วา่ ในรูปแบบ
ของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรื อบริษัทก็ตาม

หลักทั่วไป
ห้ ามพนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ ไม่วา่ จะเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้รับจ้ างผลิตงาน
กระทาการอันใดที่เป็ นการเกี่ยวข้ องกับการทุจริต คอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมก็ตาม
แม้ วา่ จะเป็ นประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อประโยชน์สว่ นตน หรื อผู้อื่น โดยยึดหลักจรรยาบรรณ และ
ปฏิบตั ิตามนโยบายการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ อย่างเคร่งครัด

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการ มีหน้ าที่รับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย และกากับดูแลนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
ให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้ มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริหารได้ ตระหนักและให้ ความสาคัญเป็ น
อย่างยิ่งต่อนโยบาย หากกรณีมีรายงานการทุจริตคอร์ รัปชัน่ เกิดขึ ้นในองค์กร ผู้บริ หารมีหน้ าที่ให้
คาปรึกษา ข้ อแนะนา และกาหนดบทลงโทษตามที่รายงาน ที่เสนอขึ ้นมา
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2. ผู้บริหาร

ผู้รับมอบหมาย ตรวจสอบสายงานหรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบที่กากับดูแลอยูโ่ ดยการ

ประเมินความเสี่ยงที่จะทาให้ เกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าสายงานที่รับผิดชอบอยู่ มี
ความเสี่ยงที่จะทาให้ เกิดการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ได้ น้อยที่สดุ หรื อไม่มีเลย พร้ อมกับร่วมหามาตรการ
ปิ ดความเสี่ยงดังกล่าวหากมีในองค์กร
3. ผู้บริหาร หัวหน้ างาน หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามนโยบายและเป็ นไปตามแผนการ
ตรวจสอบ พร้ อมเสนอรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ ้นใน
ฝ่ ายหรื อส่วนงานที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการฝ่ ายตรวจสอบ
4. ผู้บริหาร หัวหน้ างาน จะต้ องสื่อสารกับบุคลากรในองค์กร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับองค์กรทราบอย่าง
ทัว่ ถึง พร้ อมทาความเข้ าใจถึงนโยบายการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่
5. ผู้บริหาร หัวหน้ างาน พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ อย่างเคร่งครัด ให้ ยดึ หลักจรรยาบรรณในการทางาน โดยไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการทุจริต
คอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมและจะไม่ถกู ลงโทษ ไม่วา่ จะเป็ นการลดตาแหน่ง
หรื อผลลบใดๆในการปฏิเสธการคอร์ รัปชัน่ แม้ การกระทานันจะท
้ าให้ บริษัท สูญเสียโอกาสทาง
ธุรกิจก็ตาม
ก. ไม่ให้ และไม่รับสิ่งของ ของขวัญ การเลี ้ยงรับรอง การบริการต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินหรื อ
ประโยชน์อื่นใด จากผู้ที่เกี่ยวข้ องที่ตนเข้ าไปติดต่อประสานงาน ทังหน่
้ วยงานราชการและ
เอกชน หรื อหน่วยงานอื่นใดก็ตาม เพื่อเป็ นการชี ้นาให้ เกิดการละเว้ นในการปฏิบตั หิ น้ าที่
ของตนและของผู้อื่น
ข. ไม่เป็ นตัวกลางในการเสนอผลประโยชน์อนั ใด ไม่วา่ จะเป็ นตัวเงิน สิ่งของ หรื อทรัพย์สิน
ใดๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้
6. ผู้บริหาร พนักงาน ไม่เพิกเฉยหรื อละเลย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้ าข่ายคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับ
บริษัทฯ โดยการแจ้ งให้ หวั หน้ างานหรื อผู้รับผิดชอบทราบ พร้ อมให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริง
7. ในการจัดซื ้อจัดจ้ าง ต้ องปฏิบตั ติ ามระเบียบปฏิบตั ใิ นการจัดซื ้อจัดจ้ างอย่างเคร่งครัด เพื่อความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทกุ ขันตอน
้
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8. ผู้บริหาร พนักงาน ไม่กระทาการอันใดที่ทาให้ บริษัทฯถูกมองว่าเอนเอียงทางการเมือง กล่าวคือ
บริษัทฯเป็ นองค์กรที่ยึดมัน่ ในความเป็ นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็ นประมุข บริษัทฯไม่สนับสนุนพรรค
การเมือง ไม่วา่ จะทางตรงหรื อทางอ้ อม
9. การใช้ จา่ ยสาหรับการเลี ้ยงรับรองทางธุรกิจ
สัญญาทางธุรกิจสามารถทาได้

และการใช้ จา่ ยอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ติ าม

แต่ต้องใช้ จา่ ยอย่างสมเหตุสมผลและไม่สอ่ ไปในทางทุจริต

สามารถตรวจสอบได้
10. การบริจาคหรื อสนับสนุนโครงการต่างๆสามารถทาได้

แต่ต้องกระทาในนามของบริษัทฯเท่านัน้

โดยการบริจาคดังกล่าว ไม่วา่ จะเป็ นรูปแบบโครงการหรื อหน่วยงานการกุศล จะต้ องเป็ นโครงการ
หรื อหน่วยงานที่น่าเชื่อถือสามารถตรวจสอบได้ และการเบิกจ่ายต้ องมีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจน และ
ต้ องดาเนินการผ่านขันตอนการเบิ
้
กจ่ายอย่างถูกต้ องตามบริษัทฯกาหนด

การร้ องเรี ยน/พฤติกรรมควรร้ องเรี ยน
เมื่อพบเห็นการกระทา การทุจริตที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ เช่น พบเห็นบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯติด
สินบน / รับสินบน ทางตรงหรื อทางอ้ อมกับเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานรัฐหรื อเอกชน หรื อพบเห็นการกระทาที่
ผิดขันตอนตามระเบี
้
ยบปฏิบตั ขิ องบริษัทฯที่อาจจะเป็ นช่องทางในการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่

หรื อพบเห็นการ

กระทาที่ผิดกฎระเบียบ ข้ อบังคับ ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี ตลอดจนผิดจรรยาบรรณ

ช่ องทางการร้ องเรี ยน
บริษัทฯมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบหรื อผู้ที่รับมอบหมาย

ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์เป็ น

ผู้รับผิดชอบรับแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยน โดยผ่านช่องทางการรับข้ อร้ องเรี ยนดังนี ้
ก. ร้ องเรี ยนผ่านทางโทรศัพท์ เบอร์ 02-7358000 ต่อ 141
ข. ร้ องเรี ยนโดยตรงกับผู้อานวยการฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์/ธุรการ
ค. ร้ องเรี ยนทางจดหมาย ส่งมาที่ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จากัด (มหาชน)
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ถึงผู้อานวยการฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์/ธุรการ เลขที่ 122/4 ถนนกรุงเทพกรี ฑา แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม. 10250
- การร้ องเรี ยนต้ องระบุรายละเอียดที่ร้องเรี ยน

พร้ อมเบาะแสและหลักฐาน(ถ้ ามี)

ข้ อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ ไม่วา่ จะในรูปแบบเอกสาร

หรื อ

ภาพถ่าย หรื ออื่นใด

ประกอบด้ วย หากเป็ นการร้ องเรี ยนผู้บริ หารระดับสูง ให้ ร้องเรี ยนต่อกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี ้
•

อาจารย์ ธีรธัช โปษยานนท์

•

โทร. 081 828 6789

•

Email: teerataht@yahoo.com

- บุคคลที่สามารถแจ้ งข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ คือ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุก
กลุม่ หรื อผู้พบเห็นทัว่ ไป รวมทังพนั
้ กงานของบริ ษัทฯ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
เพื่อเป็ นการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ร้องเรี ยน และผู้ให้ ข้อมูลที่กระทาการโดยสุจริต บริษัทฯ
จะปกปิ ดข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ร้องเรี ยนไว้ เป็ นความลับที่สดุ
ทังนี
้ ้ ผู้ได้ รับข้ อมูลทังที
้ ่เป็ นบุคคลและคณะบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากบริษัทฯ จะต้ องเก็บรักษา
ข้ อมูล ข้ อร้ องเรี ยน เอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรี ยน และผู้ให้ ข้อมูลไว้ ความลับ ห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลแก่
บุคคลอันที่ไม่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่การเปิ ดเผยตามหน้ าที่ที่กฎหมายกาหนด หากเปิ ดเผยข้ อมูลบริ ษัทฯจะ
ลงโทษขันสู
้ งสุด

ขัน้ ตอนการดาเนินการตามข้ อร้ องเรียน
1. ผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย เมื่อได้ รับข้ อมูลเบาะแส จะต้ อง
กลัน่ กรอง สืบสวนข้ อเท็จจริ ง โดยตังคณะกรรมการเพื
้
่อทาการสอบสวน ตามความเหมาะสมและ
ถูกต้ องเป็ นกรณีไป
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2. หลังจากตรวจสอบข้ อเท็จจริ งและรวบรวมข้ อมูลตามเบาะแสแล้ ว พบว่า ข้ อมูลหลักฐานที่ได้ มีเหตุ
อันสมควรเชื่อได้ วา่ ผู้ที่ถกู ร้ องเรี ยนได้ กระทาความผิด ทุจริต คอร์ รัปชัน่ จริง
คณะกรรมการสอบสวนขึ ้นมาเพื่อการนี ้เป็ นกรณีๆไป

บริษัทฯจะตัง้

เพื่อทาการแจ้ งเรื่ องให้ ผ้ ถู กู กล่าวหามา

รับทราบข้ อกล่าวหา และให้ สิทธิ์ผ้ ถู กู กล่าวหาพิสจู น์ตนเอง โดยการหาข้ อมูลหลักฐานต่างๆมา
หักล้ างข้ อกล่าวหานัน้
3. ระหว่างการดาเนินการสอบสวนเรื่ องที่ถกู กล่าวหาอยู่ ผู้ถกู กล่าวหาจะต้ องถูกพักงานจนกว่าการ
สืบสวนสอบสวนจะแล้ วเสร็จ ทังนี
้ ้ต้ องไม่เกิน 30 วัน
4. หากการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนตามเสียงข้ างมาก

มีมติวา่ ผู้ถกู กล่าวหาได้ กระทา

การทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ จริง ถือว่าการกระทาดังกล่าวผิดต่อนโยบายด้ านการต่อต้ านทุจริ ต คอร์ รัปชัน่
ผู้ถกู กล่าวหาจะต้ องถูกลงโทษทางวินยั ตามระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อประกาศที่เกี่ยวข้ อง ที่บริษัทฯ
ได้ กาหนดไว้ คือโทษสูงสุด คือไล่ออกจากงาน และหากการกระทาดังกล่าวนันผิ
้ ดกฎหมาย ผู้ถกู
กล่าวหาจะต้ องถูกดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
5. การร้ องเรี ยนอันเป็ นเท็จหรื อไม่สจุ ริต หากผู้ร้องเรี ยนเป็ นพนักงานเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ บุคคลนัน้
จะได้ รับโทษทางวินยั ด้ วย

แต่หากกรณีผ้ รู ้ องเรี ยนเป็ นบุคคลภายนอกและบริ ษัทฯได้ รับความ

เสียหาย บริษัทฯจะดาเนินการตามกฎหมาย หากเป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ ไม่ว่าจะ
เป็ นผู้ขายหรื อผู้ให้ บริการ บริษัทฯจะตัดออกจากบัญชีทะเบียนผู้ขาย/ผู้ให้ บริการ (ไม่ค้าขายด้ วย)

นโยบายฉบับนี ้ให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ประกาศเป็ นต้ นไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2558

(นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)
ประธานกรรมการ
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